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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Zakaria Sarvilahti 1,5 år, vann Ekerö centrums skönhetstävling för påskkärringar.  | 32    Foto: Ove Westerberg

Fler barn
misstänks 
fara illa
Enligt nya siffror från Rädda barnen har fat-
tigdomen ökat bland kommunens barn. Även 
barnavårdsanmälningarna har ökat i kommunen. 
Om det betyder att barnen verkligen har fått det 
sämre råder det dock delade meningar om.  | 4

KRISHANTERING PRÖVAS
När allvarliga olyckor händer i kommunen prövas 
organisationens förmåga att hantera extrema situa-
tioner. Detta hände nyligen då en allvarlig bilolycka 
inträffade.  | 6

”...varit övertygad om att här kommer att 
byggas hus eller något annat som kommer 
att skymma utsikten mot Ekerö kyrka och 
den vackra vyn. Så icke! Det blir en cykelväg 
som när den är klar blir nästan två kilometer 
upplyste grävmaskinisten då jag stannade 
till för att fråga. Hurra! ” | 34 tyck

EKERÖ FATTIGASTE KOMMUNEN
Ekerö kommun är Stockholms läns fattigaste kom-
mun. Skälet är kommunens höga låneskuld. Men hur 
blev den så hög? | 14

SERIEPREMIÄR MED VINST
Den nyfallna snön hindrade inte seriepremiären på Trä-
kvistavallen och det blev seger för hemmalaget. | 36

KULTURPRIS 
TILL ELIN
Mälaröarnas Konstring 
har enhälligt bestämt 
att mjölkbonden Elin 
Rydström, Lovö, får 
Konstringens kulturpris 
2012. | 30
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UTSTÄLLNINGAR

Drottningholm
”Kamelia Royale” – Utställ-
ning av blomsterkungen 
Tage Andersen i Déjeuner-
salongen, Drottningholms-
teater. Till och med 29 
april. 28 april-2 september: 
Utställningen ”Trädgård 
och trädgårdsmästare på 
Drottningholm och Ekerö – 
till nytta och nöje under 350 
år”, se kulturen sidan 29.  

Ekebyhovs slott
Astrid Årfelt – keramik, 
Amalia Årfelt – skulptur, 
grafik, måleri. Lör-sön kl 12-
16. Ekebyhovs slottsgalleri. 
Arr: Mälaröarnas konstför-
ening.

Hantverksstallet
24 april-13 maj: Susanne 
Galdén – Fredriksson, 
måleri. Vernissage 28 april 
Öppet tis-sön kl 11-17. Jung-
frusund.

EVENEMANG

Bridge
Partävlingar. 20 kr inkl kaffe. 
Mån, tis och tor kl 10-14.30.  
IT-ladan. Arr: Mälaröarnas 
pensionärsföreningar.

Solenergi 
Föreningen Gröna ön Adelsö 
arrangerar föreläsning om 
solenergi med Sven Ove 
Axelsson, EC Nordic. Sopp-
lunch. Föranmälan 75 kr på 
Gröna ön Adelsö:s hemsida. 

28 april kl 13-15, Pannrum-
met, Stenby trädgård, 
Adelsö. 

Klädbytardag
Endast tjej/dam-kläder. 28 
april kl 9.30-12.30, Tapp-
strömsskolans matsal.

Ekebyhovs slott
28 april kl 14: PRO-kören un-
der ledning av Mait Thoäng. 
29 april kl 14: landad musik 
med Kjells Ögrupp. Kaféan-
svariga: PRO Ekerö. 

All världens musik
Kulturskolans orkestrar 
Mälaröarnas kammarorkes-
ter och Hjärtslaget bjuder 
tillsammans med Mälaröar-
nas musiksällskap (Mämus) 
på musik från olika delar av 
världen. Entréavgift, Kul-
turskolans elever fri entré. 
28 april kl 15-17, Herman 
Palmsalen, Stenhamra 
församlingsgård. Arr: Ekerö 
kulturskola och Mämus.

Valborg Adelsö
Adelsö IF öppnar korvser-
veringen och Alsnu vikingar 
serverar mat på Alsnu 
Udd kl 19. Musik kl 19.30. 
Birkakören sjunger in våren 
och vårtalet hålls av Stina 
Rautelin kl 20.10. Brasan 
tänds kl 20.40. Eldshow 
med gycklargruppen Trix 
kl 21. Samarrangemang: 
Adelsö IF, Alsnu vikingar, 
Värna Adelsö, Birkakören 
och Adelsö-Munsö scouter.

Valborg Ekebyhovs slott
30 april vid Ekebyhovs slott 
kl 18: Scoutaktiviteter, för-
säljning av korv, kaffe m.m. 
Kl 19: Körsång av medlem-
mar ur Ekerö kyrkokör, vår-
tal: Solveig Brunstedt från 
Mälaröcentern. Fackeltåg till 
brasan som tänds ca kl 20. 
Arr: Träkvista sjöscoutkår/
ESI.

Valborg Färingsö
Hälsa våren välkommen på 
Färingsö hembygdsgård. 
Eldkorgen tänds kl 20.30, 
vårtal och sedan kaffe  i 
stugan.

Valborg Svartsjö
Svartsjö byalag arrangerar 
traditionsenligt valborgs-
firande 30 april framför 
Svartsjö slott. Brasan tänds 
kl 20.30, cirka kl 21.45: 
fyrverkerier från Morger 
pyroteknik. Försäljning av 
korv och hembakat från 
Svartsjö kafé.

Valborg Ölsta
Majbrasan tänds cirka kl 
20. Stockholms-kvartetten 
underhåller under kvällen, i 
puben säljs varm korv med 
bröd, kaffe, godis, öl och vin. 
Ölsta folkets park.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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Vi bjuder alltid 
på kaffe!

Till dig som          glasögon!
   

Tordagen den 
26 april möter du 
bågexperten Roger 
från kaga och 
Oscar Magnusson! 
Mingla med 
oss mellan 
kl 11.00 - 18.30!

Specialvisning!
Just 
nu!

gggg ggggggg         

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Varmt välkomna!

35 år = 35 % rabatt!

65 år = 65 % rabatt!

100 år = bågen GRATIS! 

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI
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Din ålder i rabatt

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 7 500 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 205 kvm
Tomt: 1 075 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 2005
Adress: Rulleuddsvägen 7
Visas sön 22/4 13.30-14.30 och mån 23/4 17.30-18.15

Med allt i ett plan finner ni denna villa i över 200kvm! Mycket sjönära och vackert beläget på Gällstaös
sydvästra udde i slutet av återvändsgata. Nybyggd -05 med alla tänkbara bekvämligheter. Fem sovrum.
Vattenburen golvvärme. Öppen spis. Stor solig altan i husets mitt! Plan gräsmatta. Nära Ekerö Centrum.
Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2429.

EKERÖ GÄLLSTAÖ

Accepterat pris: 5 950 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 186 kvm, biarea: 58 kvm
Tomt: 1 304 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2011
Adress: Gryningsvägen 1
Visas sön 22/4 15.00-16.00
och tis 24/4 17.30-18.30

Helt nybyggd och inflyttningsklar
Fiskarhedenvilla fr 2011. Lantlig
idyll endast 19 min från Bromma!
Gångavstånd till ICA, buss, dagis,
idrottsanläggning och golfbana.
Närhet till strövområden och
Mörbybadet. Hus med fina
materialval och kamin. Påkostat
dubbelgarage! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2954.

FÄRINGSÖ MÖRBY

Fast pris: från 5 750 000:-
5 rok, boarea: 182 kvm
Adress: Tallåsen 2-4
Visas sön 22/4 12.00-14.00

Nu är det dags för säljstart av etapp 4 i Västra
Sandudden! C4-hus villor i två plan på högt
belägna tomter med fantastisk utsikt över
Mälaren. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-3142.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 8 000 000:-
5 rok, varav 4-3 sovrum
Boarea: 140 kvm, biarea: 60 kvm
Tomt: 609 kvm Sluttningstomt

Byggt: 2002
Adress: Högbovägen 8A
Visas sön 22/4 11.00-13.00 och mån 23/4 18.45-19.15

Stadigt hus med otrolig sjöutsikt från alla rum (utom tvättstugan). Fyra sjöfastigheter delar brygga med
segelbåtsdjup. 2-plans villa i toppskick med underbart läge. Terrass och balkong i söder. Kamin i härligt
allrum. Garage med rum, eventuell uthyrningsdel/tonårsrum? Tel: 08-564 109 80.
Snabbsök via webbnr: 1071-2884.

EKERÖ SKÄRVIK

Fast pris: från 4 845 000:-
7 rok, boarea: 182 kvm
Adress: Fantans Väg 11 och 13
Visas sön 29/4 14.00-16.00

Möjlighet till inflytt i oktober! Ljusa moderna C4-
Hus villor på härlig sydvästsluttning ner mot
Mälaren. Nu endast 2 st kvar i denna etapp!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2864.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 3 300 000:-
6 rok, boarea: 125 kvm och biarea: 72 kvm
Adress: Tegvägen 14
Visas sön 29/4 14.00-15.00 och mån 30/4 18.00-18.30

Ett av de populära kedjehusen i Närlunda är nu till
salu! Bra planerat hus med 3 sovrum, möjlighet
finns till ytterligare 2 st. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2525.

EKERÖ NÄRLUNDA

Fast pris: från 5 950 000:-
6 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt
Byggt: 0
Adress: Tallåsen 1-13
Visas sön 22/4 12.00-14.00

Nu är det dags för säljstart av
etapp 4 i Västra Sandudden! C4-
hus bygger villor i två plan om 198
kwm på högt belägna tomter med
fantastisk utsikt över Mälaren. Nu
finns ett bra alternativ för den
stora familjen! På 7 tomter
kommer denna hustyp att byggas
på gatan Tallåsen.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3141.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 2 145 000:-
4 rok, boarea: 108 kvm och biarea: 5 kvm
Adress: Lupingränd 11C
Söndag 29/4 kl. 15:30-16:15, anmälan krävs!

Atriumhus i vinkel med härlig trädäckad innergård
utan insyn. Baksidan med altan o trädgård i söder
som vetter mot allmänning! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2097.

FÄRINGSÖ STENHAMRA
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Gudstjänster

TORSDAG 26 APRIL

19.00 Timmermannens kapell

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Kiki Svee

SÖNDAG 29 APRIL

11.00 Skå kyrka

Gudstjänst med små och stora

Fjärde söndagen i påsktiden
Kiki Svee
Färingsö barnkör

ONSDAG 2 MAJ

18.30 Timmermannens kapell

Stenhamra församlingsgård

Ungdomsmässa
Kiki Svee
Mats Pyhäjärvi

TORSDAG 3 MAJ

19.00 Timmermannens kapell

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Lars Brattgård

SÖNDAG 6 MAJ

11.00 Färentuna kyrka

Gudstjänst med nattvard
Femte 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  Tel: 08-564 209 20  Fax: 08-564 209 30 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/faringso

HJÄRTSTARTARE

i Stenhamra  

församlingsgård
  
Vi vill öka tryggheten  
för dem som besöker  
oss. All personal i  
Färingsö församling 
har genomgått 
hjärt- och lungräddning.

ÖPPET KYRKIS -Ljus & sångstund

“förväntningar inför sommaren” 

ONSDAG 25 APRIL

10.00 Stenhamra församlingsgård

Timmermannens kapell

Här träffar ni Kiki Svee och Annika Becker.

KONSERT -All världens musik

med Mälaröarnas Musiksällskap

LÖRDAG 28 APRIL

15.00 Stenhamra församlingsgård

Dirigerar gör Gunnar Valkare och Ragnar Boden
Inträde 100 kr. 
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

UNGDOMSMÄSSA 2 MAJ KL. 18.30

Stenhamra församlingsgård

Timmermannens kapell

ALLA ÄR VÄLKOMNA OAVSETT ÅLDER!

Född 1998-1999 och nyfiken på 

konfirmation?

Hör av dig till Kiki Svee eller Mats Pyhäjärvi.
Kiki,  08-564 209 24, kiki.svee@svenskakyrkan.se
Mats, 08-564 209 29, mats.pyhajarvi@svenskakyrkan.se

Ett minne för livet, menar vissa. Något man inte bör missa, 
säger andra. Varje år väljer över 30 000 tonåringar att vara 
konfirmander i Svenska kyrkan. 

Är du en av dem? Välkommen!

4  nyheter | 

KOMMUNEN | Antalet 
barnavårdsanmälningar 
ökar i Ekerö kommun och 
så även barnfattigdomen 
enligt Rädda barnen. Enligt 
SCB:s definition växer fem 
procent av kommunens 
barn upp i familjer som har 
låg inkomststandard eller 
försörjningsstöd, men hos 
kommunen har man inte sett 
någon förändring i antalet 
barnfamiljer med försörj-
ningsstöd. 

I hela landet har det under se-
naste åren konstaterats att an-
talet barnavårdsanmälningar 
har ökat. Den trenden kan 
även ses i Ekerö kommun.

– Vi brukar få in ungefär 
300 anmälningar per år, men 
under 2011 har det kommit in 
många fler. Jag kan dock inte 
ange exakt hur många då sta-
tistiken inte är klar ännu, sä-
ger Johan Persson, socialchef.

Varken han eller någon an-
nan kan säga säkert vad ök-
ningen beror på. Till viss del 
kan den ha att göra med den 
ökade anmälningsbenägen-
heten.

– Vi har bland annat varit 
ute och informerat skolper-
sonalen om deras anmäl-
ningsplikt, vilket kan ha på-

verkat att fler anmälningar 
kommer in, fortsätter Johan 
Persson.

Han tror dock inte att det 
kan förklara hela ökningen 
utan att samhällsförändringar 
med mer stress och fler ut-
försäkrade föräldrar med för-
sörjningsstöd kan ha viss be-
tydelse.

– När jag pratar med vår so-
cialjour så säger de också att 
vi sticker ut lite när det gäller 
antalet akutanmälda barn-
misshandelsfall.

Johan Persson vill dock 
vara försiktig med att tolka 
statistiken som att Mälarö-
barnen har fått det sämre. 

– Siffrorna stämmer inte all-
tid, då flera anmälningar kan 
röra samma ärende så jag vå-
gar inte säga att barnen far mer 
illa på Mälaraöarna. Dessutom 
leder bara drygt hälften av 
anmälningarna till utredning 
och många av dem blir inte fö-

remål för någon åtgärd.
Men det finns ytterligare 

en nyligen uppmärksam-
mad faktor som talar för att 
Mälaröarbarnen har fått det 
sämre. Enligt Rädda bar-
nens nypublicerade barn-
fattigdomsrapport växer 
allt fler barn i Ekerö kom-
mun upp i fattigdom. 379 
barn eller 5,5 procent av 
alla barn på Mälaröarna le-
ver i familjer som antingen 
har en låg inkomststandard 
enligt SCB:s definition, el-
ler är beroende av försörj-
ningsstöd. Det är 68 fler än 
i förra årets rapport.

– Under året som gått har 
barnfattigdomen varit en het 
politisk fråga, men vi ser få 
exempel på konkret politisk 
handlingskraft för att lösa 
problemet. Istället fortsätter 
den negativa utvecklingen, 
säger Britt Torstensson, Räd-
da barnen Mälaröarna.

Dock tycker inte social-
nämndens ordförande Staf-
fan Strömbäck (M) att han 
kan se någon ökning av barn-
fattigdomen.

– Vi behöver få en klarare 
bild av detta innan vi möj-
ligen startar arbetet med en 
handlingsplan. Rädda bar-

nens siffror stämmer dåligt 
överens med den bild som jag 
har av utvecklingen i Ekerö 
kommun. Vi har inte sett 
någon ökning i familjer med 
försörjningsstöd, det som 
vanligen kallas socialhjälp. 
Tvärtom har behovet legat på 
en konstant eller till och med 
minskande nivå de senaste 
åren, säger han. 

Dock tar han frågan om att 
det finns indikationer på att 
kommunens barn har fått det 
sämre på stort allvar.

– Vi ser mycket allvarligt på 
att det finns barn som far illa, 
men att motverka detta är inte 
något som kan lösas genom 
snabba beslut utan kräver ett 
långsiktigt arbete, säger han.

Han beskriver det PRISMA-
samarbete (Preventivt arbete i 
samverkan) som skolan, soci-
altjänsten, polisen och många 
av kommunens föreningar 
bedriver och hur initiativ har 
tagits för att utveckla detta 
ytterligare främst när det 
gäller samarbetet med fören-
ingslivet på öarna.

– Det är bättre om det tidigt 
och med enkla medel går att 
hjälpa barn och ungdomar 
som är på väg åt fel håll, än att 
senare tvingas vidta tvångs-

placering eller andra, mer 
drastiska åtgärder, fortsätter 
Staffan Strömbäck.

Kommunens sätt att mäta 
huruvida fattigdomen bland 
barn har ökat är att titta på hur 
många barnfamiljer som tar 
emot försörjningsstöd och 
inte heller tjänstemännen har 
sett någon ökning här. 

– Utifrån min horisont kan jag 
inte se någon sådan ökning, 
men Rädda barnen mäter ju 
även inkomstnivå, vilket vi 
inte gör, säger Johan Persson.

– Jag blev inte förvånad när 
jag hörde att de räknar på ett 
annat sätt, alla vill ju att deras 
siffror ska se så bra ut som 
möjligt, kontrar Britt Tor-
sensson.

I samband med rapporten 
kräver Rädda barnen på Mä-
laröarna bland annat att Ekerö 
kommun säkerställer en helt 
kostnadsfri skola med för-
bud mot uttag av avgifter och 

att kommunen tar fram en 
kommunal handlingsplan för 
minskad barnfattigdom. De 
kräver också att kommunen 
gör barnkonsekvensanalyser 
inför varje kommunalt beslut.

Gällande den kostnadsfria 
skolan säger barn- och ut-
bildningsnämndens ord-
förande Lena Gerby (M) att 
kommunen följer skollagen 
och de beloppsgränser som 
skolinspektionen satt upp.

– Eftersom de aktiviteter 
som eventuellt kan komma 
att kosta någonting, enligt 
skollagen ska vara öppna för 
alla elever tog barn- och ut-
bildningsnämnden under 
2008 beslutet att om en vård-
nadshavare inte har möjlig-
het att betala en aktivitet ska 
skolan gå in och täcka kost-
naden så att eleven kan följa 
med på den önskade aktivite-
ten, förklarar hon.

Både hon och Staffan 
Strömbäck menar också att 
redan idag fattas alla beslut 
utifrån barnperspektivet, 
men att kommunen säkert 
kan bli bättre i många avseen-
den, till exempel när det gäl-
ler samhällsplanering.

LO BÄCKLINDER

Fler barnavårdsanmälningar i kommunen

”Jag blev inte 
förvånad när jag 
hörde att de räknar 
på ett annat sätt”

”Vi ser mycket 
allvarligt på att 
det finns barn 
som far illa”

Även en kraftig ökning av barnfattigdomen enligt Rädda barnen



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

Priserna gäller vecka 17 t o m söndag 29/4-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Grillsallad 
 ICA.   150 g.     Jfr pris 93:33/kg.     

 Mashmallows 
 Rocky Mountain.   790 g.     Jfr pris 63:16/kg.     

 Rub 
 Caj P.   60 g.     Jfr pris 281:67/kg.     

  

 16  90  /st 

 Prosciutto 
 Glenn Strömberg.       Jfr pris 329:00/kg.     

  

 49  90  /st 

  

 14  90  /st 

 Barbequesås 
 O’Learys.   510 g.    

 Jfr pris 97:84/kg.     

  

 49  90  /st 

  

 32  90  /hg 

Från manuella disken!  

Megastora!

kött från vår

disk! Välkommen!
MANUELLA

 Ryggbiff 
 US Beef. USA.     

Hängmörad.       

 Entrecôte 
 US Beef. USA.     Hängmörad.       

Från manuella disken!  

  

 349k    /kg 

  

 299k    /kg 



Skå

 Rödspättafi lé 
 Nordostatlanten. 

    Pleuronectes platessa.      

Färsk

 Färsk potatis   Svegro. Egypten, Israel.   
1 kg.   Påse.  

 /påse 

Fä
rs

k potatis

Priserna gäller för v 17 (23/4–29/4 2012)

Färsk laxfi lé Norge.

    /kg 

Eko-
logisk

 Fläskkotlett 
 Av gris. Ursprung Sverige.     Benfri i bit.      

   /kg 

    /kg 

 Mogen mango   ICA. Brasilien.   325 g. 
  Klass 1.   Jfr pris 30:46/kg.    

 /st 

6 nyheter | 

KOMMUNEN | Natten till 
den 10 april inträffade 
en allvarlig bilolycka på 
Ekerövägen i Sundby där 
en flicka i 15-årsåldern från 
Stockholm omkom och fem 
personer skadades. Inom 
tio minuter var represen-
tanter från kommunen på 
plats och inledde krishan-
teringen.

Fyra Mälaröungdomar och 
två ungdomar från Stock-
holm fanns i bilen som körde 
av vägen tjugo över två på 
natten. Strax efter att olyckan 
hänt och räddningstjänsten 
gjort sitt första arbete var 
kommunens säkerhetssam-
ordnare på olycksplatsen för 
att göra en första bedömning 
av läget och vad som behövde 
göras från kommunens sida. 
Därefter följde ett par inten-
siva dygn för de personer i 
kommunens organisation 
som blev direkt inblandade i 
krisarbetet.

– Vi har en plan för hur vi 
ska handskas med den här ty-
pen av oönskade händelser. 
Det är kommundirektören 
som leder arbetet och fattar 
besluten, men han tar själv-

klart råd från oss andra som 
är inblandade, berättar Johan 
Elfver, kommunens infor-
mationschef, som även han 
blev inkopplad strax efter att 
olyckan hänt.

Förutom att att utföra 
rent informationsarbete tog 
kommunen kontakt med de 
övriga passagerarnas famil-
jer för att erbjuda hjälp och 
stöttning. De informerade 
även de kommuner som de 
två Stockholmsungdomarna 
tillhör.

Redan på kvällen den 10 
april, när det blivit bekräftat 
att en av de sex passagerarna 
avlidit, ordnades en min-
nesstund på olycksplatsen. 
Polis och väktare stod för 
säkerheten och spärrade av 
för att säkerställa att inte 
ytterligare olyckor skulle 
hända och deltagarna fick 
sedan hjälp att ta sig vidare 
till Ekebyhovskyrkan för att 
kunna runda av och få mer 
stöd vid behov.

– Bland annat har våra två 
fältassistenter gjort ett otro-
ligt jobb med att stötta ung-
domarna, deras vänner och 
familjer. Deras relationer till 

många av ungdomarna har 
varit helt ovärderliga, fortsät-
ter Johan Elfver.

Han poängterar vikten av att 
lyssna av ungdomarnas egna 
behov och önskemål för att 
inte överarbeta stödet och 
kanske till och med bidra till 
att skapa en uppjagad stäm-
ning.

– En stor del av vårt arbete 
består i att slussa vidare till 
professionell hjälp och se-

dan hålla ett vakande öga så 
att alla får det stöd de önskar 
och inte hamnar mellan sto-
larna.

Rolf Bergenstråhle är en 
av de två fältassistenter som 
haft nära kontakt med en hel 
del berörda ungdomar under 
tiden efter olyckan.

– Jag och min kollega Johan 
Bratås har pratat med många 
och bejakat deras känslor. En 
sådan här händelse väcker 
många tankar kring döden, 

vänskap och andra känslo-
samma frågor, berättar han.

Att hålla koll och finnas 
tillgänglig på sociala forum 
på nätet har varit ytterligare 
en uppgift som kommunens 
personal prioriterat.

Vittnen till olyckan har 
också erbjudits stöd och deb-
riefing i efterhand. Bland an-
nat i samtal med brandför-
svarspersonal som också var 
på plats efter olyckan.

– Tyvärr har vi ju en del er-

farenhet av av krishantering 
då vi har haft flera dramatiska 
händelser i kommunen un-
der senare år. Men det är po-
sitivt att se att organisationen 
fungerar så väl när det gäller, 
säger Johan Elfver.

Det enda han inte känner sig 
helt nöjd med är de svårighe-
ter som uppstod med att få 
bekräftat från sjukhuset där 
den svårast skadade flickan 
vårdades, att hon avlidit, vil-
ket försvårade informations-
arbetet. Men i övrigt har han 
bara fått positiv respons från 
de personer som berörts av 
krishanteringsarbetet. Dock är 
inte arbetet avslutat ännu utan 
pågår så länge någon känner 
att de behöver stöd. En första 
utvärdering av arbetet har ock-
så gjorts, men fler väntar. 

– Efter en sådan här hän-
delse går vi alltid igenom och 
utvärderar allt arbete och drar 
slutsatser för att kunna trim-
ma våra insatser. Bland annat 
kan vi konstatera att vi behö-
ver satsa på att fler personer 
får gå kris- och traumautbild-
ning, säger Johan Elfver.

LO BÄCKLINDER

Tragisk olycka blir prövning för
kommunens krisorganisation

Redan kvällen efter olyckan ordnades en minnesstund på olycksplatsen så att familj och vänner fick en möjlig-
het att börja bearbeta det som hänt.             Foto: Lo Bäcklinder



Lördag 5/5 kl 18.00 i Adelsö kyrka 

Musikgudstjänst 
Vemod och längtan i vårens tid

AD MUNDI, Eva Udd, solist

under ledning av Malin Rudengren  
präst: Lizen Anterud

LITEN FÖRSKOLA med två  
avdelningar söker en  

FÖRSKOLLÄRARE 100%
Vår förskola ligger i en lugn och vacker miljö inte långt från Ekerö  
Centrum, med en härlig gård och närhet till skog. 

Vi vill vara en lugn och trygg förksola, där lyhördhet och öppenhet 
råder för alla barn och vuxna. Med leken som grund för barns utveckling 
och lärande, och med en god kontinuitet i dag–vecko–årsrytm, vill vi möta 
barnen utifrån deras olika behov och förutsättningar.

På varje avdelning är vi 17 barn, i åldrarna 1-5 år och tre heltidstjäns-
ter: två förskollärare och en barnskötare.

Huvudman för verksamheten är Svenska kyrkan i Ekerö pastorat och 
förskolan bedrivs i ett nära samarbete med Ekerö kommun. Vi har tillgång 
till Ekerö kommuns Resursteam med förskolepsykolog, special och talpeda-
goger. Vi deltar i kommunens nätverk för språk, miljöarbete – Grön Flagg, 
samt i kommunens arbete för kvalité och utvärdering för skolor/förskolor.

Som anställd hos oss får du: 

Mer information:  Anna Stelling, förskolechef, mobil 0739 36 14 88 
Skicka din ansökan till:  
Ekerö Pastorat, Anna Stelling, Box 116 78 22 Ekerö  
eller via mail: anna.stelling@svenskakyrkan.se
Sista ansökningsdag 18 maj 2012

KYRKSIDAN

Redaktion för kyrksidan: 
Staffan Eklund, Marianne 
Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud
tel 560 387 00   fax 560 387 01

Gudstjänster

Mer information:

www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                       nr 7 2012

Onsdag 25/4
Adelsö kyrka kl 8.30

MÄSSA,  
Lizen Anterud, orgel: Leif Asp

Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA I TAIZETON,  
Jonas Gräslund

Torsdag 26/4
Ekebyhovskyrkan kl 08.00

MEDITATION, Jonas Gräslund

Söndag 29/4

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm,  
predikan: Urban Beckfjäll 
sång: Lennart Lundblad,  
orgel: Kerstin Baldwin

Munsö församlingsgård kl 11.00

SÖNDAGSGUDTJÄNST, Lizen 
 Anterud, piano: Mait Thoäng

Drottningholms slottskyrka  
kl 16.00 HÖGMÄSSA 
Ralph Sjöholm,  Betel folkhögskolas 
kör, dirigent: Alexander Kegel

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas 
Gräslund, orgel: Mait Thoäng 
Middag: 50:- 
kl 18.00 Film: Temple Grandin

Onsdag 2/5
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Ralph Sjöholm 
orgel: Rickard Backlund 

Torsdag 3/5
Ekebyhovskyrkan kl 08.00

MEDITATION, Jonas Gräslund

Lördag 5/5
Adelsö kyrka kl 18.00

MUSIKGUDSTJÄNST,  
Lizen Anterud, Ad Mundi 
dirigent: Malin Rudengren

Söndag 6/5
Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm, 
orgel: Kerstin Baldwin

kl 14.00 Konsert - se annons

Lovö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,  
Karin Frödinger,  
orgel: Rickard Backlund

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST 
Lizen Anterud,  
orgel: Helena Hansson

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

28/4 - Våren/Vägen till livet

5/5 - Volontär/frivillig i kyr-
kan/ Intervju med Ulla Gylling-
mark

Nu är det ”bröllopstid” ...
Under vår- och sommarmånaderna 
är det ”bröllopstid”.  Ofta fylls kyr-
kan av festklädda bröllopsgäster 
– andra gånger är det kanske bara 
brudparet med vittnen.  

Hur man än väljer är bröllopet en av livets 
riktigt stora högtider – som rymmer både 
stor glädje och stort allvar: en bekräftelse 
på att ”Vi hör ihop på riktigt”.

I de högtidliga ögonblicken i livet är det 
viktigt att allt ”känns rätt”. Det behöver 
inte betyda att det kostar mycket pengar. 
Ibland blir den nära högtiden och den 
enkla bröllopsfesten den allra varmaste 
och den starkaste upplevelsen.

För medlemmar i kyrkan är vigseln 
gratis – och där ingår också en musiker 
som spelar in- och utgångsmusik och till 
de psalmer eller sånger som sjungs. Egna 
solister eller musikanter får man förstås 
avtala med. 

Ibland kan det vara bra att få lyssna in 
musik på plats. Kyrkorummet i sig har 

mycket vacker musik, som på ett speciellt 
sätt hör hemma där.

Söndagen den 6 maj inbjuder vi till en 
konsert ”I kärlekens tecken”, lite speciellt 
med tanke på er som ska/funderar på att 
gifta er under året.

Det hindrar förstås inte att andra kom-
mer och lyssnar – njuter av musiken – 
kanske minns eget bröllop – tar vara på 
stämningen och romantiken.

text: Marianne Abrahamsson foto: KYRKOBILD

Ingegerd Fredlund  harpa

Helena Hansson  fiol  *  Kerstin Baldwin  orgel/piano

Ralph Sjöholm  präst  

En konsert, där man kan få inspiration och förslag till bröllopsmusik. 
Efter konserten, kl 15.00, finns möjlighet för er som bokat vigsel, 

att vara med vid vigselgenomgång samt att ställa frågor till präst och 
musiker inför ert bröllop. Välkomna! 

Söndag 6 maj kl 14.00 i Ekerö kyrka

I kärlekens tecken
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Ekerö Sandudden
Äntligen en stor 2-plans villa i Östra Sandudden. Stor härlig insynsskyddad tomt med generöst trädäck med
utomhusspa. 4 bra sovrum, stort kök o stort vardagsrum med utgång till härligt trädäck. Tvättstuga/groventré,
stort badrum med bastu samt helkaklat duschrum med golvvärme. Dubbelgarage. Sjönära läge med närhet till
fin badplats och småbåtshamn. Nära till skola, dagis o buss. Besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 184 kvm
*Tomt: 1 460 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 5 200 000 kr
  

Boarea: 184 kvm
Tomt: 1 460 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 5 200 000 kr

Krossvägen 2
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista
Centralt och populärt läge med gångavstånd till Mälaren och fin badplats. Tillbyggt 1,5 pl kedjehus med 3-4
sovrum, öppen planlösning, lättskött och solig trädgårdstomt med ett bra läge i området. Nära till Träkvista
Torg och bra busskommunikationer. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot
dolda fel.

*Boarea: 115 kvm
*Tomt: 453 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 2 850 000 kr

  Boarea: 115 kvm
Tomt: 453 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 2 850 000 kr

Träkvista Bygata 5
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
Vidsträckt sjöutsikt! Högt soligt läge, sen kvällssol och fantastiska solnedgångar. Mycket trevligt hus med tre
våningar. Högt i tak, burspråk, flera sällskapsrum,  3-5 sovrum, 2 kaklade våtrum, gott om förvaring och flera
extra rum. Altandäck i två stora etage, ogenerat läge och helt utan insyn. Mycket nära område vid sjön med
bastuflotte och bad från både strand och klippa. Lättskött trädgård/naturtomt. Isolerat gästhus samt äldre
uthus. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 200 kvm
*Tomt: 1 510 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 5 650 000 kr
  

Boarea: 200 kvm
Tomt: 1 510 kvm natur/trädgårdstomt
Accepteratpris: 5 650 000 kr

Koltrastvägen 6
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
Högt och fritt läge med utsikt över Mälaren i populära Älvnäs. Här bor du med generösa sällskapsytor,
möjlighet till många sovrum, fint kök med utgång till stor balkong, isolerat garage med wc, el och varmvatten.
Trädäckad altan, lättskött trädgård och sjönära. 300 m från brygga med möjlighet till båtplats. Besiktigad.

*Boarea: 239 kvm
*Tomt: 1 529 kvm trÃ¤dgÃ¥rds/- sluttningstomt
*Accepteratpris: 5 200 000 kr
  

Boarea: 239 kvm
Tomt: 1 529 kvm trädgårds/- sluttningstomt
Accepteratpris: 5 200 000 kr

Sidensvansvägen 12
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

*Boarea: 180 kvm, biyta 115 kvm
*Tomt: 812 kvm sluttningstomt
*Accepteratpris: 4 695 000 kr

  Boarea: 180 kvm, biyta 115 kvm
Tomt: 812 kvm sluttningstomt
Accepteratpris: 4 695 000 kr

Hummelvretsvägen 1
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Färingsö Stenhamra
Stor fin villa med hög trivselfaktor och en varm gemytlig "skånehuskänsla" Smakfullt, bra skick och många fina
detaljer. Härligt kök om ca 34 kvm med braskamin, köksö och stora ytor. 4 sovrum (möjlighet till 5 sovrum),
vardagsrum och allrum. 2 kaklade våtrum, bastu och praktisk tvättstuga. Fristående isolerat dubbelgarage med
förråd om ca 60 kvm. Plan lättskött s/v-vänd trädgårdstomt. Fastigheten har ett lugnt trevligt läge längs
återvändsväg i ytterkant av Stenhamra. Barnrikt område! Gångavstånd till Stenhamra C, skolor, förskolor och
bad. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 176 kvm
*Tomt: 1 051 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 4 775 000 kr
  

Boarea: 176 kvm
Tomt: 1 051 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 4 775 000 kr

Klubbstigen 6
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Underbar arkitektritad modern villa ett stenkast från Mälaren. Annorlunda planlösning i olika etage.
Genomgående hög inredningsstandard med rymliga rum, moderna materialval o fint ljusflöde. Stort läckert
kök, vardagsrum m dubbel takhöjd, "Master bedroom" på 58 kvm o ytterligare 5 sovrum, 1 allrum o 3 badrum.
En villa för den stora familjen och/eller den som söker det där lilla extra. Centralt läge nära bad, dagis, skola
och buss. Fastigheten är Ringmärkt vilket innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 278 kvm, biarea 70 kvm
*Tomt: 994 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 5 995 000 kr
  

Boarea: 278 kvm, biarea 70 kvm
Tomt: 994 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 5 995 000 kr

Strandvägen 17 B
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Ekerö Skärvik
Nästan nybyggd villa med högt härligt läge och sjöglimt i populära Skärvik. 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. Carport. Barnvänligt område, belägen vid liten återvändsgata. Del i bad- och
båtbrygga.

*Boarea: 162 kvm
*Tomt: 1 826 kvm sluttningstomt
*Accepteratpris: 5 950 000 kr

  Boarea: 162 kvm
Tomt: 1 826 kvm sluttningstomt
Accepteratpris: 5 950 000 kr

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

Ekerö Sandudden
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. Besiktigad och dolda-fel-försäkrad!

*Boarea: 154 kvm
*Tomt: 1 080 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 4 995 000 kr

  Boarea: 154 kvm
Tomt: 1 080 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 4 995 000 kr

Åsbranten 3
Maria Pettersson 0737-28 63 28
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.

*Boarea: 200 kvm, biarea: 120 kvm
*Tomt: 1 330 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 9 500 000 kr
  

Boarea: 200 kvm, biarea: 120 kvm
Tomt: 1 330 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 9 500 000 kr

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

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

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

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

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

Ekerö Lundhagen
Strålande sjöutsikt och perfekt solläge i omtyckta Lundhagen. Här bor du ett stenkast från Mälaren och närhet
till både skola och dagis. Fin souterräng- byggd 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.

*Boarea: 200 kvm
*Tomt: 850 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 6 475 000 kr
  

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

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

Ekerö Träkvista
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.

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

  Boarea: 195 kvm, Biarea: 128 kvm
Tomt: 810 kvm natur/trädgårdstomt
Accepteratpris: 4 500 000 kr

Jungfrusundsvägen 17
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Färingsö Färentuna Eldgarnsö
Sekelskiftesvilla med fantastisk sjöutsikt och egen brygga! Högt soligt sydväst läge och underbara solned-
gångar 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.

*Boarea: 160 kvm, 6 rum och kÃ¶k
*Tomt: 4 802 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rd/bergstomt
*Accepterat pris: 5 500 000 kr
  

Boarea: 160 kvm, 6 rum och kök
Tomt: 4 802 kvm natur/trädgård/bergstomt
Accepterat pris: 5 500 000 kr

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

Färingsö Kungsberga Myrudden
Sjöutsikt! Mycket sjönära läge med sol hela dagen och fantastiska solnedgångar! Nybyggd 1-plans villa med
ett härligt läge nära Mälarens strand. Modernt, lättskött och stilrent! Braskamin. Servitut på område vid sjön,
båtsamfällighet och fiskerätt. Stor altan på sjösidan. Vinterbonat gästhus och fristående garage. Ny anlägg-
ning för vatten och avlopp. Uppvuxen fin trädgårdstomt, delvis gränsande mot naturområde. Gångavstånd till
buss.

*Boarea: 121 kvm
*Tomt: 2 055 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 4 250 000 kr

  Boarea: 121 kvm
Tomt: 2 055 kvm trädgårdstomt
Accepteratpris: 4 250 000 kr

Myrudden Erikslund
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Centralt läge i Gamla Stenhamra, endast några minuters promenad från Mälaren med fin badstrand. Mycket
trevlig villa om totalt 210 kvm i genomgånde bra skick. Renoverad och moderniserad. Bergvärme. 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 gångavstånd till skolor, förskolor, buss, bad och mataffär.
Besiktigad.

*Boarea: 107 kvm, biyta 103 kvm
*Tomt: 1 581 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 325 000 kr

  Boarea: 107 kvm, biyta 103 kvm
Tomt: 1 581 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 325 000 kr

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

Färingsö Degerby
Sjöutsikt och sjönära! Ett fantastiskt trevligt hus invid sjön Igelviken. Del i samfällighet -bad (1 min från
huset), brygg, grönområden. Huset är byggt 2006  om totalt ca 208 kvm i hög standard och med många
fina detaljer. Planlösningen passar både småbarns och/eller tonårsfamiljen. 7 rok. 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.

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

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

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

Färingsö Ölsta
Underbart sekelskifteshus, totalrenoverat 2008 med bibehållen charm och gamla detaljer. Kök i gammeldags
stil, vackert verandarum, flera eldstäder, ca 2,70 i takhöjd, trägolv. 2 kaklade våtrum. Hus II: totalrenoverat
2007/2008 om ca 50 kvm 4 rum + allrum, pentrykök och kaklat duschrum med wc + ca 50 kvm
förrådskällare. Nytt värmesystem, el, vatten och avlopp 2008. Nära Mälaren med bad och möjlighet till
båtplats. Gångavstånd till busshpl (snabbuss till Brommaplan). Besiktigad.

*Boarea: 115 kvm, + Boarea 50 kvm
*Tomt: 2 489 kvm trÃ¤dgÃ¥rd/naturtomt
*Accepteratpris: 3 725 000 kr
  

Boarea: 115 kvm, + Boarea 50 kvm
Tomt: 2 489 kvm trädgård/naturtomt
Accepteratpris: 3 725 000 kr

Solbergavägen 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
Superfin tomt med högt vackert läge, sjöutsikt åt två håll
och härlig kvällssol. Här kan du bygga dig ditt egna
drömboende! 1/5 av tomten får bebyggas. Enligt detalj-
planen får du bygga ett 1-plans hus samt inrednings- bar
vind alt souterrängvåning. Anslutningsavgift för v/a om ca
117.000 kr tillkommer.

*Tomt: 808 kvm sluttningstomt
*Accepteratpris: 2 250 000 kr
*RÃ¶dhakevÃ¤gen 3A
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
  

Tomt: 808 kvm sluttningstomt
Accepteratpris: 2 250 000 kr
Rödhakevägen 3A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

4:a Färingsö Stenhamra
Stor hörntomt har detta trevliga 2-plans br-radhus med 3
bra sovrum, stort kök, 2 badrum, ljust vardagsrum och
möblerbar övre hall. Två uteplatser, insynsskyddade och
med bra solläge. Lätt- skött plan gräsmatta som sträcker sig
runt huset, delvis gränsande mot skog. Uteförråd.

*Boarea: 102 kvm
*Accepteratpris: 595 000 kr
*Avgift: 7 159 kr inkl VA, sophÃ¤mtning och parkering
*SÃ¶derstrÃ¶ms vÃ¤g 413
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 102 kvm
Accepteratpris: 595 000 kr
Avgift: 7 159 kr inkl VA, sophämtning och parkering
Söderströms väg 413
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Ekerö Närlunda
Populärt hus med tomtgräns mot grönområde! Med ett mycket bra läge i omtyckta Närlunda i Ekerö tätort
ligger detta rymligt hus i bra skick. Ombyggt kök med stor matplats. Ljust härligt vardgsrum i vinkel. Kaklat
duschrum samt kaklat relaxrum med bastu. Stor tvättstuga. Bra planlösning med möjlighet upp till 6 sovrum.
Utvändigt har bl a yttertak bytts och grund omdränerats. Två härliga altaner samt uteplats och liten balkong.
Garage. Nära till liten pulkabacke samt fin lekplats. Gångavstånd till buss, skolor, idrottsanläggning, Mälaren
mm. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 173 kvm , biarea 31 kvm
*Tomt: 434 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 3 850 000 kr

  Boarea: 173 kvm , biarea 31 kvm
Tomt: 434 kvm trädgårdstomt
Utgångspris: 3 850 000 kr

Närlunda Gårds väg 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista
Modern villa byggd 2007 med 7,5 m takhöjd i köket och ca 4,5 m ryggåstak i rummen på övre plan. Totalt
215 kvm fördelat på kök, vardagsrum med braskamin, 4 sovrum, allrum/kontor, tvättstuga med groventré +
extra groventré med gott om förvaringsytor. Bl a helt nya badrum, tvättstuga och generös groventré 2011.
Mycket barnvänlig tomt och område. Kort promenad till skola, dagis, buss och bad. Besiktigad!

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

  Boarea: 215 kvm
Tomt: 974 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 5 395 000 kr

Semestervägen 5B
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
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.

*Boarea: 112 kvm
*Tomt: 3 335 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 795 000 kr

  Boarea: 112 kvm
Tomt: 3 335 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 795 000 kr

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

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 190kvm för huvudbyggnad gör det möjligt för dig att skapa dig ditt eget drömboende. Del i badbrygga.
Båtplats ingår.

*Boarea: 55 kvm, biarea: 5 kvm
*Tomt: 3 028 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 2 895 000 kr

  Boarea: 55 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 3 028 kvm natur/trädgårdstomt
Accepteratpris: 2 895 000 kr

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

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

*Boarea: 196 kvm
*Tomt: 1 052 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 4 850 000 kr

  Boarea: 196 kvm
Tomt: 1 052 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 4 850 000 kr

Ledungsvägen 28
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö - Sundby By
Belägen i kulturby intill väderkvarn. Ca 1 mil från Ekerö C och strax utanför tätorten Stenhamra ligger denna
mycket trevliga fastighet. Ogenerat läge på plan fin trädgårdstomt med bra solläge. Välskötta byggnader! Villa
om totalt ca 220 kvm byggår 1931, helt om -och tillbyggd 1983-85. Stort isolerat garage/verkstad om ca
79 kvm (välutrustat med bl a travers lyft, el, v/a, wc, ovanvåning med stort vindsförråd). Belyst
uppställningsplats. Låg driftskostnad, bergvärme 2010! Två stora altaner samt balkong. Fruktträd,
trädgårdsland och växthus. Nära till busshållplats. Besiktigad.

*Boarea: 145 kvm, biyta 85 kvm
*Tomt: 3 075 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 4 250 000 kr

  Boarea: 145 kvm, biyta 85 kvm
Tomt: 3 075 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 4 250 000 kr

Sånga-Säbyvägen 13
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Helgö
Strålande sjöutsikt och milsvid utsikt mot farleden i Mälaren. Representativt villa om totalt ca 200 kvm som
under de senaste åren genomgått stora och påkostade renoveringar. Här får du ett nytt exklusivt kök, matsal
med utgång till inglasad altan, härligt vardagsrum med panoramavy över Mälaren och stor öppen spis, tre
sovrum, allrum. Nya golv och nya ytskikt samt omdränerad. Fastigheten erbjuder även möjlighet för
generationsboende. Fint anlagd trädgårdstomt. Kommunalt v/a inom snar framtid.

*Boarea: 150 kvm, biyta 54 kvm
*Tomt: 2 501 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 6 500 000 kr
  

Boarea: 150 kvm, biyta 54 kvm
Tomt: 2 501 kvm trädgårdstomt
Accepteratpris: 6 500 000 kr

Luruddsvägen 38
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

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

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

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

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

Ekerö Träkvista
Attraktivt parhus med perfekt läge på centrala Ekerö. Ljust och fräscht och nästan som nytt! Byggår 2006.
Vardagsrum med stora fönsterytor, fräscht kök, 3 bra sovrum, allrum och helkaklade våtrum. Stort altandäck
som delvis är under tak. Härlig trädgård med fina planteringar och stora gräsytor. Carport med förrådsdel.

*Boarea: 126 kvm
*Tomt: 544 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 975 000 kr

  Boarea: 126 kvm
Tomt: 544 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 975 000 kr

Nedergårdsvägen 8
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

25 år i branschen
Reg. fastighetsmäklare och kontors

ägare till Mäklarringen Ekerö

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

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

Ekerö Sommarstad
Fantastisk panoramavy över Mälaren och Ekerö Kyrka. Ett underbart hus om totalt 292 kvm fördelade på två
väldisponerade plan samt inredd källare. Genomgående fint ljusinsläpp. Exklusivt och smakfullt renoverat kök
och badrum. Sex bra sovrum. Stora sällskapsytor. Nära bad och möjlighet till båtplats. Fastigheten är Ringmärkt
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 192 kvm + biarea: 100 kvm
*Tomt: 1 360 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 5 950 000 kr
  

Boarea: 192 kvm + biarea: 100 kvm
Tomt: 1 360 kvm trädgårdstomt
Accepteratpris: 5 950 000 kr

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



Husqvarna Rider 111B5
Husqvarna RIDER åkgräsklippare med bästa framkomlighet! 
Midjestyrd, 5 vxl, 85cm klippbredd! 

22.900:-

Klippo Champion 
Klippo- bästa kvalitet! 
Monterad, tankad och körklar! 

5.100:-

STIHL 
trimmer 

FS38 
En lättstartad 

bensintrimmer 
för villaägaren. 

Trimma gräs 
och ogräs med 

stark tråd.

Mälarö Skydds serviceverkstad
– servar och reparerar dina 

trädgårdsmaskiner till fasta priser.

Vi 
bjuder på korv!

Välkommen till demodag den 28/4 
kl.10 -15. Vi visar då vårens sorti-
ment av trädgårdsmaskiner och 
redskap. Passa på att skaffa dig ett 
par nya stövlar eller arbetsbyxor till 

kampanjpris!

       Ta med din gräsklippare 
så byter vi olja och tändstift 
medan du väntar för endast 99:- 

Husqvarna 
Automover 305
Klipper din gräsmatta 
helt automatiskt! 
Du slipper klippa och får 
tid till annat! Olika modeller 
för gräsmattor upp till 
6.000m2!

Pris från 

14.900:-

 1.990:- 

STIHL motorsåg MS 181 C-BE
Toppmodern bensinsåg, lättstartad 
och med snabbkedjespänning. 
Kapar lätt träd och grenar!

3.190:-

14  nyheter | 

Ekerö fattigaste 
kommunen i länet

KOMMUNEN | Ekerö kom-
mun är Stockholms läns 
fattigaste kommun. Det 
framgår av en granskning 
som tidningen Metro med 
hjälp av Sveriges kommu-
ner och landsting har sam-
manställt. 

Rikast i länet är Sundbybergs 
kommun med nettotillgång-
ar på drygt 40 000 kronor 
per invånare. För Ekerö kom-
mun är den siffran minus 
6000 kronor per invånare. 

– Skälet till varför Ekerö är 
sist i länet vad gäller förmö-
genhet är att vår låneskuld är 
för stor och att den är större 
än hos jämförbara kommu-
ner. Skillnaden mellan Ekerö 
och Sundbyberg är i huvud-
sak att vi har en hög låne-
skuld och att Sundbyberg är 
skuldfria. Detta påverkar gi-
vetvis förmögenheten, säger 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Peter Carpelan (M).

Lars Holmström (S), op-
positionsråd i kommunen är 
kritisk till redovisningen av 
kommunens ekonomi.

– Jag tror inte kommunens 
medborgare vet om den här 
situationen eftersom allian-
sen visar ett plusresultat hela 
tiden, säger Lars Holmström 
och menar att alliansen byggt 
upp skulden under många år.

– Det har skett investe-
ringar i skolor som har varit 
i ett väldigt dåligt skick och 
det behövs fortfarande upp-
rustningar. Underhållsarbe-
tet i kommunen görs till 80 
procent akut och bara 20 pro-
cent är normalt underhåll. 
Akut underhåll är nästan 
upp till fyra gånger dyrare 
än normalt.  Det här 80- och 
20- procentförhållandet ska 
ju vara precis tvärtom för 
att det ska kosta det som det 
bör göra. Nu flyger det iväg 
pengar, säger Lars Holm-
ström och fortsätter:

– Man kan inte lösa det 
med någon snabb lösning 
genom att exempelvis sälja 
Ekerö bostäder. Tittar man 
på Sundbyberg så har de ett 
eget fastighetsbolag som 
går med miljonvinster. Man 
måste klara de här investe-
ringarna som man behöver 
ändå med en långsiktig eko-
nomisk plan, en bättre hus-
hållning och bättre inkomst 
för kommunen i form av 
skatteintäkter. 

Jonas Nygren (S), kom-
munalstyrelseordförande i 
Sundbyberg, säger till tid-
ningen Metro att kommu-
nens tillgångar till stor del 
beror på att det kommunala 
bostadsbolaget inte har sålts 
ut. Som enda kommun i länet 
har Sundbyberg betalat av 
sina långfristiga skulder och 
har i och med detta inga rän-
tekostnader. 

Ekerö kommuns låneskuld 
är idag 434,2 miljoner kronor 
vilket är cirka 16 800 kronor 
per invånare. 

– I långfristiga skulder to-
talt ingår givetvis inte bara 
banklånen utan även förut-
betalda anslutningsavgifter 
för vatten och avlopp med 
totalt 75,9 miljoner kronor. 
Som växande kommun och 
i många delar utbyggnad av 
landsbygd, byggs va-nätet 
ut successivt, förklarar Peter 
Carpelan. 

De huvudsakliga orsakerna 
till den höga låneskulden, 
sett över de senaste 18 åren, 
för vilket man på ett enkelt 
sätt har tillgång till data, är 
att kommunens kostnader 
var högre under åren 1996-
1998 än det fanns finansie-
ring för.

Driftkostnaderna var 
större än intäkter från skat-
ter och generella statsbi-
drag. Under de här tre åren 
gick kommunen med ett 
sammanlagt underskott 
med 86 miljoner kronor.  
Jämfört med år 1994 mins-
kade låneskulden 1995-1996 
för att sedan öka under åren 
1997-1998. 

Under 1998 gjordes också 
större investeringar som 
inte kunde finansieras med 
egna medel. För att klara 
driftkostnad och investe-
ringsnivå fick nya banklån 
tas. Mot slutet av 90-talet 
och runt millennieskiftet 
var investeringarna 1998-
2000 högre än vad som 
kunde finansieras. Investe-
ringarna var huvudsakligen 
nybyggnad, ombyggnad 
och tillbyggnad av skolor.

Även i början av 2000-talet 
genomfördes stora inves-
teringar i framförallt sko-
lorna. År 2003 investerades 
det för totalt 136 miljoner 
kronor och år 2004 för 117 
miljoner kronor. 

– År 2002-2004 rådde en 
besvärlig konjunktur och 
Ekerö kommun hade något 
för stor kostnadsnivå för 
att helt klara årets resultat. 
Det blev mindre underskott 
även 2002-2004. Dessa 
underskott har sedan åter-
ställts. Ekerö kommun har 
sju år i rad visat positiva re-
sultat. Investeringarna har 
också under perioden kun-
nat finansieras med egna 
medel och inga nya banklån 
har tagits upp. Låneskulden 
har också successivt mins-
kat något för varje år under 
den här sjuårsperioden, sä-
ger Peter Carpelan och fort-
sätter:

– Ett av de politiska målen 
är att minska skuldsidan för 
att kunna sänka räntekost-
nader och därmed frigöra 
medel för andra behövliga 
kostnader, frigöra kapital 
för nya nödvändiga investe-
ringar och ha goda årliga re-
sultat för att värdesäkra det 
egna kapitalet.

EWA LINNROS

Goda årliga resultat för att värde-
säkra det egna kapitalet och att
minska skulderna är ett politiskt
mål, säger kommunstyrelsens
ordförande Peter Carpelan (M).  
                                Foto: Ove Westerberg

Det finns inga snabba lösningar, 
kommunen behöver bättre hus-
hållning och bättre inkomst form 
av skatteintäkter, menar opposi-
tionsrådet Lars Holmström (S). 
                      Foto: Kenneth Bengtsson

TILLGÅNGAR PER INVÅNARE I LÄNETS KOMMUNER                              
                                                                         

 Källa: Metro/SKL

Kommuner som ligger på plus

Sundbyberg 40 177 kr

Nykvarn 40 055 kr

Stockholms stad 38 302 kr

Solna
37 495 kr

Sollentuna 36 607 kr

Lidingö 25 540 kr

Botkyrka 22 315 kr

Danderyd 18 827 kr

Huddinge 18 357 kr

Täby 15 220 kr

Vallentuna 11 334 kr

Norrtälje 10 754 kr

Södertälje 10 007 kr

Salem  8 447 kr

Värmdö 4 087 kr

Nacka 3 594 kr

Upplands-Bro   342 kr

Kommuner som ligger på minus

Nynäshamn - 121  kr 

Järfälla - 655 kr 

Tyresö - 1 766 kr 

Österåker - 2 794 kr

Sigtuna - 3 554 kr

Haninge - 5 377 kr

Upplands Väsby - 5 388 kr

Vaxholm - 5 408 kr

Ekerö - 6 002 kr
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Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 

Tävlingar, demos  
och hemliga  
erbjudanden  

från bl a följande  
leverantörer:

NYTT för 2012: Besök våra utställare  
så får du din grillkupong.

ONSDAG 

9 maj
kl 18:30

       ANMÄLAN = inträdesbiljett !
        SENAST 30 april  Anmäl dig på www.faringsotra.se, 

i butiken eller genom att mejla charlie@faringsotra.se.  
       Ange hur många ni blir.  Hela det hemliga programmet, vad som 

gäller och alla erbjudanden får du som anmält dig via mejl ca en vecka innan festen.

Vi bjuder på:

olika former

otroliga priser

demos av våra 
leverantörer

hemliga, smått 
osannolika  
erbjudanden

      Grillfest
2011

Och allt är 
gratis!!!
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KOMMUNEN | Den ökande 
andelen dumpat avfall i 
kommunen är ett växande 
problem. På ett stort antal 
platser liknar naturen rena 
soptippar och upprens-
ningen av detta belastar 
skattebetalarna.

– Trots att kommunen har en 
välorganiserad återvinnings-
central i Skå med generösa 
öppettider väljer fler och fler 
att dumpa sina grovsopor 
ute i skog och mark. Det är 
allt från möbler, madrasser, 
kylskåp, eternitplattor, bygg-
skräp, cyklar, latrintunnor 
till däck och skrotbilar, berät-
tar Anna-Karin Ullgren, ord-
förande i tekniska nämnden.

– Senaste upptäckten redo-
visades idag då man hittat en 
större mängd däck som dum-
pats vid en mindre skogsväg 
precis före Prästviken på 
Lovön, fortsätter hon.

Genom att betala sin ren-
hållningsavgift har kommu-
nens medborgare kostnadsfri 
tillgång till återvinningssta-
tionen i Skå, men trots detta 
har skräphögarna hittats på ett 

stort antal platser i kommu-
nen. Högarna dyker upp så-
väl utmed mindre trafikerade 
vägsträckor som på väl synliga 
platser. Värst utsatt är ett om-
råde i Rödsten nära motions-
spåret vid Jungfrusundsvägen 
och utsiktsplatsen på malmen 
ovanför Ekerö kyrka.

– Kostnaderna för sane-
ring uppgår till stora belopp, 
särskilt för avfall som krä-
ver speciell hantering som 
till exempel eternitplattor, 
latrintunnor och skrotbilar, 
förklarar Lars Johnsson, in-
tendent på tekniska kontoret.

Han berättar att de årliga 
kostnaderna för sanering av 
avfallet ligger mellan 50 000 
och 60 000 kronor.

– De pengar som detta kos-
tat sedan 2006 skulle till ex-
empel ha räckt till en jättefin 
lekpark som hade varit till 
glädje för alla. Beloppet skul-
le ha varit ännu högre om 
inte kommunens egen verk-
samhet ”Tornvillans park 
och trädgård”, i regi av Ekerö 
omsorg, svarat för tillsyn och 
städning på de mest utsatta 
platserna, fortsätter han.

Anna-Karin Ullgren säger 
att istället för att lägga resur-
ser på sanering av sopor vill 
tekniska nämnden istället fo-
kusera på miljöanpassnings-
åtgärder i den kommunala 
verksamheten.

– Vår kommun utgör en av få 
gröna lungor eller kilar inom 
den allt mer tätbefolkade 
Stockholmsregionen. Det ska 
vara inbjudande att vistas här 
och kännas rent och snyggt. 
Om vi medborgare hjälps åt 
att hålla en god nivå själva så 
är det svårare för dem som 
gästar vår kommun att lämna 
sopor efter sig när man läm-
nar Mälaröarna, avslutar hon.

LO BÄCKLINDER

Olaglig nedskräpning kostar 
minst en lekpark på åtta år

”Kostnaden för 
sanering uppgår 
till stora belopp 
särskilt för avfall 
som kräver speciell 
hantering”

Dumpningen av avfall sker både på såväl avlägsna som väl synliga platser i kommunen.
Foto: Jonas Backelin

 
      

          

Kontor – Konferens – Publikt

Tårtcaféet öppnar 28 april

www.svartsjöslott.se
08-121 311 00

Service av båtmotorer, traktorer  
och trädgårdsmaskiner

Vi utför service på:

Båtmotorer  
 (2- och 4-takt)

 

Ring oss
08-560 422 38 
eller gå in på 

www.lemag.se

Passa på!  

Serva din  

utombordare!



EKERÖ CENTRUM
Vår i centrum!
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TILL EKERÖ CENTRUM
!

Stort utbud av hem, fritids och hobbyprodukter, butikerna har fina erbjudande. 

Stanna på hemmaplan och gör dina inköp, här får du personligt bemötande!

GÖr 
bästa 

klippet 
hos 
oss!

Nu öppnar 
Kingswood.

 Din nya inrednings-
butik på Ekerö. 

Vi slår upp portarna 
den 25/4

(mittemot systembolaget)

Välkomna!

Kom och 

fynda!

Kanonbra 

priser på utvalda varor

upp till   30 %
på konstnärsmaterial,

scrapbooking och garn

50 % på 
kvarvarande 
plånböcker 

50 % på skrädderi

NYHET! Vi syr nu 
även upp gardiner.  

 Batteribyten   

Valp-Kattunge-paket 

49:-
Innehåller bla foder och 

rabattkupong på 75:- 

från Royal Canin

Halva priset
på alla 

Barbie-dockor!

Vi ses i Ekerö Centrum  – Ditt personliga          

               centrum på hemmaplan

(Erbjudandena gäller vecka 17 om inte annat anges)

SportXtras 
Cykelverkstad

Vårserva 
din cykel

fr 295:-

Ekerö Blomman
Ekerö  Kemtvätt

Mårbacka
pelagoner    

95:-   
2 st för 150:-     
från Nyckelby Handels-

trädgård på Ekerö

 k
p

Trevlig valborg önskar vi alla Mälaröbor!

lag

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

TMTM

Ekerö Centrum 

har tre öppna 

p-platser och 

tre garage. 

med p-skiva
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SKÅ | Vattnet i Skå skola 
har sedan många år 
bedömts vara otjänligt 
som dricksvatten och 
eleverna dricker därför 
flaskvatten. Efter att mil-
jönämnden ställt hårda 
krav finns nu en plan för 
när de återigen ska kunna 
börja dricka vatten ur 
kranen.

Sedan år 2000 har dricks-
vattnet på Skå skola serve-
rats i lösa vattenbehållare 
då det vatten som rinner ur 
kranarna både har för höga 
halter av bakterier, natrium, 
klorid, koppar och även 
innehåller spår av bekämp-
ningsmedel. I dagsläget du-
ger kranvattnet endast till 
att användas i matlagning 
och till dusch-, disk- och 
tvättvatten.

– Tekniska nämnden har 
fått ett föreläggande från 
miljönämnden om att se till 
att snarast vidta åtgärder gäl-
lande vattenkvaliteten. Lös-
ningen med dricksvatten på 
flaska är både kostsam och 
besvärlig, säger Anna-Karin 
Ullgren, ordförande i teknis-
ka nämnden.

Vattenanläggningen vid 
skolan utgörs av en borrad 
brunn med avhärdnings-
filter, radonavskiljare, kol- 

och partikelfilter samt des-
infektion med UV-ljus. Men 
trots driftsinstruktioner och 
kontrollprogram som finns 
för reningsanläggningen 
har miljönämnden konsta-
terat att den inte skötts till-
fredställande och dessutom 
delvis varit ur funktion vid 
vissa av nämndens besök. 
Därför har miljönämnden 
nu ålagt tekniska nämnden 
att genast se till att anlägg-
ningen sätts i drift och att 
kontroller utförs regelbun-
det.

– Tekniska kontoret har 
under hösten med hjälp av 
den nya driftsentreprenö-
ren Dalkia renoverat den 
reningsutrustning som 
finns i skolans vattenverk. 
Vattnet från skolans brunn 
kontrolleras också enligt ett 
definierat kontrollprogram. 
Dessa åtgärder utgör den 
kortsiktiga lösningen, be-
rättar Anna-Karin Ullgren 
och fortsätter:

– På längre sikt är lösning-

en att försörja skolan med 
kommunalt vatten. Drag-
ning av kommunalt vatten 
till Skå skola kommer att ske 
enligt den nya VA-planen 
som är under utarbetande 
och beräknas kunna faststäl-
las av kommunfullmäktige 

2013, säger Anna-Karin Ull-
gren.

Varför det tagit så lång tid 
att få till en godkänd vat-
tenkvalitet förklarar Anna-
Karin Ullgren med att en 
permanent lösning kräver 
kommunalt vatten och för att 

genomföra detta krävs den 
VA-plan som nu är under ut-
arbetande.

Miljönämnden förväntar 
sig enligt beslutet att vattnet 
på Skå skola ska ha tjänlig 
dricksvattenkvalitet senast 
juni 2013.

– Indragning av kommunalt 
vatten till Skå skola har hög-
sta prioritet förutsatt att pla-
nen antas av kommunfull-
mäktige, säger Anna-Karin 
Ullgren.

LO BÄCKLINDER

Kommunalt vatten i Skå skola

”Indragning av 
kommunalt vatten 
i Skå skola har 
högsta prioritet”

Sedan  2000 har eleverna i Skå skola druckit buteljerat vatten då kranvattnet är otjänligt. Nu finns dock en plan för hur vattnet ska bli drickbart.
 Foto: Lo Bäcklinder

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

För dig som vill ha 
service och brett 
produktutbud!

Ö

Leverans  
från 

400:-

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

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

VÅRA ÖPPETTIDER

Tel 08 -560 313 31  
Bryggavägen 133, Jungfrusund 

www.naprapaternaekerö.se

NU I JUNGFRUSUND

Det lönar sig  
att komma till oss

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Klippkort: köp 4 behandlingar, 
få en femte på köpet

Massage *Vaxning *Frans & bryn färg *Fotvård

      Produkter från: Exuviance, Möllevik, Weleda,
                Edblad smycken, NeuLash, LCN 

               Välkommen till oss / Katarina & Gunilla



 Vi reserverar oss mot ev prisändringar eller slutförsäljning. 

Möt våren på
Bromma Blocks!

B
rom

m
a B

locks ägs och utvecklas av 

79:-
Clas Ohlson 399:-

 Interfl ora Fresh

129:-
 Interfl ora 
 Fresh

649:-
 Village

279:-
 Village

2495:-
Coop Forum

199:-
 Clas Ohlson

1450:-
 Synoptik

99:-
Clas Ohlson

299:-
Clas Ohlson

599:-
Cervera

facebook.com/brommablocks  brommablocks.se  Öppettider:  Vardagar 10-20,  lördag 10-18,  söndag 10-18. 
Coop Forum 8-22 varje dag. Systembolaget vardagar 10-20, lördagar 10-15.

25:-
Clas Ohlson
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MÄLARÖARNA | Bomark-
naden vad gäller villor, 
bostadsrätter och fritids-
hus varierar både i utbud 
och prisutveckling från år 
till år. Mälaröarnas nyheter 
har vänt sig till några av 
mäklarna på Mälaröarna 
och frågat hur marknaden 
ser ut just nu i kommunen. 

De mäklare som svarat på 
frågorna är Rikard Skoglund 
– Bjurfors, Niklas Bergsten 
– Husman Hagberg, Jonas 
Siönäs – Mäklarhuset, Hele-
na Dahlbäck – Mäklarringen 
och Martin Larsson – Svensk 
fastighetsförmedling.

 När det gäller utbud har 
det varit balanserat men nå-
got mindre än vid samma 
tidpunkt förra året. Undan-
tagsvis har utbudet varit 
stort under hösten och vin-
tern för en av mäklarna. En 
av de andra mäklarna ökade 
dock sin försäljning trots det 
lägre utbudet. Efterfrågan 
har generellt varit lägre.

 Beträffande prisutveck-
lingen har villapriserna på 
Mälaröarna ökat med någon 
procent under 2011. 

– Detta är faktiskt en avvi-
kelse från resten av länet där 

priserna backat något, säger 
Martin Larsson, Svensk fast-
ighetsförmedling.

– Prisbilden på Ekerö är 
lägre än i till exempel Brom-
ma vilket gör att fler och fler 
hittar hit. Det finns köpare i 
alla priskategorier. Det som 
har förändrats är att fler väl-
jer att sälja först och köpa 
sedan. Det beror till stor del 
på bankernas mer restriktiva 
utlåning till hushållen, säger 
Helena Dahlbäck, Mäklar-
ringen.

 
Ska man sälja nu eller vän-
ta?

– Bostäder i bra skick och 
med bra läge har hela tiden 
gått att sälja. Så kommer det 
vara fortsättningsvis också, 
men vår bedömning är att ef-
terfrågan framöver kommer 
att öka och ge ett bra säljläge, 
säger Niklas Bergsten, Hus-
man Hagberg.

– Med en marknad som 
i stort sett stått stilla under 
några år men nu tagit fart så 
kan det mycket möjligt vara 
rätt tid att sälja just nu. Vi har 
haft  flera hus som sålts med 
budgivning före den öppna 
visningen. Visst kan priser-
na vara högre om ett halvår 

men de kan lika gärna vara 
lägre. Om man har behov 
av att sälja sitt hus eller sin 
bostadsrätt det närmsta året 
men väntar och spekulerar i 
en prisuppgång så känns det 
som att man tar en viss risk, 
säger Martin Larsson.
– Det som är viktigt att förstå 

är att man köper och säljer i 
samma marknad. Då spelar 
det inte så stor roll om pri-
serna är på topp eller inte. 
Säljer man till ett högt pris 
får man också betala ett hö-
gre pris för sitt nya och säl-
jer man till ett lägre pris kan 
man också hitta ett nytt bo-
ende till ett lägre pris, säger 
Helena Dahlbäck. 

Är det köparens eller säl-
jarens marknad just nu? 

– Det är köparens, säger 
Rikard Skoglund, Bjurfors.

– Köpare som har klart 
med finansiering och kan 
vara flexibel, svarar Jonas 
Siönäs, Mäklarhuset.

– I takt med att spekulan-
terna ökat och utbudet mins-
kat så har marknaden kom-
mit i balans och just nu är det 
nog varken köparens- eller 
säljarens marknad, menar 
Martin Larsson.

– Just nu kanske lite mer 
köparens marknad men tro-
ligtvis på väg att svänga över 
till säljarens, säger Niklas 
Bergsten, Husman Hagberg.

– Generellt säger man att 
det är köparens marknad just 
nu, men svaret på den frågan 
är mer komplex än så. Köpa-
ren är ofta också en säljare 
så det är den totala bilden av 
en persons vinst och förlust 
i en bostadsaffär man måste 
se till. Dessutom är det inte 
lätt för en förstagångsköpare 
att ta sig in på den restriktiva 
lånemarknaden som just nu 
råder, säger Helena Dahlbäck.

Vad beträffar utbudet och 
efterfrågan på fritidshus på 
Mälaröarna skiljer sig svaren.

Rikard Skoglund från Bjur-
fors rapporterar en balans 
mellan utbud och efterfrågan 
medan Jonas Siönäs på Mäk-
larhuset har större utbud än 
efterfrågan.  

Martin Larsson från 
Svensk fastighetsförmedling 
säger däremot att utbudet av 
fritidshus just nu är lågt men 
kopplar detta till att säsong-
en inte riktigt har kommit 
igång ännu. 

Niklas Bergsten från Hus-
man Hagberg säger också han 
att både utbud och efterfrågan 

är relativt lågt, men att det är 
normalt den här årstiden.

Helena Dahlbäck från 
Mäklarringen säger att det 
endast är ett fåtal spekulan-
ter som köper fritidshus för 
rent fritidsboende på Mälar-
öarna.

– De flesta som köper fri-
tidshus här gör det i syfte att 
bo året runt och fritidshus-
marknaden följer därför den 
vanliga villamarknaden, av-
slutar Helena Dahlbäck.

                         
                           EWA LINNROS

Bomarknaden på Mälaröarna
Balanserat utbud och något ökade villapriser

”Köparen är ofta 
också en säljare så 
det är den totala 
bilden av en 
persons vinst 
och förlust i en 
bostadsaffär man 
måste se till.”

Utbudet av objekt på Mälaröarna är balanserat men något mindre än 
samma tidpunkt förra året. Fritidshusmarknaden har inte riktigt tagit 
fart ännu.                                                                                       Foto: Ewa Linnros

Tandblekning

Hela munnen 
till halva 

priset

Folktandvården Ekerö 
Tegelbruksvägen 1B. 
Telefon 08-123 152 85.

Blek tänderna mellan den 1 maj och 30 juni, så 
får du ett vackert leende till halva priset. För att 
minska risken för fl äckar och ilningar, görs en 
undersökning innan behandlingen. Om du varit 
hos oss det senaste året får du undersökningen 
gratis. På folktandvardenstockholm.se kan du 
läsa mer och boka tid. Vi ses!

Nu startar 
sophämtningen för 
sommarabonnenter
Sommarsophämtning var 14:e dag

Jämna veckor
Första hämtning vecka 16
Sista hämtning vecka 40

Udda veckor
Första hämtning vecka 17
Sista hämtning vecka 41

Besök gärna vår webb för mer information 
om sophämtningen.

Grovavfallskampanj v. 35 – 38
Den årliga grovavfallshämtningen kommer 
i år ske mellan v. 35 – 38. Information om 
vad som är grovavfall och vilken vecka 
grovavfallshämtningen sker i ditt område 

Det går även bra att kontakta Kundtjänst 
för VA och Renhållning:
E-post: kundtjanst@ekero.se
Telefon: 08-560 394 00
Telefontid: vardagar mellan 9-12

Rullstolstaxi

560 315 00



Välkommen till Mio Bromma Gårdsfogdevägen 8 mitt emot Coop, på andra sidan Ulvsundavägen. 
Mio Barkarby Barkarby Handelsplats.  Mio City Sveavägen 20 vid Hötorget. Mio Handen/Haninge vid infarten till Haninge. 
Mio InfraCity Stockholmsvägen 35, avfart InfraCity Väst. Mio Kungens Kurva Heron City 08-586 336 00. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18.
Mio Täby vid E18 avfart Viggbyholm. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker dock längst t o m 31/8 om inget annat anges och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se 

NYHET! Solstol Beach i textilene, finns i turkos, 
röd eller svart 399:-.

Byggbar trädgårdssoffa Westlife i grå konstrotting inkl dynor, komb på bilden, L 187+317 med bord 65x65 cm. Paketpris 10.900:- (11.940:-). Finns i flera olika kombinationer fr. 8.990:-. NYHET! 
Sittpuff Elly, Ø 50, H 35 cm 1.550:-. NYHET! Kuddar fr. 299:-. NYHET! Pläd Marin 249:-. NYHET! Kruka Peking, H 60 cm 499:-. NYHET! Skål Abington 149:-. NYHET! Vas Abington 149:-.

PAKETPRIS!

10.900:−
(11.940:-)

HÖRNSOFFA + 
BORD

MÖT VÅREN HOS OSS!
Säsongens nya utemöbler är här! Sköna möbler till både uterummet, landet eller stan.

Välkommen in till oss på Mio och se hela vårt utbud!

PAKETPRIS!

4.990:−
(5.770:−)

BORD + 4 STOLAR

KETP

NYHET! Solsäng Jackson i grå konstrotting inkl. dyna 3.990:-. NYHET!  Pläd Storia 299:-. 
NYHET! Kudde Palma 299:-.

NYHET! 
SOLSÄNG

3.990:−

www.mio.se

PAKETPRIS!

8.990:−
(9.650:−)

BORD + 4 STOLAR

AKETP

Trädgårdsbord Toscana i naturfärgad konstrotting, skiva i glas 2.490:-. 
Trädgårdsstol Toscana inkl. dyna i brunt 1.790:-. Paketpris Bord + 4 stolar 8.990:- (9.650:-). 

Trädgårdssoffgrupp Westlife i grå 

konstrottning 3-sits + 2-sits soffa + 

bord inkl. dynor i svart. Paketpris 

8.990:- (10.370:-).

PAKETPRIS!

8.990·
(10.370:-) 

NYHET! Trädgårdsbord Skärhamn i vit aintwood/galvaniserat stål, Ø 112 cm 1.790:-. 
Stol Skärhamn 995:-. Paketpris! Bord + 4 stolar 4.990:- (5.770:-). NYHET! Pläd Marin 249:-.

os, Pläd Bornholm i polyester, 170x130 cm.

Röd, turkos, marin, eller cerise.

PLÄD

189·
NYHET!

SOLSTOL

399:−
YH
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EKERÖ | Max Åsander från 
Ekerö har vunnit en resa till 
Los Angeles och ett möte 
med fotomodellen och 
skådespelerskan Megan 
Fox. Max Åsander hade när-
mare 6000 medtävlare som 
alla tävlat med ett  flertal 
videoklipp.
 
– Det är helt sjukt. Det var 
en kompis som skickade län-
ken till mig om tävlingen. Jag 
tänkte att det kunde vara kul 
så det började som en rolig 
grej och sedan blev det mer 
och mer. Helt plötsligt var jag 
på första plats och tänkte att 
nu får jag försöka hålla mig 
kvar, berättar Max Åsander.

Tävlingen ingår i en re-
klamkampanj för Marabou 
och arrangeras av Kraft foods 
Sverige. Den amerikanska 
superstjärnan Megan Fox 
som bland annat har röstats 
fram som världens vackraste 
kvinna ett flertal gånger, ska 
i kampanjen ta reda på hur 
långt svenska ungdomar är 
villiga att gå för att få träffa 
henne. 

De tävlande har laddat upp 
ett eller flera bidrag på täv-
lingssidan. Det har varit 
allt från film, bild, text eller 
egenskriven musik. 

Max Åsander som själv går 
på musikgymnasiet Rytmus, 
har bland annat skrivit en 

egen låt som han sjunger i en 
video.

– Låten har jag lagt upp i 
massa olika versioner men 

det är inte bara låten jag har 
vunnit på. Jag har lagt upp 
närmare fyrtio videor på 
hemsidan. Men så skrev Me-

gan Fox att jag skulle göra 
något modigt. Så i sista vi-
deon badade jag och hop-
pade ifrån bryggan i Drott-

ningholm, fortsätter Max 
Åsander.

Det hade kanske inte va-
rit så märkvärdigt om det 
inte var så att han intog detta 
bad den 28 mars. Dessutom 
finns ett videoklipp där en 
man står i Ekebyhovsbacken 
och berättar om Ekerö. I bak-
grunden sticker plötsligt ett 
par armar upp ur snön och 
Max Åsander gräver sig ur 
snön, endast iklädd kalsong-
er. Videon slutar med att 
Max Åsander står huttrande 
och säger ”Jag behöver kom-
ma till ett varmt ställe. Snälla 
Megan, ta mig till LA.”

Utöver Megan Fox har folk 
kunnat rösta på bidragen via 
Facebook. 

Förstapriset består av en resa 
till Los Angeles som inklu-
derar boende på hotell under 
fyra dagar och nätter inklusi-
ve måltider samt ett utflykts-
program i Los Angeles med 
ett kort möte med Megan Fox 
på Universal studios. 

– Eftersom de sa att jag fick 
utforma resan lite som jag 
ville så ska jag passa på att 
kolla in lite musikskolor i Los 
Angeles som jag är sugen på 
att söka som ligger i området, 
avslutar Max Åsander som 
beger sig till USA i slutet av 
april.

EWA LINNROS

Max vann resa till USAJUNGFRUSUND | Nu är det 
åter dags att vara lite extra 
uppmärksam på grodor och 
paddor. Vårkänslorna har 
börjat spira hos dessa, men 
för att möta sin käresta ska 
många av dem korsa trafi-
kerade vägar.

Vintertid tillbringar grodor-
na och paddorna i lövhögar 
i skogen. När det nu är dags 
för den årliga lekperioden 
beger de sig från skogen på 
Jungfrusundsåsen ned till 
vattnet. För att komma dit 
måste de dessvärre passera 
Bryggarvägen där hastighe-
ten kan vara ganska hög och 
tidvis är också omfattningen 
på trafiken stor.

Många av grodorna och 
paddorna når inte fram till 
sitt mål utan blir överkörda. 
Exakt hur lång tid grodvand-
ringen pågår är svårt att säga, 
men det är nu då värmen är 
på väg som aktiviteten är hög. 
Till hösten blir det sedan åter 
dags för grodor, paddor och 
då också smågrodorna att 
vandra över Bryggarvägen 
tillbaka till skogen.

Det är svårt att upptäcka 
dem och därför är det att re-
kommendera att man sänker 
hastigheten helt enkelt. Alla 
Sveriges grodor och paddor 
är fridlysta. Det innebär att 
man inte får döda, skada eller 
fånga dem.

                          EWA LINNROS

Paddor på väg

Bilden är från en av Max Åsanders videos till tävlingen där han vann resa till USA och ett möte med skådespe-
lerskan och fotomodellen Megan Fox.

ELTEKNIKER
Till underhållsenheten vid våra reningsverk söker 
vi nu en eltekniker som ska arbeta med felsökning 
och förebyggande underhåll. Du kommer också 
få medverka i olika förbättringsprojekt samtidigt 
som driftsäkerheten alltid står i fokus. Du erbjuds 
utbildning i PCS7 för felsökning och program-
justeringar samt stimulerande arbetsuppgifter i 
en grupp där arbetet präglas av nytänkande och 
framåtanda. 

Läs mer på www.stockholmvatten.se/jobb

Ekerö Städ & Entreprenad söker 
TIMPERSONAL för hemstäd

Krav: Körkort, städerfarenhet, 
svensktalande och noggrannhet

Maila ditt cv till:
pamela@ekerostad.com

  

Salong L söker nu en frisör till!
Vill du arbeta i ett härligt, kreativt 

team som satsar mycket på 
utveckling, kvalité och kundservice?

Maila din CV till lisabergman@telia.com 
eller ring 654 88 44. 

www.salongl-ekerö.se

Vi växer...
och söker fler medarbetare
En PROJEKTASSISTENT som skall arbeta med 
Kundservice, Fakturering, Projektredovisning, 
Assistent till Projektledare.

Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter 
är meriterande.

Vi söker även flera SNICKARE med yrkesbevis 
alternativt motsvarande erfarenhet.

Din ansökan skickas till katharina@yabygg.se 
eller YA Bygg AB, Bryggav 110, 178 31 Ekerö.       

www.yabygg.se

Föräldrakooperativet 
Ekens förskola i Färentuna söker en  

FÖRSKOLLÄRARE/
BARNSKÖTARE

för längre vikariat

Mer info och annons på 
www.eken.se

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer
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Avlägsnar  
missfärgning, 
smuts, belägg-
ningar och 
rester av gammal 
träolja på  
tidigare  
behandlade  
ytor.

Träolja med god inträngning.  
Produkten skyddar träet mot uttork-
ning och sprickbildning. Hämmar  
alg- och mögelpåväxt på ytan.
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3 L räcker  
till ca 60 m2

YUNIK  
TRALLRENT  

 99:-
3 L

din lokala färgspecialist

Vi bryter träoljan till  
önskad kulör! 
Innehåller UV-filter.  
Hämmar alg-  
och mögel- 
påväxt på ytan.

Ny produktdesign  
– Samma pålitliga kvalitet!

V
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3 L räcker  
till ca 60 m2

YUNIK  
TRÄOLJA PLUS+ 
299:-

3 L

0,75 L räcker till ca 15 m22
YUNIK  

ÄDELTRÄOLJA  

 99:-
0,75 L

Erbjudandet gäller 21/4 – 5/5 2012

 Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

IVT PremiumLine EQ:

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

Smartpump!

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

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

Köp Sveriges
effektivaste
värmepump!

års

IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

#1

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

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



2  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Ekerö 
har en av de tio största 
lokalföreningarna inom 
Friluftsfrämjandet i Sverige. 
Något som gör att den 
undersökning om Sveriges 
kommuners friluftsliv som 
vi skrev om i förra numret 
ger en något missvisande 
bild av kommunens frilufts-
liv. I den undersökningen 
rankades Ekerö kommun 
långt ned bland Sveriges 
kommuner när det gäller 
friluftslivet, men verklighe-
ten ser annorlunda ut. 

– Det finns ett fantastiskt fri-
luftsliv i Ekerö kommun. Vi 
har otroligt duktiga ledare. 
De kommer  även medlem-
mar från andra kommuner 
för att vara med här, berättar 
Jenny Järveborg Andersson 
som är ledamot i styrelsen 
för Friluftsfrämjandet Mälar-
öarna.

I den undersökning som 
Naturvårdsverket i samar-
bete med Sveriges kommu-
ner och landsting, Sveriges 
fritids- och kulturchefsför-
ening, Svenskt friluftsliv och 
Svenska ekoturismförening-
en har utfört hamnade Ekerö 
kommun på plats 181 av de 
254 kommuner som deltagit 
i undersökningen. Under-
sökningen bestod av poäng-
sättning inom tre områden: 
planer för friluftsliv, infor-
mation och samarbeten och 
aktiviteter inom friluftsliv.  

– Vi är 1416 medlemmar 
och nionde största lokalav-
delning i Friluftsfrämjandet, 
berättar Jenny Järveborg An-
dersson.

Medlemsantalet ökar också 
ständigt och mellan 2010 och 
2011 var ökningen 9 procent.

Verksamheten är bred och 
täcker aktiviteter för de allra 
minsta upp till de äldsta i 
samhället. 

Barnverksamheten innefat-
tar ”Knopp”, ”Knytt” och 
”Mulle”. Det hela börjar med 
Knopp där det handlar om att 
föräldrar ska kunna vara ute 
i skogen med de allra minsta 
barnen. Tillsammans med de 
vuxna får barnen sin första 
nära kontakt med naturen. 
Även de allra minsta som lig-
ger i barnvagn och bara kan 

krypa är med här.
– Sedan när knoppen slår 

ut blir det Knytt med lite 
äldre barn. Där handlar det 
också om att vara ute i sko-
gen och titta på alla små djur. 
Så småningom blir det Mulle 
och så går det vidare, säger 
Jenny Järveborg Andersson 
och fortsätter:

– Vi har drygt 100 ideellt 
arbetande ledare men vi be-
höver fler ledare i barnverk-
samheten för att kunna er-
bjuda plats till alla barn som 
vill vara med i vår verksam-
het. De som vill bli ledare får 
gratis utbildning och hand-
ledning. 

Den alpina sektionen har dä-
remot fått många ledare och 
vuxit enormt. Även om det 
har varit stor omsättning på 
ledare så har det kommit nya 
ledare och även ungdomar. 
En del av den alpina verk-
samheten är  “Alla på snö” 
där 250 fjärdeklassare i kom-
munen provade på vinter-
sport under en skoldag.

– Då lade fjorton ledare 
ner sammanlagt trettiosex 
ideella arbetsdagar. Helt ma-
kalöst, säger Jenny Järveborg 
Andersson.

Vuxenavdelningen inom 
Friluftsförbundet erbjuder 
också många och varierande 
aktiviteter.

– Cykel har varit ganska 
litet men vi får se i år om 
det drar till sig fler. Kajak är 
jättestort och det finns ett 
väldigt intresse. Förra året 
fanns även yogapaddling 
och gourmetpaddling, så 
man kombinerar olika delar. 
Sedan finns prova-på-padd-
ling en kväll i veckan från 
maj månad och den som 
vill mer kan hoppa på en 
trestegsutbildning med ka-
jak med teori och paddling 
i skärgården med övernatt-
ning, förklarar Jenny Järve-
borg Andersson. 

Vandringar är ytterligare en 
stor del av verksamheten. För 
de som är vardagslediga finns 
enkla vandringar varje tors-
dag. Här efterstävar man att 
få motion samtidigt som man 
kan lära sig lite om hembygd, 
fågel- och djurliv och växter.

Sedan finns andra vand-
ringar, dels i fjällen under 
både sommar och vinter och 
dels arrangeras också resor 
utomlands, eller så är det 
vandringar här ute på öarna 
som på Eldgarnsö till exem-
pel. 

På uppdrag av kommunen 
men på ideell basis under-
håller Friluftsfrämjandet 
Ekeröleden som går mellan 
Träkvista och Munsö. Dess-
utom har de varit delaktiga i 
arbetet på Jungfrusundsåsen 
med Naturstigen och de un-
derhåller även de två vind-
skydden som finns där.  De 
sköter också skridskobanan 
på Tranholmen.

– Allting drivs ideellt av 
eldsjälar. Hela skridskobanan 
sköts av äldre personer där 
flera av dem är 70 plus. Män-
niskor kanske inte vet att när 
vi står där varje söndag och 
grillar korv så är det helt ide-
ellt. Vi har så låga priser som 
det går så att alla ska kunna 
köpa korv till sin familj, säger 
Jenny Järveborg Andersson 
och tillägger: 

– Vi har fantastiska ledare 
i Friluftsfrämjandet Mälar-
öarna. Förra året produce-
rades 35000 friluftstimmar. 
Förutom ”Alla på snö” hade 
skidskolan nästan 200 elever. 
Till det kan läggas skridsko-
banan som vid friluftsdagen 
samlade uppskattningsvis 
nästan 500 barn. Dessutom 
har kafé Tranan hållits öp-
pet varje söndag med grillad 
korv till alla som roat sig på 
den plogade banan.

                            EWA LINNROS

Starkt friluftsliv trots dålig ranking

Friluftsfrämjandet på Mälaröarna 
har ett brett utbud som vänder 
sig till alla åldrar. Bilderna visar 
kajakpaddling, vandring med blå-
sippesafari och alpina skidskolan.

Foto: Jakob Thorell, Pia Norrgård och  
Philip Arnell.

”Vi har fantastiska
ledare i Frilufts-
främjandet på
Mälaröarna. ”

  

 

          

   



Exklusiv villa i toppskick. Sidohus m pool. Högt, ogenerat
S/V-läge. Dubbeltomt. Garage. Drömboende!
Accepterat pris  4.750.000 kr  Kvm 148+46
Visas  Ring för visningstid. Ekerö 08-560 304 22  

FÄRINGSÖ STENHAMRA - ALVIKSVÄGEN 2 D & E

Lantlig charm, 300m till
Mälaren. Tomt 1.819 kvm.
Byggrätt 190 kvm.

Accepterat pris
1.795.000 kr  Kvm 61
Visas  Ring för tid. Ekerö
08-560 304 22  

FÄRINGSÖ MÖRBY
MIDVINTERVÄGEN 6

Sjöläge, 100 m till stranden
egen brygga & sjöbod.
Sommaridyll vid Mälaren!

Accepterat pris
1.395.000 kr  Kvm 33+10
Visas Vänligen ring för tid. 
Ekerö 08-560 304 22  

FÄRINGSÖ - GÖHOLMEN
FÄRENT. PRÄSTGÅRD 1:35

Sjöutsikt. 2 balkonger i S/V.
Hög standard. P-plats. 

Accepterat pris
3.495.000 kr  Kvm  107
Avgift  6.158 kr
Visas Vänligen ring för tid.  
Ekerö 08-560 304 22  

EKERÖ SANDUDDEN 4:A
MÄLARVYN 11   55+

Sjönära, 100 till stranden.
Permanent eller fritid...
Accepterat pris
1.195.000 kr  Tomt 1.547
kvm Visas Ring för info.    
Ekerö 08-560 304 22  

FÄRINGSÖ
KUNGSBRYGGAN
KUNGSBRYGGAN 42

Lantlig mark ev styckbar.
700 m till bryggor.
Accepterat pris
2.500.000kr Tomt 46.700
kvm Visas  Ring för info.
Ekerö 08-560 304 22  

FÄRINGSÖ KARLSKÄR
KARLSKÄRSVÄGEN/
LENNARTSNÄSVÄGEN

Soligt hörnläge vid allmänning. Smakfullt renoverat.
Barnvänligt läge nära skola, butik. Garage.
Accepterat pris  2.995.000 kr  Kvm 160+40
Visas Ring för visningstid. Ekerö 08-560 304 22  

FÄRINGSÖ STENHAMRA - FÅLLVÄGEN 36

”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.

Välkommen till Ekerökontoret vid Träkvista Torg 08-560 304 22     

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Gustavalund
Här finns vi!

Bryggavägen

Gladengveien

KOM OCH FIRA – VI FYLLER 3 ÅR!

Din idé – vår design!

EKERÖ: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. 
Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14. 

www.malaroidedesign.se

LÄR DIG ALLT 
OM YTBEHAND-

LINGAR FÖR TRÄ! 
24 april kommer 

Anders från 
Welin & Co hit!
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30  %
PÅ ALL FÄRG & 

PÅ SKJUTDÖRRAR 
FRÅN INARIA!

Gäller 23–29 april. Kan inte 
kombineras med andra rabatter.

Nordsjö One är den miljövänliga fasadfärgen som 
behåller glans och kulör i upp till 16 år.



Nahshon träffade Maja på Färingsö och det dröjde inte länge innan de gifte sig. En av 
de minnesvärda resor de gjort tillsammans gick till Indien och Himalaya.

 Foto: Lina Kalmkvist och Nahshon Eppley

Första gången Nahshon Eppley 
från Kalifornien landade i 
Sverige visste han inte ens var 
på kartan han befann sig. Tre år 
senare är han hals över huvud 
förälskad i vårt land, gift med 
Maja från Färingsö och har nyli-
gen fått arbetstillstånd.

Redan från början av det första mö-
tet visar Nahshon att han tar män-
niskor till sitt hjärta utan dröjsmål. 
Han slår genast ut med armarna för 
att hälsa med en stor kram och utan 
reservation börjar han berätta om 
sitt 23-åriga liv och sina upplevelser 
i när och fjärran. Det är också själv-
klart för honom att Maja ska vara 
med under intervjun där han frikos-
tigt delar med sig av sina känslor för 
Sverige i allmänhet och Färingsö i 
synnerhet.

– Den dagen jag får barn kan jag 
inte tänka mig att låta dem växa upp 
någon annanstans än här, säger han 
med eftertryck.

Svenskan är fortfarande lite 
knagglig, men han jobbar på det. 
När det kommer till intervjusi-
tuationen vill han dock hålla sig till 
engelska, om än en ganska långsam 
variant som han jobbat fram under 
åren i Sverige för att omgivningen 
ska hinna med i samtalen. 

Allt började dock i de kaliforniska 
bergen, precis invid Yosemite na-
tionalpark. Där växte Nahshon upp 
med pappa som var lärare i video-
produktion, mamma som vigde sitt 
liv åt familjen och en syster och bror.

– Jag växte upp omgiven av ber-
gen i nationalparken och var nästan 
alltid ute och vandrade och campa-
de. Jag tillbringade i stort sett all min 
fritid ute i naturen och hade oftast 
filmkameran med mig, berättar han.

Tolv år gammal fick han följa med 
sin pappa på en resa till Europa och 
blev helt såld. Han fick upp ögo-
nen för hur annorlunda allt var från 
hemlandet och började längta till 
nästa resa så snart den första var slut.

Så vid 18 års ålder reste Nahshon 
till Europa på egen hand och efter 
en tids resande i Polen, Holland och 
Italien bland annat hamnade han i 
Sverige och på Färingsö.

– Jag hade bokat in att jag skulle 
”WWOFA” (internationellt vo-
lontärutbyte på ekologiska gårdar, 
reds anm.) på Äppelfabriken, men 
hade inte tittat på kartan så jag visste 
inte ens vilket håll flyget gick åt och 

trodde fortfarande att jag var i södra 
Europa.

Det var med stor förvåning han 
vaknade klockan tre den första mor-
gonen av att solen stod högt på him-
len, något han aldrig tidigare varit 
med om.

De planerade tre månaderna på 
Färingsö blev till ett och ett halvt år 
den första omgången, med avbrott 
för resor till närliggande länder för 
att få nytt visum. Den tiden lade 
grunden för många djupa vänskaper 
och Nahshons förtjusning i landet 
och svenskarna.

– Jag tyckte att allt var så modernt 
i Sverige och att alla var så kunniga 
om sin historia till exempel. Jag 
lärde mig mer av svenskarna under 
ett par veckor än jag gjort under hela 
min skoltid.

På så sätt växte ett kritiskt tänkan-
de fram mot hans eget hemland och 
han började ifrågasätta den verklig-
het han växt upp med.

– Jag har fått lära mig under hela 
min uppväxt att USA är ”the best 
country in the world” och hade ald-
rig ifrågasatt det innan jag kom till 
Europa. När jag sedan kom tillbaka 
efter mina resor såg jag allt med 
nya ögon och upptäckte att det var 
mycket som jag skämdes för.

Han tar sopsorteringen i Sverige 
som ett exempel.

– Här sorterar ni olika sorters pap-
per, plast, glas efter färg och plåt-
burkar. I USA kastar vi allt från döda 
hästar till TV-apparater i samma 
stora hål.

Han beskriver också hur han har 
utvecklat en kärlek till det svenska 
välfärdssystemet som han tycker 
är helt logiskt, liksom den svenska 
mentaliteten och hur svenskarna 
bryr sig om varandra.

Turerna har varit många och emel-
lanåt även långa sedan Nahshon för 
första gången mötte solen mitt i 
natten. Han har hunnit vara tillbaka 
i Kalifornien, resa runt i Europa och 
även en makalös och bitvis livsfarlig 
liftresa ensam genom Sverige och 
upp till Nordkap. Det är svårt att 
inte dras med av hans entusiasm när 
han berättar om alla möten utmed 
vägen och hur han sov i biltvättar, 
fick följa med hem till okända män-
niskor där han fick både mat och logi 
samt hur han blev strandad på en 
ödslig plats långt norrut i fyrtio gra-
ders kyla mitt i natten och beredde 

sig på att frysa ihjäl.
– Jag tänkte att jag har haft det väl-

digt bra i livet och kände mig inte 
rädd egentligen.

Att en kvinna som helt otippat 
åkte förbi åt fel håll och efter fyra mil 
vände bilen och körde tillbaka för 
att hon fick dåligt samvete, är ju en 
solskenshistoria i sig. Att hon dess-
utom körde hem honom till ett äldre 
par som bodde i närheten och som 
inte kunde ett ord engelska där han 
fick nattlogi, är ju än mer fantastiskt. 
Och det är ändå bara en detalj ur en 
myllrande reseberättelse.

När han väl sett norrsken och ge-
nomfört sin resa återvände han till 
Färingsö och Äppelfabriken där han 
fortsatte med volontärbetet. Och 
upptäckte Maja som bodde granne 
och jobbade extra på gården.

– Jag hade träffat henne flera gång-
er tidigare, men kände aldrig igen 
henne från gång till gång, berättar 
han med ett skratt och tittar på Maja 
som nickar och ler.

Nu såg han henne dock med nya 
ögon och i rask takt växte kärleken 
fram. Ett halvår senare gifte de sig i 
Majas föräldrahem, med Nahshons 
mamma och pappa med på länk från 
USA.

De har nyligen köpt sig ett eget 
litet hus i Svartsjö och det mesta av 
Nahshons tid går åt till renovering. 
Planen är att han och Maja ska rusta 
upp huset för att sedan sälja det och 
få pengar över till resor. Kanske föl-
jer de upp den halvårslånga Indien-
resan som de gjorde förra året där de 
även volontärarbetade på två olika 
gårdar.

Det nya arbetstillståndet har också 
gjort det möjligt för Nahshon att ta 
lönearbete i Sverige och han arbetar 
en del för en lokal filmproducent. 
Han har också hunnit hålla i två kur-
ser i videoredigering för ungdomar 
på Fabriken Ekerö.

– Nu drömmer jag om att skriva 
en bok, att få fortsätta resa och kan-
ske kombinera det med att göra en 
naturfilm. Jag vill verkligen inte bli 
uttråkad.

Och just risken för att bli uttråkad 
känns minimal när man pratar med 
en kille med så mycket livsglädje 
och så många järn i elden.

LO BÄCKLINDER

Hittade hem på Färingsö

Namn Nahshon Eppley
Familj Frun Maja, föräldrar och syskon i USA och min svenska 
”familj”; Lars, Katarina och Helene.
Intressen Fotografering, videofilmning, resa och snowboarding.
Bäst med Mälaröarna Att sitta någonstans vid vattnet och se alla 
färgerna när solen går ner.
Favoritplats på Mälaröarna Skogen bakom vårt hus i Svartsjö. 
Den är som Narnia.
Min största talang Min förmåga att lära mig nya saker.

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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare

26  profilen | 
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Skandinaviens ledande leverantör av backup och disaster recovery. Läs mer på www.onlinebackupcompany.se eller www.binardata.se

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



Då Ekerö kommun tog över Ekebyhovs 
slott 1980 bildades först intressefören-
ingen på Ekebyhovs slott. Föreningen 
har som ambition att stödja och arbeta 
för engagemanget och vikten av att ha 
Ekebyhovs slott som ett kulturcentrum.

– Vänföreningen bildades som en slags länk 
för att skapa en relation mellan intresseför-
eningen och politikerna och för att hitta bra 
samtalsformer. Jag tror att det var det behovet 
som var anledningen till att vänföreningen 
startade, berättar Anita Olsson som är ordfö-
rande i vänföreningen.

Den bildades för 20 år sedan då det fanns en 
diskussion om föreningslivet skulle få finnas 
på Ekebyhovs slott som ett kulturcentrum el-
ler om kommunen skulle driva verksamheten 
på slottet själv. 

Att stödja och arbeta för engagemanget och 
vikten av att ha Ekebyhov som ett slags kul-
turcentrum i kommunen har varit grundtan-
ken för vänföreningen. I slutet av 1990-talet 
bildades den kommunala resultatenheten 
Ekebyhovs slott. 

– Då blev det lite enklare eftersom det fanns 
en mera fysisk organisation på plats från kom-
munen som man kunde börja diskussionerna 
och samarbetet med. Det underlättade för 
både intresseföreningen och vänföreningen 
när det gällde att diskutera svåra och enkla 
saker. 

Ekebyhovs vänförening är inte verksam-
hetsdrivande utan en stödförening. Det är 
intresseföreningen som står för själva verk-
samheterna under helgerna och organiserar 
föreningarna som ska ha kaféet och ansvarar 
för att konstföreningen driver galleriet.

– De är verksamhetsdrivande medan vårt 
uppdrag är att kunna stödja den här verksam-
heten på olika sätt. Intresseföreningen har 
under flera år haft svårt att få ekonomin att gå 
ihop. Då kan de inte prioritera sådana saker 
som till exempel dukar till borden till slottet 
för att det ska se trevligt ut och belysning som 
påverkar både intresseföreningen och resul-
tatenheten. Helt enkelt att det ser vackert ut 
utanför, en del flärd skulle jag vilja säga. Och 
där har vi haft ett samarbete med både intres-
seföreningen och resultatenheten. 

Vänföreningen har ekonomiska förutsätt-
ningar och kan bidra med inköp tack vare 
medlemsavgifterna.

– Vi har en låg årsavgift men vi har byggt 
upp ett kapital som gör att vi kan bidra med 
sådant som vi bedömer är bra för själva 
Ekebyhovs slott, oavsett vilken verksamhet 
som bedrivs. Det viktiga är att det måste 
vara bra både för den kommunala verksam-
heten och för intresseföreningen. Vi tar 
inte ställning för någon av dem. Om det dä-
remot finns samarbetsförutsättningar som 

kanske inte är så goda kan vi vara ett stöd i 
det, säger Anita Olsson.

Samarbetet är dock mycket gott mellan 
intresseföreningen och kommunens resul-
tatenhet och de kommunala tjänstemän-
nen och politikerna. Men det har funnits 
situationer då vänföreningen trätt in för att 
medla.

– Ett exempel var för ett antal år sedan när 
det fanns politiska idéer om att sätta upp ett 
antal baracker och ha konferensanläggning 
i parken. Det var många som inte tyckte 
detta var en bra idé. Då kunde vi tycka nå-
gonting om det och påverka, berättar Anita 
Olsson.

Föreningen engagerar sig också i slottspar-
ken och problemen som har varit med stor-
mar och träd som har fallit och hur det ska 
återställas. 

– Där kan det också vara så att parkgrup-
pen kommer på att de skulle behöva hjälp 
med att till exempel återställa äppelgenban-
kens träd. Då kan de vända sig till oss och 
höra om det är någonting som ryms inom 
det som vi kan stödja och hjälpa till med.

Vid årsskiftet hade vänföreningen 78 
medlemmar och medlemsantalet har varit 
stabilt under åren. 

– Det som är roligt är att vi har släktför-
eningen Ihre som medlem och de engagerar 
sig för sitt gamla hem. Tomas Ihre är barn 
till Holger Ihre som bodde på slottet när 
det såldes till kommunen. Tomas har också 
bott på slottet och han hade ett föredrag i 
höstas om sin anfader och föregångare till 
Albrecht Ihre som köpte Ekebyhov. Det var 
nästan 60 personer som kom. 

Det blir inte något stort jubileumsfirande 
men under midsommarhelgen tänker de 
försöka marknadsföra vänföreningen lite 
bättre då intresseföreningen ansvarar för 
firandet. 

– Sedan ska vi försöka se om vi återigen 
kan få Tomas Ihre att komma till vårt höst-
möte och göra det på ett lite bredare anslag, 
avslutar Anita Olsson.   

                                                             
                                                            EWA  LINNROS

Vänförening firar i år tjugo år
2   reportaget | 

”Vi har en låg årsavgift men 
vi har byggt upp ett kapital 
som gör att vi kan bidra med 
sådant som vi bedömer är bra 
för själva Ekebyhovs slott.” 

Ekebyhovs vänförening stödjer både intresseföreningen och resultatenheten på olika sätt. Föreningen enga-
gerar sig också i slottsparken och problemen som har varit med stormar och träd som har fallit och hur det 
ska återställas.                       Foto: Ewa Linnros, Ove Westerberg

  FAKTA EKEBYHOVS VÄNFÖRENING OCH INTRESSEFÖRENING

>> Ekebyhovs slotts vänförenings uppdrag är att på olika sätt stödja verksamheten 
på slottet. De har som ändamål att verka för ökat intresse och engagemang för Ekeby-
hovs slott som kulturcentrum samt att ge ekonomisk och annat stöd.

>> Ekebyhovs intresseförening stöttas av vänföreningen. Intressföreningen  har över-
gripande ansvar för helgverksamheten på slottet.

>> Om man vill stödja Ekebyhov som kulturcentrum ska man vara medlem i vänför-
eningen. 

>> Om man vill engagera sig under helgerna ska man vara medlem i en förening om 
är ansluten till intresseföreningen.

Kalendarium:
6/5 Afternoon tea 

27/5 Morsdagslunch
1-31/7 Sommaröppet i restaurangen 
Skyttegården med uteservering och 

sommarbar

Afternoon tea 
på Skytteholm              
Den 6 maj dukar vi upp en klassisk 

afternoon tea i vacker herrgårdsmiljö.
Från buffén kan ni njuta av allt

från nygräddade scones och snittar 
till härliga bakverk. 

Buffen står uppdukad 13.30-16.30
Pris: 245 kr per person

Barn: under 10 år 100 kr, under 3 år gratis

Varmt välkomna att boka bord på 
tel. 08-560 236 00 må-fr 8.00 - 16.30

www.skytteholm.se

Den 27/5 firar vi mor med en 
3-rätters lunch i Herrgården

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



FÄRENTUNA / KVARNVÄGEN 14

NYSKICK I KUNGSBERGA
Accepterat pris: 3 395 000 kr / Boarea: 158 kvm
Välplanerat Hjältevadshus, byggår 2005. Centralt i 
härlig ”Bullerbyidyll”. Stort kök med öppen planlösning 
mot vardagsrum, 4 sovrum samt allrum. Gångavstånd 
till aff är, bad och buss. 
Mäklare: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

JOHAN SIÖNÄS, 08-560 446 63

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

JOHAN SIÖNÄS. ERFAREN MÄKLARE MED UNIK, 
LOKAL FÖRANKRING 

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

Låt verktygen
göra jobbet !

Kom förbi så visar vi hur du kan maximera  
dina verktyg.

Kom in och se vår 
stora utställning 

– vi har drygt  
2 000 m2 butiksyta!

NY Sänksåg TS55

Nu har vi även Festools 
nya slippapper.

Registrera din nya 
Festoolmaskin: du får 
3-års garanti PLUS 
stöldförsäkring.

Ö

2



LOVÖ | Mälaröarnas 
Konstring har enhälligt 
bestämt att mjölkbonden 
Elin Rydström, Lovö, ska 
få Konstringens kulturpris 
2012.

Motiveringen lyder: ”Elin 
Rydström odlar ekologiskt 
vårt gemensamma kultur-
landskap och arbetar aktivt 
för att sprida information till 
kommande generationer ge-
nom att ta emot barn på sin 
gård och visa dem varifrån 
maten kommer.”

En delegation från Kon-
stringen överlämnade under 
påskhelgen en akvarell före-
ställande Mälaröarnas vackra 
kulturlandskap målad av 
Konstringsmedlemmen Bir-
gitta Lindgren.

– Jag känner mig väldigt 
hedrad. Det var jättekul att 
de tänkte på mig, säger Elin 
Rydström.

Hon driver tillsammans 
med sina föräldrar och sin 
make Lovö prästgård ekolo-
giskt som mjölkgård. Den är 
Stockholms stifts enda eko-
logiska lantbruk. Familjen är 
engagerad i att bevara den ut-
rotningshotade svenska ko-
rasen rödkulla och har den 
rödlistade hönsrasen Hede-
mora trots att den har lägre 
produktivitet än de vanliga 
värphönsraserna. De har got-
landsfår som ger skinn och 

kravmärkt kött. Gården tar 
emot elever från Stockholms 
skolor för att lära dem vad 
ekologiskt jordbruk innebär 
och hur mjölk och mjölkpro-
dukter kommer till. 

– Det är mycket spän-
nande saker på gång. Bland 
annat diskuteras det nu att 
man ska göra ett kultur- och 
naturreservat på Lovö. Läns-
styrelsen har varit här och 
när de tittat på hur vi arbetar 
och vilket värde vi har på våra 
betesmarker, har de sett att vi 
är viktiga för det reservatet, 
Lovö prästgård är ett viktigt 
centrum för det, berättar Elin 
Rydström.

För ett drygt år sedan stred 
familjen Rydström för att få 

behålla sitt arrende av präst-
gården då kyrkan som äger 
gården, ville sälja den. Det 
blev ingen försäljning och 
Rydströms fick stanna kvar 
som arrendatorer. 

– Det är ju så att kyrkan 
fortfarande inte vill vara äga-
re till gården. Vem som kom-
mer att bli ägare i framtiden 
vet jag inte, men jag hoppas 
på en ägare som tänker lång-
siktigt och som verkligen vill 
bevara och ytterligare stärka 
dessa värden. Vi vill vara för-
valtare av det här. Vi ser oss 
som en del i ledet utav många 
förvaltare, säger Elin Ryd-
ström.

Konstringen som delat ut 
priset består av konstnärer 

och konsthantverkare som 
arrangerar utställningar över 
hela Mälaröarna. För närva-
rande har de mer än 70 med-
lemmar, alla med anknytning 
till öarna, som ställer ut på 
olika platser i Ekerö kom-
mun. Det är allt ifrån akva-
rell- och oljemålningar till 
silkscreentryck, bildväv, fritt 
broderi, glas, keramik, silver-
smide och skulptur. Nätver-
ket Konstringen startades på 
initiativ av ett tiotal konstnä-
rer år 1989 och därefter har 
antalet konstnärer ökat för 
varje år. I Konstringen finns 
såväl yrkesverksamma som 
fritidsarbetande konstnärer.

                           EWA LINNROS

Kulturpris till bonde DROTTNINGHOLM | Lör-
dagen den 28 april öppnar 
trädgårdsutställningen 
”Trädgård och trädgårds-
mästare på Drottningholm 
och Ekerö – till nytta och 
nöje under 350 år”. 

Utställningen börjar vid Kina 
slott och är uppbyggd av sex 
separata trädgårdsrum. Den 
sträcker sig över 1 800 kva-
dratmeter och är gratis för be-
sökarna. Utställningen är den 
största i slottsparkens historia.

– Trädgårdsmästaren, nyt-
tan och nöjet är grundtemat 
i utställningen och utgångs-
punkten är det kulturarv som 
Drottningholms slottspark 
erbjuder i samverkan med den 
rika trädgårdshistoria som 
Ekerö kommun bär på, säger 
trädgårdsingenjör Paulina 
Landin, som är projektledare 
för utställningen. 

Trädgårdsmästarna på 
Drottningholms slottsträd-
gård har skapat utställningen i 

samarbete med blomsterkrea-
tören Gunnar Kaj. 

– Vi vill inspirera besökarna 
med en utställning som fort-
sätter att överraska och där 
utställningen förändras under 
säsongen, fortsätter Paulina 
Landin. 

Utställningen börjar den 28 
april med vårprakt med tulpa-
ner och penséer. Detta pågår 
i dryga två veckor. Därefter 
följer sommarprakt på utställ-
ningen. Den 12 maj anordnas 
en trädgårdsmarknad med lo-
kala trädgårdsodlare och små-
skaliga matproducenter.

Med på utställningen finns 
ett ”Barnens trädgårdsrum” 
där barnen kan använda sin 
kreativa sida och bland annat 
plantera frön och gå på tips-
promenad. 

Utställningen pågår fram 
till den 2 september  och håller 
öppet dagligen.

                                                 

                                                    EL

350 års trädgårdshistoria 

Elin Rydström med sin dotter Siri, Elins far Tom Rydström, Sofia Häggvik, Pia Isaksson och Anna Tillas.
 Foto: Kerstin Kullman

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

AC - service

08-410 011 30  www.veteranpoolen.se

Vi är din hjälp i 
vardagen. Inga 
startavgifter eller 
bindningstider.

Vi vårstädar din trädgård.

SMUTSIG HUND?
Välkommen till Tassa In!

JUST NU Bad & fön 350:-
Lotta Froman, diplomerad hundfrisör
Telefon tidsbokning: 070-600 34 11
Adress: Axvägen 9, Stenhamra

Sjönära villatomter
Älvnäs stallar

Ekerö
www.toja.se

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

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



EKERÖ FÄRINGSÖ STENHAMRA - LIVSKVALITET ANNO 2012

Accepterat pris 6 475 000 KR BOAREA 243,2 KVM BIAREA 24,5 KVM ANTAL RUM 7 ROK BYGGÅR 2012 TOMTAREA 1074 KVM
ADRESS Stenstigen 6a VISAS SÖN 22/4, 14.30-15.30 OCH MÅN 23/4, 18.30-19.15  kontor mälaröarna 08807600

Ett hus för livsnjutaren... det här är ett av de få hus som verkligen suddar ut gränserna mellan ute och
inne. Nyproducerad villa om totalt ca 270 kvm. Villan är ritad med inspiration av funkisens tidsperiod...      

ekerö färingsö stenhamra

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

Äntligen fotbollssäsong!

Herrar Div 4 M

Damer Div 3 A

Fotbollsskolan
Måndag-torsdag vecka 25. 

Mer information  nns på www.skaik.se

För alla tjejer och killar födda 2003-2006. 
Start 26 maj på Svanängens IP. Anmälan görs på www.skaik.se 

Knatteskola
Kom till Svanängen 
och heja på Skå IK

Välkommen!

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!   

NYHET
Succén från 

västkusten, nu också 
på ostkusten

< 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



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

Betala gärna på 24 månader utan ränta. 

Endast uppläggning 495 kr och avisering 

30 kr/månad tillkommer.

F262 Braskamin av gediget gjutjärn med konvek-
tionsmantel av plåt. Spisen får monteras 100 mm från 
vägg och passar bra både mot rak vägg och i hörn. 
Effekt 3–9 kw vikt 160 kg. Mot pristillägg finns denna 
modelläven i utförande med täljstens mantel. 
Ord. pris 17.900:- Pris NU 15.500:- 721:-/mån.

F3 En gedigen braskamin med 
klassisk design och senaste 
teknik i förbränning. Spröjsad 
glasdörr för härlig brasupp-
levelse. Ord. pris 12.900:- 
Pris NU 9.900:- 482:-/mån.

Se alla våra kampanjer på 
www.bastuspecialisten.se

VÅRERBJUDANDE 
MED VÄRMANDE
PRISER 
Sänk dina värmekostnader och skapa massor 
av trevnad med en effektiv gjutjärnsspis från 
Jötul.
    Passa på och köp till våra förmånliga 
kampanjpriser som gäller till 31 maj.

F100 Liten gjutjärnskamin med 
stor trivsel och värme kapacitet 
effekt 2,7–7,5 kw. 
Ord. pris 10.900:- 
Pris NU 7.900:- 395:-/mån.

”Fantans påsksmäll” på skärtorsdagen var vikt för bridgeentusias-
terna i SPF:s pensionärsförening. Förutom kamperna vid bridgeborden 
bjöds det på lunch, fyra påskkärringar och en påskgubbe. Föreningen 
Fantan SPF träffas två gånger i veckan i Fabriken vid Tappströmskanalen 
för att förkovra sig i bridge.                   Foto: Ove Westerberg   

Påskkärringarna fick för andra året sin egen skönhetstävling arrang-
erad av Ekerö centrums företagarförening. Det blev dock ingen större 
invasion från Blåkulla i år men de som anlände förhöjde stämningen 
bland påsk-shopparna. Segrare blev den nykläckta påskkycklingen 
Zakaria Sarvilahti, 1,5 år, till höger.                    Foto: Ove Westerberg
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Birka Live 2012   Birkaskolans årliga konsert och operation dagsverke 
ägde rum den 15 mars. I år gav evenemanget ett överskott på 15 600 
kronor som går oavkortat till den fortsatta uppbyggnaden av Kigogo-
Freshskolan i Tanzania genom biståndsorganisationen ERBAQ.   

Foto: Markus Kummu

Tennisens dag Lördagen den 31 mars anordnade Ekerö tennisklubb för 
tredje året i rad Tennisens dag. Dagen blev en succé med rekordmånga 
besökare. På bilden ses segrarna i servetävlingen. Från vänster Lisa 
Lagernäs, Peder Nordenback, Pontus Lagernäs och  Nicke Egnell. 

 Foto: Jonas Tydén

Barnens eget Trolldiplom gavs i år till skådespelaren och författaren 
Eva Funck ”som genom sitt konstnärskap förtjänstfullt bidrar till att 
barnens värld är och får vara förtrollad!”. Hennes välbekanta Hönapöna 
var naturligtvis med henne när hon mottog Trolldiplomet i ett fullsatt 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra den 15 april.         Foto: Ove Westerberg

Rock ’til you drop  Fullt ös var det när ”Rock ’til you drop”-gänget 
hade sin första sammankomst på Fabriken i april. Nya möten och idéer 
planeras nu och musikerna kommer även att erbjuda musik-coachning 
för ungdomarna på Fabriken. 

 
Foto: Ingrid Rogblad

Väsby hage, naturreservat på nordvästra Munsö, fick sin traditionella 
vårskötsel av Mälaröarnas Naturskyddsförenings medlemmar den 15 
april. Den snart spirande blomsterprakten i slåtterängen är ett resultat 
av många års dagsverken under tidig vår.  I augusti återkommer de med 
liar för att bevara det unika kulturlandkapet.                 

Foto: Ove Westerberg 

Kafédag  Vid Ekerö-Munsö hembygdsförenings kafédag på Ekebyhovs 
slott den 14 april berättade Jan Malmstedt om Pråm-Greta, Sotare 
Faxen och om olycksaliga Fantans öde. Vi fick också veta att Mälaröarna 
en gång har drabbats av en järnvägsolycka med dödlig utgång. Detta 
och mycket mer berättar Malmstedt även om i boken Ekeröhistorier.                                                     
                      Foto: Lars Isaksson



   |  50 år sedan  

50 ÅR SEDAN | En och 
annan trafikrelaterad 
händelse avhandlas i 
Mälaröarnas nyheter i april 
1960. Dessutom får vi läsa 
om att brandkåren får göra 
flera dramatiska utryck-
ningar.

Bland annat döms en 22-
årig färingsöbo att betala 
90 kronor för ett ”drosk-
bedrägeri” vid Färentu-
natinget. Han hade starkt 
spritpåverkad beställt en 
taxi vid Drottningholm för 
att resa till Skå. Väl vid den 
uppgivna adressen väg-
rade han dock betala notan 
trots att han enligt uppgift 
hade en hel del pengar på 
sig. Chauffören vände då 
bilen och körde åter mot 
Drottningholm. På vägen 
dit blev han enligt egen 
uppgift misshandlad av 
färingsöbon. Detta kunde 
dock inte styrkas då vittnen 
saknades. Ynglingen döms 
emellertid till 30 gånger 3 
dagsböter för bedrägeriet.

En Drottningholmshund 
figurerar i ytterligare ett 
trafikärende som Fären-
tunatinget tar upp under 
april månad. Den hade en 
dag i vintras sprungit rakt 

ut i körbanan framför en 
personbil, med påföljd att 
bakomvarande lastvagn 
körde rakt in i personbilen. 
Vad hunden får för straff 
framgår inte, men föraren 
av lastbilen bedöms ha 
gjort sig skyldig till ”ringa 
oaktsamhet”, vilket dock 
inte medför något straff.

En kraftigt ”spritbestänkt” 
stockholmare somnar i sin 
bil vid Adelsö färjeläge på 
väg hem från en fest på ön. 
Den stillastående bilen 
väcker uppmärksamhet 
bland övriga trafikanter 
och Mälaröpolisen larmas 
till platsen. Även denne 
man får stå till svars inför 
Färentunatinget.

Ytterligare två 
bilförare döms till femton 
dagsböter vardera för att 
de kört vårdslöst under 
vinterns besvärliga väglag. 
Den ene, en yngling som 
just fått körkort, kvaddade 
sin egen bil mot ett träd 
och den andre krockade 
med en lastbil.

På Kungshatt utbryter 
årets första gräsbrand en 

natt i mitten av april. Vid 
20-tiden inkommer larmet 
och brandmännen far med 
brandbil och lättmetallbåt 
till Edeby brygga. Isen som 
är svag håller dock för fyra 
brandmän på sparkstötting, 
resten beger sig med båten 
över sundet och får med 
sig både ”pytspumpar och 
stålkvastar” till Kungshatt 
där eldens lågor står i hö-
gan sky på ett hektar stort 
område. Släckningsarbetet 
blir besvärligt och pågår 
ända till tvåtiden på natten. 
Då detta utspelar sig före 
mobiltelefonernas tid hålls 
kontakten mellan släck-
ningsstyrkan och väntande 
personal vid Edeby brygga 
via blinksignaler, för att vid 
behov kunna skicka över 
mer personal.

Ännu en dramatisk brand 
ödelägger Viggeby gårds 
huvudbyggnad en onsdags-
förmiddag i april. Färingsö 
brandkår är snabbt på plats 
men lyckas inte förhindra 
att hela huset blir över-
tänt. Enligt tidningen är 
anledningen till branden en 
sprucken skorstensstock. 

LO BÄCKLINDER

Flera trafikbrottslingar straffade 
och snabba brandutryckningar

GuldAdam 
kommer till Ekerö
Kom och återvinn ditt guld för ett bra pris!

Hotell Stjärnan
Bryggavägen 104, Ekerö
Tis 24.4. kl. 10.00-18.00

Vi köper guld och silver!

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

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

GuldAdam garanterar dig ett professionellt bemötande 
och 100% kundbelåtenhet. Betalning till konto.
Kom ihåg konto-nummer och legitimation.

Ekerös kommunala förskolor söker

Förskollärare  
Till Gräsåkers-, Stenhamra-, Ekendals-, Stamvägens- och Munsö 
förskolor

Ekerös kommunala förskolor är en organisation i utveckling. Vi strävar 
målinriktat mot vårt utbildningsuppdrag där barnens lärande ligger i verk-
samhetens fokus. Vi arbetar aktivt för att skapa organisationer och utvärde-
ringsverktyg som stödjer detta arbete.

Några av våra kommungemensamma aktiviteter:

   Stockholms Universitet

  

-
giska uppdrag. Vill du vara med oss och göra skillnad?

Som anställd i Ekerös kommunala förskolor får du:

att söka jobben via länken Jobba hos oss.



LÖRDAGEN DEN 5 MAJ  KL 12 15 

Svartsjö Matsal
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

Börja spela golf 2012
Nybörjarkurs som ger grönt kort

 
Vuxen 1.995 kr

Barn/ungdom 1.595 kr
 

www.troxhammargk.se
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Nya ”Seaside”och vacker vy

Valdagen de 25 mars 2012 besöker jag 
vallokalerna. Här möter jag politiker 
med olika värderingar och framtids-
syn på Ekerö. Ansikten, som vi bara 
ser inför valen. Jag ställer frågan : 
”Kommer invigningen av äldreboendet 

i Stenhamra att ske före invigningen av 
badhuset? Svaret blir ett rungande ja 
från samtliga! Underbart att höra då vi 
färingsöbor aldrig gett upp hoppet om 
det utlovade äldreboendet i Stenhamra.

Ett bibehållet förtroende för politi-

ken förutsätter att alla löften må infrias. 
Inför kommande val 2014 är alla undan-
flykter bannlysta.

– Anders i Stenhamra 

På förekommen anledning skulle jag önska att uppmärksam-
het riktas mot det faktum att det är en hel del träd som ligger 
kors och tvärs över gångstigar på Adelsö.  Skogen ägs av ett 
flertal olika fastigheter, en del bryr sig, en del bryr sig lite, en 
del bryr sig inte alls.

– C. Svanberg, skogstokig och jägare

Folkomröstningen om för-
säljningen av Ekerö bostäder 
är nu klar. Resultatet:  66 
procent av invånarna sa nej 
till en försäljning.

Ja-alliansen ville i valrö-
relsen sälja Ekerö bostäder 
för 810 miljoner kronor. Det 
innebar att en köpare skulle 
förränta och få avkastning på 
ett kapital som är cirka 400 
miljoner kronor större än det 
kapital som Ekerö bostäder 
nu förräntar.

Många invånare i Ekerö 

ställde frågor om vad försälj-
ningen skulle innebära, till 
exempel:

– Hur mycket måste 
hyrorna höjas när företaget 
ska förränta 400 miljoner 
kronor. Med 20 procent?

– Företaget skulle enligt 
ja-alliansen driva Ekerö 
bostäder vidare med hyres-
lägenheter, avtal skulle träf-
fas med köparen om detta. 
Sådana avtal har hittills inte 
träffats vid försäljning av 
kommunala bostadsföretag. 

Hur skulle Ekerö kunna göra 
detta?

– Vid tidigare försäljningar 
av allmännyttiga företag har 
en stor del av lägenheterna 
omvandlats till bostadsrätt. 
Hur stor skulle omvand-
lingen bli i Ekerö?

– En köpare skulle enligt 
ja-alliansen bygga hyres-
rätter i Ekerö. Inga privata 
företag har hittills, med ett 
undantag, gjort detta. Det 
ger nämligen större vinst 
att bygga bostadsrätter och 

villor.  Vilka garantier fanns 
det för att företaget skulle 
bygga hyresrätter?

Ja-alliansen berättade i 
sin valbroschyr att grupp-
ledarna skulle svara på 
frågor om försäljningen. 
Ekeröbloggen ställde, bland 
annat på uppdrag av några 
av sina cirka 2500 läsare, ett 
antal frågor till ja-alliansen. 
Vi fick då följande besked: 
Vi svarar på alla frågor, utom 
från Ekeröbloggen. Skäl: 
Ekeröbloggen är vinklad och 

osaklig.
Ja-alliansen svek därmed:
– allmänt sitt demokra-

tiska uppdrag
– det som alliansen lovat i 

sin valbroschyr
Det är inte underligt att 66 

procent av invånarna i Ekerö 
sa nej till en allians som 
agerar på detta sätt! 

– Per Eskilsson, 
ansvarig utgivare
Ekeröbloggen

Ja-alliansen svarade inte på frågor

Kanske ett rot-avdrag?

ty
ck

!

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

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

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

På väg till fritidsvistelsen  
passerar jag dessa fantastiskt 
vackra blomsteruppsätt-
ningar och ”gräset” vid 
Tappström och ser sedan 
andra planteringar fulla med 
blommor och njuter! Men 
så kommer jag till Träkvista!  
Inga utsmyckningar  runt 
eller på torget. Varför? Jag 
tror att många med mig 
skulle glädjas åt en föränd-
ring. Det skulle också vara 
trevligt med en spaljé eller 
något liknande som dolde 
alla hyrbilar med mera mitt 
emot torgparkeringen.

– Gerd W, Ekerönjutare 
sedan barnsben

Varför inga 
blommor i 
Träkvista?

REPLIK

Först och främst vill jag 
på det varmaste tacka Stig 
Mårtensson för det fina 
arbete han på frivillig basis 
utfört för att försköna 
området i Stenhamra cen-
trum. Vi har fått se plante-
ringar växa fram på platser 
som tidigare legat i träda 
sedan ICA avslutade sin 
verksamhet. Visserligen 
finns en del kvar att röja 
undan på baksidan av denna 
tomt. 

Men vi kan inte begära att 
Stig ska ta hand om också 
detta. Det ligger nog på ett 

helt annat plan, förmodli-
gen på ett där kommunen 
kan träda in och se till att 
även det området rensas 
upp. Men det är verkligen 
trist att se hur andra sten-
hamrabor totalt ignorerar 
Stigs arbete. Detta genom 
att på alla sätt skräpa ner så 
mycket som det någonsin 
går. Dikena är fulla av alle-
handa föremål, det mesta i 
form av godis och chipspå-
sar och annat förpacknings-
emballage. Dessutom tycks 
det vara särskilt kul att bara 
rycka ut hundavfallspå-
sar och sprida dessa fritt i 
området. 

Kanske ska man inte be-
skylla någon viss grupp för 
denna oaktsamhet, men 
eftersom det mesta av skrä-
pet utgörs av sådant som 
den yngre befolkningen i 
allmänhet konsumerar så 
får man väl anta att det är 
i den kategorin vi har att 
finna dessa duktiga ned-
skräpare.

Är det fel att fundera på 
vad man lär ut i skolorna 
under ämnet hemkunskap? 
Nämns det där någonsin om 
hur man ska vårda den miljö 
som finns runt omkring 
oss?  Om så inte är fallet, 
kanske det vore bra om man 

förslagsvis  utökade den 
medvetenheten lite mer. 
Kanske då på bekostnad av 
att ägna lite mindre tid åt 
till exempel ämnen som 
spanskundervisningen.  
Tror knappast någon elev 
har lärt sig spanska så bra att 
han eller hon kunnat klara 
sig på det språket. 

Men att värna om sin egen 
omgivning är nog något alla 
kan lära sig och därmed ha 
nytta av i hela livet.

– Vän av trevnad 
i Stenhamra

Varför händer det i Stenhamra centrum?

Nu lyssnar politikerna på oss kommunmedborgare!n

 I vägrenen längs Munsö-
rakan står detta bilvrak sedan 
någon månad. Måste man 
vara konspiratoriskt lagd för 
att tro att försäkringsbolag, 
kommun, polis med flera 
makthavare tjurskalligt inte 
kan komma överens om 
vem som ska betala bortfor-
slingen. Man får en deja vue-
känsla när man tänker på ett 

annat vrak som det tog tid att 
flytta på. 

Desto gladare blev under-
tecknad som följt arbetet 
med att bredda slänten på 
Ekeröhöjden under ett par 
år och varit övertygad om 
att här kommer att byggas 
hus eller något annat som 
kommer att skymma utsik-
ten mot Ekerö kyrka och den 

vackra vyn. Så icke! Det blir 
en cykelväg som när den är 
klar blir nästan två kilometer 
upplyste grävmaskinisten då 
jag stannade till för att fråga. 

 Hurra ! Sällan har en 
cykelväg fått en lämpligare 
sträckning. 

– Lasse Carlsson,
Adelsö



FÖRSTA MAJ
Kunskap och arbete bygger Sverige

Demonstrera med 
Socialdemokraterna
Avmarsch från Kommunhuset på Ekerö 

kl. 10.15 till torget i Ekerö centrum

Ekerö centrum
Torgmöte kl. 10.30

Medverkande:
Christina Zedell, riksdagsledamot

SSU Ekerö  Nils Forsén
Oppositionsråd Lars Holmström

Varmt välkomna till sång och musik, 
tal och kaffe med dopp 

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

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

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

SÄLJES

Äldre brun byrå 4 lådor 800 
kr. Hämtas på Färingsö.
072-913 16 88.

Diverse kontorsprylar, 
konst, ritblock, fackböcker, 
liten TV, videoband, gamla 
radioapp. Billigt. Ring 070-
822 49 11.

Två st bokhyllor Billy i björk 
60x200, 100:-/st. Två st 
barnbokhyllor i vitt/björk 
70x165, 100:-/st. Mobil 070-
636 36 12, Malin (Gällstaö).

Jättefin svart kostym köpt 
till avslutning i 9:an, använd 
2 ggr,  st 46 i kavaj, 31/32 
byxa. Nypris 1300:-, nu 
500:-. 070-797 71 51.

Jättefin svart kostym från 
Bläck MQ st 52 säljes pga 
blivit för stor. 2000:-, nu 
500:-. 070-797 71 51.

Jättefin beige linnekostym 
st 50 i kavaj, 52 i byxor Steel 
MQ. Säljes pga blivit för 
stor. Ny 1800:-, nu 400:-. 
070-797 71 51.

Ljusbrun sängram bredd 
180, längd 210, 300 kr. Tel. 
073-975 69 56.

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. 

KÖPES

En kattunge, en hane köpes. 
Avmaskad, vaccinerad och 
veterinärkontrollerad. Un-
der våren/försommaren.
Eija 073-316 24 15.

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

UTHYRES

Radhuslägenhet 85 kvm 
markplan 1:a hand uthyres 
i Sånga Säby. 3 rum kök, 
8500:-/mån, egen stor tvätt-
stuga, trädgård 1000 kvm 
+ förråd. Parkering, värme 
ingår. Vatten och  sopor 
300:-. Hushållsel tillkommer. 
073-433 79 08, Jonny.

ÖNSKAS HYRA

Skötsam norrländska med 
dotter önskar hyra boende 
för längre tid i Ekerö kom-

mun. Gärna Stenhamra. 
Minst 3 rok. Självfallet kan 
referenser lämnas. Ring 
Catrin 076-805 03 33.

ÖNSKAS BYTA 

Finnes: 2 rok 68 m, nykaklat 
badrum, stor uteplats i 
söderläge mot skogen 
Ekebyhov. Önskas:  2-3 rok 
Söderströms väg. 073-646 
78 48.

ROSOR OCH TACK

Dagens ros vill jag ge till 
Anna Feltenberg. Hon har, 
mitt i en egen mycket svår 
tid, ändå haft mod, kraft och 
ork att visa min dotter och 
hela min familj vänlighet, 
värme och omtanke. Jag 
uppskattar detta oerhört 
mycket. Tack Anna!
Helena Matsdotter Schmidt

Tack alla busschaufförer 
på Mälaröarna. Ni gör ett 
mycket bra jobb. Jag som 
passagerare kan sitta och 
koppla av inför jobb eller 
hemkomst och känna mig 
trygg. Ni  brottas med att 
hålla tidtabeller och att 
komma fram på våra hårt 
trafikerade vägar. Eva-Lena

EKERÖ | Förre avdel-
ningsdirektören Carl Erik 
Johansson, Ekerö har den 
1 mars gått bort 80 år gam-
mal. Han sörjes närmast 
av hustrun Karin och dot-
tern Maria med sambon 
Per .

Carl Erik växte upp i Oskars-
hamn, där han bland annat 
var aktiv orienterare. Han 
studerade först till folkskol-
lärare och arbetade som lärare 
i några år. Hans naturintresse 
var stort och han fortsatte 
därför att studera i Lund och 
avlade fil.mag. i geografi, 
geologi, botanik och zoologi 
1962. Sommartid gjorde han 
fältundersökningar, främst i 
Småland men även i fjällen. 
Han inventerade bland annat  
grusåsar från naturskydds-
synpunkt i norra och meller-
sta Kalmar län och fick däri-
genom inspiration till egen 

forskning om bildningen 
och uppbyggnaden av isälvs-
avlagringar, som han pre-
senterade i en lic.avhandling 
i naturgeografi i Lund 1964. 
Han fördjupade sedan dessa 
studier genom experimentell 
forskning vid Geografiska 
institutionen i Uppsala, dis-
puterade och blev docent i 
naturgeografi 1977. 

Carl Erik gjorde en mycket 
uppskattad insats som na-
turvårdsintendent vid läns-
styrelsen i Kronobergs län 
1968-1977, där han utarbe-
tade naturvårdsplanen för 
länet. Han medverkade i an-
tologin ”Miljö och människa 
i Småland” 1975. Carl Erik var 
avdelningsdirektör vid Sta-
tens Naturvårdsverk, Stock-
holm 1977-1996. Han hade 
där ett flertal stora uppdrag, 
bland annat  ledde han arbe-
tet med en landsomfattande 
myrmarksinventering och 
den slutliga utformningen av 
de så kallade riksintressena. 
Han införde också begreppet 
geodiversitet. 

Carl Erik deltog såväl i det 
nordiska samarbetet om na-
turskydd som i den praktiska 
landskapsvården på Ekerö. 
Han var lokalt engagerad i 
den kommunala verksam-
heten, i Mälaröarnas natur-
skyddsförening, i Mälarö 
SOK (redaktör) och i Närlun-

dagårds villaförening (ordfö-
rande).

Carl Erik hade en stor vän-
krets och var mycket upp-
skattad för sin varma person-
lighet och sitt engagemang i 
olika frågor. Han hade också 
en underfundig humor, även 
under sin sjukdomstid.

FÖR VÄNNER OCH 
KOLLEGOR

RUNE FRISÉN 
F.D. AVDELNINGSCHEF 

PÅ NATURVÅRDSVERKET 

GERT KNUTSSON, 
PROFESSOR EM, KTH

JOHN NORRMAN, 
PROFESSOR EM, 

UPPSALA UNIVERSITET

Carl Erik Johansson till minne

Carl Erik hade 
en stor vänkrets 
och var mycket 
uppskattad 
för sin varma 
personlighet



FOTBOLL | Thomas 
Dahlberg och Carl-Åke 
”Carla” Larsen är tränarpa-
ret som ska ta laget till den 
övre halvan. Huvudtränaren 
Thomas Dahlberg delar här 
med sig av sina funderingar 
inför säsongen 2012.

För några år sedan var Tho-
mas Dahlberg assisterande 
tränare för Ekerös A-lag som 
krigade på den undre halvan 
av tabellen. Efter flera år ut-
anför föreningen, bland an-
nat som tränare för Spånga 
i division 3 och Valsta/Sy-
rianska, är han tillbaka med 
erfarenheter som ska etablera 
laget på den övre halvan. 
Thomas berättar kring skill-
naderna mellan division 3 
och 4:

– I division 3 finns det fler 
rutinerade spelare och du blir 
snabbt straffad vid misstag. 
Här spelas det en mer cynisk 
fotboll med ett skamligt då-
ligt serieupplägg. 

Dagens trupp är en bland-
ning av unga, talangfulla fot-
bollsspelare och några äldre 
med rutin under bältet. Trup-
pen var under den tidiga delen 
av försäsongen sällan intakt 
och träningsförutsättningarna 
lämnade mer att önska.

– Träningstillfällena var länge 
långt ifrån bra vilket i sin tur 
påverkade träningspassen. 
I början var det få tillfällen 
som vi kunde genomföra 
med hög närvaro och bra un-
derlag, men trots det har det 
sett bra ut rent kvalitétsmäs-
sigt. Vi har fokuserat träning-
arna vid försvarspel och boll-
innehav. Samtidigt önskar 
jag att vi skulle ligga längre 
fram än vad vi gör idag, säger 
Thomas. 

Träningsmatcherna har va-
rit upp och ner men ljusglim-

tarna vittnar om en spän-
nande säsong. Trots att laget 
åkte ut mot ett division 5 lag 
i Stockholms cup, är Thomas 
inte orolig.

– Större under har skett på 
en fotbollsplan och det kom-
mer med all sannolikhet att 
hända igen. Vi ska förhopp-
ningsvis kunna spela en rolig 
fotboll där publiken får valu-
ta för sin tid. Målet är att eta-
blera oss på den övre halvan, 
avslutar Thomas Dahlberg.

                  ANDREAS EKELING

36  sporten | 

DET HÄNDER  TILL DEN 7 MAJ

FOTBOLL | Herrar div 3 ns: 5/5 kl 15:30 Träkvistavallen: Ekerö IK - 
Råsunda IS 
 Damer 4 A: 25/4 kl 20 Svanängens IP: Skå DFF-Mariebergs SK 

 

FOTBOLL | Aldrig någonsin har 
Ekerö IK:s A-lag spelat i division 
3 och den 14 april var det dags 
för en historisk fotbollspremiär 
på Träkvistavallen. Ett tag såg det 
mörkt ut för att matchen skulle 
bli av då Träkvistavallens konst-
gräsplan låg under ett nyfallet 
snötäcke.

– Att matchen gick att genomföra 
är vårt juniorlags förtjänst helt och 
hållet. De och ett antal andra skot-
tade hela planen och gjorde världens 
jobb. 

Matchen mellan Ekerö IK och det 
gotländska laget Fardhem IF skulle 
startat klockan 14 men kom igång 
kvart över tre. Det var sista möjliga 
tiden eftersom Fardhems lag skulle 
åka hem till Gotland med båt klock-
an 20.

– Bägge lagen påverkas naturligt-
vis av en sådan här situation. Jag kan 
inte svara för Fardhem men våra 
killar hanterade det väldigt bra och 
hade ganska bra fokus under hela ti-

den, berättar A-lagets tränare Tho-
mas Dahlberg.

Trots den långa väntan och det 
ruggiga och blöta vädret var humö-
ret gott bland spelarna. Resultatet 
blev också mycket bra för Ekerö IK 
som vann med 3-0.

– Spelmässigt blev matchen un-
gefär som  vi hade förväntat oss. 
Vi  var bollförande och kanske lite 
skickligare i det än Fardhem. Sedan 
tog det lite tid innan vi gjorde vårt 
andra mål och då är det alltid ner-
vöst. Då behövs det inte så mycket 
för att det kan bli en helt förändrad 
matchbild. Vi missade mycket men 
det har ingen som helst betydelse 
nu, avslutar Thomas Dahlberg.

EWA LINNROS

Ekerö IK tog första segern

Konstgräsplanen på Träkvistavallen var 
snötäckt inför seriepremiären. Tack vare 
Ekerö IK:s juniorlag och andra hjälpsam-
ma besökare skottades all snö bort och 
matchen, som ledde till vinst för Ekerö IK 
mot Fardhem IF, blev av. 

 Foto: Ewa Linnros

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

”Nygammal” tränare till Ekerö IK:s A-lag Guldcertifiering till Mälarö folfklubb
GOLF | Inför säsongen 
2012 kan Mälarö GK 
Skytteholm stoltsera 
med en fjärdeplats i Golf 
digest senaste ranking 
av Stockholmsklubbarna. 
Dessutom har de skaffat 
sig en guldcertifiering från 
det kvinnliga golfnätverket 
Qtee.

– Tidigare har vi legat på plats 
sex i Golf digest ranking och 
hade nu som mål att hamna 
på plats fem, men lyckades ta 
oss ända upp på fjärdeplatsen. 
Det är vi väldigt nöjda med, 
berättar Leif Domander, le-
damot i klubbstyrelsen.

Mälarö GK hamnar på plats 
44 i hela Sverige i rankingen 
som i första hand handlar om 
banans skick.

– Vi har också blivit guld-
certifierade av nätverket för 
kvinnliga golfare Qtee. Det 
innebär att vår anläggning är 
lika anpassad för kvinnliga 
spelare som för manliga. Det 
kan till exempel röra toalet-
ter, omklädningsrum och att 
det finns samma faciliteter 
vid de utslag som används 
av kvinnor som vid dem som 
används av män.

Guldcertifieringen innehas 
ännu så länge av 16 golfklub-

bar runt om i landet, varav 
två ligger på Mälaröarna. 
Förutom Mälarö GK är även 
Troxhammar GK guldcerti-
fierad.

– Vi gjorde en extra sats-
ning på kvinnliga golfare un-
der förra året och vi har sett 
goda resultat. Idag har vi 434 
kvinnliga golfare i klubben, 
avslutar Leif Domander.

Antalet män är dock fortfa-
rande övervägande med 908 
stycken.

 – Vi jobbar hårt på att få 
in mer kvinnor och tjejer i 
golfen.Vi har  106 stycken 
juniorer som är i åldrarna 6-9 
år och dessa går varje söndag 
på något som kallas Golfkul. 
Här är fördelningen 50 styck-

en killar och 56 stycken tjejer, 
så här är det omvänt, berättar 
Karin Öhlin på Mälarö GK 
och fortsätter: 

– Vi jobbar också med att få 
ut golf på Ekerös skolor på de-
ras gymnastiktimmar. Vi har 
haft tränare som haft golf på 
deras scheman, väldigt upp-
skattat från skolornas håll.

2011 var ”Tjejernas år på 
Mälarö GK. Under året ge-
nomfördes bland annat: 
Egen damklass på klubbens 
singeltävlingar, särskild gra-
tisträning för damer med hcp 
30+, särskild komma-igång-
träning för damer och regel-
vandring på banan enbart för 
damer.

                      LO BÄCKLINDER

LÄGET!   17 APRIL

FOTBOLL
Herrar div 3 ns
BKV Norrtälje 1 1 0 0 5 - 0 5
IFK Österåkers FK 1 1 0 0 4 - 1 3
Ekerö IK 1 1 0 0 3 - 0 3
Athletic FC 1 1 0 0 3 - 2 1
Bollstanäs SK 1 1 0 0 2 - 1 1
Viggbyholms IK 1 1 0 0 2 - 1 1
Råsunda IS 1 0 0 1 2 - 3 -1
Bele Barkarby FF 1 0 0 1 1 - 2 -1
Ängby IF 1 0 0 1 1 - 2 -1
Unik FK 1 0 0 1 1 - 4 -3
Fardhem IF 1 0 0 1 0 - 3 -3
Märsta IK 1 0 0 1 0 - 5 -5

FOTBOLL
Herrar 4M
Älta IF 1 1 0 0 2 - 0 3 
Turkiska SK 1 1 0 0 2 - 1 3 
Reymersholms IK 1 0 1 0 1 - 1 1 
Vasasällskapet FK 1 0 1 0 1 - 1 1 
Järla IF FK 0 0 0 0 0 - 0 0 
Hässelby SK FF 0 0 0 0 0 - 0 0 
Långholmen FC 1 0 0 1 1 - 2 0 
FC Krukan 1 0 0 1 0 - 2 0 
Spånga IS FK           -     
Djurgårdsbrunns FC           -     
FC Andrea Doria           -     
Skå IK & Bygdegård           -   

Glada golfdamer som tar emot guldcertifikatet.       Foto: Magnus Österlund

Efter flera år utanför föreningen, bland annat som tränare för Spånga i 
division 3 och Valsta/Syrianska, är Thomas Dahlberg tillbaka till Ekerö 
IK.                         Foto: Andreas Ekeling



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

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

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

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

Bränsleförbrukning blandad körning från 3,8 l/100 km 
CO2 från 99 g/km.  Bilarna på bilden kan vara extra-
utrustade. *Gäller vid köp av Premiumpaket och kan ej 
kombineras med andra erbjudanden och avtal. 
**Teckna förmånligt serviceavtal  gällande 36 månader 
 eller max 6000 mil.  Beloppet betalas som engångs-
belopp 3600 kr i samband med bilköpet.100 kr/mån**

Scanna koden med din QR-läsare för 
att ta del av våra senaste erbjudanden.

Vårerbjudande från 
ŠKODA Stockholm.

ŠKODA Octavia Elegance fr. 179.900:-
Köp till Premiumpaket för 9.900:- värde 25.000 – 28.000:-

Köper du Premiumpaket får du combitillägg utan extra kostnad*

Kampanj-
erbjudande 

Octavia Diesel 

10.000:- 
rabatt!

SPARA UPP TILL

18.100:-

0:-
+ COMBI-
TILLÄGG*

Läs mer på vår webbsida:

http://www.ekero.se/
Vuxenutbildning
Välkommen att kontakta Ekerö Vuxenut-
bildning för studievägledning och info. 
560 392 67, 070-167 06 67 eller 
ewy.christensen@ekero.se

Yrkesutbildningar 
och kurser 2012

Ekerö Vuxenutbildning (komvux)
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Allmänna ämnen; 
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VILL DU BLI 
KOCK ELLER 

MÅLARE?

Exempel på kurser:

Obs! sista ansökningsdag till komvux i Stockholm 
är den 9/5. Distanskurser kan du påbörja löpande!

ASX
179 900 kr
1987 kr/mån*

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

Sveriges längsta bilgaranti

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

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

MITSUBISHISTOCKHOLM.SE - FITS YOUR LIFE

I samtliga priser ingår:



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad 
Kvalitetsansvarig   

   enl PBL – nivå E
Kompetens för  

   asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

    
Salong 

hud, kropp 
& massage

 Ansikts- och kroppsbehandlingar  

Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

   Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!
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Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

Snickeri   Målning   Tapetsering   Renovering   Montering

   = Personlig hantverkare =

www.mkc-tech.se   072-25 38 006  info@mkc-tech.se

Nedan följer ett urval av de larm 
och anmälningar som inkommit till 
närpolisen och brandförsvaret på 
Mälaröarna under de senaste tre veck-
orna.

26 MARS | Ett företag i Färentuna ut-
sätts för ett försök till bedrägeri.

Ekebyhov -

Ekerö centrum.

faktura sker till ett företag i Drottning-
holm.

27 MARS | -
Ång-

båtsvägen och Bryggavägen, Ekerö.

28 MARS | Bedrägeri sker i Närlunda 
-

Tappström.

Närlunda.

29 MARS | 
Ekuddsvägen -

Drott-
ningholm.

30 MARS | 
Nyckelby.

31 MARS | 
i Gräsåker.

2 APRIL | 
Nyckelby.

i Ekerö centrum.

Drottningholm.

3 APRIL | 
Skå.

4 APRIL | 
OKQ8 Ekerö

Adelsö. 

Skå

Lidl

5 APRIL | -
kerad bil i Träkvista -

Munsö.
-

Drottningholms golfklubb.
Färentuna

6 APRIL | 
i Träkvista
betala för sig.

Gustavalund -

sker i Svartsjö.

7 APRIL | -
Lindö 

tunnel -

bilbälte.

8 APRIL | 

Nyckelby.
-

Stavsund.

9 APRIL | -
Bryggavägen

10 APRIL | 

Lindö tunnel.

Skå kyrka

 Träkvista 
torg

-
Nyckelby -

11 APRIL | 
Munsö

fälg.

13 APRIL | -

Jungfrusunds marina.

kommunen 

3   larmet går | 

Många fast i hissar vid avbrott

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Klädloppis
Hyr bord och sälj gamla 
kläder eller kom och handla. 
5 maj kl 11-15, Ölsta folkets 
hus och park. 

Ekebyhovs slott
5 maj kl 14: Jazzgruppen 
Maybe Tuesday. 6 maj kl 13: 
Ekerökören. Kaféansvariga: 
Ekerö-Färingsö rödakors-
krets.

Fågeltornslandskamp
Vid Svartsjö dämme genom-
förs kampen mot Finland på 

Fågelskådningens dag. Om-
kring 300 fågeltorn deltar 
från den södra kusten ända 
upp till Finska Lappland. 
Det gäller att se så många 
fågelarter som möjligt från 
fågeltornet. Allmänheten 
bjuds in för att hjälpa till 
att hitta fåglar. Välkomna 
när som helst under dagen. 
Mälaröarnas ornitologiska 
förening bjuder på grillkorv 
och dryck vid lunchtid. Le-
dare: Gigi Sahlstrand. 5 maj 
kl 6-midnatt vid Svartsjö 
dämme, plattformen.

Träd från när och fjärran
Ekebyhovs unika trädsam-
ling visas av Mälaröarnas 
naturskyddsförenings 

expert Marianne Wiman. 
Stormen Dagmar fällde 
några av träden men många 
exotiska arter finns kvar, t.ex 
blodlönn och korkalm. 5 maj 
kl 11-13, Ekebyhovs slott.
Arr: Mälaröarnas natur-
skyddsförening.

Öppet hus
5 maj kl 12-15 öppet hus 
på Drottningholmskolan, 
Mälaröarnas Waldorfskola, 
Skolallén 3, Drottningholm.

Cykeltur
En vårtur genom valda delar 
av Svartsjölandet. Cykling i 
lugn takt med effektiv cyk-
ling 2,5 timmar och total tid 
5 timmar. Medtag matsäck 

och massor av vatten. 6 
maj, samling kl 9 utanför 
brandstationen i Tappström. 
Föranmälan. Deltagaravgift: 
30 kr för medlem, övriga 60 
kr kontant. Arr: Friluftsfräm-
jandet.

Konsert
I kärlekens tecken – en 
romantisk Harpa: Ingegerd 
Fredlund, fiol, sång: Helena 
Hansson, orgel, piano: Ker-
stin Baldwin. 6 maj kl 14, 
Ekerö kyrka. 

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

Gardinstänger och skenor Gardintyger  
Markisväv  Sybehör  Garn  mm 

Jungfrusundsv 2 
Träkvista 

Tel:  560 355 01  

Öppet: 
Mån-fre 10-18

    Lör 10-14

Plisségardiner
Lamellgardiner 
Rullgardiner 

Måttbeställning

Skrotbilar 
hämtas

073-692 88 00



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

| service för dig! 39

ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

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

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

TAXI
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

Boka på
ekerotaxi.se

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

KONTORSMATERIAL M.M

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

ASEANNA

öj

p

D

eå 

s

ks

ksk

l h

 e

e

m 

s

x

x

j

på

e

S

NEA

A

A

N

R

I

TO S E S E

K N

I

U N

O

T L R

O

R

L

C

O

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

    Tel 08-560 355 35   info@aseanna.se

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

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

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

Vinnare av sommarsalongen 2010!

 Sten- & plattsättning
 Markplanering tomter
 Husgrunder
 Grundisolering/ 

   dränering och avlopp
 Gräv- & schaktarbeten

www.howqvistanderson.se



40  familj | 

Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

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

Däckspecialisten!
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I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

Redaktion
KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

Annonser
KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnas-
nyheter.se

Hemsida 
www.malaro.com/mn

ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg

 nyheter
MÄLARÖARNAS

FÖNSTERPUTS

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Glöm inte RUT-avdraget!

Din jurist på Mälaröarna 

Humanjuridik 
Affärsjuridik

08-410 200 42
Bryggavägen 5 

DÖDA
• Carl Erik Wilner, Ekerö, 1/3, 80 år.

• Margareta Brännman, Färentuna, 8/3, 
83 år.

• Gunnar Hjerth, Färentuna, 16/3, 76 år.

• Signe Margareta Johansson, Färingsö-
hemmet, 20/3, 87 år.

• Rolf Jerlinger, Stenhamra, 26/3, 91 år.

• Inga Odebrand, Ekerö, 30/3, 79 år.

• Dag Bergström, Ekerö, 30/3, 76 år.

• Inger Yvonne Möllergren, 30/3, 65 år.

• Arne Konstantin Glatz, Ekerö, 31/3, 
88 år.

• Lars Olov Larsson, Ekerö, 5/4, 85 år.

• Anders Teodor Holm, Ekerö, 7/4, 83 år.

Brommaplan 420, Bromma  
Tel. 08-709 86  50 

 Johan Kull

malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

Läs MN 
på nätet 

malaro.com

KRIS? 
Behöver ni reparera relationen?

Ny familjerådgivare för Ekerö kommun  

Inger Kvissberg 070-738 37 01

Mottagning Götgatan 19 
T-bana Slussen

Grattis 
Love på din 
9-årsdag! 
Kramar från 
mamma, 
pappa  och 
Filippa.

Grattis
finaste 
syster Maia 
på 45-års-
dagen 16/4
önskar Eva 
och grab-
barna.

Grattis-
kramar till 
Liam som 
fyllde 6 år 
den 9 april 
från farmor 
och farfar.

Maja Bäcke 
11 år den 
3 maj 
gratuleras 
av farmor 
och farfar.

Elias Bäcke 
6 år den 
4 maj 
gratuleas
av farmor 
och farfar.

Grattis vår 
solstråle 
Cornelia 
Graf på 
5-årsdagen
17/4. Pussar 
och kramar 
från mormor 
och morfar.

Grattis 
Jonathan 
på 10-års-
dagen 21/4.  
Kram från 
Rebecka, 
mamma och 
pappa.

Grattis Lowe 
på din 7-års-
dag den 26 
april önskar 
mormor och 
morfar.

Min älskade
Min Pappa

Vår Grandad, bror och vän

Bengt Bornhult
* 14 februari 1938
✝  29 mars 2012

H A R R I E T
Marianne
Barnbarnen

Inga-Lill och Rolf

Övrig familj och vänner

Det goda kommer att segra

Välkomna till avsked och
minnesstund hemma på 

Österby Gård 
söndagen den 6 maj kl. 14.00. 

Osa till alfa/Begr.byrå Hägersten
tel. 08-643 70 90 senast 30 april.

Valfri klädsel

Vår kära

Ingrid
Henrietta

Fredriksson
* 6 december 1915

har stilla insomnat

Färentuna den 2 april 2012

LISBETH och SAVAS
MARIANNE och ROLAND

Fredrik och Charlotte
Nicole  Natalie
Linda och Per

Jimmy  Alexander
Marcus  Lowe

Mors grånande huvud 
     har lagt sig till ro
Tankar och oro fått vila
Nu har Du gått 
     till ett sällare bo
Till Far att tillsammans 
     få vila

Begravningen äger rum fredagen
den 11 maj kl 14.00 i Färentuna
kyrka i kretsen av de närmaste.

Vår Älskade

Yvonne
Möllergren
* 24 februari 1947

har i stillhet insomnat

Ekerö den 30 mars 2012

SOPHIE  MARIA
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Ditt hem som Du älskat 
där blommor har spirat

det lämnar Du nu
för en skönare värld

Älskad - Saknad

Begravningen äger rum 
fredagen den 11 maj kl 11.00 

i Ekerö kyrka. Ljus klädsel.
Stöd gärna Cancerfonden 

Pg 90 19 86-0.

Vår älskade mamma och 
bedstemor

Inga Odebrand
*  15 juli 1932 

30 mars 2012

ANN  CHRISTER
med familjer

Släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig tiden  
ett slag 

och någonting alldeles
oväntat sker.

Världen förändrar sig varje 
dag 

men ibland blir den aldrig 
densamma mer.

                                  Alf Henriksson________________________  

Begravningen har ägt rum 
i stillhet.

Älskade

Danne

-

-

Vi älskar dig så mycket! 
Mamma

MÄLARÖARNAS SPECIALISTKLINIK

RNAS SPECIALIS

1 0
00 kr

1 0
00 kr

VÄRDECHECK HUD. T O M 31/5

ansiktslyft utan kniv

& pedikyrmanikyr 

sssttttyyylllaaaggggeee mmmmaaaaasssssssaaaaggggeee
make up

cellulitborttagning
permanent hårborttagning

kemisk peeling

ghudföryngring
y

gfettsmältning
estetisk specialism

ipl
botox

2 aukt hudterapeuter

frisörer
aasssssaaggeeeassagDIN TUR NU? DIN TUR NU?

salongstorabla.se



ACCEPTERAT PRIS 3 600 000 kr/bud. TOMT 2 200 kvm. Hil lersjönäsvägen 41. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ HILLERSJÖNÄS 5 rok, 125 kvm

Modernt designat med ljus och rymd Fri utsikt över hage/äng samt viss sjöglimt Braskamin Skyddad altan samt trädäckad uteplats
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 475 000 kr/bud. AVGIFT 4 795 kr/månad. Vallviksvägen 13. EKERÖ Elizabeth Kumlin 08-56410943.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 110 kvm

Etage högst upp i huset Högt fritt läge Fungerande öppen spis
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ACCEPTERAT PRIS 2 375 000 kr/bud. TOMT 216 kvm. Klevbergsvägen 113. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, ca 135 kvm

Populärt kedjehus i mycket bra skick Tre luftvärmepumpar
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 4 750 000 kr/bud. TOMT 1 248 kvm . Grenvägen 1. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ TRÄKVISTA 8 rok, ca 159 + 129 kvm

En stor vitputsad villa med generösa sällskapsutrymmen Dubbel garage
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 275 000 kr/bud. TOMT 3 139 kvm. Iländavik 18. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ ILÄNDAVIK 4 rok, ca 78 kvm

Modernt arkitektritat hus Öppen planlösning & tak till nock Sjönära
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VARUDEKLARERAT*

GUSTAVAVÄGEN. EKERÖ Eliabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ BOKSKOGEN 5 ROK, 110kvm

Fritt söderläge 4 bra sovrum Barnvänligt och nära till allt
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ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT 689 kvm . Penselgränd 14. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, ca 156 kvm

Villa i bra skick på lugn barnvänlig gata Pool i härligt syd/väst läge
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE



Stort TACK till
alla som deltog i

påskäggs-
tävlingen på

skärtorsdagen!
Rätt svar var 412 godisar i påskägget.

Vi gratulerar vinnaren!

PRIS 3 275 000 kr/bud. TOMT 18 824 kvm. Stjärtnäsvägen 36. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 3 rok, 77 kvm + 77 kvm

18 824 kvm åker- /ängsmark Nyrenoverat Nybyggt uthus/garage
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 5 595 000 kr/bud. TOMT 1 288 kvm. Ringblomman 40. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

EKERÖ SOMMARSTAD 5 rok, ca 163 kvm

1-plans villa med ett underbart trädäck med pool Toppskick
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 595 000 kr/bud. TOMT 3 496 kvm. Södra Furans Väg 9a. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA 5 rok, ca 107 kvm + 60 kvm dubbel garage

Allt i 1-plan och i toppskick Dubbelgarage Uppvuxen tomt med pool
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 kr/bud. AVGIFT 6 826 kr/månad (inkl. värme). Ekuddsvägen 34 K. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ EKUDDEN 4 rok, ca 103,5 kvm

Gavelläge Härlig uteplats i sydväst Ljusa inredningsval Bergvärme
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ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 609 kvm. Klippans Väg 74. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 57 kvm

Sjönära boende med fantastisk Mälarvy Idylliskt område Båtplats
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 3 250 000 kr/bud. TOMT 1 340 kvm. Näktergalsvägen 7. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ ÄLVNÄS 5 rok, ca 114 kvm

Charmigt fritidshus med sjönära läge i behov av renovering Många fina ursprungsdetaljer bevarade Ansluten till kommunalt v/a
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ACCEPTERAT PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 1 076 kvm. Näktergalsvägen 7. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

EKERÖ ÄLVNÄS Sjönära tomt i Älvnäs!

Lättbyggd med kommunalt v/a i tomtgräns Byggrätt 200+45 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 4 750 000 kr/bud. TOMT 1 252 kvm. Näktergalsvägen 7. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

EKERÖ ÄLVNÄS Sjötomt i Älvnäs

Svagt sluttande tomt m ca 35 m strandlinje Byggrätt 200+45 kvm
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