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37 miljoner
kronor i
överskott
Positivt resultat i kommunens årsredovisning
för 2011, men oppositionen och revisorerna är
kritiska till hur kommunen hanterar det eftersatta underhållet av kommunens fastigheter. | 6

BUSSOLYCKA VÄCKER FRÅGOR
En pojke blev påkörd av en buss i Väsbyområdet. Hur
ser säkerheten ut för barnen i kommunen? | 4
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Mälarö

OMSORG

”De finns över hela kommunen, de står intill
skolbyggnaderna i Ekebyhov, Färentuna,
Träkvista, Närlunda, Tappström och Sandudden. De är fulla av barn och personal som
år ut och år in har sämre förutsättningar än
i vanliga lokaler. Det har hänt att lärare har
sagt upp sig efter besked om att de nästa
läsår ska jobba i paviljong.” | 26 tyck

FLER VUXNA BEHÖVS
För att stävja ökande vandaliseringar och andra ungdomsproblem efterlyses fler vuxna på gator och torg i
kommunen. | 10

HERTIGARNAS STALL RUSTAS
Ett arkitektkontor har flyttat in i Hertigarnas stall. Företagets skylt som placerats på fasaden har upprört men
arkitektkontoret har rustat lokalen med omsorg. | 12

EN MÅNGSIDIG
G
MAN

NYTT LIV I MÄLARÖARNAS HAGAR
Det tittar fram massor av nyfödda i Mälaröarnas hagar och skogar för närvarande. Här är ett lamm som födFoto: Ove Westerberg
des några minuter innan bilden togs på Sättra gård på Adelsö.

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

www.statoil.se
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Bo Norgren är deckarföröret
fattaren som vet mycket
n
om livets baksidor, men
också om dess glädjeämnen. Bakom en stillsam fasad förenar han
alla sina sidor. | 20

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

OMSORG

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

08-560 243 66 z www.malaroomsorg.se
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Progressiva glasögon
Fr

2690:Prisex: Progressiva BAS inkl. båge

Kvalitetsglasögon till lägsta

PRISGARANTI
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UTSTÄLLNINGAR


EVENEMANG


Drottningholm
”Trädgård och trädgårdsmästare på Drottningholm
och Ekerö – till nytta och
nöje under 350 år”. Utställningen är den största i
slottsparkens historia. Med
på utställningen finns ett
”Barnens trädgårdsrum”
där barnen kan använda sin
kreativa sida och bland annat plantera frön och gå på
tipspromenad.

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

Ekebyhovs slott
12-13 maj: Konstnären Nils
Ekwalls elever i måleri ställer ut. 19-20 maj: ”Textila
möten” – Handarbetets
vänners elevutställning.
Öppet kl 12-16. Ekebyhovs
slottsgalleri. Arr: Mälaröarnas konstförening.
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Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid
på kaffe!
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Din ålder i rabatt

försäljning. 12 maj klockan
11-16.
Vårfåglar på Lovön
Svenne Schultzberg som guidar, har gedigen erfarenhet
av fågelskådning på Lovö. 12
maj kl 8 vid Lovö kyrkas östra
parkering. Avslutning ca kl 11.
Arr: Mälaröarnas ornitologiska förening.

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

Konsert
Färingsö kids gospelkör,
körledare: Ancie Martinson.
Kompband. 12 maj kl 15-16,
Stenhamra församlingsgård,
Herman Palmsalen. Arr:
Svenska kyrkan Färingsö.

Motionspokalen
Motionstävling med 7-12
grenar varje år för boende
på Mälaröarna och som har
fyllt 35 år. 8 maj kl 18-19 –
terränglöpning. Starten går
vid Mälarö SOK-stugan i
Ekebyhov.

Hantverksstallet
Till och med 13 maj: Susanne Galdén – Fredriksson, måleri. 15 maj: Birgitta
Jonvall, måleri. Vernissage
19 maj. Öppet tis-sön kl 1117. Jungfrusund.

Berättelsevandringar
Håkan Alverbäck berättar
bl.a. om tulpanens historia
och odlande idag. Kostnadsfritt men begränsat antal
platser. Föranmälan. 10 maj
kl 18 vid Kina slott.

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

Öppet hus
Konstutställning, underhållning, underhållning kl
14, kaffeservering. 9 maj kl
13-16. Träffpunkt Solrosen,
Fredriksstrandsvägen 2b.

Trädgårdsmarknad
I samband med trädgårdsutställningen ”Till nytta och
nöje” bjuder Drottningholms
slottspark in till blomsteroch grönsaksmarknad.
Lokala trädgårdsodlare och
småskaliga matproducenter
ställer ut vid Kina slott. 12
maj kl 10-16.
Ekebyhovs slott
12 och 13 maj bokbord. 13
maj kl 14: Ekerö royal jazz.
Kaféansvariga: Lions Club,
Färingsö.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)

Loppis
Områdesloppis på Nibbla
backe, Ekerö. Korv med
bröd samt fika finns till

FORTS PÅ SIDAN *(

Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

Kvalitetsglasögon till lägsta

PRISGARANTI

Rabatten
gäller på bågen
vid köp av
kompletta
glasögon t.o.m.
31/5 2012. Kan
ej kombineras
med andra
erbjudanden

tik!
Vårens nyheter i bu

Din ålder
i rabatt på
ALLA bågar!
25 år = 25 %
35 år = 35 %
65 år = 65 %
osv.
DEMIDEKK ULTIMATE – Nu även som helmatt
Rabatten gäller på bågen vid köp av kompletta
glasögon t.o.m. 28/4 2012.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden
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och behandlingar av
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid
på kaffe!
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Visst känns det behagligt när huset är nymålat. Välj Demidekk Ultimate nästa gång, så kan du
njuta längre av den känslan. För det kommer att dröja tills du behöver måla igen.
Demidekk Ultimate ﬁnns nu även som helmatt. Oavsett om du har ett traditionellt hus eller ett
helt modernt kommer det helmatta eleganta utseendet få ditt hus att framstå på ett helt nytt
sätt. Störst utbyte av den helmatta känslan ger val av mörka och mättade kulörer men det är du
som bestämmer: Demidekk Ultimate Helmatt erbjuds i de allra ﬂesta tänkbara kulörer.
Demidekk Ultimate Helmatt är en helt ny produkt men bygger vidare på den erfarenhet Jotun
gjort under 40 års utveckling. Oavsett vilken glans du väljer kommer ditt hus se ut som nymålat
längre än de ﬂesta i grannskapet. Det beror på den unika AMA-teknologin – en kombination av
alkydolja och akryl som ger mycket långa underhållsintervaller och suverän kulörstabilitet.
Jämfört med traditionella helmatta utomhusfärger är det närmast en revolution.
Vill du veta mer om Demidekk Ultimate och hur du håller huset nymålat längre, besök din
Jotun-handlare eller www.jotun.se

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

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

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

EKERÖ NÄRLUNDA

Accepterat pris: 5 700 000:-

8 rok, varav 5-6 sovrum
Boarea: 164 kvm
Tomt: 910 kvm Trädgårdstomt

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA

Byggt: 2006
Adress: Ekvägen 8B
20/5 kl. 13:00-13:45

Väldisponerad villa i två plan med utmärkt läge i Närlunda. Rejält trähus, beläget på skafttomt med stor
trädäckad altan och härlig trädgård. Här finns plats för den stora familjen! 5-6 sovrum, kök och
vardagsrum i öppen planlösning, två duschrum, tvättstuga och bra förvaringsutrymmen. Styrd el genom
avancerat KNX system! Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2963.

EKERÖ TRÄKVISTA

Accepterat pris: 2 900 000:-

4 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 70 kvm, biarea: 28 kvm
Tomt: 2 494 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 1945, Tillbyggt 1998-2002
Adress: Vallvägen 2
Ring för visning!

Strålande sjöutsikt med ostört läge! 5 minuters gång till badplats.
Möjlighet till båtplats. Fint renoverat hus med 3-4 sovrum. Högt i tak med synliga bjälkar. Två gäststugor
på tomten varav den ena på ca 30kvm, kan användas som tonårsrum eller uthyrningsdel. Nära buss.
Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2569.

FÄRINGSÖ STENHAMRA
Accepterat pris: 4 995 000:-

Accepterat pris: 2 995 000:-

4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 119 kvm
Tomt: 629 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1987
Adress: Ängsviksvägen 13

6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 143 kvm
Tomt: 642 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1973
Adress: Palettvägen 13

Visas mån 7/5 19.00-19.30

Visas sön 13/5 12.00-13.00
och mån 14/5 18.00-19.00

Äntligen ett av dem sjönära
parhusen vid Mälaren! Här
kombineras sommarboende med
permanent livsstil nära
Stockhoms City. Båtplats till
fastigheten. Underbart solig
balkong och uteplats i söderläge
med glittrande vy. Garage med
förråd. Lättskött tomt med fina
rabatter. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3095.

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ

Välbevarad friliggande villa. Solig
södervänd tomt. Barnvänligt lugnt
kvarter belägen på återvändsgata.
Mysig täljstenskamin i
vardagsrum med handgjorda
dubbeldörrar. Uterum med
kvällssol långt in på kvällen.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3146.

EKERÖ SANDUDDEN

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 2 500 000:-

4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 110 kvm, biarea: 20 kvm
Tomt: 3 891 kvm Naturtomt
Byggt: 0, troligen senare delen
Adress: Svartsjö Djurgård 1
Visas mån 7/5 17.30-18.15

På historisk mark ligger denna
gamla arbetarbostad från sent
1700-tal, som den senaste tiden
har använts som fritidshus.
Underbar idyll inbäddat av
syréner och fruktträd. Huset
rymmer 2 stora sovrum på övre
plan samt kök, sällskapsrum och
matsal på entréplan, samt en
ljuvlig punchveranda! Måste ses!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3023.

Fast pris: från 5 950 000:-

Fast pris: från 4 845 000:-

7 rok, boarea: 198 kvm
Adress: Tallåsen 1-13

7 rok, boarea: 182 kvm
Adress: Fantans Väg 11 och 13

13/5 kl. 14:00-16:00

13/5 kl. 14:00-16:00

Först till kvarn! C4-hus villor i två plan på högt
belägna tomter med fantastisk utsikt över
Mälaren. Ett bra alternativ för den stora familjen!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-3141.

Möjlighet till inflytt redan 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.
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Pojke påkörd av buss i Väsby
Polisen, skolan och bussbolaget uttalar sig om säkerhet
EKERÖ | En pojke i tioårsåldern blev påkörd av
en buss på Senapsvägen
i Väsby på morgonen den
25 april. Pojken fördes till
Astrid Lindgrens barnsjukhus med ambulanshelikopter. Skadorna beskrivs
som allvarliga men inte
livshotande. Mälaröarnas
nyheter har tittat närmre
på hur trafiksäkerheten ser
ut i kommunen.
– Pojken träffades av bussen
och slungades i marken och
ådrog sig skador i huvudet.
Vi vet ännu inte hur det har
gått till men det är skrivet
en trafikmålsanteckningsrapport. Det kommer att bli
en utredning, berättar Ulf
Lindgren på polisen i Stockholm.
Pojken går i Träkvista
skola. Lena Heetveld är rektor.
– Det skedde inte i närheten av skolan utan i Väsbyområdet, men jag vet
att föräldraföreningen har
varit väldigt engagerad när
det gäller att det är glest

med övergångsställen på
Väsbyvägen. Det ﬁnns ett
övergångsställe vid Klöverskolan och sedan ett vid vattentornet. Däremellan är det
en femtiosträcka där bussen
kör, säger Lena Heetveld.
Hon berättar att såväl skolan
som föräldraföreningarna
inom kommunen gemensamt tittar på om det är säkra
skolvägar för barnen.
– Runt vår skola har man
säkerställt att det ﬁnns en
infart som man kan köra in
på för att kunna släppa av
barnen på ett säkert ställe.
Sedan har vi 30 kilometer i
timmen utanför skolan och
även busshållplatsen här är
bra. Barnen behöver inte gå
över vägen för att komma
till bussen, berättar Lena
Heetveld och fortsätter:
– Det är många barn som
blir skjutsade hit och skjutsningen är tyvärr en fara i sig
då det blir mycket traﬁk.
Närpolisen i kommunen har
kontroller i stort sett varje
vecka på 30- och 50-vägar

Färingsö församling 7 maj - 20 maj

Gudstjänster
TORSDAG 10 MAJ
19.00 Timmermannens kapell
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Ellen Jakobsson
SÖNDAG 13 MAJ
11.00 Hilleshögs kyrka
Gudstjänst
Bönsöndagen
Ellen Jakobsson
TORSDAG 17 MAJ
08.30 Sånga kyrkas klockstapel
Gökotta
Kristi himmelsfärds dag
Lars Brattgård
Färingsö kyrkokör, trumpet
Ta gärna med egen kaffekorg
SÖNDAG 20 MAJ
11.00 Skå kyrka
Gudstjänst med nattvard
Söndagen före pingst
Lars Brattgård
Regina Lawniczak, sångsolist
Marianne Caesar, sångsolist
ONSDAG 9 MAJ
19.00 Stenhamra församlingsgård
Kyrkofullmäktige sammanträder

och framförallt vid skolorna.
– Det är huvudmålet. De
oskyddade
traﬁkanterna
som går till och från skolorna ska få komma fram utan
att det ska vara folk som kör
för fort där. De som kör för
fort är ofta föräldrarna som
lämnar sina barn. Antingen
har de bråttom att hinna dit
eller när de ska åka vidare.
Det är det vanligaste när vi
står på de här ställena, berättar Tommy Stiernerlantz,
närpolischef.

”De som kör för
fort är ofta
föräldrarna som
lämnar sina barn.”

Han säger dock att det har
blivit mycket bättre i kommunen.
En hastighetsöverträdelse
på en 30-sträcka har högre
straffvärde än andra hastighetsöverträdelser. Böterna
är högre när man kör för fort

på 30-sträckor och man blir
av med körkortet vid lägre
hastighetsöverträdelser på
en 30-väg. På en 30-väg blir
man av med körkortet om
man kör 21 kilometer i timmen för fort.
Vid olyckan i Väsbyområdet var det en buss som var
inblandad.
– Vi gör mätningar även
på bussarna och kör de för
fort får de också böter. Men
vi har inte tagit någon än så
länge. De är ändå duktiga på
att hålla hastigheterna, avslutar Tommy Stiernerlantz.
Thobias Ligneman är presschef på Arriva. Han kommenterar det inträffade.
– Att köra på någon, speciellt ett barn, är bland det absolut värsta som kan hända
en bussförare och vi är väldigt glada över att olyckan
inte ﬁck ett tragiskt slut. Vi
har varit i kontakt med pojkens mamma och hon lägger
ingen skuld på föraren utan
konstaterade att vår förare
gjorde vad han kunde för att
försöka förhindra olyckan,

säger Thobias Ligneman.
Han förklarar att man
inom Arriva arbetar fortlöpande med personalutveckling för att få förarna
att köra mjukare.

”För oss är
säkerhet a och o
och det innebär
att vi fortlöpande
måste tänka på
vår attityd”

– För oss är säkerhet a och
o och det innebär att vi fortlöpande måste tänka på vår
attityd genom att vi blåser i
alkolåset, att vi inte kör för
fort eller bryter mot några
trafikregler och att vi planerar vår körning för att
kunna undvika incidenter i
den mån det är möjligt, säger Thobias Ligneman och
tillägger:
– Att en förare medvetet

kör för fort, till exempel för
att köra ikapp en försening,
är oacceptabelt och det är
extra viktigt där sikten är
skymd eller på platser med
30-gräns, som vid skolor
och förskolor där det finns
många unga och oerfarna
trafikanter. Av erfarenhet
vet vi också att många uppfattar att en buss kör fortare
än den i själva verket gör,
eftersom det är ett stort
fordon, och genom att implementera en lugnare och
mjukare körstil bland våra
förare in och ut från hållplatser, korsningar och vägskäl, hoppas vi kunna motverka den bilden, avslutar
Thobias Ligneman.
I skolan arbetar man på

flera sätt med trafiksäkerhet
och det är ett uppdrag som
finns i läroplanen.
– Barnen är också chockade över det som har hänt
och då är det kanske läge att
ta upp det här med trafiksäkerhet lite extra, säger Lena
Heetveld.
EWA LINNROS

Konserter
Färingsö Kids Gospelkör
LÖRDAG 12 MAJ
15.00 Stenhamra församlingsgård
Herman Palmsalen
Körledare Ancie Martinson

Gökotta 17 maj kl 08.30
vid Sånga kyrkas klockstapel
Välkommen till en speciell morgon. Vi samlas kring
klockstapeln och ﬁrar gökotta tillsammans.
Dagen har ﬁrats sedan 300-talet.

VIGSELKONSERT
“Musik och psalmer för kärlek
och vigsel”
LÖRDAG 19 MAJ
15.00 Färentuna kyrka
Medverkande: Malin Edström, sångsolist,
Rickard Backlund, organist. Lars Brattgård, präst.
Kärlekssånger sjungs, bröllopsmarscher spelas och
tillsammans sjunger vi några av de psalmer man
kan använda vid en vigselgudstjänst.

Besöksadress: Herman Palms plan 4D Postadress: Box 7, 179 03 Stenhamra
Öppettider: Må 10-12, 13-15, tis 13-15, ons-fre 10-12. Stängt Kristi himmelsfärds dag17 maj
Tel vx: 08-564 209 20 Fax: 08-564 209 30

Kristi himmelsfärds dag ﬁras till minne av att Jesus
lämnade jorden och fördes till himlen. Det skedde 40
dagar efter påskdagen. Då uppstod Jesus efter långfredagens död och begravning. Livet segrade över döden.
Efter påskdagen tillbringade Jesus 40 dagar med att
undervisa sina lärjungar.

Ta gärna
med kaffekorgen
Kom och njut av naturen,
värmen och ljuset. Färingsö
kyrkokör medverkar till
tonerna av trumpet.

NÅGOT GOTT

FRÅN VÅR

delikatess

229k
/kg

399k
/kg

79k
/kg

Potatissallad

Parmaskinka Slega
Italien. Ord pris 499:00/kg.

Grillad Rostbiff

Vårt eget kök. Krämig. Fransk.

Bröderna Nilsson. USA.

KOM OCH

249k

PROVSMAKA

/kg

129k
/kg

på gott surdegsbröd från Gateau.
Fredag den 11 maj. Välkommen!

Parmesan
Italien. Ca 200 g.
Lagrad 28 mån.
Ord pris 299:00/kg.

35k

Vit sparris
Tyskland.

/st

Grand Blanc

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

Gateau. Ca 500 g. Surdegsbröd.
Ord pris 45:00/st. Jfr pris 70:00/kg.

Priserna gäller vecka 19 t o m söndag 13/5-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Positivt resultat men dyrt underhåll
KOMMUNEN | Vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 april presenterades
ett positivt resultat av
Ekerö kommuns årsredovisning för 2011, men oppositionen och revisorerna är
kritiska till hur kommunen
hanterar det eftersatta
underhållet av kommunens
fastigheter.
– Vi har en god ekonomi med
37 miljoner kronor i överskott och kan nu för sjunde
året i rad visa ordentliga plusresultat. Vi har högre skatteintäkter, högre försäljningsintäkter och lägre kostnader
i kommunen. Våra investeringar för 2011 är ﬁnansierade
med egna medel och vi har
inte tagit några nya lån. Vårt
långsiktiga problem med vår
ekonomiska situation är den
höga låneskulden som gör att
för mycket av skattebetalarnas pengar måste användas
till räntebetalningar istället
för att användas inom skola,
förskola och äldreomsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M).
Lena Holst (MP) kommenterar årsredovisningen på
följande vis:
– Man ser att det dunkat
in 1,2 miljarder kronor i skatteintäkter, att kommunen
också fått in 100 miljoner
kronor i avgifter och taxor

under året. Man ser även
att inﬂyttningen till kommunen slår rekord, vi var i
slutet av 2011 mycket nära
26 000 invånare, det skulle
hända först 2020 enligt
prognoserna. Här ligger vi
alltså före, på gott och ont.
Det ställer krav, det gäller att
tänka rätt, och att göra det
snabbt, helst utan omvägar
och provisoriska och kortsiktiga lösningar.
Hon tar bland annat upp
det stora behovet av skollokaler och hur detta åtgärdas
med att sätta upp paviljonger då det saknas klassrum.
– Mellan tummen och
pekfingret har vi investerat
36 miljoner kronor i paviljonger. Den summan har
vi inte sett i investeringsbudgeten. Och inget samlat
beslut om att våra skolor ska
växa genom paviljonger är
fattat, fortsätter Lena Holst.
En av de stora frågorna på
kommunfullmäktiges möte
var också det eftersatta underhållet på kommunens
fastigheter.
– Att arbeta med ett förhållande där 80 procent är
akuta insatser och 20 procent är planerat normalt underhåll, borde vara tvärtom.
Akut underhåll kostar upp
till fyra gånger så mycket
som normalt underhåll,

säger oppositonsrådet Lars
Holmström (S).
– Vad gäller debatten om
årsredovisningen så har oppositionen bara en sak att
komma med. De försöker
att svartmåla och överdriva
underhållsbehovet av kommunens lokaler. De nämner
till exempel inget om de ﬁna
skollokaler vi har och det fantastiska äldreboendet Kullen.
Det är några skolor som återstår att bygga om till exempel
Närlunda skolan, delar av
Träkvistaskolan och Färentuna skola och dessa ﬁnns det
planer för. Här har oppositionen ett ansvar att hålla sig
till fakta, kommenterar Peter
Carpelan.

”Vi har en god
ekonomi med 37
miljoner kronor i
överskott och kan
nu för sjunde året
i rad visa ordentliga plusresultat.”

Revisorerna har däremot anmärkt på det vis vilket kommunen hanterar underhåll av
lokaler.
– Akut och felavhjälpande
underhåll kostar massor med

pengar och det har vi påpekat
i revisionen. Eftersatt underhåll är också en penningförstöring och värdeminskning
som kan bli riskabel, säger revisionens ordförande Gunilla
Jerlinger.
Lars Holmström tog också
upp kommunens höga pensionsskuld. Peter Carpelan
kommeterar denna:
– Vi har i likhet med många
kommuner en hög pensionsskuld. Vi inom alliansen
har gjort extra pensionsavsättningar under de senaste
åren med god ekonomi för
att samla i ladorna. Bedömningen från ekonomhåll är att
så länge vi är en inﬂyttningskommun så är höga pensionsåtaganden hanterbara,
även när större grupper inom
några år börjar gå i pension.
Men detta läge är Ekerö inte
på något sätt ensamma om i
kommunsverige.
Ekerö kommun har utsetts
till ”årets klättrare” i länet
i Svenskt näringslivs årliga
ranking över företagsklimatet.
– Det är en stor mätning
och Ekerö har klättrat 160
placeringar på tre år och är
nu på plats 52 av landets 290
kommuner. Det känns fantastiskt roligt att vårt målmedvetna och långsiktiga
arbete från moderaternas och

Allianspartiernas sida nu har
förbättrat vårt företagsklimat. Tack vara politiken och
våra duktiga tjänstemän har
dialogen med företagarna
blivit mycket bättre och det
tror jag är nyckeln till denna
positiva utveckling, säger Peter Carpelan.

”Akut och
felavhjälpande
underhåll
kostar massor
med pengar.”

Revisionen har lämnat anmärkningar på bland annat
att tekniska nämnden fick
tilldelat 30 miljoner kronor
på tre år som skulle öronmärkas för renoveringar,
men detta har inte lagts in
i budgeten. Vidare att det
fortfarande inte finns några
underhållsplaner på VAområdet, trots att man efterlyst det sedan 2009.
När det gäller Ekerö bostäder har revisionen under
flera år efterfrågat ägardirektiv.
De har nu kommit till,
men revisionen anmärker på
en varierande grad av tydlig-

het i dessa och att detta bör
ses över en gång till.
– Man behöver lägga upp
en strategi för hur man ska
hantera dels den stora låneskulden men också hur bolaget ska kunna verka, säger
Gunilla Jerlinger.
Granskning av löner och
ersättningar är positiv och revisionen säger att nämndernas interna kontroll verkar
vara tillräcklig.
– Den interna kontrollen
som vi har löpande är positiv. Vi har tidigare anmärkt
på byggnadsnämnden och
socialnämnden ﬁck ifrågasättande om ansvarsresor, de är
nu bäst på det här idag, berättar Gunilla Jerlinger.
Ett enigt fullmäktige, efter
yrkande från Lars Holmström, enades om att göra
ett tillägg i årsredovisningen.
Tillägget lyder: Den 26 oktober lämnades mer än 10 procent av de röstberättigades
namnunderskrifter in med
en begäran om en folkomröstning.”
– Den viktiga händelse
hade man valt att inte ta med
i årsredovisningen och vi ﬁck
igenom yrkandet efter en
del diskussioner, säger Lars
Holmström.

EWA LINNROS
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KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 9/5
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund
orgel: Helena Hansson

Torsdag 10/5
Ekebyhovskyrkan kl 08.00
MEDITATION, Jonas Gräslund

Söndag 13/5
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Jonas Gräslund,
Ekeröensemblen,
dirigent: Kerstin Baldwin
kl 18.00 Konsert - se annons
Lovö kyrka kl 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH
STORA, Elin Rundh Dapo,
Lovö barnkör under ledning av
Klara Valkare, orgel: Leif Asp
Munsö församlingsgård kl 11.00
HÖGMÄSSA, Karin Frödinger,
piano: Mait Thoäng
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Jonas Gräslund,
orgel: Rickard Backlund

Onsdag 16/5
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Pernilla Hammarström

Torsdag 17/5
Kullen vid Ekerö kyrka kl 8.00
GÖKOTTA, Pernilla Hammarström,
Lena stämmor under ledning av
Helena Hansson, Ta med kaffekorg
Malmen, Drottningholm kl 8.00
GÖKOTTA, Christer Kivi
Musik: AnneLi och Göran Lomaeus
Skansberget Adelsö kl 9.00
GÖKOTTA, Lizen Anterud,
Ta med kaffekorg

Söndag 20/5
Adelsö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Lizen Anterud, Barnkören under ledning av Mie Johansson,
Scouterna, barnverksamheten,
utdelning av Barnbibel
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,
Jonas Gräslund,
orgel: Helena Hansson
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Staffan Eklund
orgel: Rickard Backlund
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Jonas Gräslund, Sonorakören,
dirigent: Mait Thoäng
KYRKRADION 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
12/5 OM BÖN, SAMTAL
Barbro Arlinger och Anita Lahham
19/5 ADELSÖ SYFÖRENING
100 ÅR – MUNSÖ KYRKA
NYRENOVERAD

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

Bland blommor, fornminnen och fågelsång ...
Maj - vårmånaden framför andra.
Nu längtar vi ut i naturen – ut bland blommorna, grönskan
och fågelsången.
Längtan ut märks också i kyrkans verksamhet. Kristi himmelsfärdsdag har det blivit tradition med morgongudstjänster ute
– ”gökottor”. Numera – kanske tyvärr – är göken inte längre så
vanlig, så chansen att få höra ett KO-KO på morgongudstjänsten
är inte så stor.
Men även om vi saknar göken, så är det ett antal småfåglar som
slipper att få sitt bo erövrat av en gökunge. Gökungen har redan
första dagen av sin levnad kraft att rensa fågelboet på både andra
ägg och ungar, och de stackars, ofrivilliga fosterföräldrarna får
sedan mata en unge som rent bokstavligt växer dem ur boet.
Pilgrimsvandring
$OOWÀHU KDU XSSWlFNW SLOJULPVYDQGULQJHQ VRP HQ P|MOLJKHW DWW
möta naturen, sig själva och ofta också Gud.
'HQPDM¿QQVGHWP|MOLJKHWDWWSURYDYDGGHWLQQHElUSn
hemmaplan, då pastoratet i samarbete med Friluftsfrämjandet
ordnar en vandring på Lovö.
Pilgrimsvandringar kan skifta i längd och svårighetsgrad – och
även om en del vandringar är ganska strapatsrika är de nog ganska
långt från de medeltida botvandringarna.
)|UGHQVRPlUQ\¿NHQDWWXSSWlFNDRFKXSSOHYDPHUVn¿QQV
det i Tyresö ett pilgrimscentrum som nu är gemensamt för hela
VWLIWHW'lU¿QQVQnJUDYDQGULQJDUDYROLNDOlQJGVRPPDQNDQ
gå som enskild eller i grupp, och det ordnas också gemensamma
YDQGULQJDU$OOWÀHUVWLIWL6YHQVNDN\UNDQKDUQXHJQDSLOJULPVcentra, med Pilgrimscentrum i Vadstena som förebild. Genom
pilgrimscentrum i Vadstena kan man också hitta kontakt med
pilgrimsrörelser och vandringar i andra länder.
Alla har inte möjlighet att följa med långa vandringar – men
vi har naturen runt om oss här på öarna. Vi får ta vara på våren
RFKQDWXUHQV|YHUÀ|GKlURFKQX2FNVnSnKHPPDSODQKDUYL
också möjlighet att hitta det lugn och den stillhet, som gör att vi
kan lyssna till fågelsången, vårt eget innersta och kanske också
ana Guds röst.
Sin lycka och sin sommarro, de yra fåglar prisa:
Ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa.
En hymn går opp av fröjd och hopp
Från deras glada kväden, från blommorna och träden.
Svensk psalm 201, v 2
Text och foto: Marianne Abrahamsson

PILGRIMSVANDRING
Lördag 12 maj på Lovö
En vandring med kulturella,
arkeologiska och ﬁlosoﬁska pauser
Vi vandrar vi på Fornstigen från Strömdal till Lovö Edeby
Samling 10.30 busshållplatsen vid
Orangeriet.Därifrån tar vi oss till Strömdal med SL-buss nr 323, avg 10.41
Åter ca 14.30
Torbjörn Stenbeck, Friluftsfrämjandet är
vandringsledare och Annika Gustavsson,
arkeolog, berättar om fornlämningarna
den forntida föreställningsvärlden
Lena Burman Holmgren, diakon, håller
meditationer.
Information:
Lena Burman Holmgren 560 387 21
lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se

”Musik som leker och läker”
Damkören
SALVIA
Damkören
SALVIA
med
med

Anna Cederberg-Orreteg
Anna Cederberg-Orreteg
och Lena Uggla
och Lena
Uggla
som dirigenter
och
somkonstnärliga
dirigenter ledare
och
konstnärliga
ledare
framför bl a
bl a
Missa brevis -framför
damkörmässa
och Dona nobis pacem

Missa brevis
- damkörmässa
samt mer folkliga toner

ochoch
Dona
nobis
sånger
ompacem
kärleken
samt mer folkliga toner
och sånger om kärleken
Söndag 13 maj kl 18.00
i Ekerö kyrka

Söndag 13 maj kl 18.00
i Ekerö kyrka

GÖKOTTA - Kristi himmelfärds dag
Torsdag 17/5
Kullen vid Ekerö kyrka kl 8.00
GÖKOTTA, Pernilla Hammarström,
”Lena stämmor” under ledning av Helena Hansson
Ta med kaffekorg
Malmen, Drottningholm kl 8.00
GÖKOTTA, Christer Kivi
Musik av och med Anne-Lie och Göran Lomaeus
Ta med kaffekorg
Skansberget Adelsö kl 9.00
GÖKOTTA, Lizen Anterud
Ta med kaffekorg

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

Se hela vårt utbud på:
www.maklarringen.se

Ekerö Träkvista
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.

t Boarea:
180kvm,
kvm,biarea:
biarea:
115
kvm
*Boarea:
180
115
kvm
t Tomt:
812kvm
kvmsluttningstomt
sluttningstomt
*Tomt:
812
t Accepteratpris:
450
000
*Accepteratpris:
44
450
000
kr kr

t
t
t

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

Ekerö Skärvik
Enplanshus om totalt 179 kvm med fin sjöutsikt i populära och barnvänliga Skärvik. Huset bjuder på stora
sällskapsytor, nedsänkt vardagsrum i öppen planlösning och ryggåstak ger fin karaktär. Härligt inglasat uterum
som med fördel utnyttjas från tidig vår till sen höst. Uppväxt tomt med perfekt söderläge, fina stensättningar,
fruktträd och perenna rabatter. Endast 25 minuter från Brommaplan med buss, närmsta hållplats endast ett par
minuter bort. Fastigheten är belägen endast 300 meter från Lundhagens strand, med fin sandstrand, lekplats
för barnen, kiosk och simskola sommartid.

t
Boarea:159
159
kvm,
biarea:
*Boarea:
kvm,
biarea:
2020
t
Tomt:990
990kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t
Accepteratpris:
pris:
200
000
*Accepterat
55
200
000
kr kr

t
t
t

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 meter från brygga med möjlighet till båtplats. Besiktigad.

Solrosvägen 10
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
t Boarea:
239kvm,
kvm,
biarea:
*Boarea:
239
biarea:
33
t Tomt:
529kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rds/trädgårds/- sluttningstomt
*Tomt:
1 1529
sluttningstomt
*Accepterat
pris:
200
000
kr kr
t Accepterat
pris:5 5
200
000

t
t
t

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

Ekerö Sommarstad

4:a Ekerö Sandudden

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. Ringmärkt!

Trevlig bostadsrättslägenhet i omtyckt seniorboende (+55) i Ekerö tätort. Lägenheten är en ljus fin 4:a i bra
skick. Mysig uteplats under tak och insynsskyddande häck. Plan liten trädgårdstäppa. Söderläge! Bra kök med
gott om skåp. Stort vardagsrum och matrum. Kaklat duschrum + kaklat duschrum/tvätt. 3 sovrum och
klädkammare. Nära till Mälaren, busshållplats och affärer vid Träkvista Torg.

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

t
t
t

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

t Boarea:
94kvm
kvm
*Boarea:
94
t Accepterat
pris:2 2
200
000
*Accepterat
pris:
200
000
kr kr
t Avgift:
960krkr
*Avgift:
4 4960

t
t
t

Mälarvyn 1, nb
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra

4:a Ekerö Sandudden

Underbar arkitektritad modern villa ett stenkast från Mälaren. Annorlunda planlösning i olika etage.
Genomgående hög inredningsstandard med rymliga rum, moderna materialval och fint ljusflöde. Stort läckert
kök, vardagsrum med dubbel takhöjd, "Master bedroom" på 58 kvm och ytterligare 5 sovrum, 1 allrum och 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 bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

Härligt ljusflöde och fin utsikt har denna trevliga lägenhet om 4 rok. Omtyckt och efterfrågat seniorboende
för dig som är +55. Kök och vardagsrum med öppen planlösning och utgång till balkong i sydväst. Tre
sovrum, två helkaklade badrum samt klädkammare. Centralt och bra läge på Ekerö med gångavstånd till buss
och affärer vid Träkvista.

t Boarea:
278kvm,
kvm,
Biarea:
kvm
*Boarea:
278
Biarea:
7070
kvm
t Tomt:
994kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
994
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Accepterat
pris:5 5
995
000
*Accepterat
pris:
995
000
kr kr

t
t
t

Strandvägen 17B
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
kvm
*Boarea:
9797kvm
t Accepterat
pris:2 2
600
000
*Accepterat
pris:
600
000
kr kr
t Avgift:
370krkrinkl
inkl
värme,v/a,
v/a,kabel-tv
kabel-tv
*Avgift:
5 5370
vÃ¤rme,

t
t
t

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

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

Se hela vårt utbud på:
www.maklarringen.se

Ekerö Älvnäs

Ekerö Helgö

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.

Strålande sjöutsikt och milsvid utsikt mot farleden i Mälaren. Representativ villa om totalt ca 200 kvm som
under de senaste åren genomgått stora och påkostade renovering. 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. Två nyrenoverade badrum. Fastigheten erbjuder
även möjlighet för generationsboende. Fint anlagd trädgårdstomt om 2500 kvm. Kommunalt v/a inom snar
framtid.

t Boarea:
200kvm
kvm
*Boarea:
200
t Tomt:
510kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
1 1510
t Accepterat
pris:5 5
650
000
*Accepterat
pris:
650
000
kr kr

t
t
t

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

t Boarea:
150kvm,
kvm,Biarea:
Biarea:
kvm
*Boarea:
150
5454
kvm
t Tomt:
501kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomt:
2 2501
t Accepterat
pris:6 6
500
000
*Accepterat
pris:
500
000
kr kr

t
t
t

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

Ekerö Träkvista

Ekerö Sandudden

Ekerö Älvnäs

Ekerö Skärvik

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.

Äntligen en stor 2-plans villa i Östra Sandudden. Stor
härlig insynsskyddad tomt med generöst trädäck med
utomhusspa. 4 bra sovrum, stort kök och stort vardagsrum
med utgång till härligt trädäck. Tvättstuga/groventré, stort
badrum med bastu samt helkaklat duschrum med
golvvärme. Dubbelgarage. Besiktigad.

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 o stort badrum med
extra wc-rum. Friggebod o 2 uteförråd. Sjönära läge med
närhet till fin badplats o brygga. Andel i bastuflotte.
Utbyggnadsmöjlighet. Besiktigad.

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:
t
Boarea:126
126kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:544
544kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:33975
975000
000krkr
*NedergÃ¥rdsvÃ¤gen
t
Nedergårdsvägen 88
*Helene
t
HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*Boarea:
t
Boarea:184
184kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:11460
460kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:55200
200000
000krkr
*KrossvÃ¤gen
t
Krossvägen 22
*Maria
t
MariaPettersson
Pettersson0737-28
0737-2863
6328
28
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*Boarea:
t
Boarea:120
120kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:824
824kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:33995
995000
000krkr
*KoltrastvÃ¤gen
t
Koltrastvägen 23
23
*Maria
t
MariaPettersson
Pettersson0737-28
0737-2863
6328
28
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

Ekerö Träkvista

Färingsö Kungsberga Myrudden

Färingsö Stenhamra

Färingsö Stenhamra

Modern villa byggd 2007 med 7,5 m takhöjd i köket o ca
4,5 m ryggåstak på övre plan. Totalt 215 kvm fördelat på
kök, vardagsrum m braskamin, 4 sovrum, allrum/kontor,
tvättstuga med groventré. Bl a helt nya badrum, tvättstuga
och generös groventré. Mycket barnvänlig tomt o område.
Besiktigad!

Sjöutsikt! Mycket sjönära läge med sol hela dagen och
fantastiska solnedgångar! 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.
Garage. Ny v/a anläggning. Uppvuxen fin trädgårdstomt.

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, vardagsrum och allrum. 2 kaklade
våtrum, bastu. Dubbelgarage. Plan trädgårdstomt. Lugnt
läge och mkt barnvänligt. Ringmärkt!

Centralt läge i Gamla Stenhamra, endast några minuters
promenad från Mälaren med fin badstrand. Trevlig villa om
totalt 210 kvm i genomgånde bra skick. Renoverad och
moderniserad. Bergvärme. Nytt kök, kaklade våtrum, 3-4
sovrum + arbetsrum och 2 sällskapsrum. Garage i huset. 2
förråd. Fin trädgårdstomt. Besiktigad.

*Boarea:
t
Boarea:215
215kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:974
974kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
395 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 55 395
*SemestervÃ¤gen
t
Semestervägen 5B
5B
*Maria
t
MariaPettersson
Pettersson0737-28
0737-2863
6328
28
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*Boarea:
t
Boarea:121
121kvm
kvm
*Biarea:
t
Biarea:1515
*Tomt:
t
Tomt:22055
055kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:44250
250000
000krkr
*Myrudden
t
MyruddenErikslund
Erikslund
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:176
176kvm
kvm
*Biarea:
t
Biarea:60
60
*Tomt:
t
Tomt:11051
051kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:44775
775000
000krkr
*Klubbstigen
t
Klubbstigen66
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:107
107kvm
kvm
*Biarea:
t
Biarea:103
103kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:11581
581kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:33325
325000
000krkr
*StrandvÃ¤gen
t
Strandvägen 44
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77



Färingsö Ölsta

Ekerö Väntholmen

Underbart sekelskifteshus, totolrenoverat 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, ca 50 kvm 4 rum + allrum och pentrykök + ca 50
kvm förrådsutrymme. Nära Mälaren med bad och båtplats.
Besiktigad.

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

*Boarea:
t
Boarea:115
115kvm
kvm++boarea
boarea50
50kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:22489
489kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rd/naturtomt
trädgård/naturtomt
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:33725
725000
000krkr
*SolbergavÃ¤gen
t
Solbergavägen 14
14
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:55
55kvm
kvm
*Biarea:
t
Biarea:55
*Tomt:
t
Tomt:33028
028kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:22895
895000
000krkr
*StorhagsvÃ¤gen
t
Storhagsvägen 18
18
*Cecilia
t
CeciliaTernow
Ternow0709-492
0709-492492
492



*Boarea:
t
Boarea:162
162kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:11826
826kvm
kvmsluttningstomt
sluttningstomt
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:55950
950000
000krkr
*MossvÃ¤gen
t
Mossvägen 32
32
*Lena
t
LenaFalck
Falck070-759
070-75959
5997
97

Vi söker en reklamutdelare med
bil som kan hjälpa oss dela ut
reklam på Mälaröarna.
Vid intresse kontakta Helene Dahlbäck
eller Amelie Keiller 08-560 328 40.

10 nyheter
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Synliga föräldrar
hindrar skadegörelse

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

KOMMUNEN | Efter att
kommunen har kunnat konstatera en nedgång när det
gäller klotter och vandalisering börjar kurvan återigen
peka uppåt. Orsaken tros
vara att ett generationsskifte pågår bland ungdomarna och en av lösningarna är att fler vuxna visar
sig på gator och torg.

5.100:-

1.690:(ord 1.990:-)

Stihl häcksax HS45
Kompakt, lätt och effektiv bensindriven häcksax för villatomten och torpet med 60 cm kniv. Dubbeltandad kniv.

2.990:(ord 3.690:-)

Motorsåg 192 C-E
- För hem och fritid
Otroligt lätt bensinmotorsåg bara
3,3 kg. Easy2Start som ger en lätt
start i alla lägen. Mycket bra till att
såga ved, byggnadsjobb, förstagallringen och att fälla träd med upp
till ø30 cm. Låga vibrationer.

STIHL
trimmer
FS38
En lättstartad
bensintrimmer
för villaägaren.
Trimma gräs
och ogräs med
stark tråd.

1.690:(ord 1.990:-)

Husqvarna
Automover 305
Klipper din gräsmatta
helt automatiskt!
Du slipper klippa och får
tid till annat! Olika modeller
för gräsmattor upp till
6.000m 2!
Pris från

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

22.900:-

Mälarö Skydds serviceverkstad
– servar och reparerar dina
trädgårdsmaskiner till fasta priser.

9RKES  0ROFILKLÊDER s 4RÊDGÌRDSMASKINER s 3PORT
½PPETTIDER MÌN FRE   LÚR  
3VANHAGEN 3KÌ 4EL     WWWMALAROSE

– Tidigare har ett gäng ungdomar mellan 17 och 20 år
hängt på skolgårdar och andra ställen i Stenhamra där
man kan vara ifred och festa
utan att någon stör, men de
har blivit äldre och fått andra
intressen. Under vintern har
det varit lite tomt, men nu
är det en ny kull ungdomar
som går i sjuan och åttan som
börjar inta de här ställena,
berättar Rolf Bergenstråhle,
föreståndare för fritidsgården
i Stenhamra och även fältassistent i kommunen.
Han beskriver hur de nya
ungdomarna nu ska testa på
det som deras föregångare redan avverkat när det kommer
till vandalisering, klotter och
droganvändning till exempel.
– De är för unga för att
förstå var gränserna går och
ser inte konsekvenserna av
till exempel att köra moped
påverkad. Det tar också tid
för oss att lära känna de här
ungdomarna och skapa ett
förtroende hos dem, förklarar han.
Från mer centralt håll på
kommunen ser man en ökning av bland annat klotter

och skadegörelse, inte bara i
Stenhamra utan även i Ekerö
tätort.
– Först och främst vill jag
framhålla att vi har haft en
otrolig minskning av skadegörelse under de senaste åren
även om den gått upp något
på senare tid, framförallt i
Stenhamra och Träkvista.
Under 2009 kostade saneringen av klotter och vandalisering 2,1 miljoner kronor, 2010 var den nere på 1,6
miljoner kronor och 2011 var
motsvarande kostnad 700
000 kronor, berättar Stefan
Persson, säkerhetssamordnare på kommunen.

”Det som vi kallar
spontantdrickande
minskar avsevärt
när det finns
vuxna i närheten”

Anledningen till detta ser
han bland annat i satsningen
på fältassistenter, ronderande
väktare och kameraövervakning på skolor och förskolor.
Han kontrollerar alla kommunens skadegörelseanmälningar varje vecka och kan
direkt se om det blir en ökning som kan kopplas till att
ungdomar börjar röra sig på
platser som varit lugna under
en period och det är precis
vad som håller på att hända
just nu.
Han, liksom övriga inblandade, är helt ense om att en

Fältassistenterna Johan Bratås och Rolf Bergenstråhle har märkt att
en ny grupp ungdomar har börjat inta kommunens mer undanskymda
platser.
Foto: Lo Bäcklinder

av de viktigaste nycklarna
till framgång när det gäller att
stävja problemen kring ungdomar på offentliga platser
handlar om att ﬂer vuxna ska
visar sig ute på kvällarna.
– Det som vi kallar spontandrickande som innebär att ungdomar testar att
dricka alkohol på impuls när
ett tillfälle uppstår, minskar
avsevärt när det ﬁnns vuxna
i närheten. Likaså är det ju
ingen som vill bli misstänkt
för skadegörelse om de har
blivit sedda på en plats av någon vuxen och det senare blir
en ruta krossad till exempel,
förklarar Rolf Bergenstråhle.
Malin Åhlberg är ny ordfö-

rande i föräldraföreningen på
Uppgårdsskolan och har tagit
sig an föräldravandringarna
som fört en tynande tillvaro
i Stenhamra under senaste
året, som en av de viktigaste
frågorna att arbeta med.

– Vi ordnade ett informationsmöte på fritidsgården
för ett par veckor sedan och
det kom 60 föräldrar. Det
hade vi aldrig räknat med.
Bland annat sammanställde
vi en frivilliglista för föräldrar
som kan rycka in om vi ringer
dem och på den listan har vi
redan tjugo namn, berättar
hon.
Polisen,
fältassistenter,
fritidspersonal, väktare och
skolläkare deltog i mötet och
informerade bland annat om
vikten av synliga vuxna för att
stävja ungdomsproblemen.
– I Stenhamra är det inte
lika många vuxna som rör
sig på allmänna platser som
på Ekerö där människor är på
väg till olika aktiviteter på ett
annat sätt. Därför är det extra
viktigt att vi har fungerande
föräldravandringar här, fortsätter, Malin Åhlberg.
LO BÄCKLINDER

Länsstyrelsen säger nej till samåkning
KOMMUNEN | Länsstyrelsen
har beslutat att avslå kommunens ansökan om att
återinföra samåkning i kollektivtrafikkörfältet. Något
som möter misströstan inte
minst bland de köande trafikanterna.
Som Mälaröarnas nyheter
tidigare skrivit om avslog
samtliga
remissinstanser
kommunens ansökan om att
bilar med ﬂer än två personer ska få utnyttja bussﬁlen
mellan sju och nio på vardagsmorgnar. Som en följd
av det sa även länsstyrelsen
nyligen nej till att återinföra
den samåkningsmöjlighet
som provades mellan 2000
och 2004. Skälen var bland
annat att polisen menade
att ett sådant tillstånd skulle
vara alltför svårt och resurskrävande att övervaka. Från
SL:s sida var det riskerna för
ökad smittraﬁk som föranledde avslaget.
De som påverkas direkt är
de köande traﬁkanterna va-

rav Ulf Ekbrant är en. Han
ligger bland annat bakom Facebookgruppen “Gör något
åt köerna på Ekerövägen nu!”
och har i dialog med kommunen fört fram såväl önskemål
om att göra det möjligt att
samåka i bussﬁlen som behovet av övriga trimmningsåtgärder för att minska köerna.
– Jag tycker inte att remissinstansernas argument till
att säga nej är tillräckligt bra
och ingen av dem ger heller
någon alternativ lösning. Att
till exempel polisen säger nej
för att det är för jobbigt att
övervaka tycker jag inte är ett
godtagbart svar. Hur kommer det sig då att man kan få
det att fungera på andra ställen i landet, undrar han.
Inte heller kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) är nöjd med beskedet.
– Det är beklagligt eftersom jag anser att alla möjligheter att öka framkomligheten och underlätta för
ekeröbornas dagliga traﬁksi-

tuation på Ekerövägen måste
prövas. Jag tycker också att
både SL och polisen har en för
negativ inställning till samåkningen eftersom problemen
inte ﬁnns i den utsträckningen som de framhåller, kommenterar han.

”Jag tycker inte att
remissinstansernas
argument till att
säga nej är
tillräckligt bra”

Problemet med långa köer i
rusningstraﬁk kvarstår, men
Peter Carpelan ser andra
möjligheter till att påverka
traﬁksituationen.
– Det redan pågående arbetet med att förbättra framkomligheten på Ekerövägen
inriktas nu på trimningsåtgärder i form av bättre reglering av traﬁkljusen, gångtunnlar under Ekerövägen

vid Kanton och i närheten
av slottet och breddningen
med ett fjärde körfält på
Ekerövägen. Samtidigt följer vi noggrant Stockholms
stads arbete med omgörningen av Brommaplan och
kommer att vara aktiva i
den processen. Dessutom
utreds färjetraﬁken mellan
Färingsö och Lövsta. Här är
det dock problem med att
hitta ett optimalt färjeläge
på vår sida, konstaterar Peter
Carpelan.
Möjligheten

att överklaga
länsstyrelsens beslut till
Transportstyrelsen tror han
dock inte på.
– Vår bedömning är att
möjligheten att vinna framgång vid ett överklagande är
minimala med hänvisning
till vad länsstyrelsen har sagt
i sitt beslut. Därför kommer
vi inte att gå vidare med ett
överklagande, säger Peter
Carpelan.
LO BÄCKLINDER

Öppet hus!
Känn och kläm på våra värmepumpar

SPECIALERBJUDANDE!

Vi bjuder på
hamburgare
och ﬁka
Lördag
12 maj
kl 10-14
Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

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

12 nyheter
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Förändring som oroat gav förädling
DROTTNINGHOLM | På en
av Hertigarnas stalls fasader har en skylt kommit
upp sedan en tid tillbaka.
Då fastigheten är kulturminnesmärkt har detta
väckt frågor om det verkligen är tillåtet.
Hertigarnas stall i Drottningholm består till större
större delen av pensionärslägenheter. I den ena ﬂygeln
har hemtjänsten haft sitt
kontor sedan 1984 men de
har numera ﬂyttat till Ekerö.
I slutet av april ﬂyttade
Ross arkitektkontor från
Äppelviken in i lokalerna
i Hertigarnas stall. Det är
också deras skylt som nu
sitter i en nisch på fasaden
av byggnaden. Detta har
upprört en del personer som
frågar sig om det verkligen
är tillåtet att sätta upp denna
skylt på en kulturminnesmärkt byggnad.
– Vi har alla tillstånd som
krävs från fastighetsägaren,
stadsarkitektkontoret
och
länsstyrelsen. Kravet för att
vi skulle få sätta upp skylten i
nischen var att vi skulle reparera fasadytan i nischen. Detta har vi gjort mycket grundligt, berättar arkitekt Pål Ross
som också är mälaröbo och
mycket glad att hans kontor
nu är på hemmaplan.
Underhållet av Hertigar-

nas stall har varit mycket
bristfälligt och fasaden har
ett ﬂertal sprickor som hjälpligt lagats under åren.
– Sprickbildningarna som
ﬁnns på ﬂera ställen på fasaden måste man hacka upp
och därefter laga putsen
först. Sedan grundmålar man
och därefter lägger man på
färg i sju strykningar. Det är
så vi har gjort i den nisch där
vår skylt nu sitter, förklarar
Pål Ross.
Ross arkitekter har även
gjort stora arbeten inomhus
men Pål Ross berättar att
även dessa arbeten har gjorts
med stor noggranhet och helt
och hållet ”efter skolboken”.
– Byggnaden har under
årens lopp redan förädlats
och förändrats. Det som våra
lokaler varit med om tidigare
var inte förädling och det är
djupt sorgligt. Detta har vi nu
rättat till, förklarar Pål Ross.
Vid den senaste ombyggnaden på 1980-talet sattes
ﬂera innerväggar upp i den
aktuella delen. Även taket
sänktes med 70 centimeter.
– Detta gjordes när det
byggdes om till bostäder för
äldre. Då drogs vatten, avlopp och ventiltionssystem
på det absolut bekvämaste
och billigaste sättet. Allt lades i det mellanrum som blev
mellan det gamla och det nya

taket. Sedan har man satt
samma låga höjd på taken
överallt i huset. Man har låtit den sämsta gemensamma
nämnaren bli den som är styrande för hela lokalen, fortsätter Pål Ross.
Den låga takhöjden gjorde
bland annat att ﬂera dörrvalv
försvann eftersom de hamnade ovanför det nya taket.
Nu har valven åter kommit
fram då taken höjts och dessutom är taket i lokalen nu
ett så kallat akustiktak. Det
innebär att det inte ekar, trots
att golvet är stenbelagt och
att här är väldigt lite textilier.
Det gör även att det också är
ljudisolerat mellan våningarna.

”Det som våra
lokaler varit med
om tidigare var
inte förädling
och det är djupt
sorgligt.”

Den oro som funnits från
vissa håll kan stillas då Pål
Ross har en tydlig linje med
att förädla lokalen och ta hänsyn till byggnadens historik.
– Från början hade vi tänkt
att lägga trägolv, men jag insåg att det var mer rätt för

byggnaden med ett stengolv.
Det är ju från början ett stall
med stallspiltor i långa längan och de två korta längorna
har varit garage för hästvagnarna, berättar Pål Ross.
Han hoppas också att han
kan hjälpa till med att se till
att hela byggnaden blir omhändertagen. Som ett led i
detta kommer han att bjuda
in kommunen, länsstyrelsen
och kontorets leverantörer för
att dels visa vad som har hänt
och dels vad de kan göra för att
ta hand om Hertigarnas stall.
– Byggnaden förtjänar det,
avslutar Pål Ross.
Utdrag ur länsstyrelsens be-

slut gällande skylten: ”Länsstyrelsen bedömmer att åtgärden är möjlig eftersom
skylten är reversibel och inte
nämnvärt påverkar upplevelsen av byggnadsminnet eftersom den sitter i en nisch på
gårdsfasaden.”
Utdrag ur länsstyrelsens
beslut gällande glaspartierna:
”Ross arkitektur och design
ab har tagit fram ritningarna.
Eftersom installationen av
glaspartier i stallportarna inte
innebär några ingrepp i byggnaden och är en reversibel
åtgärd bedömer länsstyrelsen
att tillstånd kan lämnas till åtgärden”.

Arkitektkontoret Ross arkitektur har nyligen flyttat in i Hertigarnas stall
i Drottningholm. När deras skylt sattes upp på den kulturminnesmärkta
byggnadens fasad väcktes flera motreaktioner. Länsstyrelsen har dock
givit sitt tillstånd och fasadytan i nischen där skylten sitter, är varsamt
restaurerad. Något som var en förutsättning för tillståndet att sätta
upp skylten.
Av den nedre bilden framgår tydligt att denna fasadyta tidigare var i
stort behov av renovering. Detta gäller även hela Hertigarnas stall och
arkitekt Pål Ross hoppas nu på att bidraga till att byggnaden tas om
hand på ett vis som den förtjänar.
Foto: Ewa Linnros

EWA LINNROS

För dig som vill ha service
och brett produktutbud !

Butik 2 000 m2
Brädgård 5 000 m2
Mark 21 000 m2

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

från

400:-

Bromma Blocks ägs och utvecklas av

Möt våren på Bromma Blocks!
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. Du hittar oss vid Bromma ﬂygplats.

199:Cubus

199:95
Name it

899:-

179:-

Polarn O. Pyret

Polarn O. Pyret

729:Lekit

249:1699:-

Lekit

Folkhemmet

169:Lekit

59:-

fr.
Lekit

39:-

Clas Ohlson

39:-

Clas Ohlson

45:-

Clas Ohlson

229:Lekit

249:-

fr.
Lekit

429:Lekit

199:Lekit

Vi reserverar oss mot ev prisändringar eller slutförsäljning.
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95 procent
behöriga elever
KOMMUNEN | Kommunens
elever visar på mycket bra resultat. Det kan man utläsa av
den årliga undersökningen
”Öppna jämförelser grundskola” som genomförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Undersökningen konstaterar att andelen elever i landet
som nått målen i alla ämnen är
den högsta på tio år och att det
genomsnittliga meritvärdet
har ökat.
I Ekerö kommun är det hela
95 procent av eleverna i årskurs 9 i kommunen som är
behöriga till gymnasieskolan.
Det placerar Ekerö som trea i
länet efter Danderyd och Nykvarn. Antalet elever som når
målen, det vill säga godkänt, i
alla ämnen har ökat från 83,9
procent till 88,4 procent jämfört med året innan. Det ger
Ekerö plats 19 i riket och en
andra plats i Stockholms län.
Ekerö delar denna placering
med Lidingö. Danderyd leder
i Stockholms län.

Rättelse
I förra numret av Mälaröarnas
nyheter skrev vi om bomarknaden. Ett par av mäklarna
blev felaktigt namngivna. De
korrekta namnen är Johan Siönäs, Mäklarhuset och Helene
Dahlbäck, Mäklarringen.






Barns tankar om Ekerö centrum
EKERÖ | Förskoleklasserna
”Blåan” och ”Rödan” i
Närlundaskolan har under
en tid arbetat med ett stort
projekt kring Ekerö centrum där barnens tankar
och relationer till centrum
är kärnan. Projektet blir
nu en utställning i galleri
Utkiken.
– Vi tar reda på vad man kan
göra i centrum samt vad
barnen har för relation till
det. Vi har gjort tankekartor
om centrumet och barnen
har själva fått välja vilken
affär de vill forska i och veta
lite mer om, berättar förskolelärare Camilla Nilsson.
Barnen som går i sexårsverksamheten har intervjuat personal i affärerna.
Därefter har barnen skapat
föremål och teckningar
utifrån det som ﬁnns i centrums butiker.
– I och med denna start
tog jag kontakt med ﬂertalet
affärer i centrum och frågade om de skulle vara pigga
på att låta barnen få ställa ut
något som handlar om just
den affären. Det visade att
det blev ett jätteintresse.
Barnen har också haft roligt. Kajsa, Leo, Louise och
Maja visar upp sina och de
andra barnens alster. Här
ﬁnns biblioteket i miniatyr
med böcker, lampor och till

Barnen i Närlundaskolans förskoleklass har gjort allt från tårtor till att bygga upp biblioteket i miniatyr. Kajsa, Louise, Maja och Leo visar här upp
några av de skapelser som är resultat från ett projekt kring barnens tankar och relationer till Ekerö centrum. Allt ställs ut under ett par veckor i galleri
Utkiken.
Foto: Ewa Linnros

och med takﬂäkt. Tårtor i
läckra färger och skor i miniatyr, fantasifullt skapade
av barnen.
– Det har varit roligt att
måla och bygga. Jag har
gjort en frisör och en tjej
som fått sitt hår fint, säger
Kajsa.
Maja som varit på kondi-

toriet har gjort en bulle och
en liten tårta.
– Han som jobbade där
var så snäll så vi fick till och
med tårta när vi var där, berättar Maja glatt.
Louise som varit i sportaffären har gjort en fotboll.
– Vi som var i sportaffären valde att göra en fotboll

eftersom vi tyckte att det
var det studsigaste i affären,
säger Louise.
På frågan om vad barnen saknar i centrum idag
tycker Louise att det skulle
finnas en smyckeaffär och
Kajsa vill ha hela Gröna
lund i centrum.
– Jag skulle vilja ha en

tågstation och så skulle
man kunna åka flygplan,
säger Leo.
Barnens utställning kan
ses i galleri Utkiken från
den 4 maj. Barnens bilder
kommer även att finnas i de
olika butikerna i centrum.
EWA LINNROS

GR8S SAND OCH
JORDPRODUKTER
MARKENTREPRENADER
7UDQVSRUW0DVNLQHU0DUNHQWUHSUHQDGHU*UXV6DQGRFK-RUGSURGXNWHU&RQWDLQHUV

SSnQJD0lODU| L%C A%      ZZZVPOEFVH

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

TEAK
Fällbart
runt bord

NU har vi börjat
sälja utemöbler

TEAK
5-del Grupp

2595:-

KONSTROTTING
5-del Grupp

“Turin”

5895:“Ninja”

3-del Grupp
www.davidarmstrongdesign.com

650:“Bodö/Berlin”

Perfekta sommarkombinationer
er

Erbjudandet gäller 5/5–19/5 2012

Kom
K
om in till butiken och provsitt
fler snygga utemöbler

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 17 maj STÄNGT
4EL     s &AX     s INFO FARINGSOTRASE
WWWFARINGSOTRASE s &ËRENTUNAV    3KÍ

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Ekerö Sundby UNIK SJÖTOMT MED FRI MÄLARVY...

EKERÖ - SUNDBY - NYCKELBYVÄGEN 30

Underbart sjöställe med stor ogenerad sjötomt om ca 5.000 kvm. 75 m strandlinje. Eget vatten och fiskerätt.
Gedigen timmervilla, ca 15 meter från vattnet. Prunkande lättskött trädgård. Stor sjöbod samt friggebod.
Lantligt läge ca 5 min från Ekerö C. Allt bohag ingår inkl båt/motor. Bara att flytta in till sommaren ...

Accepterat pris 5.900.000 kr
Kvm 87+20 Tomt 4.959 Byggår 1993
Visas Vänligen ring för information. Ekerö 08-560 304 22

www.husmanhagberg.se
Välkommen till kontoret vid Träkvista Torg 08-560 304 22. Se våra övriga objekt till salu på www.husmanhagberg.se/ekero
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Unga entreprenörer visar
upp sig på Uppgårdsskolan
STENHAMRA | För
sjunde året i rad bjöd
Uppgårdsskolans
niondeklassare in till
”Entreprenörsdag”. Bland
ett myller av besökare presenterades innovativa idéer
och genomtänkta miljövänliga företag.
– Jag har jobbat med projektet
sedan 2003 och det som började som diskussioner om privatekonomi inom samhällsorientering (SO) har nu växt
till att vara ett återkommande
inslag i undervisningen som
sträcker sig över många olika
ämnen, berättar Sivert Åkerljung, SO- och musiklärare på
Uppgårdsskolan.
I årets variant har eleverna
arbetat med att skapa ett eget
ﬁktivt företag och bland annat gjort en plan för affärsidé,
kapitalbehov, marknadsföring och miljöaspekter.
Arbetet redovisas sedan i
mässform för att eleverna ska
få känna på situationen och få
öva sig på att marknadsföra
sina idéer till besökarna.
Det var väl förberedda entreprenörer som stod upp-

ställda i sina montrar efter att
kommunalrådet Peter Carpelan (M) klippt invigningsbandet och sagt några ord om
framtidens behov av företag
i kommunen. De svarade sedan på många frågor från såväl
besökande politiker och tjänstemän från kommunen, som
från andra intresserade gäster,
om sina kreativa affärsidéer.
Bland de utställande företagarna fanns bland annat
försäljare av Iphoneskal, bageri och mäklare.
– Jag tycker att det här projektet är väldigt viktigt och
ger eleverna en möjlighet att
tänka i termer av att starta
eget företag. Vi har dock inte
gjort någon egentlig utvärdering, men med tanke på att
många föräldrar är egna företagare så kan man tänka sig
att en del kommer att ta över
familjeföretaget i framtiden,
säger Sivert Åkerljung.
Sedan den nya läroplanen
Lgr 11 infördes under förra
året är även det ”entreprenöriella lärandet” en del av skolans målsättningar.
LO BÄCKLINDER

Smoothie bar heter Amanda Eliasson, Nathalia Delrosario’cook, Clara
Janson och Tova Redsjös kafé som är tänkt att ligga i Ekerö centrum
och i första hand vända sig till ungdomar.

Absolute workout är ett gym med inriktning på gruppträning som är
tänkt att ligga i Ekerö centrum. Idégivarna är Veronica Nilander, Sophia
Elmesten och Martin Eriksson

Den prisvärda energidrycken Gandlaff har skapats av Andreas Grimsrud,
Matthias Klingberg och Robert Stafström. Målgruppen är tänkt att vara
ungdomar som sitter uppe på nätterna och spelar dataspel.

Alice Thoms och Linda Andersson har skapat företaget LAJP som säljer pooler och spabad med hög kvalitet och bra priser.

Foto: Lo Bäcklinder

Äntligen öppet!

VETERINÄR
Mikael Warrenstein

Välkommen till vår sköna uteservering
med oslagbar utsikt över Mälaren

Mottagning Skå Kyrkby, Färingsö

Lördagar och söndagar i maj kl 12-22
Häst, hund, katt samt övriga djurslag

Bröllop, födelsedagsfester, events
och vandrarhem

s Vaccinationer
s Hudutredningar
s Besiktningar
s Munhåleundersökningar –
behandlingar
s Kirurgi – operationer

bokabord@rastaholm.nu
Tel. 560 230 70 z www.rastaholm.nu

Gårdsbesök samt hembesök
Tandläkarkonsulter häst, hund och katt

Försäljning av foder och fodertillskott

GRATIS
Munhåleundersökning hund
Gäller under maj månad!

STENHAMRA
Stenhamraskolan
Måndag 14 maj kl 19.00
Cirkuskassan är öppen på speldagen mellan kl 12-13
samt 2 timmar före föreställningen! Du kan även boka
dina biljetter på ticnet.se eller callcenter 077-170 70 70

Tel. 073- 983 37 20 zwww.w-vet.se

b ld
EKERO

Röntgen, ultraljud och endoskopi
av häst på konsultbasis

www.cirkusmaximum.se

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

Ny produktdesign
– Samma pålitliga kvalitet!

Ger en tät och starkt vattenavvisande yta.
YUNIK

3 L räcker
till ca 60 m2

FASADRENGÖRING

30%
RABATT

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

YUNIK
TRÄOLJA PLUS

299:3L

Skinande rent
och nymålat

495:-

din lokala färgspecialist

(659:-)

Vattenburen,
b
akrylmodifierad
k l difi d alkydfärg.
lk dfärg
fä Ger
G en mycket
robust och väderbeständig yta med optimalt skydd mot
fuktinträngning. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Får din gamla mörka trall
att se ny och fräsch ut!

För tvätt av tryckimpregnerat
trä. Avlägsnar missfärgning,
smuts, beläggningar och
rester av gammal träolja
på tidigare behandlade ytor.

YUNIK
TRALLRENT

3 L räcker
ttillll ca 60 m2
ti
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www.davidarmstrongdesign.com

YUNIK 3 L
OLJEFÄRG PLUS

3L
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Det är långt mellan Ekerö och Tjotahejti.
Med många online backuplösningar idag kan man inte säkert veta i vilket land ens data
hamnar för slutlagring. OBC Online Backup är en smidig tjänst där all backup laddas över
Internet till säkra datacenter i Stockholm. Det går till och med att ta bussen dit, om man vill.
I samarbete med The Online Backup Company AB erbjuder Binärdata AB tjänster inom
Online Backup och Disaster Recovery, ett snabbt och smidigt sätt att säkerställa att er data
är i tryggt förvar.
Läsare av MN får gratis etablering av OBCs tjänster under maj. Kampanjkod: MNMAJ
För ett förutsättningslöst samtal kring vad det innebär att bli kund hos OBC,
kontakta Leif Rickegård på Binärdata AB på mobil 0707-139 000 eller epost: lr@binardata.se

Skandinaviens ledande leverantör av backup och disaster recovery. Läs mer på www.onlinebackupcompany.se eller www.binardata.se
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Ny busslinje
på förslag
KOMMUNEN | Landstingspolitikern Michael Stjernström (KD) tycker att det
är orimligt att mälaröborna
ska resa runt hela stan för
att komma till Karolinska
sjukhuset i Huddinge.
Därför har han föreslagit
att SL inrättar en ny busslinje som använder sig av
Slagstafärjan.
I samband med budgetförhandlingarna för 2013 lade
Michael Stjernström fram
förslaget till Stockholms läns
landsting (SLL) om att etablera en ny busslinje för att
underlätta för de mälaröbor
som behöver besöka sjukhuset i Huddinge.
– SL behöver inrätta en
ny
snabbussförbindelse
som använder färjetrafiken vid Ekeröleden. Om
SL-trafiken börjar använda
vägfärjan för busstrafiken
kan restiden mellan Ekerö
och Flemingsberg förkortas med upp till 50 minuter
enkel resväg, säger Michael
Stjernström.
– Jag tror att många drar
sig för att åka kommunalt via
Slagsta eftersom man då måste hoppa av bussen vid Jungfrusund, betala tio kronor för
att åka färja och sedan byta till
en ny buss på andra sidan, forstätter han.

Ekerö kommun årets raket
KOMMUNEN | Hela hundra
placeringar klättrade Ekerö
kommun i årets upplaga av
Svenskt näringslivs ranking
av företagsklimatet i landets kommuner. En uppåtgående trend som började
för fyra år sedan och som
fortfarande pekar kraftigt
uppåt.
Kommunens
näringslivschef Stefan Pellén blev glad
och stolt när han nåddes av
beskedet om att placeringen

i år är 52, vilket alltså är ett
rejält hopp från förra årets
plats 152.
– Jag visste sedan tidigare
att vi fått höga poäng på de
olika mätvärdena, men inte
att vi låg så bra till, berättar
han.
Under de fyra år som följt
efter att kommunen ﬁck bottennoteringen 212 i 2009 års
mätning så har kurvan pekat
rakt uppåt. Stefan Pellén tror
att den främsta anledningen
till detta är den ökade dialo-

gen mellan kommunen och
företagen. Där är inte minst
prioriteringen av hans egen
och kollegan Merete Palmbergs tjänster en av de viktigaste faktorerna, liksom ett
idogt arbete med värdegrunder, effektivare rutiner och
ökad service.
– Politikerna ska verkligen
ha en eloge för sitt arbete, de
var inte alls så här lyhörda när
jag började min tjänst. Det är
värt otroligt mycket när en
politiker kommer ut och be-

söker ett företag, fortsätter
han.
Som en av de kommuner
som klättrat mest utnämndes Ekerö till den andra av
tre ”Årets raketer”. I topp låg
Surahammar med 145 placeringars klättring och på tredje plats Hallstahammar som
vandrat 89 steg uppåt.
– Undersökningen är en
mätning av företagens betyg av företagsklimatet i den
egna kommunen. Att man
avancerat så kraftigt som

 NYSTARTAT
INREDNING | Annika och Johan Sandquist
är sömmerska respektive finsnickare i
grunden. Den 25 april öppnar de en ny
inredningsbutik i Ekerö centrum.
– Jag har alltid haft ett stort intresse för inredning och nu när det fanns en ledig lokal
i Ekerö centrum kunde äntligen min dröm
om en butik bli verklighet, säger Annika

 NYSTARTAT
RESTAURANG | Sedan ett par veckor lagas
det åter mat i den gamla mässen invid
Svartsjö slott. Staffan Svensson och Anneli
Östling är de två krögare som nu serverar
stadiga frukostar, husmanskostluncher
samt ordnar catering i Svartsjö matsal.

Ekerö gör är ett bevis på att
kommunen gör helt rätt, vilket är väldigt glädjande, säger
Stefan Holm, regionchef på
Svenskt näringsliv.
Trots det goda resultatet är
Stefan Pellén väl medveten
om att arbetet för att främja
näringslivet måste fortgå.
– Nu är målsättningen att
vi ska få ett ännu bättre näringsliv och skapa ﬂer arbetstillfällen, avslutar han.
LO BÄCKLINDER

Sandquist.
Butiken som kommer att heta Kingswood
och får ett brett sortiment med bland annat
möbler, kuddar och porslin.
– Eftersom min man är ﬁnsnickare och jag
är sömmerska kommer man också att kunna
be om hjälp med olika inredningsdetaljer och
även med egendesign, avslutar Annika Sandquist.
EWA LINNROS

Eftersom vi bor på Färingsö har vi letat efter
någon bra lokal i närheten för att kunna öppna egen restaurang. Vi tyckte också att det
behövdes ett alternativ på den här sidan av
kommunen, berättar Staffan Svensson.
Förutom serveringen av mat i den egna lokalen kommer Anneli och Staffan att leverera
mat till Svartsjö slott i takt med att verksamheten där utökas allt eftersom.

– Jag har jobbat i restaurangbranschen i hela
mitt liv och Anneli har gjort det till och från.

LO BÄCKLINDER

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?
Kom och träffa oss!
Söndag 20 maj kl 13-13.30
Ekebyhovs slott, 1 trappa upp

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

Köpa dator
med
installation?

LO BÄCKLINDER

Bärbar eller
stationär
dator?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Installationshjälp datorer
/ program

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

TILL VÅRSTÄDNINGEN

HYR CONTAINER
VI HAR ALLA STORLEKAR
7UDQVSRUW0DVNLQHU0DUNHQWUHSUHQDGHU*UXV6DQGRFK-RUGSURGXNWHU&RQWDLQHUV
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Bra till:
Tvättrum
15 delar
Garage
Stall
Sportutrustning
Trädgårdsboden

Så rent – Så enkelt

REDSKAPSKROKAR

199:(248:-)
14797

Du slipper all latrinhantering med
Cinderella förbränningstoalett.
Kvar blir bara lite aska.
Enklare kan det inte bli!

Erbjudandet gäller 5/5–19/5 2012

Handla snabbt:
Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 17 maj STÄNGT

mätstation

DRIVE-THRU
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www.raktpa.se

VÅRFINT PÅ ALTANEN!
15 %

RABATT PÅ NORDSJÖ
UTEOLJA OCH TERRASS& MÖBELOLJA!
Gäller t o m 31 maj. Kan inte
kombineras med andra rabatter.

Nordsjö Terrass- och Möbelolja kan brytas i 16 vackra
kulörer. Allt du behöver göra är att bestämma vilken
kulör som är din favorit!

Din idé – vår design!
NU ÄR
DET DAGS
FÖR ÅRETS
INOLJNING!

Centrum

Gustavalund

Här finns vi!

Bryggavägen

EKERÖ: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30.
Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
www.malaroidedesign.se
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Mångfacetterad man med
många mord på sitt samvete...
Bestialiska mord i sex egenskrivna deckare, tunga barnporrutredningar, svampplockning
eller pappaledighet, inget är
främmande för Bo Norgren.
Bakom en lågmäld framtoning
lyckas han förena alla sina erfarenheter, sysslor och engagemang i en och samma person.
Det ryms mycket bakom Bo Norgrens allvarsamma blick. Likt sin
något hårdkokte deckarhjälte Göran
Ålund är han kriminalkommissarie
vid rikskrim och har lång erfarenhet
från det polisarbete som vanliga dödliga sällan kommer i kontakt med.
– Jag arbetar som chef för den
IT-forensiska gruppen. De ärenden
vi hanterar kan röra allt från grov,
organiserad brottslighet till mord,
krigsbrott och narkotikabrott, berättar han.
Något av det tyngsta han och kollegorna handskas med i jobbet är
dock att hantera allt datamaterial
vid stora barnporrbeslag.
– För ett antal år sedan kunde ett
stort barnporrbeslag bestå av tiotusen bilder, men idag kan vi hitta så
mycket som en miljon bilder vid ett
enda tillslag. Man vänjer sig aldrig
vid att titta på bilderna, men man lär
sig att hantera det. Istället för att titta
på själva övergreppen så koncentrerar man sig på att titta efter ledtrådar
i miljön, berättar han.
När Bo Norgren kom hem efter sin tjänstgöring i Thailand efter tsunamin fick han idén
till att bearbeta sina upplevelser genom att skriva en deckare som utspelar sig i den
miljö han nyss upplevt.
Foto: Pernilla Pettersson

Namn Bo Norgren
Bor I Närlunda sedan ett år.
Familj Fru, en liten son och två vuxna döttrar.
Bakgrund Deckarförfattare, inredare, polis och musiker. Har publicerat sex deckare, varav en har blivit film. Turnerade med Monica
Törnell och Anders Linder på 70-talet. Kriminalkommissarie vid
rikskrim och chef för den IT-forensiska gruppen.
Bästa med Mälaröarna Här sker färre brott än i många andra
Stockholmskommuner och här är nära till naturen.
Favoritplats på Mälaraörna Mitt svampställe som jag inte tänker
berätta var det finns.

Under det senaste halvåret har han

varit föräldraledig med sonen Joel
och har fortfarande sex månader
kvar innan han åter börjar arbeta.
– Det har varit självklart för mig
att vara ledig med Joel och det var
det även när mina vuxna döttrar var
små för tjugo år sedan. Jag var ledig
med dem nästan lika länge och jag ser
stor skillnad i inställningen hos omgivningen om man jämför då och nu.
Då pratades det till exempel bara om
blöjor, välling och svåra förlossningar
bland mammorna på öppna förskolan, men nu diskuterar man allt möjligt och vissa dagar är det ﬂer pappor
än mammor som kommer dit.
Vägen till det nuvarande arbetet
har snirklat sig fram via många vitt

skilda arbeten. Yrkeslivet började
när Bo utbildade sig till inredningsarkitekt med inspiration från pappans yrke och under ett par år arbetade han med inredning.
– Jag tröttnade dock på det ganska
fort. Jag arbetade med att inreda försäkringskassekontor och har man
sett ett så har man sett alla, konstaterar han.
Efter ytterligare en tid som dekoratör i två möbelaffärer bytte han spår
helt och hållet och började försörja
sig som musiker.
– Jag spelade keyboards och turnerade bland annat med Monica
Törnell och Anders Linder under
fyra år i slutet av 70-talet.
Arbetet som musiker gled sedan
otippat över till en anställning som
civilanställd på SÄPO. Något som
kan sätta fantasin i gungning hos en
inbiten deckarfantast. Men vad han
gjorde där och varför just han blev
värvad till jobbet berättar han inte.

”Det har varit självklart för mig att vara
ledig med Joel och det
var det även när mina
vuxna döttrar var små”

Utan att kokettera svarar han kort
men vänligt:
– Ja, det är hemligt och nej, jag kan
inte berätta vad jag hade för särskilda kvaliﬁkationer för att få jobbet.
Efter ett par år gick han polishögskolan och började arbeta som
polis, vilket så småningom ledde vidare till steget in i den avdelning hos
Rikskriminalen som arbetar med
IT-brott. Men först tillbringade han
fyra år vid kriminalpolisen i Stockholm.
– De hörde att jag kunde få igång
en pc och då blev jag kallad IT-expert. På den tiden handlade jobbet
mest om att jaga datortjuvar, säger
han med sin lite torra humor, vilken
är ytterligare en egenskap han delar
med sin huvudperson Ålund.

Göran Ålund är en karaktär som bär
tydliga drag av Bo själv och han har
funnits med i alla de sex deckare
som han skrivit sedan 90-talet. De
första fyra gavs ut av Bonniers förlag och gjorde Bo känd som Sveriges
Ed McBain. Boken Dödlig drift blev
även ﬁlm med Mikael Persbrandt i
en av rollerna.
Efter ett uppehåll i publicerandet
och en viss tröghet i skrivandet satte
sig dock Bo ner vid datorn igen. Delvis för att bearbeta sina upplevelser
efter att ha kommit åter till Sverige
efter tre månaders arbete som duty
ofﬁcer och chef för svenska polisstyrkan i Thailand efter tsunamin
2004. De omtumlande upplevelserna behövde sorteras och genom
skrivarbetet kunde han få både minnen och känslor på plats.
– Jag hade jobbat länge med en
bok som gått i stå, men när jag kom
på idén om att skriva Dödens våg,
om ett fall som utspelar sig i Thailand efter tsunamin, så gick det helt
plötsligt mycket lättare.
Det andra manuset hamnade då i
byrålådan, men efter att Dödens våg
blev klar och publicerats så tog han
åter tag i sitt gamla manus och Hög
nivå kom ut i mars i år.
Redan nu är Bo i full gång med

nästa manus och beräknar att publicera den kommande boken 2013.
En historia som har sitt ursprung
i att Bo skaffade sig en kolonilott i
Bromma för några år sedan. Av en
slump hamnade han som deltagare
i TV-serien ”Koloniområdet Iris”
som handlade om ett gäng kolonister och i samband med inspelningarna väcktes en idé om att placera ett
ﬁktivt lik mitt i odlingsidyllen.
Så mellan blöjbyten, matlagning
och andra vardagssysslor skriver
Bo disciplinerat vidare om ond bråd
död. Ibland med avbrott för besök
på öppna förskolan eller några timmars jammande i musikstudion i
källaren, men alltid med funderingar kring ett allvarligt brott någonstans i bakhuvudet.

LO BÄCKLINDER

Tel: 08-560 247 80
Vår idé är att tillhandahålla ett
komplett sortiment med maskiner,
allt från skruvdragare till
minigrävmaskiner.
Återförsäljare
Öppettider: Måndag-Fredag 06.30-16.00
Mörbyvägen 2
Ingentingsgatan 2
179 75 Skå
171 71 Solna
www.mgrental.se s info@mgrental.se
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Snart kan byggnationen
av Tappströmsskolan börja...
50 ÅR SEDAN | På vårkanten 1962 rapporterar
Mälaröarnas nyheter att
skolbygget i Tappström
kan påbörjas till hösten.
I Drottningholm bjuder
en kaktus på överdådig
blomstring.
I april månad 1962 överlämnar arkitekt Jan Ericson,
Vällingby, detaljritningarna
över den nya skolan i Tappström till Ekerö skolstyrelse
som därefter utlyser bygget
till entreprenad. Under
sensommaren beräknas
entreprenören kunna utses
och bygget ska senast kunna
påbörjas i september månad.
I första etappen ska skolans
högstadiedel uppföras och
även centralköket som ska
betjäna också övriga skolor
i både Ekerö och Färingsö
kommun.
– Byggtillståndet är nu
klart och en stor del av
byggkostnaden täckt med
stadsbidrag och lånetillstånd,
omtalar Ekerö skolstylelses
ordförande herr Gunnar
Hedberg, Drottningholm,
för Mälaröarnas nyheter.
1,6 miljoner kronor av de
ungefär 6 miljoner kronor
som behövs har hitills
beviljats i statligt bidrag och
dessutom har kommunen

fått regeringens tillstånd att
upplåna 3 345 000 kronor.
– Att den nya Tappströmsskolan är efterlängtad behöver väl knappast påpekas,
säger herr Hedberg.
Han förklarar vidare att
det för närvarande läser ett
hundratal barn, ungefär 70
från Ekerö och 30 från Färingsö, i Stockholmsskolor,
bland annat Riksbyskolan,
Abrahamsbergsskolan och
Nya Elementarskolan. Vid
höstterminens början ökar
antalet till 200.

Just nu ingår:
bilborste
avloppsrensare
tralltvätt

HÖGTRYCKS–
TVÄTT

1995:-

Fru Edith Lindholm med sin praktfullt blommande påskkaktus.

(3200:-)
318949930

vit brudslöja och en mängd
pelargonier trängdes i i fönstren då fotografen kom för att
föreviga den ﬂitigt blommande påskkaktusen. Ett
par hundra blommor på en
julkaktus hör inte till ovanligheterna, men åtminstone
de kaktusar som salufördes i
blomsteraffärerna till påsken
var högst blygsamma. Ett par
tiotal knoppar och blommor
tycks vara regel när det gäller
växthusexemplar. Så fru
Lindholms påskkaktus är nog
ett smått unikt fenomen eller
vad säger sakkunskapen ute
på Mälaröarna?”

I en annan skola, närmare

bestämt Drottningholmsskolan ﬁnns fru Edith
Lindholm. För fem, sex år
sedan (räknat från 1962)
ﬁck hon ett blomskott av
grannfrun Hilda Klasson i
”Pensionärshemmet.” Det
var en påskkaktus och lagom
till påsken 1962 levererar
växten en formlig kaskad av
blommor. Den har blommat ett par år tidigare men
aldrig som nu. ”Det var en
explosion av knopp och
blomst. Fru Lindholm är en
varm blomstervän och fast
hon, sedan hon nu fått sommartorp, inte kan ha så värst
mycket blommor hemma,
ﬁnns det i alla fall en hel del.
En blommande kalla, blå och

Erbjudandet gäller 5/5–19/5 2012

Tyvärr finner inte dagens

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14

redaktion något svar i från
”sakkunskapen på Mälaröarna” i de följande tidningarna.
Kanhända någon sakkunnig
mälaröbo idag har svaret på
frågan…

17 maj STÄNGT
4EL     s &AX    
INFO FARINGSOTRASE s WWWFARINGSOTRASE
&ËRENTUNAV    3KÍ

EWA LINNROS

VILL DU BLI
JURIST ELLER
BARTENDER?

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

Ekerö Vuxenutbildning (komvux)

Yrkesutbildningar
och kurser 2012
Exempel på kurser:

FÄRENTUNA / RÖNNEBOVÄGEN 21

BOSTÄLLET! – STYCKNINGSBART
Accepterat pris: 2 400 000 kr / Boarea/biarea: 93/56
kvm / Tomt: 6 031 kvm / Underbar ”boplats” med stor
tomt. En plats för både livsnjutaren och kanske de fyrfota
vännerna. Trädgård, hage, hundgård och odlingar. Idag
med ett äldre bostadshus samt friggebod, vedbod och
växthus. / Mäklare: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

TRE GODA SKÄL ATT VÄLJA MÄKLARHUSET
EKERÖ

đƫ TRYGGT. MÄKLARHUSET LIGGER I TOPP I SVENSKT KVALITETSINDEX ÅRLIGA NÖJD-KUNDENKÄT FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD!
ANDRA SKULLE VARA NÖJDA – VI SER DET SOM EN UTMANING.
đƫ LOKALT: JOHAN SIÖNÄS – MÄKLARE MED LÅNG ERFARENHET.
FÖDD, UPPVUXEN OCH ENGAGERAD EKERÖBO.
đƫ PERSONLIGT ANSVAR: JAG SKÖTER HELA FÖRSÄLJNINGEN
– MED PERSONLIGT ANSVAR FÖR RESULTATET.

JOHAN SIÖNÄS, 08-560 446 63

VUXENUTBILDNING

Allmänna ämnen;
HNRQRPLGDWDNXUVHUPDWHPDWLNVSUnN
Yrkesutbildningar;
PXUDUHPnODUHUHFHSWLRQLVW\UNHVI|UDUHJROYOlJJDUHQlWYHUNVWHNQLN
EDUQVN|WDUHNRFNNRQGLWRUHOHNWULNHU
XQGHUVN|WHUVND996PRQW|UHNRQRPLDVVLVWHQWSODWWVlWWDUH
Obs! sista ansökningsdag till komvux i Stockholm
är den 9/5. Distanskurser kan du påbörja löpande!
Läs mer på vår webbsida:

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

22

öarna runt | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,B6?'%&&

Världsbokdagen uppmärksammades av biblioteket i Ekerö centrum
med den egna nyskapelsen Bokcirkeldagen, den 23 april. Ett trettiotal
av bibliotekets bokcirkeldeltagare fick en spännande mingelkväll med
författaren Varg Gyllander och alla bibliotekarier som bjöd på nyinförskaffade boktips. Ovan ses Åsa Sjöberg i tipsartagen.

Adelsö Valborgsfirandet i regi av Adelsö IF och Alsnu skeppslag har
under de tre år det pågått blivit en välbesökt tradition. Till årets firande
kom drygt 500 personer för att se vikingar i högform, Trix eldshow, en
gedigen eld och höra skådespelerskan Stina Rautelins tal till våren samt
Birkakörens sång.

Färingsö hembygdsförening tände traditionsenligt sin eldkorg vid
Färingsö hembygdsgård 20.30 på valborgsmässoafton. Vårtalet hölls i
år av Åke Bjurström.
Foto: Ann-Marie Andersson

Ölsta Folkets park anordnade ett välbesökt valborgsfirande med brasa
och servering. Den jazzinspirerade musiken stod Stockholmskvartetten
för.
Foto: Göran Forsberg

Foto: Ove Westerberg

Foto: Björn Bergqvist

Vi kör till och från
Arlanda, Skavsta,
&VSQQE¾]K
med fasta priser

Svartsjö slott Svartsjö byalag bjöd valborgsfirarna på stämningsfull
eld i slottsmiljö. Som en extra krydda serverades även fyrverkerier efter
mörkrets inbrott.
Foto: Göran Forsberg

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

Nu kan du även
FSOEJ}VFIWXmPPRMRKEV
över nätet
www.ekerotaxi.se

www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55
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”Äppelträden behöver kärlek”, sa min goda
vän trädgårdsmästaren oroligt när vi tog en
tur ner till Ekerö kyrka och körde genom den
berömda äppelträdsallén vid Asknäs.

V

Äppelallén
behöver
kärlek

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett
inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom
de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till
kolumnen@malaroarnasnyheter.

Gör bästa

klippet
Bj;a[h9[djhkcXb_
hos oss!
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Mode för honom

&

Tappström

henne

Ekerö Kemtvätt

KLI PPO
OT
TE KET

. . . . .

E K E R Ö

Ekerö Blomman

Ekerö Centrum

Thai Wok
& Sushi –

CAFÉ

Ekerö
tobak

Vi ses i Ekerö Centrum
– Ditt eget personliga centrum på hemmaplan

upptäck
våra
tre
garage
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ÖPPETTIDER:
VARDAGAR 10 - 18.30
LÖRDAG 10 - 15
ICA SUPERMARKET ALLA
LLA DAGAR 8 - 22
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Jan Malmstedt

I EKERÖ CENTRUM

M

i klev ur bilen och tittade närmare på några av träden.
Och visst, några av de äldsta träden klarar sig förvånansvärt bra, men många yngre och ganska nyligen
planterade träd är illa ute. Om några år är de bortom
räddning, sa trädgårdsmästaren.
Vad är det då med äppelallén utmed vägen mot Ekerö kyrka?
Jo, det är Sveriges längsta fruktträdsallé, planterad år 1895, som
alltså snart ska fira 120-årsjubileum. Om den nu överlever.
Allén planterades med de bästa äppelsorterna i den tidens
sortiment. Här finns de ljuvliga Gravensteiner, de klassiska Sävstaholm och Åkerö, här finns Ölands kungsäpple, det äpple om vilket
en av äppelodlingens stora mästare, Axel Pihl, skrev att detta äpple
har ”ett särskilt värde för sin lämplighet att pryda julgranen med”.
Det här med äppelodling har gamla traditioner i vårt land.
Redan 1545 lät Gustav Vasa inkalla en trädgårdsmästare från Holland. Fram till mitten av 1800-talet odlades frukt framför allt i
herrgårdarna och länge utbildades trädgårdsmästare vid Rosendal
på Djurgården. Mälardalen och inte minst Ekerö erbjöd idealiska
förutsättningar med goda jordar, goda
kommunikationer, Mälarens vatten.
Bland stora trädgårdar på våra öar märktes förutom Asknäs, där äppelallén hör
hemma, även Stafsund, Skytteholm,
Kaggeholm, Malmvik och Svartsjö.
På dessa platser växte mellan 500 och
2 500 fruktträd. Sådana odlingar för i dag
en tynande tillvaro eller är sedan länge
nedlagda, även om en och annan har hittat lösningar som gör att äppelodling fortfarande kan löna sig.
Och om denna stora period är kyrkallén ett storartat minne.
Under lång tid beskars allén regelbundet och gav rika skördar,
ett minne av den tid då Ekerö kallades ”Sveriges Kivik”. Frukten
transporterades av ägaren till Asknäs med gårdens egen båt till
marknaden i Stockholm.
Blommande fruktträd är en skönhetsupplevelse av utsökt slag
och alltsedan 1947 firas fruktträdens blomning med en fest. Traditionen upprätthålls fortfarande och den tredje juni i år marscherar
bland andra hembygdsföreningens medlemmar med spelmän i täten från Ekerö kyrka till
hembygdsgården i den årliga
blomningsfesten.
I dag är miljön kring Asknäs
och Ekerö kyrka en kulturellt
högintressant miljö, men inte
kulturminnesmärkt. Det gör att
ingen offentlig myndighet har
ansvar för att allén vårdas. Den
lämnas åt privat välvilja.
Men så kommer vi till
dagens dystra situation. För
några tiotal år sedan konstaterades att allén var på väg att skadas.
En samarbetsgrupp bildades med Vägverket, Länsstyrelsen (som
bidrog med stora pengar), Ekerö kommun, Ekerö församling
och markägaren. Nyplanteringar och beskärningar av gamla träd
gjordes. Det syns tydligt, eftersom allén i dag består av både äldre
och förhållandevis unga träd. Men avtalet om samarbete gick ut för
15 år sedan och sedan dess går det alltmer utför med den berömda
allén.
Några år till utan kärlek och omvårdnad, säger min vän trädgårdsmästaren, och många träd tar skada för evigt.
Det går inte att peka ut vem som borde ta ansvar för att
återställa och fortsätta vårda ett unikt kulturminnesmärke. Men nu har jag i alla fall slagit
larm om vad som kommer att hända om inget
händer – att en av Ekerös mest kända kulturmiljöer förfaller.
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Två elevutställningar sist ut på slottet
Den andra elevutställningen
i Ekebyhovs slottsgalleri och
även den sista för säsongen
går under namnet “Textila
möten.
Helgen den 19 och 20 maj

Konstnären Nils Ekwalls elever i måleri står för vårens näst sista utställning i slottsgalleriet.

EKEBYHOV | Ekebyhovs
slottgalleris två sista
utställningar för vårsäsongen blir elevutställningar. Den första av dem äger
rum den 12 och 13 maj och
det är det konstnären Nils
Ekwalls elever som fyller
slottsgalleriet.
– Det blir närmare fyrtio utställare, berättar konstnären
Nils Ekwall som haft målarkurser i kommunen under
många år. Han har i dagsläget
fyra grupper varav tre kommer från Mälaröarna. Den
fjärde gruppen kommer från
Traﬁkverket i Solna och även
dessa kommer att ställa ut på
utställningen på slottet.

Det är en stor bredd på utställningen, inte bara vad
gäller antalet konstnärer. Det
blir både oljor, akvareller och
en och annan teckning.
– Jag brukar ha olika uppgifter inför varje termin.
Den här terminen skulle de
jobba med optisk färgblandning. Det var många som hakade på detta så det kommer
att vara mycket prickmålningar och ﬂäckmålnigar.
(Optisk
färgblandning:
den färgverkan som uppstår
genom att åtskilda färgﬂäckar i olika toner och valörer
på avstånd tycks bilda nya
färgverkningar som om de
vore blandade; t.ex. kan
gula och blå fläckar uppnå

Foto: Nils Ekwall

verkan av grönt. Källa NE.)
Bland de 40 eleverna
ﬁnns allt från de som gått
och målat för Nils Ekwall
i mellan 15 och 20 år till de
som är nya för terminen.
Ålderspannet är också stort
bland eleverna och sträcker
sig från cirka 30 år och ”till
döden” som Nils Ekwall uttrycker det.
– Elevarbeten får inte säljas. Men det ﬁnns möjlighet att skriva upp sig på en
lista om man är intresserad
av någon tavla. Jag måste
säga att de här utställningarna brukar vara väldigt bra,
just med tanke på den stora
bredden, avslutar Nils Ekwall.
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Supply Planner/
planeringsansvarig

VÄLKOM
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Svegro fortsätter att växa och söker en Supply Planner/planeringsansvarig som vill utveckla produktionsplaneringen för
affärsområde Sallater & Örter. Som Supply Planner ansvarar
K\MYH[[Yp[[WYVK\R[VJO]VS`TÄUUZOVZ]rYHR\UKLY]PKYp[[
tidpunkt.
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ÖPPETTIDER:
VARDAGAR 10 - 18.30
LÖRDAG 10 - 15
LLA DAGAR 8 - 22
ICA SUPERMARKET ALLA

Handarbetets vänners elever har den sista utställningen för vårsäsongen på Ekebyhovs slott. På bilden detalj av Marina Aittalat.

Vi söker en
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EWA LINNROS
LO BÄCKLINDER

Dags för ett utmanande arbete med bra produkter och
hela Sveriges dagligvaruhandel som arbetsplats, här på
din hemmaplan?

Vi har tre öppna p-platser
och tre garage.
P-skiva gäller 2 timmar 8-21.
LL
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gedigen konstnärlig textilutbildning från Japan, vilket
naturligtvis inﬂuerat hennes
konstnärskap.
Variationen är också stor
i hur vana utställarna är vid
att exponera sina verk. En
del har medverkat i såväl
jurybedömda utställningar
och gjort offentliga utsmyckningar medan andra
har mer sparsam erfarenhet av att ställa ut. Under
utställningsdagarna kommer dock alla vara på plats
i galleriet för att möta besökarna.

Svegro AB är marknadsledande på färska sallater och örter i
kruka samt packad potatis. Verksamheten bedrivs på fyra orter i
Sverige med Thorslunda växthus Svartsjö som huvudkontor.

EKERÖ CENTRUM
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fylls galleriet av textila verk
som skapats av sju konstnärer. Den enda gemensamma
nämnaren är att de alla har
utbildat sig i textilkonst på
Handarbetets vänners skola. I
övrigt ställer de ut textila verk
med olika uttryck och i vitt
skilda tekniker.
– När jag ﬁck frågan om jag
ville arrangera en helgutställning med textila konstverk
så ﬁck jag genast idén om att
jag kunde fråga några som
varit mina elever i Handarbetets vänners skola, berättar Susanne Henriques som
själv har ställt ut på Ekebyhovs slott tidigare, men nu är
samordnare av utställningen
och lärare till de konstnärer
som medverkar.
De sju konstnärerna är
Frauke Sorg, Charlotte Lindgren, Sanna Gustavsson,
Marina Aittalat, Liselott Fallkvist, Nanako Hayashi och
Atsuko Nagao.
Susanne Henriques berättar att de har stor bredd
både när det gäller sina
konstnärliga uttryck och hur
länge de varit verksamma.

– Den som tog examen först
från skolan gjorde det redan
1999 och en av eleverna har
fortfarande inte slutfört
sin utbildning utan håller
på med gesällprov nu och
tar examen till sommaren,
fortsätter hon.
Allt som allt representerar hennes elever fem olika
årskullar och fyra olika kulturella bakgrunder. En av
dem är från Tyskland, två
från Japan och en från Estland, något som inte var planerat från början utan mer
en lycklig slump som ger lite
extra variation i materialet.
– Bland annat så har en av
de japanska kvinnorna en

Din arbetsplats är växthusanläggningen på Svartsjö och arbetet
innebär många kontakter med kunder, leverantörer och internt
inom Svegro AB.
Tjänsten är ny och du kommer att vara med att utveckla av
arbetssätt och rutiner.
Vill du anta utmaningen läser du mer om
tjänsten och hur du ansöker på www.svegro.se
Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du
Ezvin Zilic på telefonnummer 08-564 209 13
eller ezvin.zilic@svegro.se
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I bibliografin om de fyra MäIaröarna ingår Kärsön som skymtas i andra änden av Nockebybron, så som den
såg ut i början av förra seklet.

Ny bibliografi om fyra Mälaröar
BOK | Mälaröarnas bibliografi 2 är en nyutkommen
skrift av Olle Wingborg. Den
handlar om fyra mälaröar.
Förra året gav Olle Wingborg
ut ”Litteraturen om Färingsö
– en del av Ekerö kommun”,
Mälaröarnas bibliograﬁ 1.
Den är en litteraturinventering över Färingsö.
Nu utkommer Olle Wingborg med ” Fyra mälaröar i
litteraturen – Björnholmen,
Fågelön, Kungshatt och
Kärsö”. Samtliga öar utgör
en del av Ekerö kommun och
tillhör Lovö församling och
den tidigare socknen Lovö.
Denna bibliograﬁ visar vad
som publicerats om dessa öar
under årens lopp. Titlarna

har uppdelsts på separata avdelningar för de fyra
öarna. Det ﬁnns dessutom en
särskild avdelning, ”Vägen
genom Kärsö”, som bland
annat förtecknar titlar om
Nockebybron och Drottningholmsbron.
– Ofta har jag för de olika
titlarna återgett stora delar
av innehållet genom citat. På
det viset blir det inte endast
en uppräkning av titlar utan
innehållet blir påtagligt och
synligt, berättar Olle Wingborg.
Utan att missgynna någon
av öarna har han känt en särskild glädje över mötet med
litteraturen om Kärsö.
– Detta var nämligen min
ungdoms ö. Hit sökte jag mig

med vänner från KFUM och
KFUK. (Kristlig förening för
unga kvinnor respektive unga
män. Reds anm.) På Kärsö
byggde vi vårt vindskydd och
det blev vår samlingspunkt.
Våra röster var skrala men det
hindrade oss inte att stämma
upp våra sånger kring lägerelden, berättar Olle Wingborg.
Han har liksom han gjorde
med sin första bibliograﬁ över
Mälaröarna, publicerat arbetet
med hjälp av anslag från
stiftelsen Konung Gustaf VI
Adolfs fond för svensk kultur.
Olle Wingborg har tidigare
givit ut en rad bibliograﬁer
över Dalarna, Blekinge och
Småland.
EWA LINNROS

| privata marknaden
  SÄLJES




Ford Fiesta -92 med motorvärmare. 16000 mil, 7000
kr med vinterdäck. Tel.
560 423 94.

vid avhämtning. 560 313 85.
Ryggvänlig gungpall Varier
(Stokke) Variable Balans,
2450 kr. Gott skick! Kontant
betalning vid avhämtning.
560 313 85.

Hammock till salu 600 kr
inkl. dynor. Honungslaserat
trä. Finns i Stenhamra.
Tel. 070-637 18 10
Badkar med front. 200:070-306 12 43.

mig – ev köpes. 560 311 78

  UTHYRES




Lägenhet på Malta-Marsascala uthyres. Nybyggd
lägenhet med härlig havsutsikt uthyres. 3 sovrum med
6 bäddar, 2 badrum. Pool
inom området, klippbad,
strand och restauranger på
gångavstånd. Telefon:
560 212 34.

  ÖNSKAS HYRA




Comet 26 1980. Välutrustad stor familjebåt. Snipa
med stora utrymmen. Ford
diesel 74 Hk. Pris 250 000
kr. 070-720 03 92, bengt.
palmqvist@telia.com

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

  BORTSKÄNKES




Sängram med gavlar
90x200. 300 kronor
070-306 12 43.
Duplo Lego bondgård med
djur, bilbana, båt, traktor
tre byggplattor och massor
med extra bitar. 400:-.
Fredrik 070-636 36 12.
Två st vita sänggavlar i herrgårdsstil, 105 cm breda, 65
cm höga. Gott skick! 450 kr
för båda. Kontant betalning

2 st mopedhjälmar MDS st L,
300 kr. Mega st L, 200 kr.
Tel. 070-214 88 27.

Flyttkartonger bortskänkes,
hämtas i Ekerö tätort. Ring
070-522 26 11.

Flytvästar, räddningsvästar,
Regatta 40-60 kg 150 kr,
Regatta 50-60 kr 150 kr,
Jofa 60-80 kg 150 kr, Helly
Hansen 60-80 kg 150 kr,
Compass (ny) 60-80 kg
250 kr. 070-214 88 27.

  ROSOR OCH TACK

  KÖPES




Bridgelitteratur på svenska
och andra språk intresserar

• 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.





Det största av tack till de
två pojkar som kom hem
till mig den 21 april och
lämnade mitt borttappade
körkort. Det ni gjorde var
fantastiskt omtänksamt.
Tyvärr kom jag på för sent
att ni självklart skulle fått
något för er insats!
Charlotte

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

Tävla och vinn cirkusbiljetter!
AbmmZ]^_^f_^ei¬<bkdnlFZqbfnflZ_Ûl\ah\a]naZk\aZglZmmobggZ
[bec^mm^kh\amkª__Zhlli¬kbdmb`mahlhll

Biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!
Stenhamraskolan måndag den 14 maj kl 19.00
Så här gör du: Cªf_ºk\bkdnl[be]^kgZhoZgh\aabmmZ]^_^f_^elhfÛggl
b]^gaº`kZ[be]^g'Kbg`Zbg_^e^gh\a
lªg]bga^eZZgghgl^gmbee3FG%;hq
*))%*01++>d^kºl^gZlmmbl]Z`
1(.'Fªkddno^km^m ?bgg_^f_^e '
ObggZk^f^]]^eZli^kihlml^gZlm
_k^]Z`**(.'H[l>gdnihg`i^kanla¬ee`ªee^k'=n[[e^mm^k]bldoZebÛ\^kZl

Sänd in hela annonsen senast 8/5
GZfg''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
:]k^ll'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
IhlmZ]k^ll''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
M^egk]Z`mb]'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

i samarbete med

nyheter

MÄLARÖARNAS
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Det var många år sedan den första
skolpaviljongen i Ekerö sattes
upp. Träkvista skola hade blivit
för liten, det fattades klassrum.
Den provisoriska lösningen blev
ett litet enkelt hus, som även
kallas barack, eller byggfutt,
beroende på i vilken bransch det
används.
Ni vet hur det ser ut: ett avlångt,
ganska lågt trähus med två eller
tre dörrar på ena långsidan. Ett par
trappsteg och man kliver rakt in i
ett rum. Möjligheten att anpassa
planlösningen efter verksamheten
är mycket liten. För att undvika
genomgångsrum krävs att en
hel del av ytan blir en korridor.
Rummen blir små, det är lyhört och
elementen som sitter på ytterväggarna alstrar en torr värme som inte
når ut över hela golven. Barnen
fryser om fötterna. Alla paviljonger värms med direktverkande
el och elräkningarna är skyhöga.
Det kostar mångdubbelt mer än
fjärrvärmen i de permanenta skollokalerna.
När det fattas klassrum i Ekerö

• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö

Barack eller byggfutt. De finns över hela kommunen. De står intill skolbyggnaderna i Ekebyhov, Färentuna, Träkvista, Närlunda, Tappström och Sandudden.
De är fulla av barn och personal som år ut och år in har sämre förutsättningar än
i vanliga lokaler, anser insändarskribenten.

så sätter man upp en paviljong.
Och en till. Och sedan en till.
Varje kostar 1,5-2 miljoner kronor
att ställa dit, sedan tillkommer
årliga driftskostnader på 180 000
kronor samt den höga kostnaden för eluppvärmningen. Det är

varken bra eller billiga kvadratmetrar totalt sett. I Färentuna och
Sandudden sätts snart paviljongklassrum nummer 25 och 26 upp.
Och nummer 1-24 är fortfarande
i bruk. De ﬁnns över hela kommunen, de står intill skolbygg-

naderna i Ekebyhov, Färentuna,
Träkvista, Närlunda, Tappström
och Sandudden. De är fulla av barn
och personal som år ut och år in har
sämre förutsättningar än i vanliga
lokaler. Det har hänt att lärare har
sagt upp sig efter besked om att de
nästa läsår ska jobba i paviljong.
Barnen har inget att säga till om,
de får växa upp med budskapet: vi
hade inte planerat för er och därför
får ni hålla till godo med ett provisorium.
Har det under alla dessa år saknats pengar till att bygga de skollokaler som vår växande kommun
behöver? Eller handlar det mer om
oförmåga att planera och genomföra byggena? För det kan väl inte
vara så att våra barn prioriterats ner?
Alliansen får idka självrannsakan.
Men låt den för all del inte komma i
vägen för att skyndsamt börja bygga
riktiga skollokaler och avveckla
paviljongerna.
– Lena Holst,
gruppledare för
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna

Några bostadsrätter kan också byggas

• 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.

Det är i dag hopplöst att hitta
en liten lägenhet på Ekerö
för en singel eller ungt par.
På Ekerövallen skulle man
kunna bygga lägenheter
med sjöutsikt i ett område

Människors spill
skräp, däck, till och med ett
kylskåp och en spis!
Nu vill jag svära för så arg
blir jag. Vad det ser ut bland
buskar och snår! Skärpning!
Vem ska ta bort allt detta, jag
bara undrar?

Vilken härlig naturväg
som går längs med kanalen
från Pråmvägen bort mot
Fredriksstrand. Den är
underbar och i skogen kan
jag höra fåglarnas drill, och
se vackra vårblommor och
människors spill! Just det
människors spill, som påsar,

– Lena

NU I JUNGFRUSUND

Ge mamma
något speciellt
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som inte stör de boende. Det
skulle bidra till Träkvista
torgs utveckling, få tillgång
till bra skola och kommunikationer samt innebära ett
ﬁnt landmärke. Anslutning

via Hummelvretsvägen och
garageplatser torde vara en
enkel sak. 80 lägenheter
borde kunna etableras och
på allvar underlätta för människor att kunna bo på Ekerö


REPLIK

Vi promenerar med
hund och barnvagn ofta i
Träkvista, Närlunda och
Älvnäs och noterar med fasa
alla dessa okunniga markägare som tycks ha som ett
övergripande mål att fälla
ﬁna ståtliga barrträd och
lövträd – varför? Är det för
att få ännu mera ultraviolett
strålning på huset, barnen
och tomten? Är det för att
undanröja möjligheterna till
en gnutta biologisk mångfald
med fågeslång och kanske
ett fågelbo, är det månne
att få lite större glipor till
Mälaren för att höja värdet på
huset? Hur som helst är det

Håller fullt ut med Gerd!
Varför ska Träkvista torg
vara en glömd asfaltsoas?
Vi alla boende betalar skatt
efter samma tabell och har
därmed ”rätt” att få tillbaka
lika hög kvot av trivsel i
form av blomsterarrangemang.
Vid Träkvista torg får man
passa på att njuta av blommorna i de ”säljade” varuvagnarna som står precis vid
entrén. Och sedan kan man
ju alltid titta upp mot skyn
och se på ”ungdomens” sätt
att smycka ut torgets elled-

ning som går tvärs över.
Nä, ner med de dinglande
skorna i sina skosnören
och fram med vackra planteringar i stil med de kring
Ekerö centrum. Och tar
kommunen inte ner skorna
bums så blir det som med
klottret. Det blir en rolig
grej och antalet kommer
att öka varje helg. Det är ju
det som skett nu på sistone.
Men åker allt ner så fort de
hamnar på tråden kommer
intresset att svalna och
problemet likaså.
– Grenvägen

REA på lilla BIA
Nu byter vi skepnad
och börjar med
damkläder, smycken och skor!

på allt i
butiken

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50
www.sensebysea.se

Välkommen till din personliga
barnbutik i Troxhammar
butiksby. Tel: 070-797 89 96
www.lillabia.se

med behandlingar från topp till tå

– Magnus, återutﬂyttad
till Närlunda och uppvuxen vid Ekerövallen

Rädda villornas träd!

Presentkort för alla!

med alger, lera eller choklad

Hotstonemassage
Edblad smycken
”En Halv Dag”

fråga och för guds skull ingen
folkomröstning om det.

Skor i skyn i asfaltsoas

50%

SPA -behandling

efter exempelvis en skilsmässa, ﬂytta hemifrån eller
efter försäljning av villa vars
tomt man inte orkar sköta.
Snälla politiker visa lite
utvecklingsruter i denna

ett effektivt sätt att förstöra
den naturliga miljön som
inte heller går att reparera.
Området vi gemensamt bor
i förfulas med en fattigare
och urholkad miljö med
sönderskövlade tomter som
resultat. TV-nyheterna rapporterade i vintras att många
träd på en tomt ökar värdet
på en fastighet. Måhända
något för alla trädfällare att
reﬂektera över. Vi svenskar
skryter med att vi är så miljömedvetna. Visa detta genom
att sluta skövla.
– Vårhälsningar från
en villafamilj i Älvnäs

VÅRYRA!!!
Lördag 12 maj kl 11-16
Vi bjuder på:

STYLING med Ghd värmetänger
MAKE UP med Bare Minerals
SKIN BAR med Dermalogica
UNDERBEN & FOTMASSAGE

GOODIE BAGS till alla som bokar in
en behandling.

Välkomna!
Nu kan du boka
tid via nätet!

Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se
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Svar till ”Vän av trevnad”

REPLIK
Först vill jag tyvärr meddela
att det du beskriver inte är
typiskt för just Stenhamra.
Det sker tyvärr överallt, mer
eller mindre. Jag håller med
dig om att det är tråkigt.
Det verkar dessvärre som
att du tycker att det är hkklärarens (hemkunskapslärarens, reds anm) fel att
stenhamraborna skräpar ner.
Att våra ungdomar köper
läsk och godis är också hkklärarens fel ﬁck jag höra vid
ett besök på Konsum.
Om du vill ha någon
syndabock gällande nedskräpning tar jag på mig mitt
misslyckande med att ungdomarna slänger chipspåsar,
trots att ungdomarna vet
att påsen inte ska slängas på
marken eller i diket. Något
jag inte tänker ta på mig är
den olagliga nedskräpningen
som sker i kommunen där
massvis med möbler, vitvaror etcetera hittas slängda
i vårt samhälle. Eller är det
också resultat av bristande
undervisning i hem- och
konsumentkunskap?
Min uppgift som hkklärare gällande miljöfrågan
är bland annat att upplysa
eleverna om ekologiska
avtryck och hur dess påverkan blir av det val vi ständigt
brottas med i vardagen.
Detta perspektiv diskuterar
vi efter varje lektion oavsett

tivet av vår överdrivna
konsumtion av både mat
(mycket så kallad utfyllnadsmat) och klädkonsumtion
med mera. Andra ämnen
som tar upp detta är bland
annat SO, NO (kretsloppet), bild och slöjd. Slöjd
har bland annat jobbat
under temat ”återbruk”,
där eleverna tagit med sig
kläder, plåtburkar med mera
och skapat helt fantastiska
nytänkande produkter.
Detta var bara lite kort om
vad Uppgårdskolan arbetar
för angående en bättre miljöpåverkan i vårt samhälle.
Att ämnet hem- och konsumentkunskap ska få mer
tid i undervisningen håller
jag med dig om och jag kan
stolt meddela att så har blivit
fallet. Från och med höstterminen kommer våra elever
ha hkk i alla årskurser från år
5 och hela vägen upp till år 9.
Du skrev inte under med
ditt eget namn utan valde
att kalla dig ”Vän av trevnad”. Jag tycker att det hade
varit trevligt att veta vem
du är, detta för en bättre
dialog. Hoppas min replik
på din insändare ger dig en
bättre syn på hur vi arbetar
med miljöfrågan. Om inte
är skolan alltid öppen för
dialog och du är välkommen
att höra av dig.

vad syftet med lektionen
är. (Två andra perspektiv
förutom miljö, är hälsa och
ekonomi).
Visserligen ingår det i
lärares arbetsbeskrivning att
fostra våra elever till fungerande samhällsmedborgare
men det yttersta ansvaret
ligger alltid på föräldrarna.
Skolan slutar cirka klockan
15 och resten av tiden i
veckan har vi lärare ingen
möjlighet att påverka vad
barn på orten gör eller inte
gör.
Du undrar i din insändare
vad ämnet hemkunskap
bidrar med i skolan eftersom du ser ett nedskräpat
samhälle? Jag undrar också
vilken roll föräldrarna har i
detta?
Skulle vara tacksam om
ﬂer föräldrar och andra i
omgivningen kunde bidra
till bättre miljöpåverkan,
för det är tufft att som lärare
ensam arbeta för en bättre
miljöpåverkan i vårt samhälle.
Ett exempel på hur vi
på Uppgårdskolan visat
intresse för miljö utanför
skolan, är att vi för exakt
ett år sedan åkte med alla år
9-elever till Skås återvinningscentral där vi under
en heldag städade området.
Hoppas på att detta ska bli
ett återkommande projekt.
Det är inte bara mitt ämne
som tar upp miljöperspek-

– MatAnna,
lärare på Uppgårdskolan

MITSUBISHISTOCKHOLM.SE - FITS YOUR LIFE

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

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

ÍSTCJMHBSBOUJ
ÍSTWBHOTLBEB
ÍSTGSJBTTJTUBOT

UNNA DIG
LÖRDAG 12 MAJ 11-16

VÅRYRA
i butiksbyn!
För hela familjen!
z Ponnyridning
z Häst- och vagnåkning med

Ponnyexpressen
z Erbjudanden hos Ponny Pop
z Grillning korv, hamburgare och
spett på Cafe Ramla in.
z Bare Minerals sminkning,
Dermalogica skin bar och styling
med Ghd värmetänger av Salong L
z Fot- och underbensmassage
på Tinas fotvård
z Mindfulness med Elisabeth
Löfgren
z Våryra erbjudanden på
Rama in & Rum
z Öppet hus i ateljén med
konstnär Nenna Stetter
z Lagerrensningsrea på Lilla Bia och
World Wise Baby

www.butiksbyn.se
ASX
179 900 kr
Sveriges längsta bilgaranti

1987 kr/mån*

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

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

TROXHAMMAR BUTIKSBY
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Ekerö IK:s arbete prisas
EKERÖ | Den 16 april erhöll
Ekerö IK pris ur Folksams
idrottsfond för sitt värdegrundsarbete. Prissumman
om 25 000 kronor kommer
att användas för utbildning
av Ekerö IK:s 300 ledare.

föreningsstyrelsens ordförande i Ekerö IK, som deltog
på prisutdelningen och mottog check och diplom.
I januari startade Ekerö IK
en utbildning för alla ledare
inom klubben. Utbildningen
kallar de EIK 1 där de utbildar
alla ledare i Ekerö IK:s värdegrund och tränar på olika situationer som en ledare kan
stå inför.

– Det är jättekul att arbetet
med att skapa Sveriges gladaste idrottsklubb uppmärksammas på distriktsnivå.
Under det senaster året har vi
sett en ökande tillströmning
av aktiva, ledare och personer
som engagerar sig i föreningsarbetet. Detta och priser
som det här ger oss ett kvitto
på att vi är på rätt väg med
klubben, säger Anders Huldt,

Folksams stipendium ges ut

till föreningar som har utmärkt sig i arbetet med idrottens värdegrund. Ledorden
är glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att
vara med och rent spel. Fem

få alla att känna sig välkomna
i verksamheten, styrelseutbildning i värdegrund och
införande av verksamhetsmodeller för att hela verksamheten ska följa föreningens värdegrund.
– Vi är glada, stolta och
fyllda med energi för att ta
arbetet ytterligare ett steg avslutar Anders Huldt.

föreningar ﬁck priset. Förutom Ekerö IK var det Bromma ridklubb, IK Bolton, Järla
orienteringsklubb och Solberga bollklubb.
Motiveringen lyder: ”Vi har
en gemensam motivering för
dessa fem föreningar som vi
har valt ut. Dessa fem idrottsföreningar har under det senaste året lagt ner en gedigen
insats på sitt arbete med värderingsfrågor.”
Några av de insatser som
räknas upp i motiveringen
är många möten för att skapa
föreningens gemensamma
värdegrund, samverkan med
Rädda barnen, projekt för att

EWA LINNROS
Ekerö IK:s ordförande mottar priset ur Folksams idrottsfond på
25 000 kronor. Pengarna kommer
användas för utbildning av klubbens 300 ledare.
Foto: Wilhelm Wigardt

Alexander från Ekerö på elfte plats i Duathlon på Lovön Ekerö IK badmintons KM
DUATHLON | Den 28 april
tävlades det i Duathlon på
Lovön. Ekeröbon Alexander
Flores deltog och kom på en
elfte plats bland cirka 70
deltagare. Duathlon är en
variant av triathlon innan
det går att simma i sjön och
består av löpning, cykel,
löpning, allt i en följd.

BADMINTON | Ekerö IK:s
klubbmästerskap i badminton den 22 april lockade
30 spelsugna deltagare
till hårda och spännande
matcher.

– Det är väl ok, den här tävlingen är bara en liten rolig
grej på vägen för min del, berättar Alexander Flores som
satsar på en betydligt större
tävling. Det är en så kallad
Ironman-distans. Ironman
är namnet på orginaltävlingens som startade på Hawaii.
Ironmandistans innebär att
man simmar nästan fyra kilometer, cyklar 18 mil och
springer ett matatonlopp.
Tävlingen tar nio till tio timmar att genomföra.
– Den ﬁnns bara en svensk
tävling med Ironmandistans
och den går den 18 augusti i

LÄGET!


Kalmar och på Öland. Den
är det stora målet. På den tävlingen ﬁnns det kvalplatser
till årets mest presigefyllda
tävling som går på Hawaii.
34-årige Alexander Flores är triathlet och tävlar för
Fredrikshof IF CK.

EWA LINNROS

– Det var ett mycket lyckat
arrangemang. Alla juniorer
ﬁck pris och de som vann
erövrade det prestigefyllda vandringspriset som är
en fet buckla, säger Kalle
Brunnberg, tränare i klubben.
Förutom att dagen innehöll ett lyckat mästerskap
blev även prisutdelningen
en händelse med historiska
inslag.
– Vi har vandringspris med
namn och år ingraverat ända
sedan 80-talet och min yngsta son såg att hans SO-lärare
hade vunnit samma pris som
honom redan på 80-talet, berättar Kalle Brunnberg.
Klassen för ﬂickor 11 år
vanns av Soﬁe Målar och i

LO BÄCKLINDER

DEN 2 MAJ
FOTBOLL

Damer div 3a
FC Djursholm
Skå IK & Bygdegård
Hässelby SK FF
Bollstanäs DFF
Djurgården TFF
IFK Viksjö
Vallentuna BK Dam
Kallhälls FF
IK Frej Täby
Bajen DFF

Damer div 4a
Mariebergs SK
Enebybergs IF
Sollentuna Fotboll IF
Spånga IS FK
Essinge IK
Skå DFF
Ängby IF
Åkersberga BK
Bagarmossen Kärrt.
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FOTBOLL

FOTBOLL

Herrar div 4m
Älta IF
FC Andrea Doria
Spånga IS FK
Skå IK & Bygdegård
Reymersholms IK
Järla IF FK
FC Krukan
Hässelby SK FF
Turkiska SK
Långholmen FC
Djurgårdsbrunns FC
Vasasällskapet FK

Herrar div 7d
Wollmars FF
FC of Hässelby
Bromstens IK
Adelsö IF
Skönadals BK
En Bro Förmyckers IF
FC Innerstan Sthlm
Västerort IF
Munsö IF
Solna FC

3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3

– Det blir en eller två triathlontävlingar per år, en hel
del löptävlingar inklusive två
till tre marathon eller längre
löptävlingar, avlutar Alexander Flores.

Han har tränat speciﬁkt triathlon i två år.
– Innan dess har jag löptränat en hel del sedan 2004,
cykelpendlat till jobbet under
sommaren och var som tonåring elitsatsande simmare,
berättar Alexander Flores.

FOTBOLL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Foto: Maria Flores

Alexander Flores i röd tröja for fram i flygande fart när det tävlades i Duathlon på Lovön.

”Flickor 13” tog Malin Sondell hem förstapriset. Pojkar
11 och 13 vanns av August
Tellström respektive Jesper
Gren. I klassen för pojkar
15 segrade Olle Johansson.
Damklassen togs hem av Eva
Lindqvist och herrklassen av
Thomas Lejerdal.
Ekerö IK badminton har
träningsgrupper för junior 1 årskurs 1-5, junior 2 - årskurs
6-9. Båda öppna för både
nybörjare och de som spelat
förut.
Seniorer spelar i division
3. Här ska man vara över 15 år
och ha spelat badminton i ett
par år, satsa mot seniorlaget
och/eller delta i tävlingar.
Det ﬁnns också en grupp
för motionärer - för alla som
är mellan 15 till 99 år och som
bara vill spela för att det är
kul utan några ambitioner att
tävla eller delta i seriespel.
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Herrar div 3 ns
Bollstanäs SK
Athletic FC
BKV Norrtälje
IFK Österåkers FK
Unik FK
Ekerö IK
Märsta IK
Fardhem IF
Viggbyholms IK
Bele Barkarby FF
Ängby IF
Råsunda IS
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TILL DEN 20 MAJ

FOTBOLL
Damer div 3a : 3/5 kl 14 Svanängens IP:Skå IK & Bygdegård-Kallhälls FF
Damer div 4a : 9/5 kl 20 Svanängens IP:Skå DFF- Enebybergs IF
Herrar div 3ns: 19/5 kl 15:30 Träkvistavallen: Ekerö IK - Viggbyholms IK
Herrar div 4m: 19/5 kl 12 Svanängens IP: Skå IK & Bygdeg. -Turkiska SK
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MÄRK till final i allsvenskan
EKEBYHOV | Tre fina ritter räckte till både en
tredjeplats och hela vägen
till final för Mälaröarnas
ridklubb den 22 april när
grundomgången av allsvenskan i dressyr avgjordes vid Ekebyhov.
För första gången hölls tävlingsarrangemanget gemensamt av tre Ekeröklubbar.
Jublet från läktaren i ridhuset vid Ekebyhov visste inga
gränser när Anna Ekbjörn
på Erbricot som siste man i
laget avslutade en jämn, ﬁn
ritt med ett stort leende. De
övriga två lagmedlemmarna,
Hanna Jansson på Chimaira
och Maria Winther på Harli,
låg bra till i resultatlistan
och nu hängde det på Anna
och Erbricot om laget från
Mälaröarnas ridklubb, Märk,
skulle lyckas ta sig till ﬁnal i
dressyrens allsvenska, division tre.
Elva lag deltog och när poängen meddelades stod det
klart att Anna Ekbjörn och
hennes lagkamrater hade
lyckats med bedriften att sno
åt sig både den gula tredjeplatsrosetten och den efterlängtade ﬁnalplatsen:
– Förra omgången kom vi
fyra, vilket även det var bra.
Vi är ett av få lag i allsvenskan
som rider på ridskolehästar,

det gör bragden ännu större,
säger en strålande glad Anna
Ekbjörn och klappar om
”Kotten” som Erbricot kalllas.
Fram till i somras var Kotten nämligen ridskolehäst,
då han köptes av Anna som
då hade ridit honom i ﬂera
år på Ekerö ridskola. Maria Winthers Harli är ännu
ridskolehäst och när förra
omgången reds i Värmdö
deltog Stina Blomberg på
ridskolehästen Roxy Music.
En lättare skada gjorde dock
att Roxy och Stina ﬁck stå
över denna omgång. Hon
ersattes i stället av ridskolans
ena delägare Hanna Jansson.
Marie Winther förklarar
framgångsreceptet:
– Ridskolan har välridna,
välutbildade hästar som man
är rädd om. Sedan har vi en
fantastisk tränare på ridskolan, C-tränaren Sussi Näsström. Hon är vårt ankare
och driver på både vår och
hästens utveckling, säger
hon.
För första gången gjordes ett samarrangemang
mellan
Märk,
Färingsö
ridsällskap(Fris) samt Kärsgatans ridsällskap. Fördelen
vid större tävlingar som allsvenskan är att det ger ﬂer
ideella krafter med erfarenhet och kunskap. Något som

Från vänster Maria Winther, Hanna Jansson och Anna Ekbjörn som tog sig till final i dressyrens allsvenska som går i Tyresö den 20 maj. I mitten
stoet Chimaira.
Foto: Carin Tellström

Märk:s ordförande Birgitta
Almgren är nöjd med:
– Det är svårt att få tag i
funktionärer som är vana vid
större tävlingsarrangemang,
exempelvis är säkerhetskraven från Ridsportförbundet
väldigt höga, säger hon och
förklarar att det gav direkt
resultat. Omdömena från

överdomaren efter tävlingen
blev mycket goda.
Önskemålet från de tre
klubbarna är en gemensam
anläggning på Mälaröarna
för den här typen av större
evenemang, något som har
framförts till kultur och fritidsnämnden på kommunen.

– Det krävs erfarenhet av
att arrangera tävling, liksom
en anläggning som klarar av
det, säger Eva Lustig i styrelsen för Fris.
Samarbetet med Ekerö
ridskola är gott, men en hel
dags tävlande innebär att
ridskolan måste avstå lektioner. Birgitta Almgren,

Vårerbjudande från
ŠKODA Stockholm.

Eva Lustig och Eva Wirén
från Kärsgatan RS är överens när de konstaterar:
– Ekerö är otroligt hästtätt, men trots det saknas
det en gemensam anläggning. Kommunen måste
satsa mer på ridsporten.
CARIN TELLSTRÖM

Kampanjerbjudande
Octavia Diesel

10.000:rabatt!
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SPARA UPP TILL
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Scanna koden med din QR-läsare för
att ta del av våra senaste erbjudanden.

Köper du Premiumpaket får du combitillägg utan extra kostnad*

100 kr/mån**

Bränsleförbrukning blandad körning från 3,8 l/100 km
CO2 från 99 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *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 engångsbelopp 3600 kr i samband med bilköpet.

www.skodastockholm.se

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

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

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

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

Ring

UOmbyggnad

Binärdata AB

UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

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

enl PBL – nivå E
UKompetens för
asbestsanering

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Jungfrusundsv 2
Träkvista
Tel: 560 355 01
Öppet:
Mån-fre 10-18
Lör 10-14

Måttbeställning

Däck och båtdelar heta byten
Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under de senaste två
veckorna.
16 APRIL | Stöld sker från en vinterförvarad båt vid Jungfrusunds marina.
 Ojj[hb_]Wh[ [d ijbZ ia[h \hd [d l_dterförvarad båt vid Jungfrusunds marina.
 IjbZ ][dec _dXhejj _ ]WhW][ ia[h l_Z
Lundhagen$ <ohW ieccWhZYa Xb_h
stulna.
 ;d fWha[hWZ X_b l_Z Ekerö centrum
Xb_hkjiWjj\hiaWZ[]h[bi[$
17 APRIL | ;dfh_lWjf[hied_Närlunda
kjijji \h [jj aedjeaehjiX[Zh][h_ l[h
internet.
 ;d f[ied ic_j[h \hd [d X[di_ddejW
vid QKQ8 i Skå.
?SkåXb_h[df[hiedWlc[Zi_dW\ohW
ieccWhZYa iec \hlWhWi _ [d YWhfehj$
IjbZWlZ_[i[bia[hkh[d^`kbbWijWh[_
Älvnäs.
 ;jj X[Zh][h_\hia kffZW]Wi f
Ekerö.
18 APRIL | Feb_i[d ^Wh [d ^Wij_]^[jiaedjhebbf@kd]\hkikdZil][dl_Z Träkvista skola$D_ef[hied[h\hXj[h$
 IjbZ Wl Z_[i[b ia[h kh [d ]hlcWia_d
vid Drottningholms golfklubb.
 ;d fh_lWjf[hied _ Stenhamra kjijji
\h[jjX[Zh][h_l[h_dj[hd[j"Zd]ed
^Wh aecc_j l[h f[hiedkff]_\j[h eY^
ffdWj[jjaedje$
;dcWdfFäringsöieci[ZWdj_Z_]Wh[hadZ\hfeb_i[dXb_hia`kj[d_X[d[j
dh ^Wd iaW ^cjWi Wl feb_i$ Iaejjbeiid_d][d ^Wh \h[]jji Wl Ô[hW j_ccWhi
\h^WdZb_d]Wh$

 på G
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Cykel
Dagstur. Jungfrusundsfärjan
till Slagsta. Turen går vidare
längs vattnet till konditori
Lyran för rast. Tillbaka till
Ekerö senast 18. Totalt ca
3 mil. Tag med matsäck,
vatten och kläder efter
väder. Deltagaravgift 30
kr medlem, övriga 60 kr.
Tillkommer: 20 kr till färjan.
13 maj kl 10, samling vid
brandstationen i Tappström.
Arr: Friluftsfrämjandet.

Skrotbilar

20 APRIL | ;dfWha[hWZX_bl_ZKanton"
:hejjd_d]^ebckjijji\h_dXhejj$
 IjbZ Wl Z_[i[b ia[h kh cWia_d[h iec
ijhkffijbbZWfLovön.
21 APRIL | ;jj bij ibf c[Z [d lWjj[diaej[hfXb_hijkb[j\hd[djecj_Älvnäs.
22 APRIL | IjbZ][dec_dXhejjia[h^ei
[dfh_lWjf[hied_Stenhamra då två kilbWhij`bjh[b_cfehY_]Wh[jj[h$
23 APRIL | IjWje_bTräkvistakjijji\h
ic_jd_d]\hdjWdad_d]idejW$
=helijbZ][dec_dXhejjia[h_[dl_bbW
i Nyckelby.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
_DhbkdZW$
;dYoa[bXb_hijkb[d\hd[dl_bbWjecj_
Stenhamra.
 F Adelsö _djh\\Wh [d ic_jd_d] dh
[d f[hiedX_b ah _d _ [jj ijWa[j eY^ [biaf$ ;d ijkdZ i[dWh[ Xb_h ojj[hb_]Wh[
[jjijWa[jfAdelsöfahjWliWccW
bil.
<hiaj_bbijbZWl[dXjcejehia[hf
Jungfrusunds marina.
24 APRIL | IaWZ[]h[bi[ ia[h f ;a[h
aecckdicWhal_ZEkebyhov"Zhd]edi]WjeY^jW]_jXehjXWhafi[njWblar.

Gökotta Drottningholm
Präst – Christer Kivi, musik
av och med Anne-Li och
Göran Lomaeus. 17 maj kl 8
vid klockstapeln på Malmen,
Drottningholm. Arr: Ekerö
pastorat.

FORTS FRÅN SIDAN 2

= Personlig hantverkare =

19 APRIL | ;d Xj l_Z Jungfrusunds
marinakjijji\hijbZ$
 IjbZ ][dec _dXhejj _ X_b ia[h f [d
fWha[h_d]fKärsön.
 L_Z A<KCI akhi]hZ f Kärsön blir
[dX_bkjiWjj\h_dXhejj$
 IjbZ ][dec _dXhejj _ X_b ia[h f [d
fWha[h_d]l_Z Ekerö centrum.
 ? Väsbyområdet ij`bi \ohW ieccWhZYa\hd[jj\hhZ$

Gökotta Ekerö
Päst – Pernilla Hammarström, körsång ”Lena stämmor”. Fiol – Helena Hansson.
17 maj kl 8 på kullen vid
Ekerö kyrka.
Arr: Ekerö pastorat.
Båtutflykt
Kultur- och naturhistorisk
båtutflykt med ångfartyget
Mariefred. Heldagsutflykt

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


28 APRIL | HZZd_d]ij`dij[d ibYa[h
[d c_dZh[ XhWdZ _ [d l_ha[i^] f Färingsö.
29 APRIL | ;dcWhaXhWdZ_Älvnäsiec
kffjYai \hd [jj Ôo]fbWd l_iWh i_] i
icd_d]ec lWhW [d aedjhebb[hWZ [bZd_d]$
HZZd_d]ij`dij[dibYa[h[dX_bXhWdZ
i Husby.

med guider, tag gärna med
picknickkorg. Föranmälan.
19 maj, avresa/hemkomst ca
kl 10.30-19, Gällstaö brygga.
Lördag 19 maj. Arr: EkeröMunsö hembygdsförening.
Ekebyhovs slott
19 maj: Utdelning av Vitsippspriset 2012, Musik av
Malin och Sivert Åkerljung,
frågestund med rikspolitiker.
Kaféansvariga: Kristdemokraterna. 20 maj: Alla barns
dag, aktiviteter ute och inne
hela dagen. Kaféansvariga:
Rädda barnen Mälaröarna.

vududdens naturreservat.
Under våren är viken en bra
lokal för rastande änder,
doppingar och gäss. Andra
arter i området kan vara rördrommen, tranor och brun
kärrhök. Dödisgropen har
ofta mesar, hackspettar och
andra småfåglar och havsörnen ses ofta spana runt
viken efter lämpligt byte.
Ledare: Urpo Könnömäki.
20 maj kl 7 vid Menhammars fågeltorn, Skytteholm.

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

Fågelexkursion
Menhammarsviken, Hu-

i säkra händer

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

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
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27 APRIL | ;d_dijhkc[djfWd[bXb_hijkb[d \hd [d Xj f Jungfrusunds marina.

!LKOLÍS  !LKOTEST

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

   

26 APRIL | Feb_i[d^Wh[djhWÓaaedjhebb_
XkiiÓb[dfEkerövägen$<ohWf[hied[h
\hXj[heY^[df[hied\hXj[h\hWjj[`
^WWdldjX_bXbj[$
 Jl kffijjd_d]Wh ZYa Xb_h ijkbdW kh
[dXeZf[djecj_Skå.
IjbZWlZ_[i[bia[hkh[d^`kbbWijWh[_
Älvnäs.

info@pcakuten.se
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PC Akuten
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Jag behöver
någon att prata
datorer med!

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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E N AV N O R D E N S S T Ö R S TA
GULDHANDLARE KOMMER
TILL EKERÖ
Hotell Stjärnan
Bryggavägen 104, Ekerö
Måndag 14/5 kl 10.30-18
Guldförsäljning har aldrig varit så tryggt och lönsamt som nu.
GuldAdam garanterar dig ett professionellt bemötande och 100%
kundbelåtenhet. Vi betalar kontant eller till ditt konto, kom ihåg
kontonummer och legitimation.
Genom att uppvisa annonsen utgår en extra bonus på 100,vid guldaffär överstigande 1000,Återvinn ditt guld och silver för ett bra pris!
Du får alltid en gratis värdering.
Välkommen!

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

Att sälja dina gamla smycken är
återvinning, vilket är miljövänligt.
Guldpriset är högre än någonsin
så du får även bra betalt!
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Däckspecialisten!
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Söta lilla Thea Lind född 30
mars 2012 får kram från
storebror Hampus och
från farmor och farfar.

Stort gratis
Sari på
50-årsdagen den 13
maj 2012!
önskar din
man och
dina barn
med respektive.

• Lars Eriksson, Stenhamra, avled den 9
april i en ålder av 82 år.

Vår Älskade

Maj Asplind

• Elna Fröberg, Skå, avled den 15 april i en
ålder av 87 år.

* 17 mars 1948
✝ 12 april 2012
LENNART
RONNIE och SUSANNE
MILLA och BENGT
Barnbarn
Släkt och vänner

• Bertil Nordell, Stenhamra, avled den 20
april i en ålder av 91 år.

Ett hjärta av godhet
har slutat slå
Inom oss kommer du alltid
att leva

www.malaro.com/mn
)|UP\FNHWDONRKRO
,GLWWOLY"
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FÖNSTERPUTS
Glöm inte RUT-avdraget!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Begravningen äger rum i stillhet.

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

alfa

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av
vår älskade

Jeppa Neveling

Ny adress

vill vi framföra vårt
varma tack.

EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

GITTAN
Barnen med familjer

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

Just Nu! 200 kr rabatt

Salong L söker nu en frisör till!
Vill du arbeta i ett härligt, kreativt
team som satsar mycket på
utveckling, kvalité och kundservice?

MASSAGE

Bredband,
är det något
för mig?

Välkommen till
Träkvista

Binärdata AB

Ring

Åsa och Lottie!

Maila din CV till lisabergman@telia.com
eller ring 654 88 44.
www.salongl-ekerö.se

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

vmyoga.se
08-560 333 99

SMUTSIG HUND?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Vi vårstädar din trädgård.

Välkommen till Tassa In!
Vi är din hjälp i
vardagen. Inga
startavgifter eller
bindningstider.

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

&YRHJULSINSTËLLNINGAR
Din jurist på Mälaröarna
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Humanjuridik
Affärsjuridik
08-410 200 42
Bryggavägen 5

Kurser för dig och din hund!
www.malkk.se

Redaktion

Annonser

KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se

Apr 2, 23
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20
Hemsida

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

ansiktslyft utan kniv cellulitborttagning
hårborttagning
hudföryngring
g stylage permanent
massage
assage
IK
up
LIN
frisörer
K
DIN GRANNEmake
GICK
JUST!
T
IS

KOM DU MED!

nyheter

Jan 23
Feb 6, 20
Mar 5, 19

Ring

Binärdata AB

ipl

kemisk
peeling
Behandlingsmeny: salongstorabla.se AR
RÖ
botox estetisk specialism
LA

MÄ
fettsmältning
g 2 aukt hudterapeuter

munsö adelsö lokala kennelklubb

2012

Köpa dator
med
installation?

Sjönära villatomter
Älvnäs stallar
Ekerö
www.toja.se

manikyr & pedikyr

malkk
MÄLARÖARNAS

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

08-410 011 30 www.veteranpoolen.se

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

O

Ring

Binärdata AB

Sep 3, 24
Okt 8, 22
Nov 5, 26
Dec 10, 17

www.malaro.com/mn
ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

• Ingrid Henrietta Fredriksson, Färentuna,
avled den 2 april i en ålder av 96 år.
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GÄLLER ESTETISKA SPECIALISTBEH.

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

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

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98
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Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

BILVÅRD


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

Står ni inför om- eller nybyggnadsplaner? Vi hjälper er att få ihop
tankar och idéer till funktionella
och realistiska lösningar. Kontakta:
Arkitekt SAR/MSA
Erland Klingberg
560 242 76, 0707-94 89 54
erland.klingberg@glocalnet.net

BEGRAVNINGSBYRÅER


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

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

3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72

Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer
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Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

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

DATA


O

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

b er ga
Å-

Flyttstädning?

l

ke
& ka
v
l
o
g

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

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

560 301 00
0705-94 23 19

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

www.howqvistanderson.se

INKASSOBYRÅER







SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

070Ͳ7891499
www.skottensomskottar.se
BaseradiFärentuna,Ekerö

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

TAXI


Boka på
ekerotaxi.se
Binärdata AB

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

VÄRMEPUMPAR

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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




KONTORSMATERIAL M.M 
TRÄD- & TOMTARBETEN


A
SEANNA
K
U
ONTORS TENSILIER

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

F’SONS
ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

560 47 111
O

Vinnare av sommarsalongen 2010!

08-560 304 54
070-555 15 08

070-733 65 26

FASTIGHETSSERVICE


Din verkstad
nära Dig

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

STÄDNING


GOLV & KLINKER


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

www.fsons.se

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

PROFESSIONELL

www.aseanna.se

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

ÖPPET

7H\S)LYUHYK¶0:(*LY[PÄLYHK(YIVYPZ[

Djsö åep
lkshek kse
såpexj m
x
ASEANNA
KONTOR
SUTENSILI

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

Telefon: 560 304 70

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Grundat 1921

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

Service & reparationer
av alla bilmodeller

Auktoriserad
serviceverkstad för

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

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

PLÅTSLAGERI


FÖNSTER


Allt inom bilvård

ENTREPRENAD


Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

L O K A L E R

info@nyplat.se
www.nyplat.se

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Ekerö
Farmartjänst AB

L E D I G A

Trygghet & Kvalitet

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

BILSERVICE


Ekerö Färglager
Träkvista Torg

Ekerö Centrum
ARKITEKT


FÄRG TAPET
GOLV

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

| service för dig! 33

LOKALER


R

Brottmål
O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

BILUTHYRNING

FÄRGHANDEL


LO

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

BILUTHYRNING


O

ADVOKATBYRÅ


C



ER

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

VÄRMEPUMPAR
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

LACKERING


M

CGS
Trädfällning

Lilla Berga, Skå

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

Telefon:

www.micklack.se

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

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

KYL&KLIMAT
Service AB
Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

EKERÖ BERGVIK 5-6 rok, 136 kvm

Soligt hörnläge

EKERÖ ÄLVNÄS 8 rok, ca 186 kvm

Lugnt med bykänsla

Charmigt timmerhus från 1831 med sjönära läge och fantastisk Mälarvy
ACCEPTERAT PRIS 6 495 000 kr/bud. TOMT 846 kvm. Talgoxevägen 1. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 63615 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 1 020 kvm. Gurkvägen 5. EKERÖ Elizabeth Kumlin 0708-384141.

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 140 kvm

Lungt och barnvänligt

Allt i ett plan

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ 2 fina villatomter

Nya fönster och radiatorer

Soligt, lungt o fritt läge

FÄRINGSÖ MÖRBY Villatomt - 1 829 kvm

Detaljplanerat område och kommunalt VA

ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr/bud. TOMT 1 829 kvm. Årstidsvägen 1. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

WWW.SVENSKFAST.SE

Lantligt läge med 20 minuter till Bromma

ACCEPTERAT PRIS 975 000 kr/bud. TOMT 2 177 kvm . Vifärna Solhems väg. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin
0708-384141.

SMS:A 60239 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 400 000 kr/bud. TOMT 216 kvm. Klevbergsvägen 69. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin
08-56410943.

Stor plan tomt

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 75748 TILL 71122

Barnvänlig familjevilla

SMS:A 69815 TILL 71122

SMS:A 74266 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

Vi söker någon som kan hjälpa oss
att dela reklam här på Ekerö.
För ytterligare information, kontakta
Martin Larsson tel. 0708-30 01 61

ADELSÖ STENBY 4 rok, 75 kvm

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ HILLERSJÖNÄS 5-6 rok, 125 kvm + gästhus

Helkaklat duschrum

Gästhus och förråd

Fri utsikt

Stora fönsterpartier

Ljus o rymd

ACCEPTERAT PRIS 3 600 000 kr/bud. TOMT 2 200 kvm. Hillersjönäsvägen 41. EKERÖ Elizabeth Kumlin
08-56410943.

SMS:A 72911 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 775 000 kr/bud. TOMT 2 855 kvm . Sandstuvägen 3. EKERÖ Elizabeth Kumlin
0708-384141.

Genomtänkta lösningar

EKERÖ HELGÖ 4 rok, ca 90 kvm + 40 kvm varmbonat garage

Sjöutsikt!

EKERÖ MUNSÖ 5 rok, ca 138 kvm

Låga driftskostnader!

Ljusa härliga ytor

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 57 kvm

Sjönära boende med fantastisk Mälarvy

ACCEPTERAT PRIS 3 300 000 kr/bud. TOMT 1 996 kvm Solig och plan trädgårdstomt. Sörgården. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 76223 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 975 000 kr/bud. TOMT 2 582 kvm . Frejas Väg 8. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

Synliga bjälkar och tak till nock

SMS:A 27855 TILL 71122

Helrenoverad villa i TOPPSKICK!

SMS:A 66052 TILL 71122

Permanentstandard

SMS:A 75495 TILL 71122

SMS:A 77253 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 110 kvm

Idylliskt område

Båtplats

ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 609 kvm. Klippans Väg 74. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Etagelägenhet med villakänsla

Öppen spis

Bergvärme

ACCEPTERAT PRIS 2 475 000 kr/bud. AVGIFT 4 795 kr/månad. Vallviksvägen 13. EKERÖ Elizabeth Kumlin
0708-384141.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 72251 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

MUNSÖ SÖDERBACKEN 6 rok, ca 169 kvm

Generösa ytor

Perfekt solläge

Uppfört 2000

Lantligt beläget

SMS:A 64930 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 1 566 kvm. Söderbacksvägen 51. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

ADELSÖ LINDBY 3 rok, 26 kvm + uthus/gästhus

Charmigt torp med renoveringsbehov

Lantligt och fritt läge

SMS:A 77215 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 100 000 kr/bud. TOMT 2 585 kvm . Lindbyvägen 91. EKERÖ Elizabeth Kumlin
0708-384141.

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ NÄRLUNDA 7 rok, 215 kvm

Härliga ytor

Centralt och nära till allt

Båtplats kan övertagas

Linn Lagerqvist, Christer Eriksson,
Elizabeth Kumlin, Martin Larsson, Susanne Eriksson

Välkommen att kontakta oss!
Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

ACCEPTERAT PRIS 4 175 000 kr/bud. TOMT 800 kvm . Carl Gustafs Väg 1B. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

