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Larm om
Kullens
arbetsmiljö
Ett huvudskyddsombud på Kommunal har slagit
larm om ett flertal brister på äldreboendet Kullen. | 4

SKRÄPIGT VID ÅTERVINNING
Ny entreprenör och parkerade bilar sägs vara orsaken till att tömningen vid återvinningsstationen på
Träkvista torg fungerar illa. | 6
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Mälarö

OMSORG

Kommunfullmäktige i Ekerö beslutade den
25 oktober 2011 att ärendet om försäljningen av Ekerö bostäder skulle återremitteras
till kommunstyrelsen enligt reglerna för minoritetsåterremiss. Frågan om försäljningen
av Ekerö bostäder har därefter inte behandlats i kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott. Detta innebär att försäljningsärendet
är pågående. | 28 tyck

LÄRARE KRÄVER HÖGRE LÖN
Minst 10 000 kronor mer i lön kräver kommunens
lärare som ett led i ett landsomfattande upprop. | 12

BYGGBIDRAG TILL VIKINGAR
Föreningen Alsnu vikingar på Adelsö har beviljats 300
000 kronor i kulturbidrag och nu väntar en intensiv
byggperiod. | 14

MASSOR AV MUSIK PÅ NOLLTID

EKAR FÄLLDA AV MISSTAG
Flera ekar har fällts på området mellan Bollhallen och Auroravägen i Tappström. Enligt kommunens skogsskötselplan ska inga ekar fällas i området. Fällningen beskrivs som ett misstag. | 6
Foto: Ewa Linnros

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

www.statoil.se
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Jana Persson har under
fem års tid gjort fem
skivor, var och en av dem
m
producerade på endast
en månad. Allt kommer
sig av en internationell
tävling där över 700
skivor deltar. | 22

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

på n cken
a

Mors Lediga Dag!
Ge din älskade mamma ledigt och överraska
med en storstädning, en fönsterputs
eller tvätt- och strykhjälp.
Vi har presentkort för alla typer av tjänster.
Ring oss 560 243 62 och beställ redan
idag. Mors Dag är nu på söndag den 27/5.

Till dig som

glasögon!
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¢¢ utställningar
Bertil Ifwers museum
Öppet hus med kaffeservering. En unik samling av
bruksföremål och tidskrifter
fördelade i åtta rum. Via
föremålen och dess historia,
från ett helt livs samlande,
får man en inblick i ett
stycke svensk lokalhistoria.
26 maj kl 13-16, Bertil Ifwers
museum, Solvik, Munsö.

Just
nu!

Tordag 24 maj
möter du
bågexperten
Tomas från
Ray ban!

2

Just
nu!

Galleri Utkiken
”Omställning”, en måleriinstallation av Sara Gustavsson. Till och med 8 juni, öppet mån-tor kl 10-20, fre kl
10-17. Kulturhuset, Ekerö C.

Öppet hus
Olle Nordberg ateljémuseum. Här finns 150
oljemålningar, reliefer och
skulptuter från 50 års
konstnärskap. Kaffe, hembaTordagenkat.
den
26 maj kl 12-17, Furulid,
Drottningholm 19 april möter
Munsö.
”Trädgård och trädgårdsdu bågexperten
mästare på Drottningholm
och Ekerö – till nytta och
Mattias från Paul evenemang
nöje under 350 år”. UtPlantbytardag
ställningen
är den största
i
Frank!
Mingla
med
slottsparkens historia. Med
Ta med plantor du inte
mellan
på utställningen finns oss
ett
behöver och byt mot något
”Barnens trädgårdsrum”
spännande från någon
kl 12.00 - 18.30!
där barnen kan använda sin
annans trädgård. 22 maj kl
kreativa sida och bland an18-20, biblioteket i Ekerö
nat plantera frön och
gå på
Samarr med Västerorts
Ta
ävenC. del
tipspromenad.
trädgårdssällskap.

¢¢

Mingla
med oss
kl 11.00 -18.30!

av våra kampanjer

Varmt välkomna!
Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid
på kaffe!

08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

ray-ban.com

Hantverksstallet
Berättelsevandringar
för dagen.
Birgitta Jonvall – måleri. Till
Torsdagar kl 18 blir det
och med 3 juni. Öppet tisberättelsevandringar vid
sön kl 11-17. Jungfrusund.
Kina slott. 24 maj: specialvisning av trädgårdsKonstvinden
utställningen ”Trädgård
Konstnärerna Charlotta
och trädgårdsmästare på
Lindvall, Lotta Johnzon,
Drottningholm och Ekerö
Lilian Ohlson, Anna Eriksson
– till nytta och nöje under
– oljemålningar, akryl och
350 år. Berättar gör Pauakvareller. Helen Karlsson
lina Landin och Sara Norr– gipsdesign och måleri. Silman från Drottningholms
versmide – Lotta Johnzon.
slottsförvaltning. 31 maj:
Lördagar kl 11-15. Konstvinhandlar det om orangeriets
den, Träkvista torg.
historia. Eva Halfwordson
och Magnus Wiström från
Sweden Green House

Just
nu!

Din ålder
StureOptikern
rabatt
Din ålder ii rabatt
på Kvalitetsalla Din
bågar!
fastighetsbyran.se

Bildtext

foto: namn

Varmt välkomna!

ålder
i rabatt
på alla
bågar!
¢¢¢¢

berättar. Kostnadsfritt men
begränsat antal platser.
Boka plats.

Drottningholm
Esprit är en nystartad verksamhet med kunskapsfördjupande och underhållande
evenemang, divertissement
i Drottningholmsteaterns
Dejeunersalong, seminarier,
introduktioner och samtal. Premiär 26 maj kl 20:
Konsert i Dejeunersalongen,
kl 21: Trollflöjtens klockspel, kl 21.15: UtomhusbioVälkom
med Mozarts Trollflöjten, i
vi mera
vad
regi av Ingmar Bergman,
i
slottsparken. Arr: Drottningholmsteatern.
Lovö runt anno 1929
Lugn tur på Lovön på både
asfalt och gamla grusvägar.
Med på turen en karta från
1929. Vad finns kvar och
vad är nytt? Rast vid Lovö
vattenverk och Erskines
”låda”. Medtag matsäck och
massor av vatten. Ledarna
håller med karta. Kläder
efter väder. Ledare: Mats
Helmersson. 26 maj kl 10-14,
samling vid brandstationen
i Tappström. Arr: Friluftsfrämjandet.

Lägsta
prisgaranti

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

forts på sidan 34

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

på G

forts från sid 2
FÄRINGSÖ STENHAMRA

glasögon till lägsta

PRISGARANTI

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

25 år = 25 %
ålder
35 årDin
= 35
%
i rabatt på
65 år = 65 %

ALLA bågar!
25 år
= 25 %
Kvalitetsglasögon
35 med
årlägsta
= 35 %
PRISGARANTI
65 år = 65 %
osv.

Kom in, så
berättar vi mer!
ll nu
Sista chansen! bestä

25 år = 25 %
35 år = 35 %
din
65 år = 65
% syn
osv.

Vi bjuder alltid
på kaffe!

Service, kvalitet och omtanke

08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

Kom in, så

Boarea: 80 kvm, biarea: 36 kvm
Tomt: 3 385 kvm
Byggt: 1950
Adress: Gläntstigen 5
Visas sön 27/5 11.30-12.30

Med lugnt och idylliskt läge finner
du denna stora fastighe belägen
nära Törnbyviken. På tomten
ligger en villa, två mindre hussamt
en bastu. Vid vattnet har du del i
brygga. Varmt välkomna!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1044.

EKERÖ NÄRLUNDA

Rabatten gäller på bågen vid köp av kompletta
glasögon t.o.m. 28/4 2012.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Accepterat pris: 3 850 000:-

ekerö optik
osv.

Kvalitetsglasögon
med lägsta

PRISGARANTI

Accepterat pris: 3 300 000:-

6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 125 kvm, biarea: 72 kvm
Tomt: 928 kvm
Byggt: 1968
Adress: Tegvägen 14
Visas sön 20/5 14.00-15.00
och mån 21/5 18.00-18.30

En av de populära villorna i
Närlunda är nu till salu! Ypperligt
bra planerat hus med 3 sovrum,
men möjlighet finns till ytterligare
2 st. De sociala ytorna ligger på
första planet och på övre plan
hittar du sovrum och badrum. Har
ca 2 minuter till bussar, skolor,
affär och Träkvistavallen.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2525.

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

EKERÖ NYCKELBY

EKERÖ NÄRLUNDA
Accepterat pris: 5 700 000:-

Adress: Ekvägen 8B
Visas sön 20/5 13.00-13.45
och mån 21/5 18.00-18.45

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.
Webbnr: 1071-2963.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 4 700 000:-

6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 120 kvm
Tomt: 2 024 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 1935
Adress: Nyckelbyvägen 27

Accepterat pris: 3 375 000:-

Visas sön 20/5 14.15-15.15 och tis 22/5 18.00-18.45

Adress: Sjöutsikten 18
Visas sön 27/5 13.00-14.00 och mån 28/5 17.30-18.15

Sms:a: FB 1071-3079 till 72456 för beskrivning

Nu finns tillfälle att förvärva detta underbara ställe på landet! Gediget och smakfullt renoverat 30-talshus
med mycket charm och känsla. Huset är beläget på trädgårdstomt med stor uteplats på sandsten i bästa
solläge. Gångavstånd till badstrand, kommunikationer, mataffär och Rosenhill! Tel: 08-564 109 80.
Snabbsök via webbnr: 1071-2685.

EKERÖ NÄRLUNDA

Högt beläget med sjöutsikt. Takhöjd upp till 3,6 m.
Söderläge. Fina badrum. Carport. Tomt 226kvm.
Byggt 2002. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3079.

EKERÖ NÄRLUNDA
Accepterat pris: 3 350 000:-

Accepterat pris: 3 200 000:-

6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 130 kvm, biarea: 6 kvm
Tomt: 344 kvm
Byggt: 1963, ombyggt 1975
Adress: Växthusvägen 17

5 rok, varav 4-3 sovrum
Boarea: 127 kvm, biarea: 47 kvm
Tomt: 693 kvm
Byggt: 1965, ombyggt 1969
Adress: Passvägen 13

Visas sön 27/5 12:30-13:30 och mån
28/5 18:00-18:30

Visas sön 27/5 11.30-12.30
och tis 29/5 17.30-18.15

Kedjehus i genomgående bra
skick med stor underbar, helt
insynsskyddad altan och
södervänd tomt som vetter mot
allmänning! Tre bra sovrum, med
möjlighet till fyra st. Garage med
förrådsdel. I lugna villakvarter
med närhet till kommunikationer
och affärer. Kontakta mäklaren för
mer info! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3119.

EKERÖ EKEBY

Sista huset på lugn
återvändsgata. Insynsskyddad
tomt mot allmänning. Stort
uterum med kvällssol. Ny panel.
Renoverat kök och badrum. Tre
sovrum, går att få till fyra. Måste
ses! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3160.

EKERÖ HELGÖ
Accepterat pris: 2 495 000:-

Accepterat pris: 2 300 000:-

5 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 109 kvm, biarea: 61 kvm
Tomt: 4 587 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1937
Adress: Ekebyvägen 18

3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 56 kvm, biarea: 15 kvm
Tomt: 2 024 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1979
Adress: Vidfararstråten 3

Ring för visning!

Visas sön 27/5 14.30-15.30
och mån 28/5 18.35-19.05

Underbar fastighet med mycket
mark på vackra Munsö. Huset är
välhållet av samma ägare sedan
50-talet. Underbar trädgård! 5
minuters gång till bad- och
båtplats. 3-4 sovrum då
allrummet uppe går att dela av.
Perfekt för den bil- eller
djurintresserade. Denna fastighet
bör ses och upplevas på plats!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2657.

På vackra Helgö finns nu denna
fina fastighet till salu. Underbart
högt soligt läge! Godkänt avlopp
-04 egen brunn. Vatten WC och
dusch. Kan användas permanent.
Kamin. Alla hus nymålade med
nytt tak. Helgö utvecklas mycket
o kommer få KommVA innan
2016. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2324.
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Kritik mot arbetsmiljön på Kullen
EKERÖ | Ett huvudskyddsombud på Kommunal har
slagit larm om ett flertal
brister på äldreboendet
Kullen.
Huvudskyddsombudet kräver en rad åtgärder på Kullen som drivs av Carema
care. Det rör sig bland annat om att Kullen ska ha en
bättre personalbemanning
då sjukfrånvaron är hög och
för få vikarier tillsätts, bättre
brandsäkerhet och att arbetsbelastningen ska ses över.
Carema care har svarat
Kommunal på deras begäran
om vissa åtgärder i arbetsmiljön genom att lämna en
skriftlig bekräftelse på att de
mottagit skyddsombudets
begäran.
– Kraven grundar sig i viss
mån på missförstånd kring
exempelvis brandskyddet.
Vi har inte haft någon blockerad nödutgång eller felaktiga brandskyddsutrustningar. Däremot pågår ett
omfattande ombyggnadsarbete och där en byggentreprenör använder sin egen
brandskyddsutrustning
i
Kullens lokaler, berättar Ulla
Wennström som är regionchef på Carema care AB.
En av orsakerna till att arbetsmiljön inte varit tillfredställande kan också ha

att göra med att kommunen
bygger om köken på Kullen,
menar Lena Burman Johansson, nämndansvarig för socialnämnden.
– Det var dags att byta
sådant som diskmaskiner,
köksluckor, bänkar och att
fräscha upp. Byggjobbarna
har då ställt ifrån sig byggmaterial i trapphusen och har
också hakat av brandsläckare
från väggen då byggnadsarbetarna utfört målningsarbete, berättar Lena Burman
Johansson.

”Jag är medveten
om att några
medarbetare
tycker att de har
en alltför stor
variation i sin
arbetsbelastning.”

Hon är övertygad om att

– Köksrenoveringen ska
vara klar inom några dagar
och det är väldigt skönt.
Den har medfört en mycket påfrestande tid för både
medarbetare och boende,
kommenterar Ulla Wennerström.

Färingsö församling 21 maj - 3 juni

Gudstjänster
SÖNDAG 27 MAJ
11.00 Färentuna kyrka
Gudstjänst
Pingstdagen
Ellen Jakobsson
Per-Arne Hedin, sångsolist
SÖNDAG 3 JUNI
11.00 Hilleshögs kyrka
Gudstjänst med nattvard
Heliga trefaldighets dag
Lars Brattgård

Vad beträffar kritiken gällande bemanningen är man
på Carema medvetna om att
det i vissa perioder varit stor
sjukfrånvaro och svårt att
hitta vikarier.
– Nu har vi en ny chef på
plats som bland annat arbetar med att förtydliga vilka
rutiner för sjuk- respektive
friskanmälning som gäller.
Vi har också påbörjat ﬂera
rehabiliteringssamtal och vi
arbetar med att utveckla våra
bemanningsrutiner samt att
tydliggöra alla medarbetares
ansvar och befogenheter. Vi
rekryterar dessutom också
just nu ﬂera nya medarbetare, berättar Ulla Wennerström.

de kan lägga de påtalade
problemen bakom sig genom att de både ser över
arbetsbelastningen och gör
en risk- och konsekvensanalys.
Huvudsk yddsombudet
efterfrågar även en översyn
av arbetsbelastningen.
– Jag är medveten om att
några medarbetare tycker
att de har en alltför stor variation i sin arbetsbelastning.
Så är det ju tyvärr inom allt
omsorgsarbete eftersom de
boendes behov av insatser
varierar över tiden. Sjuk-

Äldreboendet Kullen som drivs av Carema care, har fått krav att omgående vidta en rad åtgärder för att
förbättra arbetsmiljön. Kraven ställs av ett huvudskyddsombud på Kommunal.
Foto: Ewa Linnros

sköterskorna gör regelbundet vårdtyngdsmätningar
som redovisas för Ekerö
kommun varje månad. Vid
förändringar i vårdtyngden
fördelar vi nu resurserna på
ett bättre sätt i hela verksamheten, säger Ulla Wen-

nerström.
Om Carema inte svarar upp
mot kraven från Kommunal
kommer Arbetsmiljöverket
att kopplas in.
–Vi kan inte lämna några
kommentarer alls i nuläget.
Det är under utredning. Hur

lång tid det kommer att ta att
utreda vet vi inte, men det
är meningen att det ska åtgärdas, säger Eva Adolfsson,
ordförande för Caremasektionen på Kommunal.

VÅRKONSERT
med Färingsö kyrkokör
LÖRDAG 2 JUNI 18.00 Skå kyrka
Medverkande: Mathias Brorson, sångsolist, Jonas Lundahl
körledare. Musik av: O Lindberg, T Bodström, H Alfvén och
W Peterson-Berger. Andakt Lars Brattgård.

Vad betyder pingst?
Ordet pingst som betyder ”den femtionde”, kommer av grekiskans pentekosté. Det var från början namnet
på den femtio dagar långa perioden
mellan påsk och pingst.
Pingsten har ﬁrats som en egen
högtid i kyrkan sedan 200-talet.
I Sverige ﬁrade vi både tredje- och
fjärdedag pingst fram till 1772.
Annandag pingst försvann som ledig
dag 2005 och i stället blev nationaldagen 6 juni en röd dag i almanackan.
I kyrkoåret är annandag pingst
fortfarande en helgdag och har temat
Andens vind över världen.
Besöksadress: Herman Palms plan 4D Postadress: Box 7, 179 03 Stenhamra
Öppettider: Må 10-12, 13-15, tis 13-15, ons-fre 10-12 Tel vx: 08-564 209 20 Fax: 08-564 209 30
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/faringso

EWA LINNROS

Från vår manuella ﬁskdisk..

149k
/kg

Rökta räkor
Fao 2. Nordostatlanten.
Pandalus Borealis.

249k
/kg

249k
/kg

Färsk Tonﬁsk
Fao 31. Västra mellersta atlanten.
Thunnus Alalunga.

Rökt & Gravad Lax
I skivor.

Från manuella disken!

Aioli

Franzén. Chili & Lime.

99k

19

90

/kg

DAGSPRIS

19

/st

Grön Sparris
Ungern/Peru. 250 g.
Jfr pris 79:60/kg.

Färskpotatis

90
/kg

Sverige.

Fänkål
Italien/Spanien.

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

Priserna gäller vecka 21 t o m söndag 27/5-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Felfällda ekar

Bristande tömning

EKERÖ | Mellan Bollhallen
och Auroravägen på Ekerö
ligger en naturområde med
skog. Här har några ekar av
misstag nyligen blivit fällda.
– När stormen Dagmar tog
tag i träden var det ett antal
träd som var tvungna att tas
ned, dock inte de här ekarna,
berättar Lars Johnson på tekniska kontoret.
Vad som är anledningen till
att ekarna ändå blev fällda är
att Lars Johnson för ett antal
år sedan lovat grannarna som
bor intill att gallra ur några
träd på området.
– Nu så här i efterhand kan
man säga att det var ett misstag. Jag skulle naturligtvis
inte ha gjort det. Men nu hade
jag lovat det och de var angelägna att få lite mera ljus in på
sina tomter. Men jag ska villigt erkänna att det här var ett
misstag. Däremot är det inte
förbjudet att fälla ekar, säger
Lars Johnson.
Många ekar i kommunen
är naturminnen. Dessa får
absolut inte fällas. Det största
naturminnesmärkta trädet
i Sverige är Ekebyhovseken
på Ekerö. Ekarna i området
intill Bollhallen är inte naturminnen. Däremot har Ekerö
kommun en så kallad skogsskötselplan. När det gäller
det aktuella området står det
bland annat att man ska vidta

TRÄKVISTA | Återvinningsstationen på Träkvista torg
svämmar ofta över. Ett par
orsaker är parkerade bilar
som förhindrar tömning
och ny entreprenör som
ännu inte har fungerande
rutiner.

Flera ekar har fällts på mark bakom Bollhallen.

”försiktiga åtgärder under en
trettioårsperiod, då främst
en stor del av äldre granar
avverkas så att skogen sakta
förnyas. Det är inte frågan
om att byta ut alla granar här
utan öka åldersbildning i beståndet.” Det står ingenting
om att ekarna i området ska
avverkas.
Lars Johnson har till uppgift att fälla träd som kan
orsaka fara. Han kan ge ﬂera
exempel i samband med stormen Dagmar.

Foto: Ewa Linnros

– Två stycken gäststugor i
Närlunda blev massakrerade
av träd, en altan i Gräsåker
och ett hus i Enlunda ﬁck träd
över sig. Jag känner ett väldigt
ansvar för att inte ha kommunala träd som kan ställa till
bekymmer. Men i det här fallet har det ingenting med det
att göra utan det var helt och
hållet ett mistag som jag tar
på mig, avslutar Lars Jonsson.

EWA LINNROS

– Vi har en ny entreprenör
sedan 1 maj. Det blir alltid
så här i övergångar mellan
två entreprenörer. Det ﬁnns
vissa kuggar som inte riktigt
stämmer in innan den nya
entreprenören har satt in sig
i de nya tömningsrutinerna,
förklarar Benny Neuman,
driftsansvarig på Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB), som
sköter
återvinningsstationerna.
De översvämmade återvinningskärlen är inte unika
för just Träkvista torg, dock är
det något värre här än på andra stationer. Problemet har
också funnits redan innan det
att FTI AB bytte entreprenör.
Mälaröarnas nyheter skrev i
september om att stationen
var en enda sophög.
Benny Neuman menar att
en av orsakerna till att tömningen inte fungerar som
den ska är de parkerade bilarna på torget som försvårar
sopbilarnas framkomlighet.
– Det man kan göra åt det
hela är att komma dit och

Återvinningsstationen vid Träkvista torg svämmar ofta över.
Foto: Hans-Olof Dahlgren

tömma när det inte är några
bilar parkerade där. Samtidigt
ﬁnns det vissa tömningstidsregler och det brottas vi med
nu, säger Benny Neuman
som tillägger att man håller
på att titta på lösningar för
stationen.
Återvinningsstationen

har
förändrats allt eftersom.
– Problematiken med stationen är känd sedan tidigare.
Vi har nyligen skrivit ett nytt
avtal med FTI och vi för en
dialog om hur situationen ska
lösas. Vi ser över alla stationer
i kommunen för att underlätta insamlingen för medborgarna i Ekerö kommun, säger
Mats Eriksson, avfallsingenjör på kommunen.
Det pågår även arbete med
att göra om hela Träkvista
torg.
– Då kommer det inte att se
ut som det gör idag, men vi
behöver naturligtvis lösa det

fram till dess, fortsätter Mats
Eriksson.
På Mälaröarna ﬁnns ett tjugotal stationer idag. På stationerna ska kartonger tömmas
tre gånger i veckan, plast en
gång i veckan och metall var
tredje vecka. Tömningen av
tdningskärlen, som sköts av
ett annat företag än FTI, varierar med allt från en gång i
veckan till en gång i månaden.
En ljusning verkar vara på

gång när det gäller återvinning på Adelsö. FTI har nu
lämnat in bygglov för återvinningsstation på parkeringen vid färjeläget. I nuläget
är förfrågan om synpunkter
från grannar utskickad.
– Om inget oväntat inträffar så är FTI med på att stationen på Adelsö ska vara etablerad före sommaren, avslutar
Mats Eriksson.
EWA LINNROS

Priserna gäller för v 21 (21/5–27/5 2012)









/st

Färsk hummer
Nordostatlanten.
450 g.

/kg

Grillbricka Gudruns.




600 g. Chorizo, Bratwurst, Grillkorv.
Jfr pris 65:00/kg.

/st

Färsk laxﬁlé

Sjöboden. Norge. Odlad, Salmo salar.

Fläskkarré marinerad
Gudruns. Ursprung Sverige.
Benfri skivad.

Skagenröra
Vår egen.

Mors
dag
på söndag!
Överraska med en Toast skagen
och färsk hummer med
smält vitlökssmör.

 


/kg



/hg

Skå

Nyheter & information från våra församlingar

nr 9 2012

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 23/5
Ekebyhovskyrkan kl 08.30
MÄSSA, Jonas Gräslund
orgel: Helena Hansson
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund
Musik: Ungdomsgruppen ansvarar

Torsdag 24/5
Ekebyhovskyrkan kl 08.00
MEDITATION, Jonas Gräslund
Adelsö kyrka kl 12.00
FESTGUDSTJÄNST – ADELSÖ
KYRKLIGA SYFÖRENING 100 ÅR
Lizen Anterud,
sång: Gunilla Franklin,
ackompanjemang: Magnus Sköld

Söndag 27/5
Ekerö kyrka
SAMMANLYST TILL MUNSÖ
Munsö kyrka kl 11.00
FESTHÖGMÄSSA,
kontraktsprost Lars Hedberg,
Lizen Anterud, Ad Mundi
dirigent: Malin Rudengren
Enkel måltid i församlingsgården
Drottningholms slottskyrka 16.00
LOVÖ KYRKAS KÖRS VÅRKONSERT
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
MUSIKALGUDSTJÄNST – ”SPÅR”
Middag: 50:!8.00 Film: I taket lyser stjärnorna

Onsdag 30/5
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA I TAIZÉTON,
Pernilla Hammarström
Ekerö kyrka kl 19.30
EKERÖ G0SPELS VÅRKONSERT

Torsdag 31/5
Ekebyhovskyrkan kl 08.00
MEDITATION, Jonas Gräslund

Lördag 2/6
Ekebyhovskyrkan kl 18.00
VÅRKONSERT

Söndag 3/6
SAMMANLYST TILL
Ekerö kyrka kl 11.00
Blomningsfest – gudstjänst
”Mässa i Presens”
Ralph Sjöholm avskedspredikar
Ekerö kyrkokör,
dirigent: Kerstin Baldwin
därefter fortsätter Blomningsfesten i Hembygdsgården där
Ekerö kyrkliga syförening och
Ekerö Munsö Hembygdsförening inbjuder till kyrkkaffe, med
musikunderhållning, lotterier och
blomförsäljning
ca 14.00 TACK – Ralph!
KYRKRADION 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
26/5 PINGST – ANDENS HELG
samtal: Mårten Mårtensson,
Marianne Abrahamsson
2/6 SOMMARTANKAR
Barbro Arlinger, Marianne
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

&ESTGUDSTJ½NSTERĀnĀ!DELSÍĀsĀ-UNSÍĀsĀ%KERÍ
En 100-årsfest, återöppnandet av
Munsö kyrka och den traditionsenliga
Blomningsfesten som i år får ett stänk
av vemod.
GRATTIS till de 100 åren
$GHOV|N\UNOLJDV\I|UHQLQJ¿UDUnUDY
arbete och gemenskap.
nUVMXELOHHW ILUDV WRUVGDJHQ GHQ
PDM'HWLQOHGVPHGHQJXGVWMlQVWNO
L$GHOV|N\UNDGlUVRSUDQHQ*XQLOOD
)UDQNOLQ YlOEHNDQW I|U$GHOV|ERUQD lU
solist.
7LOO JXGVWMlQVWHQ lU JLYHWYLV DOOD YlO
NRPQD (IWHU JXGVWMlQVWHQ IRUWVlWWHU
ILUDQGHW PHG LQEMXGQD JlVWHU ± EODQG
annat syföreningarna i pastoratet och
representanter för de olika föreningarna
Sn$GHOV|
´TERÍPPNANDEĀAVĀ-5.3¸ĀKYRKA
3LQJVWGDJHQGHQPDM|SSQDVSRUWDUQDWLOO
0XQV|N\UNDVRPVWlQJGHVI|ULQUHUHQRYH
ULQJHIWHUJXGVWMlQVWHQI|UVWDDGYHQW
.\UNDQ KDU UHQJMRUWV LQYlQGLJW DOWDU
ULQJHQKDUNOlWWVRPN\UNDQKDUInWWElWWUH
EHO\VPLQJRFKOMXGDQOlJJQLQJ.\UNDQKDU
RFNVnInWWHQQ|GXWJnQJVRPI|OMHUGDJHQV
VWDQGDUGRFKNUDY
±.\UNDQKDUPRGHUQLVHUDWVVDPWLGLJWVRP
YLKDUYlUQDWRPGHKLVWRULVNDYlUGHQDVlJHU
6ROYHLJ %UXQVWHGW RUGI|UDQGH I|U DUEHWV
JUXSSHQ I|U 0XQV| N\UNDV UHQRYHULQJ
$UEHWVJUXSSHQIUnQ$GHOV|0XQV|N\UNR
UnGWLOOVDPPDQVPHGH[SHUWHUIUnQOlQVVW\
UHOVHQRFKOlQVPXVpHWKDUOHWWDUEHWHW
5HQRYHULQJDYGHPHGHOWLGDN\UNRUQD
E|U VNH PHG  nUVLQWHUYDOO 1lU QX
0XQV|N\UNDnWHU|SSQDVDYVOXWDVHQHSRN

VÅRKONSERTER
Söndag 27/5 Drottningholms slottskyrka
kl 16.00

MUSIKGUDSTJÄNST – VÅRKONSERT
Lovö kyrkas kör,
solist: Teresia Frödinger,
dirigent: Leif Asp, präst: Christer Kivi
Onsdag 30/5 Ekerö kyrka kl 19.30

VÅRKONSERT
Ekerö Gospel,
gästsolist: SAMUEL LJUNGBLAHD
Daniel Stenbaek, piano,
Hanna Ekstedt dirigent,
Magnus Ahlgren bas,
Magnus Anderfjärd trummor
Entré: 100 kr Förköp, Ekebyhovskyrkan.
Kvarvarande biljetter i Ekerö kyrka från
kl 18.30 på konsertdagen

DYLQWHQVLYWUHQRYHULQJVDUEHWHLSDVWRUDWHW
)UnQKDUVDPWOLJDPHGHOWLGDN\UNRU
RFK$QVJDUVNDSHOOHWUHQRYHUDW'HWWDKDU
YDULWP|MOLJWWDFNYDUHN\UNRDQWLNYDULVND
ELGUDJIUnQVWDWHQRFKN\UNRE\JJQDGVEL
GUDJIUnQVWLIWHW(WWJRWWDUYWLOONRPPDQGH
generationer.
"LOMNINGSFESTĀMEDĀST½NKĀAVĀVEMOD
%ORPQLQJVIHVWHQL(NHU|N\UNDRFKKHP
E\JGVJnUGlUHQDQULNWUDGLWLRQ±GHQKDU

¿UDWVVHGDQPHG(NHU|N\UNOLJD
syförening och hembygdsföreningen
VRPDQVYDULJD
9DQOLJHQNRPPHUGHWQnJRQJlVWSUH
GLNDQW±PHQLnUEOLUGHW´(NHU|SUlVWHQ´
5DOSK 6M|KROP VRP DYVNHGVSUHGLNDU
HIWHU VMX nU L SDVWRUDWHW 5DOSK KDU InWW
WMlQVWVRPN\UNRKHUGHL+|O|0|UN|
(IWHUJXGVWMlQVWHQN\UNNDIIHPHGORW
WHULHUEORPI|UVlOMQLQJRFKIRONPXVLN.
Text: Marianne Abrahamsson Foto: Kenneth Bengtsson

MUSIKALEN

spår
framförd av

barnkörerna
i Ekerö församling
under ledning av

Marie Björnvad
och

Helena Hansson
instrumentalister:

Johan Ståhlgren
och

Per Hansson

Efter föreställningen:

Middag
Kostnad: 50:-/pers
därefter

Lördag 2/6 Ekebyhovskyrkan kl 18.00

VÅRKONSERT
Sonorakören och Mälarstråk

Filmkväll
”I taket lyser stjärnorna”

Fri entré!

dirigenter: Mait Thoäng, Gudrun Pettersson

Söndagen 27 maj kl 16.00 i Ekebyhovskyrkan

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

Se hela vårt utbud på:
www.maklarringen.se

Ekerö Lundhagen

Ekerö Gällstaö

Lundhagen med strålande sjöutsikt. Rymligt parhus med högt och fritt söderläge. Totalt ca 200 kvm fördelat
på kök, matrum och vardagsrum med utgång till utbyggd balkong i söder. Tre bra sovrum och stort allrum som
går att dela av. Två badrum och mycket bra förrådsutrymmen samt eget fristående garage. Besiktigad.

Härlig sjöutsikt, modern design och fina materialval har detta trevliga 2-plans radhus ritat av Gert Wingårdh.
Genomgående hög inredningsstandard och fint ljusinsläpp. 2-3 bra sovrum och 2 helkaklade badrum.
Vardagsrum med braskamin. Två fina uteplatser. Garageplats. Barnvänligt och nära till dagis, buss, bad m m.

t
Boarea:148
148
kvm,
Biarea:
*Boarea:
kvm,
Biarea:
4747
t
Tomt:349
349kvm
kvm
*Tomt:
t
Accepteratpris:
pris:
750
000
*Accepterat
33
750
000
kr kr

t
Boarea:106
106
kvm
*Boarea:
kvm
t
Tomt:9999kvm
kvm
*Tomt:
t
Accepteratpris:
pris:
680
000
*Accepterat
33
680
000
kr

t
t
t

Lundhagsvägen 41
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

kr

t
t
t

Gällsta Bygränd 7
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista

Ekerö Ekebyhov

Engelskinspirerad villa med pool. Ljus färgsättning, vardagsrum med braskamin och fyra bra sovrum, Nya
2-glas isolerfönster. Taket omlagt och grunden omdränerad på 1990-talet. Garage och gott om förrådsutrymme i källarplan. Perfekt läge på centrala Ekerö med gångavstånd till skola, affär, bad och buss.
Besiktigad.

Tillfälle att förvärva en kontorsfastighet i två plan, ca 320 kvm totalt!

t
Boarea:134
134
kvm,
biarea:
kvm
*Boarea:
kvm,
biarea:
8686
kvm
t
Tomt:806
806kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat
33
725
000
kr kr
t
Accepteratpris:
pris:
725
000

t
Boarea:320
320
kvm
*Boarea:
kvm
t
Tomt:960
960kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t
Accepteratpris:
pris:
250
000
*Accepterat
44
250
000
kr kr

t
t
t

Vadmalsvägen 2
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Bestående av 6-8 kontorsrum, kök och 3 toaletter i varje plan. Fastigheten är idag uthyrd med en hyresintäckt
på 25.000 kr kallhyra/månad (hyresgästen har 2 månades uppsägningstid). Gott om parkeringsmöjlighet på
den egna tomten.

t
t
t

Bryggavägen 104B
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarrngen Ekerö 08-560 328 40

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

Se hela vårt utbud på:
www.maklarringen.se

Färingsö Färentuna

Färingsö Stenhamra

Livskvalitét på Svartsjölandet! Sjöutsikt! Fantastiskt timmerhus från mitten av 1800-talet, tillbyggd 2010.
Allt varsamt renoverat. Vackra breda trägolv, stengolv från Marrakech, synliga takbjälkar, ljus, rymd och
många vackra detaljer. Ett härligt hus om 4 rum och kök med hög trivselfaktor och där gammalt och nytt
skapar en trevlig harmoni. Bra förvaringsutrymmen. Högt fritt s/v-läge med vidsträckt utsikt och sjöutsikt!
Sol hela dagen och bra kvällssol! Tre altaner. Gästhus. Gångavstånd till Mälaren, buss, skola och vacker natur.
Besiktigad.

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.

t
Boarea:130
130
kvm
*Boarea:
kvm
t
Tomt:2 2092
092
kvm
natur
*Tomt:
kvm
natur
t
Accepteratpris:
pris:
975
000
*Accepterat
33
975
000
kr

t
Boarea:278
278
kvm,
Biarea:
kvm
*Boarea:
kvm,
Biarea:
7070
kvm
t
Tomt:994
994kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t
Accepteratpris:
pris:
995
000
*Accepterat
55
995
000
kr kr

kr

t
t
t

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

t
t
t

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

Ekerö Träkvista

Färingsö Skå

Här har du chansen att skapa ditt drömhus mitt i villaidyllen. Gediget och fint hus om 140 kvm med bra
planlösning i mycket populärt och barnvänligt område. Många sovrum. Ny elpanna,vattenburet system.
Huset är placerat på solig och plan trädgårdstomt, med närhet till skola, dagis, friluftsområde och bad.
I behov av nytt ytskikt.

Stort härligt hus på södra Färingsö! Fin utsikt och lite sjö-glitter från Mälaren på håll. Huset har många stora
bra rum och en planlösning som lätt kan förändras. Stor sällskapsdel med braskamin, 4-5 sovrum + separat
loftrum. Huset har renovering/moderniseringsbehov. Barnvänlig, södervänd trädgårdstomt gränsande mot
skogsområde. Pool, altandäck och stor balkong. Äldre byggnad om ca 75 kvm, möjligt för förråd/kontor/
separat lgh. Bra läge, endast 15 min från Bromma och 5 min från Ekerö C. Fastigheten är Ringmärkt vilket
bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t
Boarea:137
137kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
33
kvm
t
Tomt:1 1165
165kvm
kvm
*Tomt:
t
Utgångspris: 2 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Semestervägen 11
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
230kvm
kvm
*Boarea:
230
t Tomt:
446kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1446
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Accepterat
pris:3 3
375
000
*Accepterat
pris:
375
000
kr kr

t
t
t

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

Ekerö Älvnäs

Ekerö Sandudden

4:a Ekerö Sandudden

3:a Ekerö Träkvista

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

NYTT PRIS!! Rymlig 2-plans villa m stor härlig insynsskyddad tomt om 1460 kvm m generöst trädäck och
utomhusspa. 4 bra sovrum, stort kök, stort v-rum med
utgång till härligt trädäck + Allrum m utgång till balkong.
Tvättstuga/groventré, stort badrum med bastu samt
helkaklat duschrum med golvvärme. Dubbelgarage.
Besiktigad & Dolda-fel försäkrad.

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.

Charmigt br-radhus i toppskick. Nedre plan om 2 rok och
stort rum på övre plan om ca 20 kvm. Nyrenoverat kök
med öppen planlösning mot vardagsrummet. Kaklat duschrum med tvättpelare. Två fina uteplatser o tillhörande tomt.
Bra förråd och garage i länga. Bra läge i efterfrågat område.

*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

*Boarea:
t
Boarea:184
184kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:11460
460kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:44995
995000
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

t
Boarea:94
94kvm
kvm
*Boarea:
t
Accepteratpris:
pris:22200
200000
000krkr
*Accepterat
t
Avgift:44960
960krkr
*Avgift:
t
Mälarvyn 1,
1, nb
nb
*MÃ¤larvyn
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*Carola

*Boarea:
t
Boarea:60
60kvm
kvm
*Biarea:
t
Biarea:20
20
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:22200
200000
000krkr
*Avgift:
t
Avgift:44213
213krkrinkl.VA,
inkl.VA,kabel-tv
kabel-tvoch
ochgarage
garage
*BrittgÃ¥rdsvÃ¤gen
14
t
Brittgårdsvägen 14
*Maria
t
MariaPettersson
Pettersson0737-28
0737-2863
6328
28
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560
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Stor datorstöld
från kommunhuset
Klippo Champion
Klippo- bästa kvalitet!
Monterad, tankad och
körklar!

TAPPSTRÖM | Under första
helgen i maj stals ett trettiotal bärbara datorer under
ett inbrott i kommunhuset.
– Det fanns dock ingen
känslig information lagrade
i dem, lugnar Johan Elfver,
kommunens informationschef.

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:-)

Ingen vet egentligen i nuläget
hur själva inbrottet gick till,
men polisen har kunnat säkra
brytmärken och ﬁngeravtryck både på entrédörrar och
på dörrar inne huset.

”Det är fortfarande
många frågetecken
kring hur det hela
gick till”

– Det är fortfarande många
frågetecken kring hur det
hela gick till och polisen håller på med en förundersökning av ärendet, berättar Johan Elfver.

Tjuvarna har tagit sig in genom att bryta upp ytter- och innerdörrar i kommunhuset.

Han är dock glad för att kommunens rutiner för att minimera riskerna vid eventuella
datakrascher eller stölder, gör
att ingen viktig information
ﬁnns lagrad på de saknade
datorerna.
– Vi lagrar all viktig information på en gemensam ser-

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

ganska snabbt kunde ersättas
med redan inköpta datorer.
– Vi har genomfört kraftiga
förstärkningar på säkerhetssidan efter inbrottet för att
inte liknande händelser ska
kunna uppstå, avslutar han.
LO BÄCKLINDER

Snart första spadtaget för förbifarten
 LÄGET
... med förbifarten
Louise Melander,
informationschef för
Förbifart Stockholm på
Traﬁkverket?

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

ver och när det gäller information som kan kopplas till
en person, inom till exempel
socialtjänsten, så ﬁnns den endast på papper, förklarar han.
Enligt Johan Elfver var en
stor del av datorerna av äldre
modell och var på väg att
bytas ut, vilket gjorde att de

Foto: Ewa Linnros

– Just nu pågår projektering
av Förbifart Stockholm, det
vill säga att vi arbetar med
att göra detaljerade ritningar
och beskrivningar. Dessutom pågår tillståndsprocesserna. Projektet har regeringens tillåtlighet sedan

2009. Det är ett avgörande
tillstånd, men nu processas
arbetsplanen, fyra miljödomar och ett stort antal detaljplaner, bland annat för
Huddinge, Sollentuna och
Stockholm.
Var kommer de temporära hamnarna att ligga på
Lovö?

– De aktuella hamnarna
kommer ligga i Sätra vid
båtklubben, på södra Lovö
vid Malmviken och på norra Lovö i närheten av där

scoutstugan ligger.
När sätts spaden i jorden?

– Vi räknar med att en del
förberedande arbeten kommer igång 2012. Det gäller
ﬂytt av el- och vattenledningar. Det är arbeten som
görs av ledningsägaren och
inte av Traﬁkverket. De stora entreprenaderna planerar
vi för att kunna starta under
2013.

LO BÄCKLINDER

Årsmöten med fokus på försäljningsfrågan
MÄLARÖARNA | Både Folkpartiet
och Ö-partiet har hållit årsmöten
och valt nya styrelser. Båda partiernas viktigaste fråga gällde försäljningen av Ekerö bostäder.
Folkpartiet liberalerna på Ekerö
har haft ett välbesökt årsmöte. Nya
partisekreteraren och riksdagsledamoten för Värmland, Nina Larsson
talade om pågående programarbete
som ska beslutas under landsmötet
i Västerås i november 2013. Det blev
ett diskussionsutbyte kring frågan:
Hur blir Folkpartiet en vinnare i
valet 2014?
Den andra stora frågan under
kvällen var knuten till den lokala
folkomröstning på Ekerö den 25
mars: Ska Ekerö kommun sälja
aktierna i Ekerö bostäder?
På årsmöte valdes Göran Hellmalm, Svartsjö till ny ordförande
sedan Gunnar Pihl avsagt sig återval

och Ingegerd Danielsson, Svartsjö
blev ny vice ordförande. Övriga ledamöter: Gunnel Bergström, JanEric Billter, Maria Halkiewicz, Gunilla Lindberg, Fredrik Ohls, Dan
Melin och Gunnar Pihl, med Stefan
Wåhlin och Birgitta Pihl som ersättare.
Den 19 april hade Öpartiet årsmö-

te i Uppgårdskolan i Stenhamra.
Mötet var mycket välbesökt och
många nya medlemmar var på
plats. Förutom sedvanliga årsmötesärenden diskuterades resultatet
i folkomröstningen som partiet
ägnat mycket tid och kraft åt i början på 2012.
Styrelsen för det kommande året
fastställdes till: Desirée Björk,
Berth Fransson, Inger Blomberg,
Ylva Forslid, Bernt Richloow,
Tommy Svensson, Robert Oberascher och Ulf Jansson.

Folkpartiets partisekreterare Nina Larsson avtackar
avgående ordförande Gunnar Pihl.

Delar av Ö-partiets styrelse 2012.

Foto: Anne-Marie Andersson
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EKERÖ CENTRUM
Mors dag! Ge mor en blomma, laga en god middag eller varför inte
bjuda ut mor? God mat hittar du i Ekerö Centrum...
Här ﬁnns också din speciella present till mor!
Missa inte Ekerö Centrums stora Sommarfest med massor av
underhållning! Lördagen den 9 juni!
Till
Mors Dag!
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SUSHI 55:-

8 bitar: 3 lax, 1 räka, 1 avocado & 3 rullar

Almondy 350-450g. Fryst

Ekerö Centrum

Thai Wok & Sushi

Tappström

STIMOROL
Tuggummi

10:3 st 20:-

Ladda ner vår
MOBIL-app!

Dagens SOPPA
inkl. surdegsbröd, dryck, kaﬀe och kaka

55:-

Kaﬀe, hembakt, smörgåsar och pannkakor
Öppet vardagar 11- 14. Välkomna!

Ekerö tobak
(Erbjudandena gäller vecka 21 om inte annat anges)
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Vi ses i Ekerö Centrum – Ditt personliga
centrum på hemmaplan
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Namnlistor för högre lön
TAPPSTRÖM | 10 000 kronor i löneökning är kravet
från kommunens lärare.
Detta fördes fram när de
lämnade in 179 namnunderskrifter till kommunstyrelsen den 9 maj.
Att få en rättvisande bild av
hur kommunens lärarlöner
ligger till är inte helt lätt.
Beroende på vilken statistik man använder sig av ser
resultaten olika ut. Vid en
jämförelse mellan Sveriges
kommuner och landstings
referensvärden för lärare
står sig dock löneläget för
Ekerö kommun förhållandevis väl. Medianvärdet för
hela landet är 26 000 kronor
för grundskolelärare. I Ekerö
kommun är motsvarande
siffra 28 397 kronor för
grundskolelärare i de lägre
årskurserna och 29 100 kronor för grundskolelärare i de
högre årskurserna.
– Vårt krav är högre löner
för lärare samt studie- och
yrkesvägledare i kommunen och utgångsläget är att
alla dessa löner ligger lågt
med tanke på den långa utbildningen. Vi hoppas Ekerö
kommun håller med oss om
att våra löner ligger för lågt i
den kommunala lönestrukturen och vill verka för att
korrigera detta. Dessutom

ligger lönerna i Stockholmsregionen högre än genomsnittet och Ekerö kommuns
siffror borde jämföras med
dem, säger Birgit Edman,
kommunombud för Lärarnas
riksförbund i Ekerö.
– I Lärarförbundets rankning ”Sveriges bästa skolkommun” såg det också ut som om
kommunens lärare ligger bra
till lönemässigt, men den statistiken är missvisande då den
till största delen grundar sig på
förskolelärarlönerna, fortsätter Birgit Edman.

”Vårt utgångsläge
är att alla lärarlöner ligger lågt med
tanke på den långa
utbildningen”

Att kommunens förskolelärare har relativt höga löner
förklarar hon med att det varit svårt för kommunen att
få tag i behörig personal och
därför har de tvingats höja
ingångslönerna.
Det var dock inte bara
Ekerö kommun som ﬁck
ta emot namnlistor den 9
maj. Runt om i landet lämnade lärarrepresentanter in
påskrifter som ett resultat

Kommunstyrelsens vice ordförande Jan-Eric Billter tog emot namnlistorna av Birgit Edman, kommunombud för Lärarnas riksförbund (mitten) i
sällskap av Ing-Marie Karlsson, ordförande i Lärarförbundet (t.v.) och Ann Ålander lokalombud för Lärarnas riksförbund på Tappströmskolan (t.h.).
Foto: Ove Westerberg

av det upprop som började
på initiativ av två lärare på
Malmö borgarskola. Både
Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet står bakom manifestationen som även gäller
ickeanslutna lärare.
– Jag tog emot namnunderskrifterna för kommunstyrelsens räkning och kommer

lämna över dem så att de blir
hanterade både på tjänstemannasidan och på den politiska sidan, säger Jan-Eric
Billter, kommunstyrelsens
vice ordförande.
Han vill dock inte uttala sig
om vad listorna kan ha för inverkan på de pågående lärarlöneförhandlingarna.

– Jag tror nog att alla parter är
eniga om att lärarna är ganska lågt betalda jämfört med
många andra lönegrupper,
framförallt i den privata sektorn. Men det är naturligtvis
en prioriteringsfråga hur stor
löneökningen kan bli, säger
Jan-Eric Billter.
Läraruppropet är dock inte

över för att listorna lämnats
in till kommunen. Nu kommer alla landets namnunderskrifter att sammanställas
och lämnas in till Sveriges
kommuner och landsting
samt till utbildningsminister
Jan Björklund (FP).
LO BÄCKLINDER

Admit växer på Ekerö…
I november 2011 etablerade Admit sitt kontor i nya lokaler på Jungfrusunds Marina för att erbjuda våra tjänster
[PSSMYL[HNLUWr,RLY+L[pYL[[UH[\YSPN[Z[LNMYVZZH[[RVTTHUpYTHYL]rYHILÄU[SPNHR\UKLYP:[VJROVSTZYLNPVULU=PpYPKHNYLKHUM`YHHUZ[pSSKHVJOMVY[Zp[[LYH[[]p_H

=PSS+\ZVTpYYLKV]PZUPUNZHZZPZ[LU[RVUZ\S[]HYHTLKVJO]p_HTLKVZZ&
Vi söker nu en självgående person med minst 2 års erfarenhet av redovisning som vill utvecklas och växa in i rollen som redovisningskonsult. Vi ser att du som söker är noggrann, strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad. Erfarenhet från redovisningsbyrå är meriterande men inget krav.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta: Löpande redovisning inkl avstämning, betalningar, fakturering, reskontrahantering.
Vill du bli en del av vårt redovisningsteam på Ekerö och växa med oss?
Admit är en modern ekonomibyrå etablerad i Stockholm, Örebro samt Sundsvall. Admit har i dag ca 30 medarbetare. Vi anpassar oss efter våra kunders behov och tar helhetsansvar för företagens ekonomifunktion. Admit erbjuder
kvalité och trygghet via hög kompetens samt moderna, effektiva arbetssätt. Vi är auktoriserade redovisningskonsulter
]PH:9-:]LYPNLZ9LKV]PZUPUNZRVUZ\S[LYZ-YI\UK4LYPUMVYTH[PVUVTVZZÄUUZWr^^^HKTP[ZL
Välkommen med din ansökan till oss, sänd din ansökan till:
ekero@admit.se
Sista ansökningsdag är 2012-06-01
Kontaktperson: Ulrika Backteman
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worldwide
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Bryggavägen 133, Jungfrusund
08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se
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Vikingar bygger ut med hjälp
av regeringens kulturbidrag
ADELSÖ | Med 300 000
kronor i beviljat kulturbidrag kan föreningen Alsnu
vikingar snart förverkliga
sin dröm om ett långhus
på sin gård på Adelsö. I
juni månad kommer timmermännen att börja jobba
tillsammans med en grupp
långtidsarbetslösa.
– Vi beräknar att det ska ta
tre månader att bland annat
bygga en så kallad ”naust” i
timmer som vi har bygglov
för. Huset ska vara 13 meter
långt och 6 meter brett och
innehålla en stor samlingssal, berättar Robert Oberascher, ordförande i föreningen som samlar cirka 70
medlemmar kring intresset
för vikingar och vikingatida
liv och leverne.
Platsen är Alsnu udd, en
bit mark som ägs av kommunen men nyttjas av Adelsö
föreningsråd och upplåts åt
Alsnu vikingar, precis invid
Mälaren på Adelsö.
Här har medlemmarna
lagt ner oändligt många
timmar på att röja ogenomtränglig skog för att skapa
den öppna plats omgiven av

han hoppas på att en kommande satsning med bland
annat geoscanning av området ska resultera i ett uppsving för världsarvet.

lummig grönska, som den är
idag. Genom idogt arbete har
också en timrad bod, ﬂera
eldplatser och början till en
smedja byggts. Men arbetet
är mödosamt och det var en
stor lättnad för föreningen
när beskedet kom om att de
beviljats 300 000 kronor
i bidrag från det så kallade
Kulturarvslyftet. Detta är en
regeringssatsning som syftar
till att bekosta arbetsledning
för att ”personer med nedsatt arbetsförmåga ska få jobb
med att vårda, tillgängliggöra
och utveckla kulturarvet”.

”Vi vill att Alsnu
udd ska vara en
plats där man kan
se hur de levde på
vikingatiden”

I fallet med Alsnu udd ska
pengarna ﬁnansiera två professionella timmermän som
ska utföra arbetet med hjälp
av mellan fem och tio personer som arbetsförmedlingen
bedömer vara lämpliga för

Robert Oberascher, ordförande i Alsnu vikingar, ser fram emot att den vikingatida gård de håller på att bygga
snart kommer inkludera även ett långhus.
Foto: Lo Bäcklinder

projektet. Det kan röra sig
om personer som är utförsäkrade, arbetsskadade eller
långtidssjuka.
Förutom att bygga det stora
huset kommer gruppen även
att arbeta med att färdigställa
den påbörjade smedjan, göra
en brygga för föreningens båt
vid badplatsen strax intill,
fortsätta arbetet med ﬂäta ett
pilstaket runt hela området

Ekerös kommunala förskolor visar

Spar av barn
Vad upptäcker, upplever och
utforskar pedagoger och barn
på våra förskolor tillsammans
på dagarna?

och även fräscha upp själva
Hovgårdsområdet där växtligheten på vissa håll håller
på att ta över landskapet.
Förhoppningsvis blir då
även integrationen större
mellan de båda historiskt intressanta platserna.
– Vi vill att Alsnu udd ska
vara en plats där man kan se
hur de levde på vikingatiden och där man kan prova
på tidstypiskt hantverk till

exempel. Tanken är att vår
verksamhet ska komplettera
världsarvet som ﬁnns precis här intill, säger Robert
Oberascher och slår ut med
armen mot Hovgården som
ligger bara ett stenkast bort.
Han tycker att det är synd
att gravkullarna och Magnus Ladulås boplats idag är
en förhållandevis oansenlig
plats, med väldigt lite information till besökarna. Men

Bland
medlemmarna är
glädjen stor över att deras
byggprojekt ska få ny fart
och ge ett ytterligare uppsving till föreningen som är
inne i en period av många
spännande utökningar och
renodlingar av verksamheten.
Förutom nya byggnationer väntar framöver de
årliga skoldagarna som i år
innebär att alla kommunens
tredjeklassare
kommer
till området för en historisk dag, där Munsö skolas
elever guidar och medlemmar från föreningen hjälper
barnen att få prova vikingatida hantverk. I år kommer
även en stor världsarvsfestival äga rum den 7 till 10
juni då hantverkare, ”vanliga vikingar” och gycklare
från när och fjärran ska göra
området till en sprudlande
festplats.
LO BÄCKLINDER

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.

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

Supply Planner/
planeringsansvarig
Svegro fortsätter att växa och söker en Supply Planner/planeringsansvarig som vill utveckla produktionsplaneringen för
affärsområdet Sallater & Örter. Som Supply Planner ansvarar
K\MYH[[Yp[[WYVK\R[VJO]VS`TÄUUZOVZ]rYHR\UKLY]PKYp[[
tidpunkt.

Plats:
Tid:

Ekerö torg och
Barnens bibliotek i Stenhamra
På förskolans dag; den 24 maj kl.10-18

Valkomna!

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 arbetssätt och rutiner.
Vill du anta utmaningen läser du mer om tjänsten
och hur du ansöker på www.svegro.se
Har du frågor kring tjänsten kontaktar du
Ezvin Zilic på telefonnummer 08-564 209 13
eller ezvin.zilic@svegro.se

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.
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Kurön firar jubileum
KURÖN | Behandlingsön
Kurön fyller 100 år. Detta
uppmärksammas med en
rad evenemang.
Kurön är ett så kallat HVBhem (Hem för vård eller
boende) och ingår i Frälsningsarméns
socialtjänst.
Målgruppen är vuxna män,
kvinnor och par med alkohol- eller blandmissbruk och
målsättningen är att hjälpa
människor till en andlig, fysisk, psykisk och social rehabilitering och utveckling.
1911 köpte Frälsningsarmén mark på ön och upprättade en anstalt: ”afsedd att
rädda manliga alkoholister,
tillhörande kroppsarbetarnas
klass”. Anstalten invigdes
med pompa och ståt den 6
juni 1912.
Nu blir det åter ”pompa
och ståt” då ön ﬁrar 100 år.
Mycket har hänt sedan 1912
och det som kanske är mest
ﬂagrant är den öppenhet som
nu råder.
– Ända fram till 1982 var
verksamheten ganska sluten.
Då var alla sådana här ställen anstalter, nästan som en
slags fånganstalter. Det fanns
ingen behandling. Nu är det
ett behandlingshem och inte
en förvaringsanstalt, berättar
Leif Persson som är verksamhetschef på Kurön.

1911 köpte Frälsningsarmén mark på Kurön och upprättade en anstalt 1912. I dagarna två firas hundraårsjubileum med musik, utställningar, film, föreläsningar och regatta.
Foto: Ewa Linnros

Under dagarna två är det
öppet hus mellan klockan
10 och till klockan 15. Det
kommer att grillas korv och
serveras ﬁka, lunch serveras till frivillig matavgift.
Båt går från Hovgården på
Adelsö och vid ankomsten
till Kurön blir alla mottagna
och guidade runt ön. Bland
annat ﬁnns här ett litet museum att besöka och utställningar runt om ön att titta
på.
Den 1 juni är det ”Branschens dag”. Journalﬁlmen
”Kurön 1914” visas med
jämna mellanrum under
dagen och Marina Bratterud
och Daniel Viklund står för

musikunderhållning.
Myrorna berättar om sitt
sysselsättningsprogram. På
plats ﬁnns representanter
från regeringens missbruksutredning, landstingsrådet
inom psykiatri och missbruk
Birgitta Rydberg, självhjälpsgrupper från hela landet och
Marie Willermark som är
Frälsningsarméns ledare i
Sverige.
Firandet fortsätter sedan
den 2 juni. Sjöräddningen,
sjöpolisen och kustbevakningen besöker Kurön. Filmen ”Kurön 2011” visas där
klienterna berättar. Sång och
musik denna dag framförs
bland annat av Västerås gos-

Fira mor på Skytteholm

EWA LINNROS

FÄRINGSÖ | Mälaröarnas
deckardrottning Karin
Alfredsson har packat väskorna för ett treårigt uppdrag i Afrika.

som är ganska lågt utnyttjade och som kineser och
brasilianare köper upp eller
internationella skogsbolag
som planterar skog och så
ﬂyttar man på folk. Då krävs
det att det ﬁnns lokala och
regionala organisationer som
kan bekämpa detta, som kan
hålla emot och kan lobba mot
regeringar, berättar Karin Alfredsson och fortsätter:
– Det ska bli väldigt spännande att komma lite närmare backen och då inte bara
som betraktare. Jag har ju
gjort ganska mycket journalistik och också research för
mina böcker på olika sätt i
världen. Man ber någon att
berätta sin livshistoria för en
och förvånansvärt ofta så gör
folk det, utan att egentligen
få något utbyte. Jag kan ofta
känna att man bara kommer
och begär och tar berättelser
och livshistorier, öden. De
människor man intervjuar
kanske förstår teoretiskt att
det kan vara bra för dem någon gång eller att det är bra
för deras land, men i praktiken får de ingenting, avslutar
Karin Alfredsson.
Hon har inte tidigare arbetat med bistånd på den
här nivån men hon har varit
journalistutbildare i Hanoi
och Vietnam och varit utredare av svenskt mediebistånd
i Asien och södra Afrika.

Karin Alfredsson är journalist och författare och skriver
romaner om kvinnors situation i världen. Nu lämnar hon
sitt hem och sin skrivarstuga
på Färingsö för att under tre
år vara bosatt i Lusaka i Zambia.
– Jag kommer att arbeta
som regionschef för Kooperation utan gränsers verksamhet i södra Afrika. Det
betyder fyra länder och dessa
är Zambia, Zimbabwe, Moçambique och Malawi, säger
Karin Alfredsson.
Kooperationen utan gränsers arbete går huvudsakligen
till så att de samarbetar med
lokala och regionala bondeorganisationer, för att göra dem
mer demokratiska, att hjälpa
dem att höja produktiviteten
och därmed bekämpa fattigdomen.
– Det innebär allt från att
lära en bomullsodlare att
gräva gropar i backen så att
regnet hålls kvar och inte rinner bort, att lära ut växelbruk
och till hur man kan påverka
en regering om ett internationellt skogsbolag kommer
klivande. I Mozambique är
till exempel så kallad landgrabbing ett stort problem.
Där ﬁnns stora markområden

EWA LINNROS

RK Valve representerar hela WATER BOY’s
program för bevattning och trädgårdskötsel.
Vi erbjuder projektering, leverans och installation

Den 27 maj serverar vi i vår Herrgård en
3-rättersmeny
Välkomstdrink
****
Bakad knippmorot med löjrom och vispad créme fraiche,
Crunch samt späd sallad
eller
Kallrökt Tvärnöskinka med tryffelmajonäs, vittsparris,
kavringchips och krasse
****
*ULOODGNDOYÀOpPHGJU|QVSDUULVIUnQgVWHUOHQSRONDEHWD
och potatispuré
eller
Rimmad torskrygg med grönärtscréme smaksatt med
musselfond serveras med syrad salladslök, rädisa, grön
VSDUULVIUnQgVWHUOHQRFKWRUNDGYLNHQWRPDW
****
&KRNODGWDUWHPHGKDOORQPRXVVHRFKIlUVNDElU

pelkör och Östgöta brass.
Det blir regatta som dras
igång klockan 12 av S/S Mariefreds ångvissla. Startskottet avfyras av Marie
Willermark och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.
Den som önskar att delta
i regattan ska samlas vid
startlinjen klockan 12, göra
salut och dra iväg runt ön,
göra salut igen vid målgång.
Förtöjning går bra i någon av
Kuröns naturhamnar och då
gärna på öns västsida samt
gästhamnen Birka på Björkö.

Karin Alfredsson till Afrika

Gräsklippar-robotor
z Handbevattning
z Dys/Slagpendelbevattning
z Droppbevattning
z Automatik
z Marktäckning
z Pumpar
z Ventiler, slang, kopplingar
z

3ULVNU%DUQPHQ\ÀQQV
Matsalen är öppen kl 12-15
Varmt välkomna att boka
bord på tel: 08-560 236 00
mån-fre kl 8.00-16.30
www.skytteholm.se

RK Valve HB

Färentuna z Tel 560 433 53, 0709-60 97 90 z rkvalve@gmail.com
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Erbjudandet gäller 19/5–2/6 2012

Handla snabbt:
Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
Ö
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Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Sjöutsikt! Möjlig
båtplats invid hus.
Centralt läge...

TAPPSTRÖM - TAPPSTRÖMSVÄGEN 86
Accepterat pris 2.995.000 kr Kvm 123+30
Visas Sön 3/6 Vänligen ring för information.
Ekerö 08-560 304 22

FÄRINGSÖ STAVBORG
FRÄLSEGÅRDSVÄGEN 14
Sjönära nyrenoverad villa.
Lantligt drömboende...
Kvm 220+220
Tomt 2.670
Visas Ring för information
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ SUNDBY - NYCKELBYVÄGEN 30

Sjötomt! Gedigen
villa. Ogenerat.
Bara att flytta in...

Accepterat pris 5.900.000 kr Kvm 87+20 Tomt
5.000 kvm Visas Vänligen ring för visningstider.
Ekerö 08-560 304 22

Expressvärdera
din bostad!
!

Är du redo för goda nyheter? Din bostad är fortfarande
värd en förmögenhet! Beställ en expressvärdering på
www.husmanhagberg.se så får du svar inom en arbetsdag.
Välkommen att bli nöjd du också!

g
rin
e
d
r
vä
s
s
pre
Ex

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

Välkommen till Ekerökontoret vid Träkvista Torg, 08-560 304 22. Besök gärna www.husmanhagberg.se/ekero, för att se våra övriga objekt.

www.davidarmstrongdesign.com

Svenskt trägolv
när det är
som bäst
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Prisregn över MOF:s
fågelskådarprofiler
MÄLARÖARNA | De båda
välkända fågelskådarprofilerna Gigi Sahlstrand och
Jan Sondell har nyligen tilldelats fina priser för sina
insatser i fågelvärden.
Gigi Sahlstrand från Svartsjö tilldelas tillsammans
med kollegan Eva Stenvång
Lindqvist det ärofyllda Rosenbergspriset som delats ut
sedan 1976 av Örebro läns
landsting till minne av den
legendariske
ornitologen
Erik Rosenberg.
Motiveringen löd: ”…
för deras gemensamma och
framgångsrika arbete med
att öppna nya vägar och metoder för att sprida kunskap
om fåglarna och deras roll i
naturen”.
– Det är verkligen jätteroligt att de tänker lite modernt och uppmärksammar
oss som jobbar för att sprida
fågelskådandet bland vanliga
människor och uppmuntra
till att komma ut i naturen
med en kikare runt halsen,
säger en glad och stolt Gigi
Sahlstrand.
Hon tror att Eva Stenvång
Lindqvist och hon ﬁck pri-

set bland annat för den uppmärksammade boken ”Börja
skåda fågel” som de gav ut
tillsammans 2010 och för arbetet med att starta upp det
kvinnliga, nationella fågelskådarnätverket ”Rapphönan”.
Prispengana, som består av
30 000 kronor att dela på,
kommer väl till pass då Gigi
Sahlstrand i mitten av juni
slutar sitt arbete inom ITbranschen för att satsa på ett
yrkesliv som professionell fågelskådare och föreläsare.
Jan Sondell, boende på

Gällstaö, tilldelades nyligen
Svenska ornitologiska föreningens forskningspris 2012
för sina insatser vid Kvismare fågelstation sedan den
startades 1961. Han har varit
en central gestalt vid restaureringen av våtmarkerna och
stått för ett gediget inventeringsarbete knutet till området.
Motiveringen löd bland
annat: ”...Jans arbete har bedrivits metodiskt, grundat
på ett vetenskapligt tillvägagångssätt, och konsekvent
följts upp med genomtänkta
inventeringar för att doku-

mentera effekterna av de
olika åtgärder som utförts …
Jan har varit ett mycket gott
föredöme när det gäller att
publicera sina forskningsrön
i så väl vetenskapliga tidskrifter som i mer populärvetenskapliga sammanhang.”

”Jans arbete har
bedrivits metodiskt, grundat på
ett vetenskapligt
tillvägagångssätt”

Priset delas årligen ut till en
icke
universitetsansluten
SOF-medlem som belöning
för en framstående insats
rörande fågelforskning eller fågelskydd. Prissumman
uppgår till 10 000 kronor.
Både Gigi Sahlstrand
och Jan Sondell är välkända fågelskådarprofiler och
styrelsemedlemmar i Mälaröarnas ornitologiska förening.
Gigi Sahlstrand

Foto: Göran Forsberg

Jan Sondell

Foto: Sören Svensson

LO BÄCKLINDER

Fågeltornskampen mellan Sverige och Finland slutade med en överväldigande seger för Finland. I Sverige deltog 59 lag, varav ett var MOF:s
torn vid Svartsjö dämme.
Foto: Signe Hagerman

Internationella evenemang
uppmärksammar fåglar
MÄLARÖARNA | En fågelskådarkamp mot Finland
och en internationella dag
för att uppmärksamma
flyttfåglar är bara två av
alla de fågelskådaraktiviteter som sker på öarna i
dessa tider av anländande
flyttfåglar.
Som en del i den internationella Flyttfågeldagen ordnade ”Stockholms Rapphönor”
en exkursion den 12 maj
för att möta vårfåglarna på
Eldgarnsö.
– Vi ﬁck bland annat välkomna fem tornseglare som
kom direkt från Sydafrika.
Det är nog det tidigaste som
jag sett dem komma, berättar
Gigi Sahlstrand, som representerar såväl Rapphönan
som Mälaröarnas ornitologiska förening (MOF).

VETERINÄR
Mikael Warrenstein
Mottagning Skå Kyrkby, Färingsö

s Vaccinationer
s Hudutredningar
s Besiktningar
s Munhåleundersökningar –
behandlingar
s Kirurgi – operationer
Gårdsbesök samt hembesök
Tandläkarkonsulter häst, hund och katt
Röntgen, ultraljud och endoskopi
av häst på konsultbasis
Försäljning av foder och fodertillskott

GRATIS

För att ytterligare upp-

märksamma de nyanlända
ﬂyttfåglarna anordnades en
landskamp i fågelskådning
den 7 maj. MOF bemannade fågeltornet vid Svartsjö
dämme. Tävlingen gick ut
på att se så många fågelarter som möjligt. Finnarna
lyckades sikta 202 arter och
Sverige hamnade på 184.
LO BÄCKLINDER

Contessa 40 -11

ÅNGBÅTSMUSIK

9k
3.99

från

Häst, hund, katt samt övriga djurslag

Hon beskriver hur fågeljakten i södra Europa, liksom
naturkatastrofer och skogsskövling utgör stora hot för
de ﬂyttfåglar som besöker oss
under sommarmånaderna.
– Så mycket som nittio
procent av våra fåglar ﬂyttar
och vissa rovfågelarter har till
och med halverats på grund
av hoten, fortsätter hon.

Ekerö och Färingsö
Lördag 2 juni

Mr Soul & His
Marshmallows
Fullt blås i Wilson Picket och Otis Reddings låtar från
Sveriges mest erfarna och svettigaste soulband.
Följ med på en musikkryssning i Mälaren från din brygga - på
bekvämt gångavstånd hemifrån! I 1:a-klassmatsalen på övre däck
med den fantastiska utsikten serveras middag med bl a den klassiska ångbåtsbiffen. Vi har även ett erbjudande med skärgårdstapas - serverat en trappa ner i försalongen och vår Musiklåda för
picknick på däck.
Avgångstider: Ekerö Centrum kl 18.00 och Stenhamra kl 18.45.
1:a klassbiljetten kostar 425 kr och har ett värde av
200 kr som dras av på varmrättspriset. Försalongsbiljetten
kostar 350 kr och Musiklådan 320 kr.
En musikbiljett kostar 225 kr.
Biljetter bokas på
www.blidosundsbolaget.se
eller 08-24 30 90.

r

Rolig mountainbike för tjejer som vill
cykla både i skogen och på asfalt. Gaffel:
Suntour XCM Växlar: Shimano Acera.

SUB 40 -11
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”Speed Utility Bike” Snabb pendlarcykel i läcker
förpackning. Växlar: Shimano Altus.

Munhåleundersökning hund
Gäller under maj månad!

WWW.SKIDSPORT.NU
WWW.FACEBOOK.COM/SKIDSPORT
SKIDSPORT BROMMA
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 324
08 - 26 70 76

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

VARADAGAR 10 - 18
LÖRDAGAR 10 - 14
SÖNDAGAR STÄNGT

För dig som vill vara helt säker på
att du sparar mer än din granne.
Vi chansar heller aldrig.
Styr Sveriges
effektivaste
värmepump direkt
i din smartphone!
Mer information hittar du
på ivt.se/kampanj.

IVT PremiumLine EQ:
1 Sveriges effektivaste berg- och jordvärmepump enligt oberoende tester.*

#

Sänker dina värmekostnader med upp till 80%.
Våra värmepumpar är de enda som klarar Svanens hårda krav.
IVT FÖRSÄKRING

års

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

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

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

*Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

FORTFARANDE SVÅRT ATT VÄLJA MÄKLARE?
MÄKLARHUSET LIGGER STADIGT KVAR I TOPPEN NÄR DET
GÄLLER KUNDNÖJDHET ENLIGT SVENSKT KVALITETSINDEX
ÅRLIGA MÄTNINGAR 2008 TILL 2011.
EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

STENHAMRA / FÅLLVÄGEN 4

FÄRINGSÖ / SVARTSJÖ KUNGSGÅRD 5

STENHAMRA C / KLEVBERGSVÄGEN 1

STENHAMRA / RAMUNDVÄGEN 12

VÄLPLANERAT CENTRALT

LANTLIG IDYLL

UNIKT GAVELLÄGE

HÖGT SOLLÄGE

Accepterat pris: 2 975 000 kr / Boarea: 143 + 26 kvm
Tomtarea: 765 kvm / Rum: 5 rum och kök
Välplanerad rymlig villa med garage, inglasat
uterum, uteplatser, braskamin och bastu. Stort
vardagsrum och allrum. Ljust trevligt kök med stor
matplats. Mäklare: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

Accepterat pris: 3 950 000 kr / Boarea: 214 kvm
Tomtarea: 949 kvm / Rum: 7 rum, varav 5 sovrum
Rymlig och välplanerad 2-plansvilla byggd 2006.
Öppen planlösning, stort ljust kök och vardagsrum
med braskamin. Skön golvvärme i hela huset.
Mäklare: Sophia Åkerman, 070-760 46 63

Accepterat pris: 2 975 000 kr / Boarea: 144 + 35 kvm
Tomtarea: 730 kvm / Rum: 5 rum och kök
Enda huset med fritt gavelläge. Mycket välskött.
Härliga sällskapsutrymmen. 30 kvm inglasat
uterum. 41 kvm vardagsrum. Nyare ljust kök med
matplats. Mäklare: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

Accepterat pris: 2 995 000 kr / Boarea: 186 + 12 kvm
Tomtarea: 720 kvm / Rum: 6 rum och kök
Rymlig och läcker 2-plansvilla med generösa
utrymmen både inne och ute. Öppen planlösning.
Stort soldäck och veranda/balkong med högt
solläge i s/v. Mäklare: Johan Siönäs 0708-10 12 24

STENHAMRA / KLYVARESTIGEN 29

STYCKNINGSBAR TOMT
Utgångspris: 1 995 000 kr
Tomtarea: 2673 kvm
Styckningbar tomt. Idag bebyggd med
ett enklare fritidshus. Trevligt område i
Stenhamras utkant. Generös byggrätt om
250 kvm. Kommunalt V/A vid tomtgräns.
Mäklare: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

TRE GODA SKÄL ATT VÄLJA MÄKLARHUSET
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
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Ett stycke skolhistoria från Ekerö
Den ursprungliga Ekebyhovsskolan var något helt annat än
dagens skola. Skolan inrymdes
i det lilla röda huset på kullen
intill Ekebyhovskyrkan. Här
fanns ett klassrum, utedass och
inget indraget vatten. Detta var
naturligtvis längesedan, men än
finns de som upplevt och kan
berätta om skoltiden i det lilla
huset.
– Efter 62 år återförenades i april skolkamrater tillsammans med sin fröken. De gick i Ekebyhovsskolan och
var lärarinnan Ulla Mohlins allra första skolklass. Hon hade gått två år på
småskoleseminariet i Stockholm. För
att bli färdig småskolelärarinna gjorde
hon praktik två veckor och hamnade
då i Labenskyskolan i Sundby hos en
fröken Karin Berglund.
– Hon sa till mig: Hör du lilla UllaBritta, Henry Röttorp har talat om att
lilla Ekebyhovsskolan behöver en lärarinna. Jag tycker att du ska söka den
tjänsten. Vi vill ha dig efter ”Helga i
granhäcken”, berättar Ulla Mohlin.
”Helga i granhäcken” hette Helga

Karlsson och bodde i skolhuset tillsammans med sin mor. Hon undervisade här 1906 till 1941. Hennes
smeknamn kom sig av den granhäck
som fanns runt skolan. Henry Röttorp skriver i sin skrift ”Ekerö förr
och nu” följande: ”Det lilla röda
huset med sina vita knutar och
med välskötta blommor i alla fönster log vänligt inbjudande innanför
den höga granhäcken.” Om Helgas
smeknamn skriver han vidare: ”Det
namnet ger ännu idag assosiationer
av härligt doftande kaffe, minst sju
sorters nybakade kakor och en vithårig gammal dam i soffan. Helga
Haldert var nämligen nog lycklig
att få ha både mor och syster hos sig.
Därigenom blev hon förskonad för
den ångest och den oro som ofta varit ensamma landsbygdslärarinnors
lott.”
Helga bytte sitt efternamn till
Haldert, men hon var ogift berättar
Ulla Mohlin och tillägger:
– När jag kom till skolhuset var det
ett hål i golvet ner till källaren. Detta
för att Helga inte skulle behöva gå ut
för att komma ner i källaren, vars dörr
var på utsidan av huset. Det sas att
Helga inte vågade gå ut på kvällarna
då hon var rädd att karlarna skulle
våldta henne, säger Ulla som är åter
på plats i sin gamla skolsal. Idag är här
en secondhand-butik, men Ulla känner sig hemma i lokalerna ändå. Hon
har mycket kära minnen att dela med
sig av men hon är inte bekant med
skolans tidigaste historia.
Britt-Marie Edvardsson var en av

Ulla Molins första elever i Ekebyhovsskolan. Förutom att hon själv
gått i skola här, vet hon lite om hur
Helga i granhäcken var.
– Min mamma gick för henne
1917 och min syster 1939. Tack och
lov att jag slapp Helga. Hon var en
sträng fröken har jag fått höra, säger
Britt-Marie och tillägger:
– Vår fröken Ulla gjorde så mycket för oss. Hon var en fröken som
gav mig trygghet. Jag skulle önska
att alla barn ﬁck samma förmån.
Mälaröarnas nyheter har tillsammans med kommunens arkivarie
Annelie Brattgård försökt ta reda
på när skolan byggdes. Det som vi
ﬁnner i kommunens arkiv är att den
med största sannolikhet byggdes
1882. Britt-Marie Edvardsson kan
också berätta att den första klassen
i skolan var här 1882.
Huset bestod av en skoldel och

en bostadsdel. I kommunens arkiv
ﬁnns ett hyresavtal från 1893 där
en Carl Gustav Engström hyr rum
i skolhuset för 40 riksdaler per år.
Detta mot att ”hyresgästen förbinder sig att utan ersättning skotta
gången vintertid, såväl från landsvägen till husets stugor som i övrigt
var så behöves.”
Det ﬁnns gott om gamla handlingar att fördjupa sig i i kommunens
arkiv och går man vidare till stadsarkivet går det att ﬁnna ännu mer om
skolans historia. Men att tala med
en livs levande person som kan beskriva ett stycke skolhistoria ger en
extra känsla.
Ulla Mohlin är idag 82 år. Hon var
endast 20 år då hon tillträdde som
småskolelärarinna i Ekebyhovsskolan. Även då bodde ett par i bostadsdelen som hjälpte till med allehanda
ting kring huset. Det var smeden
Ellert Nyström och hans hustru Sigrid.
– De tog hand om mig och de blev
mina vänner. De hade ett signalsystem med mig. En knackning i väggen betydde att jag hade telefon. Två
knackningar innebar att då var kaffet
klart med nybakta bullar. Då sa jag
till de små liven, jaa hörni, nu ska
jag nog gå in och prata i telefon lite
grann. Så började de att skriva och
räkna och där satt jag och ﬁkade och
åt nybakta bullar, berättar Ulla glatt.
Tre knackningar i väggen betydde
att det var någon som kom som de
inte visste vem det var. Det kunde
röra sig om skolinspektörer.
– Då kom en gammal farbror hit
upp och såg de här söta barnen och
sa: ja här har ni trevligt. Så tog han
fram en stor loggbok och skrev att
han hade besökt skolan och jag blev
godkänd.

Ulla Mohlin, eller som hon hette
som ogift, Ulla-Britta Sörnäs, var
säkerligen väl förtjänt ett godkännande. Då hennes förstaklassare gått
en termin kunde de redan läsa och
till första advent började de med
skrivstil. Hon tvekade inte heller att
ta egna initiativ.
– När jag ﬁck tjänsten blev jag kalllad till styrelsemöte på Rastaholme.
Jag ﬁck en gladiolus på mötet och sa
de: Kära lilla Ulla-Britta Sörnäs, vi
undrar om lilla fröken Ulla-Britta
önskar någonting? Ja sa jag, när barnen ska gå på dasset så virvlar alla lösa
papper runt så kunde jag få rullar istället? berättar Ulla.
Hon ﬁck toapapper på rullar. När
hon så träffade de andra lärarinnorna
i kommunen blev kommentaren
”Kom ihåg nu lilla Ulla-Britta att
några vattenfärger, det har vi inte på
lågstadiet. Det får vi när vi kommer i
trefyran.”
– Men jag jobbade själv i min lilla
skola och jag bestämde för mig själv
så det blev vattenfärger.
Helt själv var hon dock inte. Utöver
paret Nyström fanns också Irma Eriksson. Hon ﬁck 780 kronor i årslön
som mattant och för att hålla ordning.
– Hon höll alla i herrans tukt och
förmaning och det var ordning och
reda. Hon kollade att vi satt ordentligt och såg efter att det inte slösades med pappret, berättar Ulla.
Maten bussades från Träkvistaskolan. Barnen stod på tur för att
med Irmas hjälp springa ner och
släpa kärran med mat och tallrikar.
Det fanns inget vatten och avlopp
här utan bara två hinkar med vatten
under en bänk.
Britt-Marie Edvardsson är även
systerdotter till Irma Eriksson.
– För dryga tio år sedan sa Irma
till mig att jag borde ordna en klasssträff. Det blev så och Irma som då
var hundra år skulle ha varit med.
Sorgsamt nog begravdes hon dagen
före vår träff, berättar Britt-Marie.
Ulla Mohlin utbildade sig vidare
till speciallärare och arbetade i
kommunen i totalt 33 år.

Fotografi från 1917/1918. Lärarinnan Helga Hallert, eller ”Helga i granhäcken” som hon
kallades. Helga undervisade på skolan 1906 till 1941. Hon syns i vit blus, nummer två
från höger i översta raden.

Fotografi från 1950. Nyutexaminerade lärarinnan Ulla Molin med sin allra första
skolklass. Hennes elev Ulla-Britt Edvardsson, nummer fyra från höger i övre raden,
skulle önska att alla barn fick samma trygga skolgång som hon fick på gamla
Ekebyhovsskolan.

Det stycke skolhistoria från gamla

Ekebyhovsskolan som Ulla förmedlar spänner över 13 år. 1963 ﬂyttade skolverksamheten över till den
nybyggda Tappströmsskolan.
Det lilla skolhuset har betydligt mer historia att berätta, så som
att det år 1900 ﬁck tjänstgöra som
sjukhus då en svår difteriepedemi
rasade på Mälaröarna och värst i
Ekebyhovsområdet. Långt senare,
efter att skolverksamheten ﬂyttat till Tappström var här ett tag

Gamla Ekebyhovsskolan står fortfarande kvar. Idag sker dock ingen undervisning i
byggnaden. Sedan ett par år tillbaka drivs här en secondhand-butik. Foto: Ewa Linnros

förskola och idag är det som sagt en
secondhand-butik.
Helga i granhäckens hål i golvet till
källaren är borta, ingen kateder och
inga pulpeter ﬁnns kvar. Men den
som nu har läst om Ullas minnen och

fått en kort inblick i något av husets
övriga historia, har kanske fått en ny
bild av det gamla röda huset på kullen
vid Ekebyhovskyrkan.
EWA LINNROS

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

www.raktpa.se

MÅLA HUSET I SOMMAR?

25 %
RABATT PÅ NORDSJÖ
ONE FASADFÄRG!
Kan inte kombineras med andra rabatter.

Nordsjö One är färgen som behåller glans
och kulör i upp till 16 år!

Din idé – vår design!

C

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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Gör en skiva på en månad
Musikern och stenhamrabon
Jana Persson har gjort fem skivor med i snitt tio låtar per skiva
på fem år. Men nästan ingen har
hört dem…
I huset i Stenhamra bor Jana Persson tillsammans med hustrun Camilla och döttrarna Amanda, 17 år
och Emilott, 19 år. Amanda är redan
bekant för många då hon var nära att
ta sig till ﬁnal i TV4:s Idol. Storasyster Emilott går på sista året i gymnasiet på musiklinjen så musiken har
deﬁnitivt en stor plats hos familjen
Persson, även om Jana nuförtiden
bara sysslar med musiken på fritiden.
– Jag är musiker från början. På
80-talet spelade jag mycket musik i frikyrkliga sammanhang. Där
slog jag igenom och ﬁck en nisch
tillsammans med diverse artister.
Jag hade några band och ﬁck ett gott
rykte som frilansgitarrist, berättar
Jana som tillsammans med grannen, vännen och musikern Janne
Hedlund slagit sig ned i köket för en
pratstund om musiken och alla de
skivor som producerats de senaste
åren, de skivor som knappt någon
har hört.
– Jag hittade en tävling på internet. Det man skulle göra var att utmana sin egen kreativitet och att få
ur sig material. Så jag tyckte att det
där var väl en bra ursäkt för att få ur
sig låtar, berättar Jana.
Den tävling han hittat heter RPM

Challenge. RPM står för record producing month.
Utmaningen är världsomspännande och går ut på att man under
årets kortaste och tråkigaste månad
skriver låtar och spelar in ett album.
Jana Persson har lyckats med detta
fem år i rad.
– Under februari månad ska man
producera minst tio låtar eller 35
minuter musik om man gör väldigt
långa låtar. I början trodde jag att
jag kunde hålla till i vårt rum där vi
har kontor, men det fungerade inte
så bra. Eftersom jag jobbade på dagarna var jag tvungen att spela på
nätterna. Så jag ﬂyttade ut i bastun
och drog in en förlängningssladd
dit, fällde upp ett campingbord och
hade en laptop, en mikrofon och
mina gitarrer.
Janas bakgrund som musiker var
naturligtvis till stor hjälp under ar-

betet med skivorna. Under 90-talet
avtog visserligen hans musikerliv
något då han träffade hustrun, ﬁck
fast jobb som systemutvecklare och
blev far. Men han hade ett band som
hette Vagabond som spelade pop på
svenska. De hade en liten hit sommaren 1991 med låten ”Även i mitt
liv”.
– Det var faktiskt en av de mest
spelade låtarna den sommaren. Men
vi kom ihop oss med skivbolaget tyvärr så det blev bara en singel.
Men rutinen på att spela in hade
han med sig när han nu skulle få till
sin första skiva till RPM. Han hade
en metodik, det gällde bara att tekniken skulle fungera.
– Sedan var det materialet. Jag
hade ganska mycket redan, sedan
skrev jag några låtar till. Man blir
inspirerad när man kommer igång
och den kreativa processen börjar
ﬂöda. När man får lite press på sig,
då kommer idéer. Då gäller det att
greppa tag i dem, exploatera och utvidga dem.
Det gick över förväntan och Jana
lyckades att producera en platta på
en månad.
Sedan dess har han fortsatt varje
år. Bastun är numera ombygd till
en liten hemmastudio där såväl han
som döttrarna kan spela in.

”Sedan jag slutade att
göra musik på heltid så
är det roligare att göra
musik.”

Jana samarbetar med Janne Hedlund när musiken till RPM skapas.
– Oftast går det till så att Jana mailar material via en så kallad dropbox
på nätet där det kommer ett embryo
till en låt. Då sitter jag hemma hos
mig och trummar till det och skickar
sedan tillbaka det till honom. Sedan
pingpongar vi materialet fram och
tillbaka ﬂera vändor, berättar Janne.
Janne arbetar med ljudteknik på

dagarna vilket också innebär att han
har bättre tekniska verktyg.
– Vi kan dryfta lite olika tekniska
asspekter på saker och ting. Vi har
fört den här processen framåt med
ganska rejäla kliv rent ljudkvalitets-

Jana Persson har gjort fem skivor på fem år, men det är inte många som hört musiken. All musik har kommit till i Janas hemmastudio
som tidigare var bastu.
Foto: Ewa Linnros

mässigt. Den plattan vi har gjort i år
är väldigt bra tycker jag, fortsätter
Janne.
När väl skivan är klar skickas den,
nedbränd på en CD med egentillverkat omslag. Den hamnar då i
USA. Från början startades tävlingen av en liten tidning i New Hampshire i USA.
– De upplåter sitt kontor för att ta
in alla de här skivorna. Det har varit mellan två till tretusen som har
anmält sig varje gång och det är ganska stadigt en tredjedel som klarar
av att få ihop en skiva. Det innebär
att det kommer in uppåt sju till åttahundra plattor där, berättar Janne.
Många, precis som Jana, återkommer från år till år. Priset är att man
har lyckats göra en platta. På RPM

challenge hemsida ﬁnns sedan en
jukebox där man kan lyssna på i
stort sett all musik som har producerats.
– Under de två första åren som
jag var med fanns det en amerikansk fri radiostation som gjorde
en grej på RPM challenge. Då ﬁck
man som artist signera en av låtarna
som representativ. De satte en kille
att lyssna på den här låten från varje
artist. Han lyssnade igenom hela utbudet på nära 700 låtar. Sedan valde
han ut tio stycken och då valde han
en av mina låtar. Så den spelades en
gång i amerikansk radio och den kanalen har många lyssnare, berättar
Jana.
Så mycket mer än så sprids alltså inte denna stora produktion av
musik. Men för Jana är det inte det

som är det viktiga.
– Sedan jag slutade att göra musik
på heltid så är det roligare att göra
musik. Jag gör det på egna villkor.
Jag behöver inte kompromissa om
jag inte vill, säger Jana.
Han lägger ut allt material fritt på

Facebook så där kan den som vill
lyssna. Han har också en egen hemsida där hans musik ﬁnns tillgänglig.
– Jag har inga ambitioner att vara
artist. Jag är över 50 år så jag tycker
det verkar lite halvlöjligt. Artisteriet
överlåter jag åt mina två döttrar istället. Som tur är är de begåvade båda
två, avslutar Jana med ett leende.

EWA LINNROS

Namn Jana Persson
Bor Stenhamra
Bäst med Mälaröarna Landsbygd i storstad. Lätt att fly till, lätt att fly från...
Favoritplats på Mälaröarna Många. Drottningholms slott, Adelsö - Birka, Stenbrottet i Stenhamra, Blå
lagunen.
Oanad talang Kan slå upp tecken i ett kinesiskt lexikon.
Vill ändra på Termodynamikens andra huvudsats.

TILL VÅRSTÄDNINGEN

HYR CONTAINER
VI HAR ALLA STORLEKAR
7UDQVSRUW0DVNLQHU0DUNHQWUHSUHQDGHU*UXV6DQGRFK-RUGSURGXNWHU&RQWDLQHUV

6SnQJD0lODU|/%&$%ZZZVPOEFVH

Med en bra grill
blir middagen en fest

Nu ännu fler
produkter att
välja på!

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

Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

Gör en
insats för
Ekerö!
Vill du vara med och
påverka den moderata politiken i Ekerö
kommun?
Ekerömoderaterna har under de senast
åren fått många nya medlemmar som
bland annat genomgått vår kandidatskola. Nu behöver vi ännu ﬂer aktiva
medlemmar som är beredda att ställa
upp i nämnder och styrelser. Därför
drar vi igång med en ny kandidatskola
i september.
Kandidatskolan innehåller 8 utbildningstillfällen och sträcker sig från
september 2012 till april 2013. Den
innehåller bland annat information om
hur den politiska organisationen fungerar, hur de olika nämnderna arbetar,
Landstingsbesök och Riksdagsbesök
och mycket annat.
Är du intresserad att vara med och
påverka den moderata politiken och
Ekerös framtid är du välkommen att
anmäla dig till:

DEMIDEKK ULTIMATE
– Nu även som helmatt
• Gör att huset ser nymålat ut under längre tid.
• Unik kombination alkydolja/akryl.
• Välj mellan klassiskt halvblankt eller elegant helmatt.
• Mycket långa underhållsintervaller.
BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

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

Lena Gerby på
lena.gerby@glocalnet.net
eller Ann-Britt Fransson på
annbritt.fransson@gmail.com
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Storsatsning i Drottningholm
DROTTNINGHOLM | Drottningholmsteatern står inför
en storsatsning denna sommar då evenemangsverksamheten tar sig ut i parken och vänder sig till en så
bred publik som möjligt.
Esprit är namnet på teaterns
nystartade evenemangsverksamhet. Det blir ﬁlmvisning
och musik i parken, konst
och sång i Déjeunersalongen,
seminarier, introduktioner
och samtal.
Bakom satsningen ligger
Soﬁ Lerström, Drottningholmsteaterns
nytillträda
VD och teaterns konstnärlige
ledare, Mark Tatlow.
– Både Mark och jag känner att vi ska, genom att ha så
mycket olika typer av evenemang, få ut ett budskap om
att vi vill att kulturarvet ska
göras tillgängligt för ﬂer och
för en yngre målgrupp också,
berättar Soﬁ Lerström.
De kallar det internt för ett
pilotår där de ska se efter vad
det är som fungerar och om
publiken hittar hit.
– Allt ska utgå från den här
otroligt speciﬁka platsen.
Den är ju så laddad med historia, känslor och skönhet
så det vi gör härinne på teatern och därute i parken, det
måste göras med en otroligt
känslig hand.
Den stora säsongsinvigningen äger rum den 26 maj.
Då bjuds det på evenemang

från sen eftermiddag till
skymning. Bland annat visas
Romeo och Juliakörens familjeföreställning av Strindbergs ”Tobaksladans hemligheter.”
– Det är ju en Strindbergstext och då kanske man
undrar hur det kommer in
i 1700-talsmiljön. Benoit
Malmberg som är konstnärlig ledare för kören har gjort
en jättefrin ram kring hela
historien. Det som är tobaksladan det är egentligen teatern. Det här är en berättelse
om en operasångerska som i
sitt högmod faller och misslyckas och försvinner från
operan. I berättelsen kommer hon sedan att bli ödmjukare och tas in i operans värld
igen. Det är en teaterlek och
en ﬁn liten historia. Här har
Benoit Malmberg vävt in välkända körsatser ur operaverk
som inte alls är 1700-tal utan
det är Verdi och lite annat,
fortsätter Soﬁ Lerström.
Under invigningen blir det

konsert i Dejeunersalongen
och dessutom utomhusbio.
Det är Bergmans ﬁlmatisering av Mozarts trollﬂöjten.
Filmduken kommer att stå
framför slänten utanför Dejeunersalongen och publiken har gott om plats att slå
sig ned här.
– Det är verkligen en utmaning. Vi har mätt via digitala tjänster och om allt

Drottningholmsteaterns fasad ut mot Engelska parken. Här är det meningen att publik ska slå sig ned för att se Ingmar Bergmans filmatisering av
Mozarts trollflöjten. Det är bara ett av alla de evenemang som kommer att ske i sommar i Drottningholm.
Foto: Sofi Sykfont

stämmer, kommer solen att
gå ned bakom engelska parken precis kvart över nio när
ﬁlmen ska börja, säger Soﬁ
Lerström och fortsätter:
– Vi kommer bland annat
att i samarbete med Bergmansstiftelsen göra ”Bergman och musiken”. Håkan
Hagegård har preliminärt
sagt att han kan komma.

Sedan blir det andra småaktiviteter.
Efter själva invigningsdagen fortsätter evenemangen.
Den 27 maj har operan Jason
och Medea premiär. Familjeföreställningen fortsätter att
spelas under sommaren.
Teatern har även startat ett

samarbete med slottsför-

valtningen, som gör en stor
trädgårdsutställning. Teatern kommer att vara med
ute i parken vid några tillfällen med sång och musik.
Den 28 juli tar de ut hela
orkestern på fyra olika platser mellan klockan tolv och
klockan två.
– Det är också ett sätt att
försöka få hela den här un-

derbara platsen att bli levande och att det ﬁnns ett ﬂöde
emellan parken och teatern.
Musiken, teatern och dansen har också en plats därute i parken. Och allt till fri
entré, jag vill att det ska vara
en elegant folkfest, avslutar
Soﬁ Lerström.
EWA LINNROS

Kulturskolans årliga kulturfest i Ekebyhov
EKEBYHOV| För fjärde
året i rad ordnar Ekerö
kultur med Ekerö kulturskola i spetsen kulturfest
för stora och små. Den 3
juni fylls Ekebyhov slott
och slottspark av musik,
sång, dans och teater.
– Meningen med Kulturfest 2012 är att besökarna
ska kunna söndagsstrosa
genom våra verksamheter,
berättar Marita Henningsdotter Lovnér, nytillträdd
chef för Kulturskolan.

– Ekerö kulturskola utbildar flera hundra av kommunens barn och unga. Vi
är stolta och kaxiga över alla
som finns i vår verksamhet, oavsett om de kommer
att stå på scenen just söndagen den 3 juni eller inte.
För oss är själva lärandet
målet, men kulturfesten är
ett fint sätt att bjuda publiken på delar av det vi jobbat
med under läsåret, fortsätter hon och poängterar att
hon tycker att Kulturskolan
är en viktig motkraft till de

ökade klyftorna inom skolan.
Själva föreställningarna
pågår mellan klockan 12 och
16 och dagen är fylld av föreställningar och konserter.
Biblioteket och fritidsgårdarna är också delaktiga i
festligheterna och har ordnat vad som lite kryptiskt
kallas ”mys” i slottet.
Under dagen kommer
även lite äldre elever att avtackas.
– Det är viktigt med ceremonier som gestaltar och

befäster unga människors
vilja till långsiktigt lärande
och mod att använda den
egna rösten och därigenom
förmågan att lyssna på andras, säger Marita Henningsdotter Lovnér.
LO BÄCKLINDER
Kulturskolans blåsinstrumentlärare Rikard Peterson och Carin Lööf
sprider glädje och entusiamen
till elever och publik. Fotografiet
är från Kulturskolans kulturfest i
Ekebyhovsparken 2011.
Foto: Ewa Linnros

NU I JUNGFRUSUND

Ge mamma
något speciellt

AJ
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SPA -behandling

med alger, lera eller choklad

Hotstonemassage
Edblad smycken
”En Halv Dag”

med behandlingar från topp till tå
Presentkort för alla!
Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50
www.sensebysea.se

9L|QVNDU)ULGDYlONRPPHQ
WLOOEDNDIUnQPDPPDOHGLJKHWHQ
VÅRA ÖPPETTIDER

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre

8.00 - 19.00
7.30 - 16.30
7.30 - 19.00
10.00 - 19.00
8.00 - 16.00

Tel 08 -560 313 31
Bryggavägen 133, Jungfrusund
www.naprapaternaekerö.se



Din NÄRAKUT för hund och katt!

 AKUTBESÖK?

 TANDPROBLEM?

Minska din
energiförbrukning
KlimatskivanTM är en pålitlig
fasadisolering vid tilläggsisolering
och nybyggnation. Den klarar även
BBR:s fuktkrav och kan tidigt
under byggnationen sättas upp
som ett vind och fuktskydd.

 BOKA TID?

Kom till oss – vi hjälper Dig!

Du kan även
tilläggsisolera direkt
på befintlig panel

Vi erbjuder veterinärer med specialistkompetens
inom kirurgi och medicin, välutrustad operationsavdelning,
egen avdelning för tandproblem, avancerat laboratorium,
ultraljud och digitalröntgen.

TELEFON 08-36 26 70
VÄNTETIDS
GARANTI
PÅ AKUTBESÖK
Läs mer på vår hemsida

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
Ö
44EL     s &AX    

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

IINFO FARINGSOTRASE s WWWFARINGSOTRASE
&&ËRENTUNAV    3KÍ

www.vasterortdjursjukhus.se
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Ekerö Royal Jazz öppnade sin välbesökta konsert i Ekebyhovs slott
den 13 maj med en champagneskål för att fira sina 40 år i jazzbranschen. De två gruppmedlemmar som har varit med ända från starten
1972 är Lasse Eriksson – klarinett (tv) och Lennart Odlinder – piano
(th). Gruppen tog sitt nuvarande namn när kungaparet flyttade till kommunen.
Foto: Ove Westerberg

Mälarö träningsverk Den 20 maj invigde Mälarö träningsverk ett
utomhusgym i trä. Samtidigt firade träningsverket ettårsjubileum i
Jungfrusunds marina.

Foto: Ewa Linnros

Fritidshemmens dag Den 8 maj firades traditionsenligt ”Fritidshemmens dag” på Träkvista skola. Tivoli med spökhus, fiskdamm och
ansiktsmålningar var några av de populära aktiviteterna. Tivoliclownen
lyckades också till allas förtjusning att pricka en av lärarna med tårta i
ansiktet.
Foto: Jeanette Freszals

Mälaröarnas biodlarförening bjuder varannan söndag in alla de
medlemmar som nyligen klivit in i bibranschen till föreningens bigård
i Ekebyhovsparken. Under ledning av bimäster Bengt Haglund får de
en god inblick i binas fascinerande värld. Föreningens 35 medlemmars
bin bidrar till polineringen av öarnas blommor och produktion av äkta
mälarhonung.
Foto: Ove Westerberg

Färingsö trä Trots halvdåligt väder kom det närmare 200 personer till
Färingsö träs grillafton. Där bjöds förutom mat på tävlingar och demonstrationer från 30 leverantörer och hantverksskolor.

Foto: Charlie Daelander

Seaside Snart har ett halvår passerat sedan Seaside lämnade Ekerö.
Nu är båten i Nordnorge där frivilliga krafter arbetar med att renovera
“Gamle Skogøy” som hon heter idag. På bilden syns den färdigmålade
skorstenen.

Munsö kyrka Sedan första advent har Munsö kyrka varit stängd för
renovering men nu är arbetet inne i slutfasen och i pingst släpps åter
kyrkobesökarna in i en av landets få runda kyrkor.

Foto: Helfrid Pettersen

Foto: Marianne Abrahamsson

Radisson Blu Royal Park Hotel ligger mitt i
Hagaparken alldeles intill Brunnsviken. Här
ﬁnns alla faciliteter – både för den stora
kongressen eller det lilla personliga mötet.
Välkommen att prova oss du också!
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Skå IK bjuder in till
Tre Kronors hockeyskola
6NULGVNRVNRODO|UGDJDUNO
Tjejer och killar i åldrar är välkomna. Vi övar grundläggande skridskoåkning under roliga
former. 8WUXVWQLQJ: Hjälm, gärna med galler, skridskor, halsskydd och vantar

Skå IKs ungdomlag Team 01,
02, 03 och 04 söker nya spelare. Första säsongen är kostnadsfri och vid provträning till
våra ungdomslag kan vi ordna
lån av utrustning. För information angående provträning
kontakta Anneli Westerlund på
anneli.westerlund@gmail.com.
Mer information om vår
hockeyverksamhet och våra
aktivitetsavgifter hittar du på
www.skaik.se/hockey

+RFNH\VNRODO|UGDJDUNO
Tjejer och killar i alla åldrar välkomnas till vår hockeyskola. Instruktörerna kommer från
Mälarö HF´s juniorlag.8WUXVWQLQJHjälm med galler, skridskor, halsskydd och handskar.
.RVWQDGVNULGVNRVNRODQ 600 kr/barn, hela säsongen
.RVWQDGKRFNH\VNRODQ 600 kr/barn, hela säsongen
I hockeyskolans avgift ingår en hockeyklubba
Skridskoskola+hockeyskola 700 kr/barn, hela säsongen.
Säsongen börjar i oktober. Information kommer att läggas ut
på vår hemsidan ZZZVNDLNVHKRFNH\

7UHNURQRUKRFNH\VNRODI|UWMHMHU
Utrustning: se ovan (hockeyskolan)
Tid meddelas senare.
För mer info angånde våra olika skridsko- och hockeyskolor
kontakta Louise Kärrhage louise.karrhage@live.se

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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• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata
annonsmarknad.

Varför får man inte ställa
frågor om Ekerö bostäder?
Frågor till Inger Linge (M) och Peter
Carpelan (M).
Kommunfullmäktige i Ekerö beslutade den 25 oktober 2011 att ärendet
om försäljningen av Ekerö bostäder
skulle återremitteras till kommunstyrelsen enligt reglerna för minoritets
återremiss. Frågan om försäljningen
av Ekerö bostäder har därefter inte
behandlats i kommunstyrelsen eller
dess arbetsutskott. Detta innebär att
försäljnings-ärendet är pågående.
Invånarna i Ekerö har i folkomröstningen 25 mars 2012 sagt nej till
försäljningen av Ekerö bostäder.

Ja-alliansen i Ekerö har därefter på
kommunens hemsida den 27 maj 2012
och i annons i Mälaröarnas nyheter
nummer 6 angivit att man kommer
att följa ekeröbornas vilja att inte sälja
Ekerö bostäder.
Den 24 april 2012 diskuterade vi i
kommunfullmäktige kommunens
årsredovisning för år 2011, det vill säga
det som hände i Ekerö 2011. Jag begärde
då att få fråga kommunstyrelsens
ordförande Peter Carpelan när det åter
remitterade ärendet skulle tas upp i
kommunfullmäktige. Ordföranden i
fullmäktige Inger Linge meddelade att
jag inte ﬁck fråga om ärendet.

Min fråga till fullmäktiges ordförande
Inger Linge (M) är nu: Beslut om återremiss fattades år 2011, som årsredovisningen omfattar. Varför ﬁck jag inte
fråga om ärendet?
Nästa sammanträde i kommunfullmäktige, som skulle ha genomförts
den 22 maj, är inställt.
Jag vill därför på detta sätt fråga
kommunalrådet Peter Carpelan (M)
det jag inte ﬁck göra den 24 april: När
kommer återremissen om försäljning
av Ekerö bostäder att tas upp i kommunfullmäktige?
– Kenneth Lindmark (V)

Inga hus på Ekerövallen!

Därför ﬁnns vi!
I över 100 år har vi funnits för att låta människor
mötas och förverkliga sina
idéer. En mötesplats för
aktivitet, dialog och intressegemenskap gör att människor växer och utvecklar
samhället tror vi. Våra rum
är öppna för alla. I våra rum
har barn sprungit, kärlekar mötts, stora artister
uppträtt och gemensamhet skapats. Därför blir vi
oerhört ledsna när någon
eller några konsekvent river
ner våra afﬁscher när vi gör

Barn lider i
alla samhällsklasser

något arrangemang. Vi är
en fattig förening som ändå
oförtrutet arbetar för att våra
medmänniskor ska kunna
mötas och utvecklas. Vi konkurrerar inte med någon, vi
ser hellre samarbeten som
det bästa arbetssättet. Vi
strävar hela tiden efter att
vara en plats dit människor
vill komma för att de känner
sig välkomna och kan få vara
sig själva. Därför ﬁnns vi.

Jag är en kille på 11 år som gillar att spela fotboll. Varför ska ni
bygga hus på Ekerövallen? Den är så bra! Vi brukar träna där så
snälla ta inte bort Ekerövallen!
– Fotbollskille

Udda kösystem!
Jag är mycket förvånad över färjepersonalens kösystem. Jag
har de senaste gångerna missat färjan och hamnat först i kön
till nästa och har då fått åka ombord först. När sedan lamporna
som visar i vilken ordning bilarna ska åka av tänds, ja då gäller
det omvända och ”min” ﬁl släpps av sist. Märkligt!

– Styrelsen Ölsta folkets
hus och park

I nummer 7 av Mälaröarnas
nyheter beskrivs att antalet
barnavårdsanmälningar
ökar. Och barnfattigdomen.
Det sistnämnda vet jag
stämmer: mina barn har inte
samma möjligheter som
andra. De får slita ut och växa
ur sina kläder innan de får
nya. Och socialen avslår helt
godtyckligt ansökningar om
stöd. Elektroniska leksaker
som alla andra har får de
på bekostnad av andra räkningar. Men att barnen far
illa i familjen har ingen direkt
koppling till den sociala
statusen. Samhället är hårt
och utsorterande och det
genomsyrar alla mänskliga
relationer – inte minst drabbar det barnen. Det är alldeles för simpelt att anklaga
redan utsatta grupper av
medborgare som skyldiga till
eländet. Man kan lika gärna
peka ut ”övertidsarbetande
höginkomsttagare, som inte
har tid för sina barn”.
Det ﬁnns början till en klar
tanke hos socialchef Johan
Persson. Utförsäkrade och
fattiga mår riktigt dåligt.
Men olyckliga och misskötta
barn ﬁnns likväl hos de rika.
Fast dem är det ingen som
anmäler.

– Rättvist kösystem tack!

Kingswood – din inredningsbutik på Ekerö

Vi har studentpresenten,
”istället” för en blomma-presenten
eller nya kuddar till soffan!
Kom in och bli inspirerad!
Erbjudande
MORS DAG!
Halsband från
astrid & agnes
i rostfritt stål 299:Ekerö centrum – Mälarö torg 14
Telefon 560 355 94
Månd-fred 10-18.30. Lörd10-15

Ekerö kommunfullmäktige

– Sjukskriven mamma

BEACH 2012!
Bli av med fettdepåer och celluliter med hjälpa av
vår nya högteknologiska apparatur där resultatet
blir bättre än med kirurgisk fettsugning

Introduktionserbjudande:

30% RABATT
på 4 ggr-paketet
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Erbjudandet gäller i maj och juni 2012 mot uppvisande av denna kupong.

Nu kan du boka
tid via nätet!

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

b ld
EKERO

Kommunfullmäktiges
sammanträde tisdag den 22 maj
2012 kl. 18.00 ställs in på grund av
för få och ej brådskande ärenden.

Inger Linge

BYRA

Kommunfullmäktiges ordförande

3:a Ekerö/Stenhamra
Adress: Vallviksvägen 13 Accepterat pris: 1 750 000 kr
Mån. avg: 3400 kr Boarea: 78 kvm Byggår: 1929/1998
Visning: Sön 20/5 12.00-13.00 o Mån 21/5 17.30-18.00
Kontakt: 070-9997935

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se
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Så har det hänt igen – pojke påkörd!
En pojke blev påkörd av
buss på Väsbyvägen! Tack
Mälaröarnas nyheter för
ert engagemang i traﬁksäkerheten på Ekerö. Jag själv
med ﬂera har sedan många
år brevväxlat/mailat med
traﬁkansvariga i kommunen, både tjänstemän och
politiker. Inför senaste valet
lovade moderaterna att se
över den bedrövliga traﬁksituationen SandviksvägenJungfrusundsvägen. Men
efter valet hände ingenting.
Vid alla övriga korsningar
utmed Jungfrusundsvsägen
har någon form av traﬁksäkerhetsåtgärd vidtagits
(30-sträcka, övergångsställe,

gångbana), alla utom korsningen Sandviksvägen där
det dessutom ﬁnns en livsfarlig busshållplats placerad
invid vägrenen. Det råder hög
hastighet på raksträckan här
och häckar skymmer sikten
för de korta barnen. Man
målar övergångsställen både
här och där, till och med över
Fantholmsvägen vid Södran,
där det kör en bil varannan
timme, kanske någon kommunpolitiker bor där?
På Hummelvretsvägen
ﬁnns två övergångsställen cirka 60 meter från
varandra, även där låg
traﬁkintensitet! Självklart
är det bra att också dessa

övergångsställen ﬁnns, men
varför gör man ingenting
för traﬁksäkerheten för alla
som bor på Sandviksvägen?
Det kan inte vara så svårt att
anlägga en gångbana utmed
Jungfrusundsvägen som
förbinder Sandviksvägen
med övergångsstället vid
Lundhagsvägen. En enkel
och säker lösning innan
en olycka händer även här.
Detta är barnens skolväg och
Jungfrusundsvägen måste
korsas för att barnen ska
komma till skolan, men det
tycks inte de traﬁkansvariga i
kommunen förstått.

nar och vänner, som alla
hjälpt till på frivillig basis.
Inga politiker har synts till...
Och vad skulle de kunna
hjälpa mig med? Disken?
Kundrelationer? Däremot
råkade jag se i Moderaternas
info/reklamblad inför förra
valet, att en bild på mitt lilla
café i Svartsjö fanns med i
samband med en text om hur
ﬁnt klimatet är för egna företagare är här i kommunen.
Ingen hade frågat mig om jag
ville vara med i politisk propaganda från moderaterna,
som alla i hela kommunen
ﬁck hem i brevlådan. Bra

Unna dig ett besök
i charmiga butiksbyn
på Färingsö!

– Ellinor

Årets raket
Läste i MN nr 8 att Ekerö är
årets raket när det gäller företagsklimatet i kommunen.
”Det är ju helt fantastiskt!”
tänker jag när jag börjar läsa
artikeln. Ju längre jag läser
desto mer fundersam blir
jag. Hur kan det vara politikernas förtjänst att jag vill
driva mitt företag här på ön?
Jag har inte fått något särskilt
besök, stöttning eller annan
”service” från en endaste
politiker. Jag har själv byggt
upp min lilla rörelse under
tre år. Arbetat sju dagar i
veckan med min fantastiska
syster och fantastiska gran-

UNNA DIG

reklam kan man tycka, men
ingen frågade mig!
I lilla Svartsjö by ﬁnns idag
tre ställen att ﬁka och äta på.
Helt underbart! Att det ﬁnns
så många driftiga människor
i vår kommun beror nog mer
på att egenföretagande ”smittar”. Men är det tack vare
glada, driftiga arbetsmyror
med stora visioner och envis
kämparglöd, som jobbar
”tjugofyrasju”, och deras
förstående stöttande familjer
eller är det tack vare politiker? Jag funderar vidare...
– Ise, Svartsjö café

Ta något att äta eller
dricka på Café Ramla in,
titta in i våra butiker
och verksamheter och
njut av våren i byn.
Välkomna!

Slottsboden
Drottningholm

Unika presenter med anknytning till
föremål i de Kungliga samlingarna
och Världsarvet Drottningholm.
Här ﬁnns även presenter till dop.

www.butiksbyn.se

öppet
maj–aug: dagligen 9.30–17.00
www.kungahuset.se

TROXHAMMAR BUTIKSBY
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Gärdsgårdsseriens första match
FOTBOLL | I gärdsgårdsseriens första prestigefyllda
”El Clásico” mellan Adelsö
IF och Munsö IF segrade
hemmalaget AIF rättvist
med 4-1.

genom munsöbon Zeb Gesang-Gottowt. Till skillnad
från AIF har MIF ﬂera spelare som har närkontakt med
hemmamyllan, något som är
bra tändvätska i derbyslag.
Även när MIF ﬁck spela med
tio man, efter en utvisning i
slutet av första halvlek, höll
man ihop laget och bjöd gott
motstånd ända till slutet.
Adelsö vann dock rättvist
efter mål av David Andersson, Houssein Soumare (2
mål) och Jesper Rosberg.

Försäsongsladdning samt tabelläge, med AIF i topp och
MIF i botten av division 7D,
gjorde AIF till storfavorit.
Möjligen gjorde detta att man
tog sig an uppgiften lite för
lättvindigt, vilket renderade
i att gästerna tog ledningen

et optimistisk säger tränaren
Ulf Bjursmarck.
I första toppmötet mot
Bromstens IK den 11 maj
blev det dessvärre förlust för
Adelsö med 4-2, men fjorton
omgångar återstår innan tabelläget är deﬁnitivt.

De kommande fyra omgångarna, då AIF möter seriens
övriga topplag, kommer att
visa om man är ett lag för division 6, dit siktet är inställt.
Serien betraktas dock som
Stockholms svåraste division
7-serie, så det gäller för AIF
att prestera bättre än i derbyt
om man ska nå målet.
– Vi har en mycket bred
trupp där det är konkurrens
om alla platser, vilket höjt
intensiteten och kvaliteten i
truppen rejält, så jag är myck-

OVE WESTERBERG
Adelsö IF hyllas efter derbysegern av sina största fans.

Foto: Ove Westerberg

Ungdomarna i fokus på Mälarö GK

Stor uppslutning på innebandy-avslutning

GOLF | I år är det ”Ungdomens år” på Mälaröarnas
golfklubb.

INNEBANDY | Nästan 500
innebandyspelare deltog i
Ekerö IK:s årliga innebandyavslutning i Bollhallen den
28 april.

Ungdomens år är en en särskild juniorsatsning.
– MGK har en bra juniorverksamhet men det kan
bli bättre. Bland annat har vi
märkt att vi tappar golfare när
de kommer upp i tonåren, en
trend som visar sig i hela Sverige, berättar Christin Chronholm ordförande i juniorkommittén.
Ungdomsverksamheten är
uppdelad i tre faser. Det första
är ”Golfkul” för barn i åldrarna sex till nio år. Den är föräldrastyrd och här leker man golf
vid tio träningstillfällen. Nästa
fas, mellangruppen är juniorträning. Denna är för barn från
tio år där man tränar golf med
tränare från klubben och föräldrar som hjälpledare. Tredje
fasen är ”Juniorteamet” där
tävling är i fokus och också
här är det tränare från klubben
som håller i träningen.
– Mest fokus kommer att
läggas på mellangruppen eftersom det är där vi tror att vi
har störst chans att inspirera
ﬂer till att stanna kvar inom
golfen. Första steget, Golfkul,
fungerar alldeles ypperligt och
har varit otroligt populärt un-

LÄGET!


Mälarö GK satsar extra på juniorerna i år.

der ﬂera år. Det steget har en
fungerande organisation och
en tradition av engagerade
vuxna. Dessutom har dessa
juniorer möjlighet att ta ut ett
antal privatlektioner under
säsongen, fortsätter Christin
Chronholm.
De kommer också att utnyttja de äldre juniorerna från
teamet mer som tränare till de
yngre i syfte att de yngre ska få
förebilder.
– Detta år vill vi även engagera ﬂer föräldrar till vår
mellangrupp. Vi tror att det
kan öka trivselfaktorn om
det ﬁnns någon mer än tränaren som har tid att lyssna och
prata, kanske hitta på något
med träningsgruppen utöver
de vanliga träningstillfällena.
Vi vill också få juniorerna att

Foto: Magnus Österlund

känna sig välkomna och hemma på klubben, de får gärna
”hänga” där, säger Christin
Chronholm.
– Ett steg i ungdomssatsningen är att återuppta samarbete med några skolor på
Ekerö. En av våra tränare kan
ta med sig utrustning och
komma dit på en idrottslektion, berättar Christin Chronholm.
Ett annan steg i juniorsatsningen är att satsa på att få
”Grönt ljus” som innebär att
klubben blir certiﬁerad som
en juniorvänlig anläggning.
Begreppet ”Grönt ljus” kommer från Svenska golfförbundet och är en hjälp för klubbar
att organisera sin juniorverksamhet.

var uppskattningsvis
mellan 1000 och 1500 personer i Bollhallen under hela
dagen. Under den soliga vårdagen var totalt 24 lag representerade, allt från Ekerö IK:s
yngsta pojkar och ﬂickor födda-05 till klubbens duktiga
herrjuniorer och framgångsrika A-lag, som till nästa år tar
klivet upp i division 3. Förutom matchturnering bjöds det
på hamburgare, ”speedshooting”, lotteri samt straffturnering under överinseende
av
Caperio/Täby-proﬁlen

FOTBOLL
Damer div 4a
Enebybergs IF
4
Sollentuna Fotboll IF 4
Essinge IK
4
Mariebergs SK
3
Spånga IS FK
4
Skå DFF
4
Ängby IF
4
Åkersberga BK
2
Bagarmossen Kärrtorp 3

4
3
3
2
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
2
1
0
2
2
1

0
0
1
2
1
2
2
2
2
3

14
13
7
6
9
5
4
5
3
4

-

4
1
5
12
7
10
4
9
11
7

12
9
9
6
5
4
3
2
2
1

FOTBOLL

med Stockholms
innebandyförbund
satsar Ekerö IK:s innebandysektion under året extra
mycket på tjejerna i ett gemensamt projekt som går under namnet ”Tjejer i fokus”.
Projektet har som ambition
att genom olika riktade aktiviteter under året bidra till att
ﬂer Ekerötjejer vill börja spela
innebandy och samtidigt
uppmuntra juniorerna till att
fortsätta satsa på innebandyn
upp på seniornivå inom klubben.
– Samtidigt som vi stänger
säsongen 2011/2012 med en



Ekerö IK:s innebandyavslutning
lockade många.

FOTBOLL
4
3
2
2
1
1
0
0
0

0
1
2
0
1
0
2
0
0

0
0
0
1
2
3
2
2
3

15
12
6
14
6
8
2
0
0

-

2
0
3
3
7
10
6
9
23

12
10
8
6
4
3
2
0
0

4
4
4
3
2
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
1
1
3
3
3
3
4

18
11
14
13
11
4
3
2
5
4

-

5
2
6
6
2
10
13
15
8
18

12
12
12
9
6
3
1
1
0
0

FOTBOLL
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tillsammans

DEN 14 MAJ

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

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

Det

EWA LINNROS

FOTBOLL
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4

Avslutningen på innebandysäsongen med vänskapsmatcher och kringarrangemang
lockar årligen ett stort antal
innebandyspelande ungdomar med familjer till kommunens enda hall med fullstor plan.
Planen måste dock minskas
ned för att få plats med alla
åskådare och aktiviteter då
det inte ﬁnns något kringutrymme i hallen samt att läktaren är för liten för alla åskådare som är på plats denna dag.

lyckad avslutning pågår planeringen inför nästa säsong
för fullt. Förutom att nya lag
ska bildas och beredas match
och träningstider i våra begränsade hallutrymmen så
är ett höstlovsläger på gång
inom sektionen. Ekerö IK:s
innebandycamp planeras att
genomföras som ett dagläger
för de yngre spelarna under
höstlovet 2012, säger Johan
Carlsson och fortsätter:
– Tyvärr så är det Ekerös begränsade tillgång till fullstora
inomhusplaner som håller
tillbaka utvecklingen av innebandyn då spelarna är tvungna att hålla tillgodo med för
små planer i mindre gymnastiksalar för att överhuvudtaget kunna få träningstider. Så
en ny bollhall eller idrottshall
står överst på önskelistan från
Ekerö IK:s innebandysektion,
avslutar Johan Carlsson.

Danne Bron-Sundbom.
– Innebandy är en populär
och lättillgänglig sport vilket visar sig på den stadiga
ökningen av antalet aktiva
medlemmar i klubben. Sedan säsongen 2009/2010 har
antalet medlemmar ökat med
47 procent vilket innebär att
vi idag är över 500 aktiva spelare och faktiskt en av stockholmsområdets största innebandyföreningar. Extra roligt
är att vi ser att tjejgrupperna
procentuellt sett ökar mest
och att vi inom något år ser
fram emot att kunna starta
ett damlag igen, säger Johan
Carlsson, EIK innebandy.
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3
2
2
2
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1
1

1
0
1
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1
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2
2
0
0

0
1
1
2
2
2
3
2
2
2
4
4

12
15
10
9
9
6
11
5
5
5
6
7

-

4
7
5
10
6
6
10
6
8
10
12
16

13
12
10
9
7
7
6
5
5
5
3
3

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

4
4
4
4
3
4
4
4
3
4

Herrar div 3 ns
IFK Österåkers FK
Unik FK
Bollstanäs SK
Athletic FC
Ekerö IK
Märsta IK
BKV Norrtälje
Bele Barkarby FF
Viggbyholms IK
Ängby IF
Fardhem IF
Råsunda IS

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
2
2
2
1
2
1
1
0

1
1
1
1
2
2
1
3
0
2
0
0

DET HÄNDER


1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
4
5

16
15
8
9
14
12
12
11
7
9
6
7

-

10
9
6
8
8
8
5
11
14
7
14
26

6
6
2
1
6
4
7
0
-7
2
-8
-19

TILL DEN 3 JUNI

FOTBOLL
Damer div 3a : 3/6 kl 15 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-FC
Djursholm
Damer div 4a : 23/5 kl 20 Svanängens IP: Skå DFF-Ängby IF
Herrar div 3ns: 2/6 kl 15:30 Träkvistavallen: Ekerö IK - Ängby IF
Herrar div 4m: 26/5 kl 12 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Järla IF
FK
Herrar div 7d: 26/5 kl 13 Söderby: Munsö IF-FC Innerstan Stockholm
3/6 kl 17 Adelsövallen: Adelsö IF-Skönadals BK
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Längst till vänster lagledare Erika Wennerth, Joanna Backelin, Elvira
Busch, Jenny Glebenius och Tyra Kempe i Rastaborg lag 1.

Joanna Backelin på Capirossi fick toppbetyg i stilbedömningen och tog
en fin fjärdeplats med sitt lag.
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Team Rastaborg stod för en fin insats även från åskådarplats.

Foto: Carin Tellström

Rastaborg hoppade sig till finalplatsen
RASTABORG | Hemmaplan,
glödande hejaramsor och
en bra laganda räckte hela
vägen till final i ponnyallsvenskan i hoppning för
Rastaborgs ridklubb söndagen den 13 maj. Projektet
”Team Rastaborg”, med
syfte att öka sammanhållningen i klubben, kan vara
en del av framgången.
Rastaborgs ridklubb, Rark,
hade mycket att stå i under söndagen. Förutom två
deltagande lag i ponnyallsvenskan hopp, division 3,
stod klubben även som arrangör av tävlingen. Men
förutsättningarna var idealiska, solen sken i kapp med
de glänsande ponnyerna
och de färgglada hopphind-

och högst antal stilpoäng
vinner.

ren på Rastaborgsanläggningen, dit en hel del publik
hade letat sig för att heja
fram sina hemmaryttare.

Rastaborgs lag 1 lyckades få
till tre felfria rundor och en
mycket hög total stilpoäng,
213,50, vilket bara var två tiondelar från förstaplacerade
Sundby ridklubb. Dessvärre ﬁck ryttaren med den
högsta stilpoängen, Joanna
Backelin, två stopp på ett
hinder varvid hennes resultat räknades bort.
Men det räckte ändå till
en ﬁn fjärdeplacering, varsin röd rosett och ﬁna priser till Rastaborgstjejerna
som därmed också säkrade
platsen i ﬁnalen den 6 juni i
Huddinge.
Om placeringen berodde
på hemmaplan eller de ton-

Söndagens

tävlingar var
omgång nummer två. I den
förra hamnade Rastaborg
lag 1 på en femte plats. Bara
hälften av de 14 deltagande
lagen går vidare till ﬁnalen i
allsvenskan, så det gällde för
ryttarna att inte plocka med
sig för många felpoäng för
att ta sig till ﬁnal.
Och det lyckades ponnyryttarna med över förväntan. Tävlingen går ut på
att ryttarna rider en hopprunda där dels antal fel räknas och där det dels görs
en stilbedömning av ritten.
Laget med minst antal fel

säkra hejaramsorna som
sjöngs varje gång en hemmaryttare red in på banan är
oklart, men tjejerna själva
hyllade klubbens satsning
på Team Rastaborg:
– Vi peppade varandra,
vi har en jättebra hejaramsa
och världens bästa klubb.
Det har gett oss gott självförtroende och en bra laganda, konstaterade tjejerna
nöjt efteråt.
Satsningen Team Rasta-

borg är en vidareutveckling
av det tidigare projektet
”Från blåbär till elit” och
lanserades i januari som en
del i firandet av klubbens
20-årsjubileum. Det beräknas pågå i minst tre år framåt för att därefter bli en del

av klubbens verksamhet.
– Alla är lika bra, bara
man gör sitt bästa så räcker
det. Även om det går dåligt
för någon är man lika mycket värd.
Så förklarar tjejerna det projekt som klubben drivit sedan januari, vilket ska öka
sammanhållningen och utveckla ryttarna.
– Syftet är att öka sammanhållningen i klubben och
engagera ﬂer föräldrar. Det
är en stor satsning för de som
vill tävla, från de mindre
rutinerade till elitryttarna,
säger Jessica Lindegren i styrelsen.

hjälpen på häst till mental
träning för ryttarna. Det
kan också handla om att
filma ritterna och tillsammans med en tränare gå
igenom filmerna för att gå
på djupet och bli bättre, berättar Jessica Lindegren.
– Fokus ligger på vidareutveckling, från nioåringarna upp till artonåringarna. Vi märker att satsningen
har ökat sammanhållningen väldigt mycket, fortsätter hon.
Även Rastaborgs lag 2
gjorde bra ifrån sig och
hamnade på en fin sjundeplats, vilket dock inte räckte till final.

Tack vare sponsorer kan

klubben bidra med vidareutbildning i allt från första

Sommarerbjudanden från ŠKODA Stockholm.

CARIN TELLSTRÖM

Scanna koden med
din smartphone för att
ta del av våra senaste
erbjudanden.

Just nu har vi extra bra priser på bland annat Octavia och Fabia.

Combi eller
färgat tak*

0:-

VÅR MEST
FULLMATADE
MODELL!

SPARA UPP TILL

SPARA UPP TILL

39.500:-

25.700:-

ŠKODA Octavia Combi Driver’s Edition TDI CR 105 hk fr. 199.900:-

ŠKODA Fabia fr. 121.400:-

Allt det här ingår:

Köp till Elegancepaket+ för 7.900:-, så ingår allt det här:

Bolero touchscreen
m. inbyggd CD-växlare 0:-

Takrails

0:-

Sportavgasrör

0:-

Sunset - tonade rutor 0:Bluetooth handsfree 0:-

Bakluckespoiler

0:-

16” alufälgar ”Draconis” 0:-

100 kr/mån

**

Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 4,5 l/100 km
CO2 från 119 g/km, Fabia från 3,4 l/100 km CO2 från 89 g/km.
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Gäller vid köp av
Elegancepaket+. Combi går ej att få med färgat tak.
**Teckna förmånligt serviceavtal gällande 36 månader eller
max 6000 mil. Beloppet betalas som engångsbelopp 3600 kr
i samband med bilköpet.

Eluppvärmt baksäte 0:-

Climatronic

15” aluminiumfälgar

Maxi Dot infodisplay

Coming/Leaving

Kurvdimljus
Farthållare

Parkeringssensor
CD/Radio m. 8 högtalare

Eluppvärmda/justerbara

Mittarmstöd fram

Tygmattor

Home Lights

0:-

ytterbackspeglar

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.

www.skodastockholm.se

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.
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Ekerö IK hockey hade avslutning för samtliga lag U9-15 torsdagen den 19 april. Cirka 135
spelare deltog under kvällen.
Huvudnumret var givetvis prisutdelning för samtliga lag, men den
mixades även ihop med en traditionell match mellan EIK-ledarna
och Mälarö A-lag. Ledarna var för
dagen förstärkt av elitseriespelaren Mario Kempe.
Till årets ledare utsågs Mats
Nissling och årets spelare blev
Oscar Mårdh U15.

EKERÖ CENTRUM

N

LL
TI

EK ER Ö C E N
TR

Foto: Mats Nissling

U
M
!

Gör
bästa
klippeT
hos
oss!

VÄLKOM
ME

Vi har tre öppna p-platser
och tre garage.
P-skiva gäller 2 timmar.
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ÖPPETTIDER:
VARDAGAR 10 - 18.30
LÖRDAG 10 - 15
ICA SUPERMARKET ALLA
LLA DAGAR 8 - 22

Ekerö IK innebandy. Under
helgen den 20-22 april deltog
Ekerös IK:s innebandyflickor -98
i Mälarenergi Cup i Västerås.
Laget deltog i klasserna flickor
-97 respektive -98. Det blev tätt
mellan matcherna och totalt spelade de 19 tjejerna 11 matcher
under helgen. A-finalen -97 förlorade de mot Rönnby, men vann
B-finalen -98 över Älvsjö med
4-0. EIK-tjejerna Natalie Jelgard
och Jennifer Hallander utsågs till
matchens lirare i de båda finalerna.
Foto: Ekerö IK

Ekerö IK innebandy. Flickor
-00 deltog den 13-15 april i
Örebrocupen tillsammans med
250 andra lag. Cupdeltagandet
var ett perfekt tillfälle för lagbygge
och umgänge då laget har många
nya spelare. Trots förlustmatcher gjorde tjejerna en mycket
bra turnering och speciellt uppmärksammade var målvakten
Agnes Sandeborg och forwarden
Mathilda Arroyo Svanberg som
båda fick pris av laget som bästa
spelare
Foto: Ekerö IK

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

För dig som vill ha
service och brett
produktutbud !
Leverans
från

400:-

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

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

www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

44EL     s &AX    
IINFO FARINGSOTRASE s WWWFARINGSOTRASE
&&ËRENTUNAV    3KÍ
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| 50 år sedan

))

Cementbilschaufför i krock
med träd vid Lullehovsbron
50 ÅR SEDAN | Bilar och
vägar utgör nyhetsstoff i
Mälaröarnas nyheter när
våren får sitt fäste 1962.
En och annan radioinspelning ryms också i spalterna.
En dyrköpt erfarenhet gör
den vendelsöbo som överklagar ett strafföreläggande
han fått angående fel på
bilen. Sammanlagt har Färingsöpolisen hittat tolv fel
på fordonet. Bland annat är
handbromsen oduglig och
båda framhjulen glappar.
Bilisten anser att polisen
går till överdrift och hävdar
att handbromsen ”nog
fungerar ibland” och att
polisen överdriver fordonets defekter. Under tiden
som rättsväsendets kvarnar
mal färdigt hinner dock
vendelsöbon få löneförhöjning vilket resulterar i att
han får 40 kronor mer att
betala i dagsböter än den
ursprungliga summan.
Även en dalmas står inför

tinget för trafikförseelser
under våren. Han har gjort
sig skyldig till rattonykterhet, underlåtenhet
att stanna på polismans
uppmaning och bristfällig

fordonsutrustning när han
härförleden nonchalerade
polisens röda stopplykta
vid en trafikkontroll. Brotten resulterar i 75 dagsböter
à 7 kronor.
En cementbilschaufför får

även han dagsböter för
vårdslöshet i trafik då han
kör in i ett träd vid Lullehovsbron. Trädkrocken
är dock en undanmanöver
som chauffören använder
sig av för att undvika att
köra på ett stillastående
fordon som stannat vid
brons trafikljus. Bilen får
svåra skador men chauffören klarar sig utan skråmor.
Straffet blir 25 dagsböter à
13 kronor.
De vägar som fordonen

framförs på är också
föremål för diskussion
och skriverier. Färingsö
kommunfullmäktige
beslutar vid ett sammanträde att anföra klagomål
hos länsstyrelsen angående
den usla vägkvaliteten på
Svartsjölandet. ”Trafiken
blir allt intensivare och allt
tyngre och de redan förut
underdimensionerade
grusvägarna tål inte denna
ytterligare belastning”

konstateras och ett beslut
fattas om att uppvakta
länsstyrelsen med en skrivelse i ärendet.
Att Stockby vägförening får en minskad avgift
framöver framgår även
av en artikel som handlar
om den nyvalda styrelsen
i föreningen. Kommunfullmäktiges ordförande hr
Walter Hedengren tar över
ordförandeklubban och i
samband med det kan även
avgiften sänkas. Anledningen till den positiva utvecklingen framgår dock ej.

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

ASX
179 900 kr
1987 kr/mån*

För den som tar sitt fordon

och beger sig ut mot de
mer avlägsna delarna av
kommunen bjuds till
exempel ”Radiodans” på
Adelsö. Danspaviljongen
vid festplatsen förvandlas
för en dag till radiostudio då populäre Hilding
Pettersson drar in tillsammans med Gnesta-Kalles
kapell och spelar upp till
dans. Även ”den sjungande
bonden” Bertil Boo finns
med på scen. Allt spelas in
för att dagen efter sändas i
det populära programmet
”Gammeldansens vänner”.

*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

Sveriges
längsta
bilgaranti

LO BÄCKLINDER

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

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

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under de senaste två
veckorna.

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

För offert:

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Gardinstänger och skenor OGardintyger
Markisväv OSybehör OGarn Omm

Plisségardiner
Lamellgardiner
Rullgardiner
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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

Måttbeställning

Kattis
Klippotek
Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62

Salong
hud, kropp
& massage
Ansikts- och kroppsbehandlingar

Tel 070-200 31 97

Ring för tidsbokning kl 9-20!

Välkomna! Kattis

Fortsatta bensinstölder och
stölder från uppställda båtar

www.salonghudkroppmassage.se

Välkomna! Stina och Hans

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

= Personlig hantverkare =

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

30 APRIL | Stöld sker från en båt vid
Jungfrusunds marina. En instrumentpanel blir stulen.
FJungfrusundsvägen blir ett rådjur
påkört.
;di_d][beboYaWc[Zf[hiediaWZWia[h
f;a[hl][dl_ZDrottningholm.
 Jh[ YoabWh Xb_h ijkbdW \hd [d jecj _
Gräsåker.
;jjhZ`khXb_hfahjfAdelsö.
1 MAJ | ;df[hiedXb_h]h_f[d\hZhe]#
hWjj\obb[h_l_ZNockebybron.
FAdelsö blir ett vildsvin påkört.
;d^kdZifh_d][hXehjfAdelsö, men
j[hÓddi\ohWj_ccWhi[dWh[$
2 MAJ | IjbZ][decX[Zh][h_ia[hcej
[d fh_lWjf[hied _ Drottningholm. Ett
\h[jW]^Whaecc_jl[haedjekff]_\j[h
eY^Z[j^WhZhW]_jif[d]Wh\hdaedjej$
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
på Ekebyhovsvägen.
<hiaj_bbijbZ][dec_dXhejj_^kilW]d ia[h _ Stenhamra, men tjuvarna
c_iiboYaWic[ZWjj\kff\dijh[j$
3 MAJ | ;djecj_Färentuna utsätts för
l[haWdZ[deadZf[hiedi]Whd[Z[jj
30-tal träd.
;df[hied\hXj[hWlfeb_i[d\h^Wij_]^[jil[hjhZ[bi[ f Jungfrusundsvägen_^`Zc[ZJhal_ijWiaebW$
;dYoa[bXb_hijkb[d\hd[djecj_Gustavalund.


PÅ G

4 MAJ | ;dcejehXjXb_hijkb[d\hd[d
WbbcdXho]]Wl_ZSlut på Munsö.
;dbijcef[ZXb_hijkb[dl_Z[dXkii^bbifbWji_Drottningholm.
;dcejehXjXb_hijkb[d\hdXheaWdj[d
vid Drottningholmsbron.
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f [d fWha[hWZ X_b
i Jungfrusundsskogen" Zh d]ed
ijkYa_j^bfjlZYa$
;dZWjehXb_hijkb[dl_Z[jjX_b_dXhejj_
Träkvista.
 ;d i_d][beboYaW kjWd f[hiediaWZeh
sker vid Tappström.
6 MAJ | <hia j_bb _dXhejj ia[h _ [d b][d^[j_Ekebyhov, men tjuvarna missboYaWic[ZWjjjWi_]_d$
<hdNärlundas bollplan stjäls en låst
Yoa[b$
7 MAJ | IjbZWl\ohWZYaia[h\hd[d
fWha[hWZX_b_[jj]WhW][l_ZEkebyhov.
FEkerövägen blir ett rådjur påkört.
IjbZWl[jjjh[jj_ejWbZWjeh[hia[h\hd
Ekerö kommunhus.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
i Ekerö centrum.
8 MAJ | Stöld av bensin sker på OKQ8
Ekerö.
;djhWÓaeboYaWkjWdf[hiediaWZeh_d-

Musikal
”Spår”. Elin Rundh Dapo,
Ekerö barnkör, Söndagsskolans musiker, Helena
Hansson, Marie Björnvad. 27
maj kl 16, Ekebyhovskyrkan.
Arr: Ekerö pastorat.

FORTS FRÅN SIDAN 2
Festhögmässa
Återöppnande av Munsö
kyrka efter restaureringen.
Präster: Staffan Eklund, Lizen
Anterud, kören Ad Mundi,
dirigent: Malin Rudengren. 27
maj kl 11. Arr: Ekerö pastorat.

Ekebyhovs slott
27 maj kl 12-16: Storloppis,
boka bord i parken. Kaféansvariga: Ekebyhovs slott
konferensverksamhet.
3 juni kl 12-16: Kulturfest
med tema världen, Ekerö
kulturskola underhåller. Kaféansvariga: Ekerö Kultur/
Ekebyhovs slott.

Musikgudstjänst
Präst: Christer Kivi, Lovö
kyrkas kör, dirigent: Leif Asp.
27 maj kl 16, Drottningholms
slottskapell. Arr: Ekerö
pastorat.

Skrotbilar

 Feb_i[d ^Wh [d aedjhebb f Bryggavägenl_Z;a[hY[djhkc$Jlf[hied[h\h
Xj[h\hWjj[`^WWdldjX_bXbj[$
 L_Z Kungsberga blir ett rådjur påkört.
 L_Z [d ^Wij_]^[jiaedjhebb f Stenhamravägen – Klevbergsvägen får tre
f[hied[hXj[h"lWhWl[dXb_hWlc[Zi_jj
ahaehj$

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


13 MAJ | <hd[djecj_Träkvista stjäls
[jjbijibfc[Z[dlWjj[diaej[hf$
 ;d X_b Xb_h ijkb[d \hd [d fWha[h_d]iplats i Ekerö centrum.
?dXhejjia[h_[dl_bbW_Färentuna.

Gospelkonsert
Ekerö gospels vårkonsert,
piano: Daniel Stenbaek. 30
maj kl 19.30, Ekerö kyrka.
Arr: Ekerö pastorat.
Vårkonsert
Sonorakören och Mälarstråk, dirigent: Mait Thoäng.
2 maj kl 18, Ekebyhovskyrkan. Arr: Ekerö pastorat.

Lars Brattgård. 2 juni kl 1819, Skå kyrka. Arr: Svenska
kyrkan, Färingsö församling.
Blomningsfest
”Äppelträdsallén blommar”.
Årlig tradition sedan 1947.
Spelmän i täten leder från
Ekerö kyrka till hembygdsgården. 3 juni. Arr: EkeröMunsö hembygdsförening.

Vårkonsert
Färingsö kyrkokör och solister, Jonas Lundahl, körledare. Musik av: O Lindberg,
T Boström, O Messian, L
Edlund och H Alfvén. Andakt

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

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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12 MAJ | ;dXjcejehXb_hijkb[d\hd[d
l_dj[hkffbW]Z Xj l_Z [d cWh_dW _ Färentuna.

!LKOLÍS  !LKOTEST

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

   

10 MAJ | ;di[][b`ebb[fjh\\Wi_Svartsjö.
 IjbZ Wl [d cejeh \hd [d l_dj[hkffbW]ZXjia[hl_Z Jungfrusunds marina.
?Väsbyområdet utsätts en bil för skaZ[]h[bi[$
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
f [d fWha[h_d] f Kärsön" :hejjd_d]^ebc$

info@pcakuten.se

   !

    

9 MAJ | Stöld från båt sker på Jungfrusunds marina$;jjijohh[]bW][iWcjjl
mätare blir stulna.
Ic_jd_d]\hd[djhWÓaeboYaWc[Zf[hiediaWZWia[h_Ekerö centrum.
L_ZTroxhammars golfklubb blir två
X_bWhkjiWjjW\h_dXhejj$
IjbZWl[dbWijX_bia[hfEkerö.
IaWZ[]h[bi[ia[hf[dieccWhijk]W
i Stenhamra Zh cWd ^Wh idZ[h Z[d
ojjh[hkjWdf[jj\dij[h$
IjbZ][dec_dXhejjia[h_[dX_b_Gustavalund.

PC Akuten

hämtas
073-692 88 00

    
#   
    !
    
   !

jh\\Whc[bbWdjlX_bWhf@kd]\hkikdZil][dl_ZSkärvik.
 8[Zh][h_ ia[h l[h _dj[hd[j Z [d
eadZ f[hied aecc_j l[h aedjekff]_\j[h \hd [d fh_lWj f[hied f Ekerö
eY^WdldjZ[iiW\hWjj^WdZbWl[h_dternet.
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AE Einarsson Byggnads AB
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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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ISO/IEC 17020 (C)
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  SÄLJES




2 st tjocka grön/vitrutiga
dynor (Harbo) till baden
baden stolar. 100:- för båda.
070-311 74 83.
Lära-gå-vagn Ekorre från
IKEA (ljusblå). 50:-.
070-311 74 83.
Två barnbokhyllor i vitt/
björk. Mycket bra skick.
Mått 70x165. 100:-/hylla.
070-636 36 12.

Husvagn Wilks S3-04 som
ny, gått 2-3 ggr pr år. Pris
127 000 kr. Markis och tält
m matta, djur och rökfri.
Trumma, luftburen värme,
golvvärme, TV-skåp, rad.
Väger 1200 kg, reservhjul, 2
gasoltuber.Tel 560 422 87.
Ljusbrun sängkarm jätteﬁn,
bredd 180, längd 210. 250
kr. Tel. 073-975 69 56.
Räknemaskin 50-tal, 150 kr.
Tel. 073-975 69 56.
Kaffekvarn olika modeller
och storlekar. 100-150 kr/st.
Tel. 073-975 69 56.
Skinnjacka medium typ MC.
250 kr. 0708-50 85 64.

övn m lösvikter. 1000 kr.
070-454 80 81.
Stor antik byrå, brun fanér,
4 lådor, 500 kr. Hämtas på
Färingsö. 560 428 09.

41 LGH. 2–5 RoK, 54–120m2
INFLYTTNING PREL. KVARTAL 2, 2013
PRIS 1 515 000–4 645 000:–
AVGIFT 3 534–6 321:–
VISNING SÖNDAG 27/5 KL 11.00–12.30
VISNINGSLOKAL LÄNGS
EKEBYHOVSVÄGEN.
SKYLTAT FRÅN BRANDSTATIONEN.

  UTHYRES




Kontor uthyres på Drottningholmsmalmen. Storlek:
43 kvm i fristående hus.
Stort rum med pentry och
toalett. Hyra: 5000:- /månad exkl. värme. Fr om:
1 juni -12 och direkt av privat
uthyrare. Till: företagare
utan betalningsanm.
070-418 00 23.

  ÖNSKAS HYRA




Jag söker en bostad i
Träkvista, Lundhagen eller
Skärvik för längre eller kortare tid. Fräsch 60+kvinna
somvarit lärare under 40
år i Mora och har barn och
barnbarn på Ekerö. Hör av
dig på 070-840 77 63 om
du har något förslag.
Gunilla
Jag önskar hyra bostad för
fyra lettiska timmermän
som ska bygga mitt hus på
Munsö, Hagalund, förmodligen under juli. De stannar i
fem veckor. Huset behöver
ha kokmöjlighet och dusch.
Birgitta Sommarbäck, 073542 31 52. birgitta.sommarback@hotmail.com

BO SNYGGT, BEKVÄMT OCH CENTRALT PÅ EKERÖ
Intill Ekebyhovsparken och Ekerö centrum bygger SBC Bo attraktiva bostadsrätter för dig
som är 55+. Här erbjuder vi smarta planlösningar med gott om svängrum och smarta
finesser. Samtliga lägenheter har rymlig balkong eller uteplats. Det är nära till service och
kommunikationer samtidigt som husen omfamnas av grönska. Välkommen på visning!

sbcbo.se

Försäljning Anette Högberg, 08-441 57 98
anette.hogberg@skandiamaklarna.se

%5200$$11('$/
6DJRVNRJHQ

.|UVElUVGDOHQ

  BORTSKÄNKES




Ford Transitbuss -82, avställd. Hämtas på Färingsö.
560 428 09.

  ÖVRIGT




Bra hemmagym som innehåller det mesta! Bröstcurl,
dragcurl, benspark, bicepsbräda, bänkpress, 2 hantlar
ingår samt 20 kg lösvikter.
Ligginsats vadderad. Gymet
ställb samt utdragb vilket
ger stora möjligh till andra

Är det dags att sälja huset
men ni orkar inte ta tag i
hela karusellen? Vi är en
familj som ska köpa hus, har
lgh i utbyte om så önskas. Vi
kan hjälpa till med ﬂytt och
städning. Självklart tar vi in
mäklare för kontrakt. Kanske vi kan komma överens?
Ring 070-740 65 60.

Anders Holm till minne
EKERÖ | Anders Holm,
rektor i Ekerö kommun,
har avlidit i en ålder av
83 år.
Anders har arbetat i de ﬂesta
av kommunens skolor. Han
började som lärare i Tappströmsskolan på 60-talet
men från slutet av 70-talet
tjänstgjorde han som skolledare. Som rektor har han
haft ansvar för ﬂertalet av
skolorna såväl på Ekerö- som
på Färingsösidan.
Anders var en engagerad
ledare, synlig och omtyckt av
både elever, lärare och föräldrar. Han var genuint snäll och

”Han var genuint
snäll och framhävde aldrig sig
själv”

6NRJVQlUDRFKJU|QVNDQGHJnUGDU
I nya parkstaden Annedal bygger Borätt kvarter Körsbärsdalen med 105 lägenheter
kring en blomstrande innergård och kvarter Sagoskogen med 46 lägenheter invid
Annedalsparkens lummiga ekkulle. Moderna och ljusa lägenheter med uteplats eller
balkong. Nära till Annedals nya skola, förskolor och trevlig strandpromenad längs Bällstaån till Marabouparken. Ett boende för alla åldrar med promenadsavstånd till både
Sundbybergs centrum och Bromma Blocks.
Visning 27/5 kl 12-14 på Annedalsvägen 35, våning K3. Skyltat från Tappvägen.
Kontakt Pia Björklund, 08-441 57 92, pia.bjorklund@skandiamaklarna.se
.|UVElUVGDOHQ
Storlek: 2-6 rok, 54-120 kvm
Pris: 1 745 000 - 3 775 000 kr
Avgift: 3 599 - 6 377 kr
Inflyttning: oktober 2012-april 2013

framhävde aldrig sig själv.
Han hade en inneboende ödmjukhet och ett positivt och
livsbejakande förhållningsätt
till livet och omgivningen.
Anders behöll sitt positiva sätt, sitt goda humör och
glimten i ögat in i det sista. Vi
är många i Ekerö som minns
Anders. Vi saknar honom
djupt.
HANS NYBERG

6DJRVNRJHQ
Storlek: 2-4 rok, 48-125 kvm
Pris: 1 615 000 - 4 875 000 kr
Avgift: 3 280-6 330 kr
Inflyttning: Prel nov 2013 - mars 2014.

läs mer på www.boratt.se

36
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• Lilly Fridland, Färentuna, avled den 22 april
i en ålder av 97 år.
BRANSC

SFÖRBUN

13 maj är
det 40 år
sedan ni
gifte er!
Stort grattis
och kram
från familjen
Stoj och
lilla T.

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Grattis
Wilton
Strate på
5-årsdagen
19/5 från
mormor,
morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

Grattis Soﬁa
Arnalid på
10-årsdagen
den 25 maj.
Kramar från
mamma,
pappa och
Johan.

Stort grattis
på födelsedagen
Hanna som
fyller 9 år
den 2 juni.
Mamma,
pappa, Pontus, Smillen
och Selma.

Grattis Anna
Grundström, född
Hedberg på
61-årsdagen! Kram
från syster
Ewa med
familj.

• Ulf Björk, Stenhamra, avled den 28 april i
en ålder av 55 år.
• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild.
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

www.malaro.com/mn
alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ
Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

FÖNSTERPUTS
Mona Wiklund Cederborg

Nyfiken på vad en
Inredningsarkitekt kan göra för
ditt hem eller din verksamhet?
Inredningsarkitekt & formgivare
Jill Breiler MSA

Glöm inte RUT-avdraget!

Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

www.ekerostad.com
070-159 41 14

www.jillbreiler.se

Flyttförsäljning
2 juni kl 9-17
Husby skola
Nytt och gammalt
Wendres sängkläder till fyndpris

Kafé

0706 211765

Välkommen!

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Sjönära villatomter
Älvnäs stallar
Ekerö
www.toja.se

- 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

SMUTSIG HUND?

6I©NNSNiRDUBEHyVEROSS

Välkommen till Tassa In!

+BHIKºMQFSEJHNFEBMMBGS¾HPSLSJOHCFHSBWOJOH HSBWTUFO 
KVSJEJLPDIGÝSTºLSJOHBS

JUST NU Bad & fön 350:-

7BSNUWºMLPNNFOUJMM'POVTJ#SPNNB

Lotta Froman, diplomerad hundfrisör
Telefon tidsbokning: 070-600 34 11
Adress: Axvägen 9, Stenhamra

Camilla
Rönnbäck

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

SLÄPKÄRRA

&YRHJULSINSTËLLNINGAR
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MÄLARÖARNAS
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AC - service
SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

i gott skick,
helst med kåpa,
köpes av Kyrkornas
Secondhand
560 250 60
073-642 57 47

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

REDAKTION

ANNONSER

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

• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv
vecka före utgivningsdagen.

ADRESS

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

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

Tidningen ansvarar ej för icke be-

ställt material samt för fel i annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA www.malaro.com/mn

Utgivning
2012

Jan 23
Feb 6, 20
Mar 5, 19
Apr 2, 23
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20
Sep 3, 24
Okt 8, 22
Nov 5, 26
Dec 10, 17

Brommaplan 420, Bromma
Tel. 08-709 86 50
+PVSEZHOFUSVOUt)FNCFTÝLt XXXGPOVTTF

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

malkk
munsö adelsö lokala kennelklubb

Kvalitet behöver
inte vara dyrt
Se komplett information och
priser på vår hemsida
www.ekerobegravning.se

Anders Hjelm
Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31
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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! 37

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
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Välkommen på informationskväll hos
Svensk Fastighetsförmedling, Vällingby Torg 31.

Brf Stationen i Hässelby Strand
Nyproducerade lägenheter med fantastiskt läge!
Snart är det byggstart för 64 ﬁna lägenheter i hjärtat av Hässelby Strand.
Prisexempel: 2 r.o.k i söderläge på 41 kvm, insats 1 070 000 kr, månadsavgift 3 100 kr.
Inflyttning hösten/vintern 2013.

Läs mer på www.stationenihässelbystrand.se
Kontakta Svensk Fastighetsförmedling i Vällingby
Tel 08 505 322 00 e-post: sf.vallingby@svenskfast.se

Vi har
öppet hu
s
torsdage
n
den 31
maj
kl 17
.00 – 19

.00

EKERÖ ÄLVNÄS 5 rok, 142 kvm

På en fantastisk trädgårdstomt ligger denna nybyggda villa!

3 st nybyggda och mycket påkostade villor

Skapad av arkitekt Pål Ross

LOVÖ KUNGSHATT 3,5 rok, ca 60 + 35 kvm

SMS:A 63421 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS från 5 935 000 kr/bud. TOMT 1 136 kvm. . Domherrevägen 28 A. EKERÖBUTIKEN
Christer Eriksson 0708-222 98 08.

SMS:A 74594 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 5 625 000 kr/bud. TOMT 2 652 kvm . Mörbyvägen 30. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson
0722-229808.

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ ÄLVNÄS 6 rok, ca 126 kvm + 25 kvm

Egen bad/brygga 2 min från huset

Högt soligt läge i Älvnäs

Välplanerad villa m 3-4 sovrum

ACCEPTERAT PRIS 3 850 000 kr/bud. TOMT 338 kvm . Koltrastvägen 24. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson
0722-229808.

SMS:A 79931 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 1 505 kvm. Ekerö Kungshatt . EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

EKERÖ CENTRUM 2 rok, 56 kvm

Villakänsla i centrum

Allt i ett plan

SMS:A 77808 TILL 71122

Högt fritt läge m vid sjöutsikt

SMS:A 48870 TILL 71122

SMS:A 60354 TILL 71122

FÄRINGSÖ MÖRBY 7 rok, ca 176 kvm + Gästhus ca 35 kvm

EKERÖ BOKSKOGEN 5 rok, ca 110 kvm

Stor insynsskyddad altan

ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 4 280 kr/månad. Tegelbruksvägen 5 H. EKERÖBUTIKEN
Elizabeth Kumlin 0708-38 41 41.

Gavelläge

Stor tomt gränsande till Bokskogen

Barnvänligt

ACCEPTERAT PRIS 2 050 000 kr/bud. AVGIFT 5 535 kr/månad. Gustavavägen 100. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 74601 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ VÄSBY 7 rok, ca 170 kvm + 34 kvm

Eftertraktat centralt läge

Insynsskyddad tomt

Balkong i söder

SMS:A 79253 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 475 000 kr/bud. TOMT 1 183 kvm. Väsbyvägen 7. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, ca 200 kvm + 25 kvm garage + 25 kvm gästrum/atelje

Arkitektritat villa i modern stil och vacker vitputsad fasad

SMS:A 48664 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 8 100 000 kr/bud. TOMT 920 kvm . Lindvägen 5. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ LUNDHAGEN 4 rok, 120 kvm

Sjöutsikt o gemensam brygga

Renoverat o fräscht

Insynsskyddat

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

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

ACCEPTERAT PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 847 kvm. Ängsviksvägen 17. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin
0708-384141.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

