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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Var tredje ridklubb i Sverige har ekonomiska problem. I Ekerö kommun är detta inget undantag. Ridklubbarna 
och ridskolorna är i stort behov av stöd för att hålla i gång verksamheten.  | 14                    Foto: Ewa Linnros

Olagliga
tältläger 
på öde öar
Flera bosättningar med drivor av skräp har hit-
tats av privatpersoner på kommunens öar utan-
för Lambarudd. Nu återstår en kostsam upprens-
ning som kommunen får bekosta.  | 4

ENDAST EN EK FÄLLDES
I förra tidningen skrev vi om ett flertal ekar som fällts. 
Detta stämde inte, det var främst sälgträd som tagits 
ner. Dock är detta nästan allvarligare för den biolo-
giska mångfalden enligt expertis. | 6

Bebyggelse och service koncentreras till 
några få kvadratkilometer runt kommun-
huset, från Tappström till det skövlade och 
söndersprängda Gällstaö, fram till bebyggel-
sen i sandtaget Sandudden och till Älvnäs 
i nordväst. Inom denna rektangel hamnar 
merparten av kommunalskatten och statliga 
bidrag. En mindre del av budgeten ligger på 
övriga delar av kommunen | 30 tyck

UNGDOMSFAROR I SOMMARTID
Ökad alkoholkonsumtion är en stor ungdomsfara när 
sommarlovet närmar sig. Föräldrar som vill ge sina 
barn en minnesrik skolavslutning bör hålla noggrann 
koll på vad de gör.  | 12

NY CHEF PÅ 
KULTURSKOLAN
Nytillträdda Marita Hen-
ningsdotter Lovnér vill 
att alla barn och ung-
domar vid något tillfäl-
le i livet ska ha haft någon 
slags utbildning hos 
kulturskolan.  | 22
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UTSTÄLLNINGAR

Drottningholm
”Trädgård och trädgårds-
mästare på Drottningholm 
och Ekerö – till nytta och 
nöje under 350 år”. Ut-
ställningen är den största i 
slottsparkens historia. Med 
på utställningen finns ett 
”Barnens trädgårdsrum” 
där barnen kan använda sin 
kreativa sida och bland an-
nat plantera frön och gå på 
tipspromenad.

Hantverksstallet
Pia Forsström – glasfusing 
och Lena Sporre – keramik. 
5-24 juni. Vernissage 6 juni. 
Öppet tis-sön kl 11-17. Jung-
frusund.

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

Galleri Utkiken
”Omställning”, en måleri-
installation av Sara Gustavs-
son. Till och med 8 juni, öp-
pet mån-tor kl 10-20, fre kl 
10-17. Kulturhuset, Ekerö C. 

Utställning
Birgitta Lindgren – akvareller. 
Mån-tor kl 8-17, väntrummet 
Profydent, Ekebyhovsvägen 1.

EVENEMANG

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

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

Musik i festpaviljongen
Liten konsert i  Drottning-
holms slottsförvaltnings 
trädgårdsutställning, Två 
sångare och musiker. 3 juni 
kl 14, 16 juni kl 16. 

Fotbollmatch 
Fritidsgårdarnas personal 
möter ungdomar i fot-
bollmatch. 7 juni kl 19.30, 
Träkvistavallen. Arr: fritids-
gårdarna Ekerö.

Bokskogskonsert
Mämus traditionella kon-
sert i Bokskogen bakom 
Ekebyhovs slott. Matts Ekh 
dirigerar. Mämus spelar verk 
av  Mozart, Sibelius, Bizet, 
Chatjaturian m.fl. 9 juni kl 
14. Alternativ konsertlokal 
vid regn Mälarökyrkan.
Arr: Ekebyhovs slotts intr-
tesseförening/Mälaröarnas 
musiksällskap.

Vikingavecka
Under två dagar är Alsnu 
vikingavecka öppen för 
allmänheten. Vikingatida 
hantverk, mat och musik,  
häst-, båt- och stridsshower. 
All parkering från fastlandet 
vid anvisad plats vid Munsö 
färjeläger. Gångpassage-
rare slussas med buss från 
färjan till festivalområdet. 
Parkering för öbor och han-
dikappade finns i begränsad 
omfattning i anknytning till 
festivalområdet. 9 och 10 
juni kl 10-17, Adelsö.

Konsert
”Stämning” – körkonsert 
med Mälaröarnas kammar-
kör. 10 juni kl 15-16, Ekerö 
möbler. Samma konsert i 
Hilleshögs kyrka, klockan 18. 

Motionspokalen 
Idrottstävlingar för vuxna 
mälaröbor. Varpatävling, 
medtag picknick för sam-
varo. Ingen föranmälan. 11 
juni kl 18, Ekerö sommar-
stad, fotbollsplan. 

Blomsterkonsert
Solist Olle Persson och mu-
siker ur Drottningholmstea-
terns orkester. 16 juni kl 17, 
Déjunersalongen, Drottning-
holms slottsteater.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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FÄRINGSÖ STENHAMRA - LANTLIGT, NÄRA STAN

Accepterat pris 1 250 000 KR BOAREA 44 KVM TOMTAREA 2727 KVM ADRESS Vallviksvägen 111 VISAS ring för
visning och information  KONTOR MÄLARÖARNA 08-807600 mäklare henrik larsson, 070-4336829

Skogstomt om 2 727 kvm i Stenhamra. Idag med befintligt fritidshus. Här får du chansen att skräddarsy
ditt drömboende. Soligt ostört läge i underbar miljö. Fastigheten säljs i befintligt skick.            

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

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1100 E Ekkke öörö centttrum EEkkke öörö centttrum  tttSS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-1-1155.5.000000MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11100.0.000000-1-1155.5.000000

Vi bjuder 
på bubbel och 

tilltugg!

Till dig som          glasögon!

Missa 
inte!

gggg ggggggg       

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

   

Specialvisning!
Lördagen den 9 juni 
möter du bågexperten 
från Gucci! 
Mingla med oss  
kl 10-15!

Om du går in och gillar oss och delar det vidare så är du med i en utlottning 
av ett par solglasögon från något av dessa märken.

Vi lämnar 

20 % rabatt 
på glasögonen du 

beställer under dagen!

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

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

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



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 5 450 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 158 kvm, biarea: 25 kvm
Tomt: 1 003 kvm
Byggt: 2010
Adress: Mörbyvägen 48
Visas sön 10/6 12.30-13.30

Nybyggd villa med närhet till
vattnet och fantastisk trädgård
med damm. Lantlig idyll endast
19 min från Bromma! Lugnt, rofyllt
läge med gångavstånd till ICA,
buss, dagis, idrottsanläggning
och golfbana. Närhet till
strövområden och Mörbybadet.
Hus med fina materialval och
underbar altan! Varmt
välkommen! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3150.

EKERÖ

Accepterat pris: 1 595 000:-
2 rok
Boarea: 64,8 kvm, biarea: 4 kvm
Avgift: 2.900:-/mån inkl vatten/
kabelTV/sophämtning/garage
Byggt: 1979
Adress: Åkerstigen 111A
Ring för visning!

Här finner du en fräsch 2:a i
parhus i populära
bostadrättsföreningen
Björkudden. Tomt i bästa läge
med sol från morgon till kväll,
grönska och rabbatter. Stor
uteplats delvis under tak.
Lättskött boende, nära Ekerö
centrum och kommunikationer.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2742.

EKERÖ EKEBYHOV

Accepterat pris: 1 450 000:-
2 rok, varav 1-2 sovrum
Boarea: 37 kvm
Tomt: 2 634 kvm naturtomt
Byggt: 1962
Adress: Vallvägen 4
Ring för visning!

Underbar sjöutsikt över
Skansviken har detta trevliga lilla
fritidshus. Högt och
insynsskyddat beläget på stor
naturtomt. Storstuga med öppen
spis, kök med matplats som
rymmer 4-6 personer. Gäststuga
med förråd och mulltoa. Nära till
badplats, båtbrygga o fina
strövområden i skog o mark.
Endast 30 min från Brommaplan.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2794.

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA

Accepterat pris: 6 950 000:-
5 rok, boarea: 170 kvm och biarea: 60 kvm
Adress: Högbovägen 8A
Ring för visning!

Villa med otrolig sjöutsikt från alla rum (utom
tvättstugan). Fyra sjöfastigheter delar brygga m
segelbåtsdjup. Villa i toppskick med underbart
läge. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2884.

EKERÖ SKÄRVIK

Accepterat pris: 2 695 000:-
Boarea: 140 kvm, biarea: 17 kvm
Tomt: 2 419 kvm
Byggt: 1992, ombyggt 2000
Adress: Skillingevägen 33
Visas sön 10/6 14.30-15.30

På stor och ostörd tomt finns
detta trivsamma timmerhus med
två plan och terrass i sydvästläge.
Här bor man utan insyn omgiven
av ängar och åkrar. Fantastiskt
mysig trädgård med syrenberså,
jasminehäck, rosbuskar och
fruktträd. Garage finns!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2663.

EKERÖ

Accepterat pris: 5 695 000:-
6 rok, boarea: 186 kvm och biarea: 58 kvm
Adress: Gryningsvägen 1
Ring för visning!

Nybyggd och inflyttningsklar Fiskarhedenvilla.
Lantlig idyll endast 19 min från Bromma! Hus m
fina materialval o kamin. Påkostat dubbelgarage
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2954.

FÄRINGSÖ MÖRBY

Fast pris: från 5 335 000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 182 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt
Byggt: 2012
Adress: Fantans Väg 11 och 13
Visas sön 10/6 14:00-16:00

Möjlighet till inflytt redan i
oktober! På härlig sydsluttning
erbjuder C4 Hus ljusa moderna
villor på tomter med äganderätt.
Fantastisk sydvästsluttning ner
mot Mälaren och den anlagda
badviken! Här bor man nära natur,
bad och all tänkbar service och
kommunikationer. Nu endast 2 st
kvar i denna etapp!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2864.

EKERÖ SANDUDDEN

Fast pris: från 5 950 000:-
7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt
Byggt: 0
Adress: Tallåsen 1-13
Visas sön 10/6 14:00-16:00

Nu är det dags för säljstart av
etapp 4 i Västra Sandudden! C4-
hus bygger villor i två plan om 198
kvm på högt belägna tomter med
fantastisk utsikt över Mälaren. Nu
finns ett bra alternativ för den
stora familjen! 6 tomter kvar!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3141.

EKERÖ SANDUDDEN

Fast pris: från 4 945 000:-
6 rok, boarea: 170 kvm
Adress: Fantans Väg 2-12
Visas sön 10/6 14:00-16:00

Nu säljer C4-hus etapp 3 på Fantans Väg! Fin
utsikt över den anlagda dammen i området.
Carport och förråd ingår. 6 st kvar i denna etapp!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2904.

EKERÖ SANDUDDEN
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LAMBARUDD | Stöldgods, 
kanyler och rester av tält-
läger har hittats av privat-
personer på flera av Ekerö 
kommuns obebodda småöar 
mellan Grubbholmen och 
Hässelby holme utanför 
Lambarudd. Nu börjar boen-
de på näraliggande öar att 
tröttna på att ingen tar tag 
i att rensa upp i de illegala 
bosättningarna.

– Vi noterade under förra 
sommaren att det var män-
niskor som campade på öarna 
och att det blev en mer och 
mer permanent bosättning, 
berättar en lambaruddsbo 
som så småningom tog båten 
över och kunde konstatera att 
ett tältläger tagit form med 
både nybyggda skjul och tält.

Grillplatser, högar med 
sprutor och stulet byggma-
terial varvades med plast-
dunkar, sopsäckar och möb-
ler i en salig röra. Flera båtar 
hittades vid strandkanten 
och talar för att de som nytt-
jar platsen har kommit från 
vattnet, även om det finns en 
landförbindelse vid lågvatten 
till just den platsen. Sjöpo-
lisen kontaktades, men inte 
ens efter påtryckningar har 
någon från polisen varit där 
för kontroll enligt anmälaren.

– Jag vet att jag skickade 
ut en patrull som var där 

förra sommaren. Dock är det 
kommunen som måste driva 
ärendet om det är fråga om en 
avhysning och ta hjälp av den 
lokala polisen, säger Tomas 
Eriksson, gruppchef på sjö-
polisen.

Han beskriver problemen 
med att bli av med den här 
typen av boplatser som är ett 
välkänt fenomen runt om i 
Stockholmstrakten. Oftast 
krävs insatser både från kro-
nofogden och från tingsrät-
ten, vilket är tidskrävande att 
få till stånd. 

Nyligen upptäcktes även att 
ytterligare en holme i om-
rådet blivit föremål för en 
färsk bosättning. Möbler och 
husgeråd vittnar om att nå-
gon eller några planerar att 
tillbringa sin sommar invid 
vattnet på en öde ö.

Vid kontakt med Ekerö 
närpolis är intresset stort för 
att ta reda på vad som försig-
går på platsen.

– Vanligtvis är det narko-

maner som ligger bakom den 
här typen av bosättningar. 
Om det är fråga om nedskräp-
ning så kan vi avhysa dem 
och likaså om det handlar om 
narkotikabrott eller stöld och 
häleri, berättar Tommy Stier-
nerlantz, närpolischef.

Polisen behöver dock en an-
mälan för att kunna besöka 
platsen och utreda om det har 
förekommit någon brottslig-
het och inväntar att någon av 
dem som upptäckt platsen 
hör av sig.

Ansvaret för städningen av 
platsen ligger på markägaren 
Ekerö kommun.

– Om kommunen ska åt-
gärda det här behöver vi an-
lita en specialentreprenör 
med tanke på att det även 
finns avfall med smittorisk. 
Saneringen kan kosta mellan 
50 000 och 100 000 kronor, 
förklarar Lars Johnson, inten-
dent på tekniska kontoret.

Han berättar att kommu-
nen nu diskuterar hur man 
ska gå vidare med ärendet. 
En mindre kostsam lösning 
har dock uppenbarat sig då 
en förening som är verksam i 
området har hört av sig med 
ett erbjudande om att städa 
upp platsen mot en reduce-
rad kostnad.

LO BÄCKLINDER

Olagliga bosättningar på öde öar

” Vanligtvis är 
det narkomaner 
som ligger bakom 
den här typen av 
bosättningar”

På minst två platser på Ekerö kommunens obebodda öar utanför Lambarudd har vad som tros vara narkoma-
ner byggt upp tältläger och lämnat mängder av avfall och även högar med använda kanyler efter sig. 

 Foto: Ekerö kommun

Färingsö försam
ling juni 2
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Gudstjänster
SÖNDAG 10 JUNI
11.00 Sånga kyrka
Gudstjänst med dop
Första söndagen efter trefaldighet
Kiki Svee

SÖNDAG 17 JUNI
11.00 Skå kyrka
Gudstjänst med nattvard
Andra söndagen efter trefaldighet
Ellen Jakobsson
Anna Emilson, sångsolist
Jonas Lundahl, piano

LÖRDAG 23 JUNI
11.00 Färentuna kyrka
Gudstjänst vid korset, om miljö 
och hållbar utveckling
Midsommardagen
Lars Brattgård

SÖNDAG 24 JUNI
11.00 Hilleshögs kyrka
Gudstjänst med nattvard
Den helige Johannes Döparens dag
Lars Brattgård 
Flöjtsolist

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

Välkommen till oss i sommar! 

Konserter
SÖNDAG 10 JUNI
18.00 HILLESHÖGS KYRKA 
MÄLARÖARNAS KAMMARKÖR “STÄMNING”
Körledare Hanna Sleumer

TISDAG 12 JUNI
19.00 FÄRENTUNA KYRKA
KONSERT ”HÅLL ALLA DÖRRAR ÖPPNA”

Medverkande: Helena Hultman och Lena Krantz,  
sång och gitarr, Jonas Lundahl, piano 
Musik av: Barbro Hörberg. Andakt, Lars Brattgård

TISDAG 26 JUNI
19.00 SKÅ KYRKA
”HJÄRTATS SÅNGER OCH BARFOTASÅNGER”
Medverkande: Mathias Brorson, sång, Jonas Lundahl, 
piano. Musik av: W Stenhammar,G de Frumerie,  
A Pettersson m fl. Andakt, Ellen Jakobsson

Äntligen! Nu är 
kyrktaket målat 
på Skå kyrka.



Priserna gäller vecka 23 t o m söndag 10/6-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Jesses Såser 
   100–150 g.    

 Jfr pris 116:67–175:00/kg.     

 Plocksallad 
 Orto Novo.      

     

 Citroner 
 Spanien.      

     

LÖRDAG DEN 9 JUNI
SOMMARFEST
I centrum med massor av aktiviteter. Se separat annons Ekerö centrum!
Vi grillar även utanför butiken mellan 11–15! Varmt välkommen! 

mixa
från salladsbaren

 2 för 

 35k     

 Kalventrecôte 
 Ursprung Sverige.  

  

 199k    /kg 

  

 279k    /kg 
 Stadshuslax 
 Bergfalk.     Salmo salar.  

     

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

  

 10k    /st 

 3 för 

 10k     



6 nyheter | 

TAPPSTRÖM | De träd som 
fällts bakom Bollhallen var 
till största delen inte ekar 
utan sälgar. Detta är dock 
allvarligt då sälg har en 
mycket viktig funktion i 
naturen.  

I förra numret av Mälaröar-
nas nyheter skrev vi om att 
ett antal ekar blivit fällda 
mellan Bollhallen och Au-
roravägen på Ekerö. En ob-
servant läsare hörde av sig till 
tidningen och påpekade att 
den bild som publicerats på 
förstasidan av en stubbe, inte 
visade en ekstubbe utan en 
stubbe från en sälg.

– Att se skillnad på en sälg- 
och en ekstubbe är mycket 
svårt. Däremot är det inte 
mindre skada att fälla sälg, 
snarare tvärtom, berättar 
Kenneth Bengtsson, styrel-
semedlem i Mälaröarnas na-
turskyddsförening. 

Totalt fälldes en ek och fyra 
sälgar intill Auroravägen.
Sälgen är ett av de viktigaste 
träden för bland annat polle-
ninsamling. 

– Inget annat svenskt träd-
slag ger mat åt så många fjä-
rilsarter och många andra 
insektsarter. Varje sälg är en 
biologisk skattkammare som 
myllrar av liv under hela sin 

levnad. I sälgens blommor 
finns också livets viktigaste 
frukost för vilda bin och 
humlor som yrvaket börjar 
surra redan då vintern fort-
farande har sitt grepp om 
landskapet, säger Torbjörn 
Ebenhard, föreståndare på 
Centrum för biologisk mång-
fald (CBM).

På Jordbruksverkets hem-
sida skriver man följande om 
sälgen:

”Djur av alla storlekar - 
från älg till små skalbaggar 

- drar nytta av sälgen. För 
många insekter och fåglar är 
den vårens första restaurang. 
Sälgens betydelse för den 
biologiska mångfalden gör att 
det är viktigt att spara den vid 
röjning. Men det finns tecken 
som tyder på att sälgen lever 
farligt när markägare plockar 
fram röjsågen. En sparad 
gammal sälg i betesmarken 
kan ha en större betydelse för 
mångfalden och därmed för 
naturvården än vad flera av 
ädellövträden har.”

Lars Johnson, intendent på 
tekniska kontoret tar på sig 
ansvaret för att träden har 
fällts. Han hade för ett antal 
år sedan lovat grannarna som 
bor intill att gallra ur några 
träd på området för att släppa 
in mer ljus på tomterna. I ef-
terhand säger han att det var 
ett misstag. 

Men det var inte bara av den 
orsaken som träden har fällts 
utan här finns också en säker-
hetsaspekt. Pontus Ljung-

qvist är entreprenör från den 
trädfällningsfirma som kom-
munen anlitar. De har röjt i 
hela området då uppdraget 
var att det skulle trädsäkras 
då det fanns en hel del döda 
träd.

– Vi tog ner träd vid Au-
roravägen för att de hade 
vuxit in i belysningen så att 
ljuset inte nådde ner till vä-
gen. Det var helt och hållet en 
åtgärd för att få det så bra som 
möjligt för barnen som går 
till och från skolan.  

De sälgar som tagits ner var 
ganska stora träd. Hade man 
då inte bara kunnat gallra 
bort de grenar som vuxit in i 
belysningen och behållit trä-
den?

– Visst hade det kunnat 
gå att rensa grenar, men det 
är helt andra kostnader för 
kommunen och uppdragsgi-
varen om man ska klättra och 
hänga i träden och ta ner en-
skilda grenar.

                           EWA LINNROS

Främst sälg och bara en ek fälldes
Sälgträd är dock mycket viktiga för den biologiska mångfalden

Bilden på stubben som publicerades i förra Mälaröarnas nyheter är  inte 
från en ek utan från ett av de sälgträd som fällts.                       Foto: Ewa Linnros

Bilden visar en nyutslagen sälg. Sälgträd är ett av de viktigaste träden för bland annat polleninsamlingen och den 
biologiska mångfalden.                          Foto: Kenneth Bengtsson

Skå

Priserna gäller för v 23 (4/6–10/6 2012)

   /kg 

Färsk  koljafi lé 
 Fiskad nordostatlanten. 
    Melanogrammus arglefi nus.      

   /kg 

 Nektariner, persikor   
Spanien.          

 /kg 

   /kg 

 Laxfi lé   ICA.   560 g. 
  Frysta. 4-pack.   Jfr pris 105:36/kg..    

   /st 

   /kg 

Kassler Gudruns. 
Svensk köttråvara. 
I bit.

 Biff/Entrecôte   
Naturkött Pampas. Ursprung Uruguay. Ca 800 g. I bit.    

 Rökta räkor 



KYRKSIDAN

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

Gudstjänster

Mer information:

www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i 
SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                      nr 10  2012

Onsdag 6/6
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Pernilla Hammarström 
Musik: Ungdomsgruppen ansvarar

Lördag 9/6
Adelsö kyrka kl 18.00
VÅRKONSERT 
Birkakören, piano: Eva Udd 
dirigent: Johan Wallnäs

Söndag 10/6
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Jonas Gräslund,  
orgel: Kerstin Baldwin

kl 18.00 SOMMARKONSERT 
Ekerö kyrkokör,  
orgel: Bengt Tribukait,  
dirigent: Kerstin Baldwin

Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA 
Elin Rundh Dapo, orgel: Leif Asp

Munsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,  
Lizen Anterud, orgel: Torbjörn 
Gustavsson

Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA 
Jonas Gräslund, orgel: Leif Asp

Onsdag 13/6
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA  
Jonas Gräslund

Lördag 16/6 
Ansgarskapellet ca kl 12.00
VALLFARTSMÄSSA 
Medverkande från olika  
församlingar, Lizen Anterud,   
biskop Eva Brunne 
gemensam båtfärd – information 
och anmälan 08-560 387 00

Söndag 17/6
ADELSÖ-MUNSÖ 
SAMMANLYST TILL 
 
Ekerö kyrka  kl 11.00
HÖGMÄSSA 
Pernilla Hammarström 
Vokalgruppen ReSound 
orgel: Göran Ericsson

Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST med DOP 
Christer Kivi 
Musik: Syskonen Liljefors, Leif Asåp

KYRKRADION 101,4 mHz                
lördagar 12.00-13.00

SOMMARUPPEHÅLL 

Nu är sommaren på gång ...
I våra församlingar startar ”sommartermi-
nen”. Mycket av den ordninarie höst- och 
vårverksamheten tar paus – istället blir det 
sommarjobb, sommarcafé,  sommarmusik 
och sommarkyrka ...

SOMMARJOBB
När andra får det lugnare är jobbet som intensi-
vast på våra kyrkogårdar.

Tack vare duktiga sommarjobbare, där många 
återkommer år efter år, är våra kyrkogårdar väl-
vårdade hela sommaren, trots semestertider.

På kyrkogårdens dag kan man få höra mer om 
arbetet på våra vackra kyrkogårdar. 

SOMMARCAFÉ
Soppluncherna på torsdagar i Ekebyhovskyrkan 
ersätts av ett sommarcafé alla torsdagar 12.00-

ute och inne, leksaker för de yngsta ...

SOMMARMUSIK
Det är mycket musik i kyrkorna i Ekerö pastorat 
och Färingsö församling under sommaren – läs 
mer i Musikfoldern som kommit i din brevlåda.
Lördag 9/6 har Birkakören konsert i Adelsö kyrka 
och den 10/6 har Ekerö kyrkokör sin sommar-
konsert som avslutning på vårterminen.

SOMMARKYRKA/SOMMARKYRKOR
Ansgarskapelelt är en ”riktig sommarkyrka” – 
bara öppen på sommaren, med en sommarkyr-

årliga ”Vallfartsmässan. I år predikar biskopen!
Under sommaren är alla våra kyrkor ”som-

markyrkor” med något ändrade gudstjänsttider 
för att passa i sommarrytmen – mer om det på 
nästa kyrksida!

Musik
sommaren 2012

KYRKOGÅRDENS DAG
Söndagen den 10 juni 2012 kl 12.30-15.00

hälsar vi er välkomna till
Adelsö, Munsö, Ekerö och Lovö kyrkogårdar

PROGRAM:
Kyrkogårdsvandring kl 12.30

Växtplanteringar - perenner på kyrkogården

Information från begravningsverksamheten 
- kyrklig och borgerlig begravning

Kaffe med tilltugg
Personal från kyrkogårdsförvaltningen finns på plats för att svara på era frågor. 

VÄLKOMMEN!

Lördag 16 juni ca kl 12.00
EKUMENISK VALLFARTSMÄSSA i Ansgarskapellet
GUDSTJÄNST MED NATTVARD

 
samt medverkande från: Bromma församling, Ekerö pastorat, 
Frälsningsarmen Kurön, Färingsö församling, Mälarökyrkan  och Västerleds församling

Hur kommer man 
till Björkö?
Abonnerad båt  
(M/S Atterbom)

9.00 från  
Drottningholms 
brygga  (100:-) 
9.35 från Ekerö 
kyrkbrygga  (70:-) 
10.00 från  
Kaggeholm,  
Bockholmssunds  
brygga  60:- 
(OBS! platsen!)

10.25 Björkö 

10.45 från  
Hovgården, Adelsö 

Bokning: 
08-560 387 00 
eller 
ekero.pastorat@
svenskakyrkan.se 



Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
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Ekerö Hummelvreten
Fin villa om 6 rum och kök samt stort vidbyggt dubbelgarage. Nytt kök, diverse nya ytskikt, nytt yttertak,
omdränerat mm. Stor balkong med högt och soligt s/v-läge. Mycket bra läge längs med återvändsväg och
med hörntomt gränsande mot grönområde/skog. Ett perfekt hus för barnfamiljen då förskolor, skola (åk F-9),
buss och  fritidsaktiviteter finns på nära gångavstånd. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad
och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 176 kvm, biarea: 56 kvm
*Tomt: 934 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 850 000 kr
  

Boarea: 176 kvm, biarea: 56 kvm
Tomt: 934 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 850 000 kr

Hummelvretsvägen 22
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
Mycket fint skick! Centralt lugnt läge i Ekerö tätort med nära gångavstånd till Mälaren. Både in och utvändigt
är allt smakfullt renoverat. Nytt tak, fönster, fasad + tilläggsisolering, ombyggt/nytt kök, kaklade våtrum, fina
ytskikt och ekparkettgolv. Stor altan under tak. Balkong på ovanvåningen. Plan och lättskött trädgårdstomt
med höga fina häckar. Söderläge! Nytt garage (2005) med gästrum/kontor. Besiktigad.

*Boarea: 129 kvm, biarea: 5 kvm
*Tomt: 457 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 800 000 kr
  

Boarea: 129 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 457 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 800 000 kr

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

Ekerö Helgö
Totalrenoverad fastighet 2008 i fin lantlig miljö på populära Helgö. 4 rum och kök varav 2-3 sovrum. Fina
öppna sällskapsytor. Härlig lättskött tomt med endast några hundra meter till Mälaren, sjöglimt. Stor fin
tillbyggd altan med grillplats, utan insyn och med sol hela dagen. Garage. Förråd. Buss strax utanför
fastigheten.

*Boarea: 169 kvm, biarea: 36 kvm
*Tomt: 3 274 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 500 000 kr
  

Boarea: 169 kvm, biarea: 36 kvm
Tomt: 3 274 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 500 000 kr

Kaggeholmsvägen 58
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sommarstad
Villa i utmärkt skick anno 2000 - Lungt och idylliskt läge med panoramautsikt över åkrar, kyrka och Mälarens
glittrande vatten från såväl kök, matplats som vardagsrum. 5 bra sovrum, 3 våtrum varav en med bastu samt
extra allrum. Hobbyrum och dubbelgarage med golvvärme. 2 balkonger + stenlagd uteplats under tak och
underbar lekvänlig tomt med isolerad gäststuga. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och
försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 177 kvm
*Tomt: 1 380 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 490 000 kr
  

Boarea: 177 kvm
Tomt: 1 380 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 490 000 kr

Hasselbacken 1
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Färingsö Stenhamra
Bli den första som bor i detta nya fina hus med bra läge i Stenhamra. Totalt ca 174 kvm fördelat på 6 rok varav
ett rum har egen ingång samt egen wc/dusch och möjlighet till trinettkök. Genomgående ljusa färger,
ekparkettgolv, modernt kök och fräscha helkaklade badrum. Vattenburen golvvärme. Bergvärme ger låga
driftskostnader. Endast 30 min från Brommaplan. Nära buss & bad.

*Boarea: 174 kvm
*Tomt: 1 002 kvm sluttningstomt
*Accepterat pris: 4 480 000 kr
  

Boarea: 174 kvm
Tomt: 1 002 kvm sluttningstomt
Accepterat pris: 4 480 000 kr

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

Ekerö Lundhagen
Lyxigt och rymligt hus med ett av Lundhagens bästa lägen! Njut av glittrande sjöutsikt över Mälaren bara ett
stenkast från Lundhagens fina badplats. Totalyta 320 kvm. Stort härligt kök med charmig vedspis.  Vardagsrum
med kakelugn. 4 bra sovrum, stort allrum och fina badrum samt  läcker relaxavdelning och dubbelgarage i
huset. Vackert anlagd trädgård med fin stensättning och perfekt solläge.

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

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

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

2:a Ekerö Bokskogen
Gränsande till den vackra bokskogen ligger denna välplanerade 2:a med arbetskök, vardagsrum och stort
delbart sovrum. Två balkonger, en vid entrén och en stor balkong med utgång från vardagsrummet, skyddat
söderläge. Värme, vatten, kabel-TV och garageplats ingår i avgiften.

*Boarea: 53 kvm
*Accepterat pris: 1 300 000 kr
*Avgift: 3 199 kr
  

Boarea: 53 kvm
Accepterat pris: 1 300 000 kr
Avgift: 3 199 kr

Gustavavägen 56, 1 tr
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Välkommen till ett härligt hus för familjen med höga krav på sitt boende! Underbar arkitektritad modern villa
ett stenkast från Mälaren. Spännande och annorlunda planlösning i olika etage. Genomgående hög
inredningsstandard med rymliga rum, moderna materialval och fint ljusflöde. Stort läckert kök, vardagsrum
med dubbel takhöjd och mysig braskamin, "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.

*Boarea: 278 kvm, Biarea: 70
*Tomt: 994 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 995 000 kr
  

Boarea: 278 kvm, Biarea: 70
Tomt: 994 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 995 000 kr

Strandvägen 17B
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Färingsö Kungsberga Myrudden
Sjöutsikt! Mycket sjönära läge med sol hela dagen och fantastiska solnedgångar! Nybyggd 1-plans villa
med ett härligt läge nära Mälarens strand. Modernt, lättskött och stilrent! Braskamin. Servitut på område
vid sjön, båtsamfällighet och fiskerätt. Stor altan på sjösidan. Vinterbonat gästhus och fristående garage.
Ny anläggning för vatten och avlopp. Uppvuxen fin trädgårdstomt, delvis gränsande mot naturområde.
Gångavstånd till buss.

*Boarea: 121 kvm, biarea: 15 kvm
*Tomt: 2 055 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 250 000 kr

  Boarea: 121 kvm, biarea: 15 kvm
Tomt: 2 055 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 250 000 kr

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

Ekerö Sandudden
Rymlig 2-plans villa i Östra Sandudden. Stor härlig insynsskyddad tomt om 1460 kvm med generöst trädäck
och utomhusspa. 4 bra sovrum, stort kök och stort vardagsrum med utgång till härligt trädäck + Allrum med
utgång till balkong. Tvättstuga/groventré, stort badrum med bastu samt helkaklat duschrum med golvvärme.
Dubbelgarage. Sjönära läge med närhet till fin badplats och småbåtshamn. Nära till skola, dagis och buss.
Besiktigad & Dolda-fel försäkrad.

*Boarea: 184 kvm
*Tomt: 1 460 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 995 000 kr

  Boarea: 184 kvm
Tomt: 1 460 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 995 000 kr

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

Ekerö Sandudden
Ett av Sanduddens bästa hus! Här får du ett nyrenoverat och extra stort hus med både fin sjöustikt och pool.
Helt nytt kök med öppen planlösning mot vardagsrum med braskamin. Fyra sovrum och tv-rum. Läckra ny-
renoverade badrum med modern inredning. Baksida med stort altandäck och nedsänkt pool. Fint västerläge
och sjöutsikt.

*Boarea: 121 kvm
*Tomt: 328 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 995 000 kr

  Boarea: 121 kvm
Tomt: 328 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 995 000 kr

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

Ekerö Träkvista
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.

*Boarea: 137 kvm, biarea: 3 kvm
*Tomt: 1 165 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 950 000 kr

  Boarea: 137 kvm, biarea: 3 kvm
Tomt: 1 165 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 950 000 kr

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

Ekerö Älvnäs
Sjönära läge med andel i båtbrygga och bastuflotte har denna fina 1-plans villa. Stor härlig tomt med fri
utsikt. 2-3 bra sovrum, stort kök med burspråk, stort vardagsrum i vinkel med utgång till härligt trädäck med
sjöglimt.Tvättstuga/groventré och stort badrum. Gäststuga och 2 uteförråd. Utbyggnadsmöjlighet.
Besiktigad & Dolda-fel försäkrad.

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

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

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

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

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

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

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

Ekerö Lundhagen
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.

*Boarea: 148 kvm, Biarea: 47
*Tomt: 349 kvm
*Accepterat pris: 3 750 000 kr

  Boarea: 148 kvm, Biarea: 47
Tomt: 349 kvm
Accepterat pris: 3 750 000 kr

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

Färingsö Kungsberga/Jäsängen
1-plans villa med källare. 3 rum och kök samt duschrum med wc. Fräsch råkällare med tvättstuga, garage
och bra förrådsutrymmen. Visst renoverings-/moderniseringsbehov. Braskamin. Nytt avlopp för wc -04.
Stor plan trädgårdstomt med odlingsmöjligheter. Gäststuga, pergola och förråd. Nära till busshållplats
och till Kungsberga med bad och mataffär. Besiktigad.

*Boarea: 50 kvm, biarea: 50 kvm
*Tomt: 2 747 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 1 675 000 kr
  

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

Boarea: 50 kvm, biarea: 50 kvm
Tomt: 2 747 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 1 675 000 kr
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Färingsö Stenhamra
Stor fin villa med hög trivselfaktor och en varm gemytlig "skånehuskänsla" Smakfullt, bra skick och många fina
detaljer. Härligt kök om ca 34 kvm med braskamin, köksö och stora ytor. 4 sovrum (möjlighet till 5 sovrum),
vardagsrum och allrum. 2 kaklade våtrum, bastu och praktisk tvättstuga. Fristående isolerat dubbelgarage
med förråd om ca 60 kvm. Plan lättskött s/v-vänd trädgårdstomt. Fastigheten har ett lugnt trevligt läge längs
återvändsväg i ytterkant av Stenhamra. Barnrikt område! Gångavstånd till Stenhamra C, skolor, förskolor och
bad. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 176 kvm, biarea: 60 kvm
*Tomt: 1 051 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 775 000 kr

  Boarea: 176 kvm, biarea: 60 kvm
Tomt: 1 051 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 775 000 kr

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

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

25 år i branschen
Reg. fastighetsmäklare och kontors

ägare till Mäklarringen Ekerö

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

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

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

*Boarea: 115 kvm + boarea: 50 kvm i Hus II
*Tomt: 2 489 kvm trÃ¤dgÃ¥rd/naturtomt
*Accepterat pris: 3 725 000 kr

  Boarea: 115 kvm + boarea: 50 kvm i Hus II
Tomt: 2 489 kvm trädgård/naturtomt
Accepterat pris: 3 725 000 kr

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

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

*Boarea: 55 kvm, biarea: 5 kvm
*Tomt: 3 028 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 695 000 kr

  Boarea: 55 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 3 028 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 695 000 kr

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

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

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

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

Nedergårdsvägen 8
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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MÄLARÖARNA | Att inte 
köpa ut till sina ungdomar 
och att hålla koll på vad de 
gör är de bästa tips Annika 
Magnusson, kommunens 
drogförebyggande samord-
nare kan ge till föräldrar 
som vill att deras barn ska 
få en minnesvärd skolav-
slutning. 

Skolavslutningarna närmar 
sig och med dem en hel del 
faror och lockelser, varav 
många är förknippade med 
alkohol. Även om alkohol-
konsumtionen enligt kom-
munens senaste drogvan-
eundersökning har gått ner 
inom vissa ungdomsgrupper, 
är det ett vedertaget faktum 
att tiden vi har framför oss 
är fylld av alkoholrelaterade 
frestelser för ungdomarna.

– Vi vet att varmare väder 
innebär en större konsum-
tion av alkohol och runt skol-
avslutningarna brukar det 
kulminera, berättar Annika 
Magnusson.

Hon är en av alla de kommu-
nanställda som har bråda da-
gar med att förebereda aktivi-
teter och föra ut information 
till föräldrar och andra be-
rörda inför skolavslutnings-
perioden.

– Vad som är viktigt för 
föräldrarna att veta är hur 
lätt det är att få tag i alkohol 

för ungdomar, säger hon och 
berättar hur hon själv genom 
ett tips fick veta att en ung-
dom lade ut en förfrågan om 
vem som behövde alkohol 
till helgen på sin öppna Face-
book-sida. Ett tilltag som fick 
dramatiska konsekvenser för 
vederbörande med ett polis-
besök till följd bland annat.

Liksom inför många ti-
digare skolavslutningar 
förespråkar hon ett ”noll-
tolerans-budskap” från för-
äldrarnas sida när det gäller 
alkohol och hur viktigt det 
är att föräldrarna verkligen 
har kontroll över vad deras 
ungdomar gör när de inte är 
hemma.

– För dem som har barn 
som går ut gymnasiet nu i 
juni kan det vara bra att kän-
na till att hela våren brukar 
vara en enda lång maraton-
fest för dem.

Dock är det inte bara alko-
holkonsumerandet i sig som 
är en stor fara för unga män-
niskor med icke färdigut-
vecklade kroppar. De effekter 
av alkoholen och de riskabla 
situationer som berusade 
ungdomar kan hamna i är 
otaliga.

– Jag vet att det förekom-
mer att ungdomsmottag-
ningen får besök av unga 
tjejer som behöver hjälp och 
stöd för att de inte vet om de 

har haft sex under helgen och 
om det i så fall var fråga om 
en våldtäkt, berättar Annika 
Magnusson.

Unga människor utan erfa-
renhet av alkohol vet inte hur 
de reagerar när de dricker och 
kan inte alltid handskas med 
sin berusning. Till exempel 
visar undersökningar att ris-
ken ökar för att begå brott 
och att hamna i olyckor för 
den som är berusad.

Annika Magnusson och hen-
nes kollegor inser dock att de 
jobbar mot starka krafter.

– Vi är inte ute efter att 
skapa helnykterhet utan vårt 
fokus är att ta ungdomarna 
genom tonårstiden utan al-
kohol och skjuta upp alko-
holdebuten eftersom vi vet 
att tidig debut ger större risk 
för alkoholberoende.

Det festande som kulmi-
nerar i samband med skol-
avslutningen brukar dock 
klinga av under sommarlo-
vet, för att sedan ta ny fart 
i samband med skolstarten 

och en bit in på hösten. Även 
under sommaren är de stora 
alkoholrelaterade riskerna 
föräldrafria hemmafester 
som spårar ur när festadres-
ser sprider sig. 

– Vårt tips är att föräldrar 
som ska resa bort och lämna 
sina ungdomar hemma ska 
informera sina grannar och 
jag vet att även polisen är in-
tresserad av den typen av in-
formation.

En annan stor fara är spon-
tana ungdomsfester som un-
der de senaste åren ägt rum 
på platser i naturen runt om 
i kommunen och lockat flera 
hundra ungdomar från hela 
länet.

– Det är till exempel väl-
digt riskabelt med berusade 
ungdomar som är ute och 
går utmed landsvägar på väg 
till platser där det arrang-
eras fest, konstaterar Annika 
Magnusson.

Nu hoppas hon på att det 
förebyggande informations-
arbete vilket hittills tycks ha 
minskat alkoholkonsumtio-
nen, med tanke på de positiva 
trenderna bland kommunens 
unga, ska fortsätta att bära 
frukt och att årets skolavslut-
ning ska innebära ett positivt 
och nyktert firande.

LO BÄCKLINDER

Ungdomar lever farligt  
i skolavslutningstid

SKÅ | I år arrangeras en 
stor skolavslutningsfest 
den 13 juni på Skå fest-
plats med musik, dans 
och andra aktiviteter. 
Arrangemanget ordnas av 
ungdomar, för ungdomar 
i samarbete med Fabriken 
och kommunens fritids-
gårdar.

Själva innehållet sätts ihop av 
Marcus Fredriksson och Mat-
tias Dahdouh som tidigare 
har arrangerat evenemang 
och festivaler i kommunen, 
bland annat genom fören-
ingen Festivalverket.

– Vi kommer att ha en 
grymt cool ljusshow och vi 
tänker dekorera festplatsen 
så att det blir hur bra som 

helst, berättar Marcus Fre-
driksson som också ska agera 
DJ tillsammans med Mattias 
Dahdouh och Rickard Wen-
nerstrand, alla tre killar från 
Mälaröarna.

– Vi har alla spelat länge, 
men framförallt Rickard är 
en DJ på uppåtgående som 
det går jättebra för just nu, 
fortsätter Marcus Fredriks-
son.

Flera liveband kommer 
också att äntra scenen på 
festplatsen, både med yngre 
deltagare och vuxna musi-
ker. Runt scenen kommer det 
även att finnas aktiviteter, så-
som sumobrottning i dräkter 
och kanske till och med en 
rodeotjur att rida på för mo-
diga ungdomar.

Arrangemanget vänder sig i 
första hand till åttonde och 
niondeklassare. Drogfrihe-
ten kontrolleras genom att 
alla får blåsa i alkomätare och 

ett guldkort på Gröna lund 
att lottas ut bland dem som 
blåser grönt.

LO BÄCKLINDER

TRÄKVISTA | I höst påbör-
jas anläggandet av en 
tredje konstgräsplan på 
Träkvistavallen. Med möjlig-
het till snöröjning blir den 
tillgänglig för kommunens 
alla fotbollsspelare under 
större delen av året.

I budgeten för 2012 finns 
pengar avsatta för att anlägga 
ytterligare en konstgräsplan, 
denna gång på den befintliga 
grusplanen längst in vid Trä-

kvistavallen.
– Den här planen är tänkt 

att användas av barn och ung-
domar för fem- och sjuman-
naspel. Dessutom ska det bli 
möjligt att ploga den vinter-
tid genom att vi lägger asfalt 
runt så att man kan göra snö-
vallar där och även köra med 
traktor utan att förstöra mar-
ken, berättar Lars Johnson.

Han poängterar att planen 
inte enbart kommer att vara 
tillgänglig för EIK:s verksam-

het utan att kommunens alla 
klubbar ska få tillgång till 
den. Tidigare har det även 
diskuterats huruvida det bil-
däcksgranulat som används 
som fyllnadsmassa i konst-
gräsplanerna är miljöfarligt 
eller hälsovådligt, men en-
ligt Lars Johnson är det nu 
godkänt av miljö- och hälso-
vårdsmyndigheterna.

Ett formellt beslut av kom-
munfullmäktige om att köra 
igång med arbetet förväntas 

fattas i juni och Lars John-
son tror att arbetet ska kunna 
komma igång redan under 
hösten.

– Vi har även sökt pengar 
från Stockholms idrottsför-
bund som tidigare har va-
rit generösa med att bevilja 
bidrag både när vi bytte till 
konstgräs på Svanängen och 
Träkvistavallen, säger Lars 
Johnson.

LO BÄCKLINDER

Avslutningsfest med livemusik och DJ:s

Tredje konstgräsplan på Träkvistavallen efter sommaren

”Vi vet att varmare 
väder innebär en 
större konsumtion 
av alkohol”

Marcus Fredriksson (bilden) och Mattias Dahdouh arrangerar årets 
skolavslutningsfest och är både vana festfixare och DJ:s.          Foto: Privat

Husqvarna Rider 111B5
Husqvarna Rider åkgräsklip-
pare med bästa framkomlighet! 
Midjestyrd, 5 vxl, 85cm 
klippbredd! 

22.900:-

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

5.100:-

STIHL 
trimmer 

FS38 
En lättstartad 

bensintrimmer 
för villaägaren. 

Trimma gräs 
och ogräs med 

stark tråd.

Mälarö Skydds serviceverkstad
– servar och reparerar dina 

trädgårdsmaskiner till fasta priser.

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

Pris från 

14.900:-

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, förstagall-
ringen och att fälla träd med upp 
till ø30 cm. Låga vibrationer.

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

2.990:-
(ord 3.690:-)

1.690:-
(ord 1.990:-)

1.690:-
(ord 1.990:-)



Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 
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Erbjudandet gäller 2/6–16/6  2012

 SKARVSLADD 
inkl skyddsbox

 299:-
(395:-)

 KABELVINDA 

 379:-
(528:-)

De små  
detaljerna  
gör stor  
skillnad

din lokala färgspecialist

Ny produktdesign  
– Samma pålitliga kvalitet!

Var redo för 
sommar och sol

Marknadens bästa oljefärg, går att måla 
på allt trä. Håller upp till 15 år. Valfri kulör.

100% akrylatfärg för fasader.  
Håller upp till 14 år.  Valfri kulör.

Tillverkad i Sverige. Innehåller linolja. Bevarar träets naturliga utseende.

För nytt trä innan behandling 
med toppfärg.

YUNIK 3 L  
OLJEFÄRG PLUS 
659:-

YUNIK 3 L  
FASADFÄRG 
519:-

YUNIK 3 L  
SUPERTÄCKLASYR 
489:-

YUNIK 3 L  
UTEGRUND V 
499:-

 BORDSLAMPA 
Led

 139:-
(199:-)
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KOMMUNEN | Var tredje 
ridklubb i Sverige har eko-
nomiska problem. Ekerö, 
som är en av Sveriges 
hästtätaste kommuner, 
utgör inget undantag. 
Ridklubbarna och ridsko-
lorna är i stort behov av 
stöd för att hålla i gång 
verksamheten.

Ridsporten riskerar att dö 
som folksport. Det är bud-
skapet från den rikstäckande 
undersökning  som är gjord 
av Ridskolornas riksorgani-
sation (RRO). Av den fram-
går att ridsporten har 500 
000 aktiva men att det saknas 
60 000 ungdomar mellan 7 
och 16 år, för att sporten ska 
överleva.

För idrottande flickor mel-
lan 13 och 20 år är ridsport den 
andra största sporten med 23 
procent av utövarna. Fotboll 
toppar med 30 procent och 
tredje största tjejsporten, 
innebandy, har 10 procent.

– För att ridsporten ska 
kunna fortsätta och även ut-
vecklas måste kommunen 
prioritera på ett helt annat 
sätt än de gör nu, säger Bir-
gitta Almgren som är ordfö-
rande i Mälaröarnas ridklubb.

Klubbens ridskoleverk-
samheten drivs av Ekerö rid-
skola AB på uppdrag av för-
eningen, som idag har cirka 
cirka 375 aktiva ryttare. Hälf-

ten av dessa är barn och ung-
domar. Anläggningen har 30 
000 besökande per år. Den 
allra största andelen av ryt-
tarna är flickor och kvinnnor.   

– Det är stora skillnader 
mellan hur Ekerö kommun 
stöder ridsporten jämfört 
med exempelvis Stockholms 
kommun. När vi läser kom-
munens styrande dokument 
såsom den politiska plattfor-
men, mål och budget så finns 
det ytterst sparsamt om ens 
något nämnt om ridsporten, 
säger Birgitta Almgren.

Magnus Ljung är fritids-
handläggare på kommunen. 

– Vi måste skilja på ridsko-
lor och ridsportsföreningar 
och vi måste också skilja 
ut stallen i ganska många 
fall. Vår kontaktyta är med 
ridsportsföreningar. Ridsko-
lorna bedrivs utanför fören-
ingarna, fast det är förening-
ens medlemmar som i mångt 
och mycket driver dem. Rid-
skolan är nästan som ett litet 
företag, den drivs på ekono-
miska grunder och då stop-
par man inte in den verksam-
heten i föreningen. Det är 
inte förenligt, säger Magnus 
Ljung.

Kommunen ger tio kronor 
per individ och aktivitet i bi-
drag. Detta är lika för samt-
liga idrotter. När det gäller 
stöd till idrottsanläggningar 

står det i kommunens stra-
tegi för idrott att ”Man ska 
prioritera anläggningar 
som utformas efter breda 
användningsområden med 
hög utnyttjandegrad och 
tillgodoser ett flertal verk-
samheter.”

– Det här gör att sport-
hallarna hamnar högt, men 
även ishallarna eftersom de 
nyttjas dagtid av alla försko-
lor och skolor, förklarar Eli-
sabet Lunde som är nämn-
dansvarig för kultur- och 
fritidsnämnden.

– I dokument som be-
skriver kommunens an-
läggningar och utvecklings-
planer finns inte ens vår 
anläggning nämnd, trots att 
just vår anläggning ägs av 
kommunen som hyr ut till 
ridskolan. Vidare arrenderar 
vår ridklubb marken där vårt 
ridhus och ridbana finns. 
Vi får inga driftsbidrag från 
kommunen utan anlägg-
ningens drift och under-
håll bekostar vår klubb med 
hjälp av medlemsintäkter, 
berättar Birgitta Almgren.

Ishallen, som också ägs av 
kommunen betalar dock 
kommunen driftskostnader 
för.

– Vem som helst får hyra 
in sig där. Däremot har vi 
lagt ut driften till entrepre-
nör. På Träkvistavallen är 

Ekerö IK vår entreprenör 
och på Svanhagen är det Skå 
IK. Det kan finnas en miss-
tolkning i att detta på något 
vis är en bidragsform till 
föreningarna, men det är det 
inte. Det är en köpt tjänst, 
säger Magnus Ljung.

Stallbyggnaden som ägs av 
kommunen fick underkänt 
då länsstyrelsen gjorde en 
inspektion av byggnaden för 
några år sedan.

– Men andra ord har kom-
munen hyrt ut lokaler som 
inte var godkända att ha 
hästar i. Ridskolan har själva 
fått gå in och renovera, säger 
Birgitta Almgren.

                      FORTS PÅ SID 16

Ridsporten kämpar i motvind

Ekerö ridskola arrenderar mark och stallbyggnad av kommunen. Då 
länsstyrelsen underkände byggnaden fick ridskolan och ridklubben 
själva bekosta renovering av stallet. Det finns väntelistor på de som 
vill börja rida men varken ridklubb eller ridskola har ekonomi  till att 
utveckla verksamheten.       Foto: Ewa Linnros

Skandinaviens ledande leverantör av backup och disaster recovery. Läs mer på www.onlinebackupcompany.se eller www.binardata.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
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locks ägs och utvecklas av Skolavslutningen börjar 
på Bromma Blocks! 

Kom in till oss på Bromma Blocks och hitta massor av fi na skolavslutningsprylar som 
fi nskjortor, kalasklänningar, fl ugor, accessoarer och mycket mer. Välkommen! 

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 fl ygplats.



EKERÖ | Säkrare över-
gångsställe, ny busshåll-
plats och cykelväg är några 
projekt som just nu är 
igång på Ekerö.

Längs Jungfrusundsvägen 
efter ändhållplatsen vid Skär-
vik har det på höger sida bör-
jat förberedas för en cykelväg. 

– Det är en utbyggnad av 
gång- och cykelväg samt en 
bullervall fram till Ledungs-
vägen. Vi jobbar på att den 
ska gå hela vägen till färjan. 
Tanken är att resterande del 
ska byggas i samband med 
att bygget av Jungfrusunds 
sjöstad startar. I praktiken är 
det gissningsvis några år kvar 
till byggstart, berättar Johan 
Hagland, miljö- och stads-
byggnadschef.

Kommunen bygger även 
om övergångsstället vid Trä-
kvista skola till ett så kallat 
hastighetssäkrat övergångs-

ställe. Flera övergångsställen 
kommer att åtgärdas utmed 
Jungfrusundsvägen de när-
maste åren.

Det planeras även en för-
längning av den cykelväg som 
går från Ekerö centrum längs 
Bryggavägen. Idag går den 
inte hela vägen fram till fär-

jan utan tar slut vid infarten 
till Gällstaö. 

– Det blir ganska snart en 
förlängning av cykelvägen 
från Gällstaö ner mot färjan, 
eventuellt redan nu under 
hösten, men mer troligt un-
der nästa år. I samband med 
det blir det också en upprät-
ning av vägen förbi Jungfru-

sunds marina och det ger plats 
för mer verksamhet vid mari-
nan, säger Johan Hagland.

I Brygga industriområde 
pågår också arbeten längs 
med Bryggavägen mitt emot 
Praktiska gymnasiet. Det som 
byggs här är en busshållplats. 

EWA LINNROS

KOMMUNEN | Kommunen 
har haft parkeringsövervak-
ning sedan 1 december. 
Detta har haft effekt men 
det är fortfarande många 
som felparkerar.

Övervakningen har skötts av 
Bevakningstjänst AB i syfte 
att i första hand förbättra 

framkomlighet och trafiksä-
kerhet. Den är inte klar ännu 
utan kommer att vara färdig 
att behandlas politiskt i juni. 
Den ska bland annat redogöra 
för hur verksamheten funge-
rat den första tiden och even-
tuellt förslag på förändringar. 

– Jag kan personligen säga 
att det blivit bättre med efter-

levnad av parkeringsreglerna, 
men dessvärre är det fortfa-
rande många som parkerar fel 
och övervakarna hinner helt 
enkelt inte med överallt. Vi 
har generellt sett haft väldigt 
få klagomål. Det har snarare 
varit mycket beröm kring att 
gatumiljön blivit bättre, be-
rättar Johan Hagland, miljö- 

och stadsbyggnadschef.
Den 1 juni övertar Securitas 

AB övervakningen efter upp-
handling.

– I det nya avtalet finns även 
flytt av långtidsuppställda 
fordon med, vilket inte tidi-
gare inte ingått, berättar Johan 
Hagland.

EWA LINNROS

Projekt längs vägarna

Kommunens parkeringsövervakning har haft viss effekt

Längs Jungfrusundsvägen har arbetet med en cykelväg påbörjats.                                                      Foto: Ewa Linnros

FORTS FR SID 14 | Ridklub-
ben har också själva byggt 
det intilliggande ridhuset då 
kommunen inte ville gå in 
och finansiera detta.

– Det är ett dilemma att 
göra en sådan stor investering 
på arrenderad mark, det är en 
stor risk man tar. Ridskolan 
är förvisso ett privat företag 
men de utför uppdraget åt 
föreningen. Som förening 
skulle det vara ekonomiskt 
omöjligt att hålla hästar. Vi 
har ingen budget för varken 
drift eller underhåll, förklarar 
Birgitta Almgren.

För drygt två år sedan ra-
sade även ridskolans ridtält. 
Varken ridklubb eller rid-
skola kan investera i ett nytt 
ridhus.  

Konsekvensen har blivit att 
de har fått avstå från special-
träningar och tävlingar.

– Det vill säga de extra ak-
tiviteter som varit en morot 
för de äldre ungdomarna att 
stanna kvar i verksamheten. 
Vi har försökt föra en dialog 
med kommunen om hjälp 
att återuppföra ridtältet, men 
inte nått fram till något möj-
ligt stöd, säger Birgitta Alm-
gren.

De grupper som kommu-
nen har i uppdrag att särskilt 
uppmärksamma är flickor och 
barn med funktionshinder 
och i viss mån även ungdomar 
eftersom man sett att aktivite-
ten bland dem avtar ganska 
mycket. 

– Vi har beskrivit för kom-
munen hur vi vill utveckla 
vår verksamhet genom att 
kunna erbjuda ungdomar 
tränings- och tävlingsmöj-
ligheter. Vidare ser vi möj-
ligheter att erbjuda fysiskt 
handikappade att rida. Men 
vi saknar handikappanpass-
ning, toaletter och dusch och 
omk lädningsmöjligheter 
för att kunna starta detta. Vi 
har lagt fram ett förslag om 
ridverksamhet för barn med 
psykiska funktionshinder 
där vi har ett projektförslag 
i samverkan med en skola, 
men vi har inte fått något 
svar på ansökan som skicka-
des in i januari, berättar Bir-
gitta Amgren. 

Magnus Ljung säger att 
föreningens ansökan om 
projektstöd är under be-
handling.

– Det här är en helt ny bi-
dragsform som de sökt.  Det 
gick lite för snabbt, deras an-
sökan var inne redan innan 
vi ens hade beslutat hur det 
här bidraget skulle se ut, för-
klarar Magnus Ljung och till-
lägger:

– Vi håller på med en kart-
läggning för att se hur kom-
munens stöd ser ut vad gäl-
ler både anläggningar och 
bidrag. Detta för att få fakta 
då det far runt ganska mycket 
tyckande inom det här om-
rådet.

EWA LINNROS

16  nyheter | 

Ridsporten kämpar i ...

Admit växer på Ekerö…
I november 2011 etablerade Admit sitt kontor i nya lokaler på Jungfrusunds Marina för att erbjuda våra tjänster 

-

Vi söker nu en självgående person med minst 2 års erfarenhet av redovisning som vill utvecklas och växa in i rol-
len som redovisningskonsult. Vi ser att du som söker är noggrann, strukturerad, ansvarstagande och serviceinrik-
tad. Erfarenhet från redovisningsbyrå är meriterande men inget krav. 

Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta: Löpande redovisning inkl avstämning, betalningar, fakturering, reskon-
trahantering.

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 medarbe-
tare. 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 

Välkommen med din ansökan till oss, sänd din ansökan till:
ekero@admit.se
Sista ansökningsdag är 2012-06-11

Kontaktperson: Ulrika Backteman

 



Information från Ekerö kommun!

Glad sommar önskar Ekerö kommun!
www.ekero.se

Statens folkhälsoinstitut i samarbete med  

* Skolelevers drogvanor 2011, CAN (12 % av eleverna i åk 9 och 30 % av eleverna i gy 2 anger att föräldrar är en källa till alkohol).

 
 

 

På tänkom.nu får du fakta och tips  
om tonåringar och alkohol.
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Följ oss på 
Facebook!
Ekerö kommun finns på Fa-
cebook.
Genom att bli ett fan på 
vår facebooksida, klicka på 
”Gilla” knappen, så får du 
uppdaterad information av 
oss. Du kan själv göra inlägg 
på vår sida och lämna kom-
mentarer. 

Ekerö finns nu med i appen 
Svenska Kommuner
I appen kan du läsa lokala nyheter 
från polisen och kommunen, se vår 
evenemangskalender, söka telefon-
nummer och adresser, få detaljerade 
väderprognoser, upptäcka aktiviteter 
och platser, hitta återvinningscentra-
len och öppettider, rapportera in fel 
med bild och koordinater. 
Appen laddar du ner på din Smart-
phone genom att söka på Svenska 
kommuner.

TRÄDGÅRDSUTSTÄLLNING 
VID KINA SLOTT 

28 april - 2 september
Vårprakt, penséutställning, 

barnens trädgårdsrum, 

musik i festpaviljongen, 

pelargon och fuchsiautställ-

ning, berättelsevandringar.

På Gång!
i Ekerö kommun

SKRIVARLÄGER

16 juni kl. 08:00 - 17:00 

18-21 juni 
kl. 09:00 - 15:00

I Roslagens famn blommar det som bäst vid 

denna tid, med orkidéer och andra vackra och 

intressanta växter. Sture Nordmark leder vår 

exkursion. Samåkning från kommunhuset Tapp-

ström kl 8. Plats: Roslagen

Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening

Plats: Biblioteket i Ekerö 

centrum Ålder: 11 -17 år 

Kostnad: 750 kr 

Anmälan: ekerokultur@

ekero.se
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LEVANDE BOTANIK I 
UPPLAND

KURÖNS 100 ÅRSJUBILEUM

NATIONALDAGSFIRANDE I DROTTNINGHOLMS SLOTTSPARK

  
 J
un
i 
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sommarläger

6

Båtar går från Stadshuskajen 

och Hovgården ut till Kurön. 

Korvgrillning, fika, lotteri och filmvisning. 

Sjöräddningen, sjöpolisen och kustbevak-

ningen besöker Kurön. Gudstjänst med 

predikan av Marie Willermark.

kl. 10:00-15:00
kl. 12:00-16:00

BILEUMUUUMMUMUUMMUUMMUUMMUMUUUUMMMMUUUUMMMMMMUUUUUMMMMMMUUUUUMMMMMMMUUUUUUMMMMMMMMUMUUUUUUUMMMMMMMMUUUUUUMMMMMMMMMMM

VIKINGAMARKNAD
 9 juli – 15 juli   

Upplev vikingatiden, 

träffa hantverkare och 

handelsmän från när och 

fjärran, lyssna till spele-

män och se slagkämpar 

drabba samman i strid.

www.stromma.se/birka

MIDSOMMARFIRANDE

11.00 Stången kläs

13.00 Midsommardansen 

börjar med TVÅ-ÅS

Arr: Rädda Barnen Mälar-
öarna och Färingsö Lions

Ekerö Kulturskolas lärare och elever 

underhåller.

Ekebyhovs slott bullar upp med stor kak- 

och smörgåsbuffe.

Kaféet öppet 12-16. Arr. Ekerö kultur

KULTURFEST MED TEMA 
VÄRLDEN

Arr. Omsorgen 
i samarbete 
med Ekebyhovs 
slotts konferens 

17
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. 1
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16
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Mälar-
Lions

Sommarläger arrangeras för barn 

och ungdomar på Kärsögårdens 

aktivitetscenter, Drottningholm.

Arrangör: KFUM

Sportläger, teaterläger, anima-

tionsläger, ungdomsläger-Body 

Mind Spirit samt dagkollo åk 4-6. 

Info och anmälan: 

www.bromma.kfuk-kfum.se

Läs mer på www.ekero.se, 

evenemangskalendern

Kl.11-15 Ekerö Kulturskola kammarkonsert i Drottningholms 

Slottskapell 

Kl.12.30 Parad med Alsnu Skeppslag och Alsnu Vikingar genom 

slottsparken, från Drottningholms Slott och till Kina Slott. 

Kl.13 - Nationaldagskonserten vid Kina Slott, spelmansstämma, 

högtidstal, utdelning av kulturstipendium och årets fana.  

Läs mer på www.ekero.se!

Upplev vikingatida hantverk, 
mat, musik, häst- båt och strids-
shower. Låt dig hänföras av 
köpmän från fjärran land, känn 
doften av nygräddat bröd från 
hällen. Var med och hjälp sme-
dens hammare slå gnistor mot 
städet.  Arrangör: Alsnu Vikingar

VIKINGAVECKAN
9 – 10 juni på Adelsö



18 nyheter | 

SKÅ | Den 16 juni fylls Skå 
flygplats av veteranflygplan 
och veteranbilar. Det är 
nionde året i rad för denna 
veterandag.

Grindarna till flygfältet öpp-
nas klockan tio. Under hela 
dagen kan besökarna titta på 
allt från gamla flygplan, bilar, 
motorcyklar, mopeder till 
militärfordon. Besökare med 
flygmaskiner kommer till 
flygfältet så som DC 3:an från 
Vallentuna och troligen Spit-
firen. 

– Polishelikopter kommer 
om de inte jagar busar. Brand-
försvaret är på plats och visar 
bilar och utrustning. Det dy-

ker upp finbilar i avsevärt antal 
och pansarmuseet Arsenalen i 
Strängnäs l kommer förhopp-
ningsvis med något tungt, 
berättar Jarl Sundgren som är 
kassör i Skå flygplatsförening. 

Några speciella programtider 
går inte att sätta upp då allt 
är på frivillig basis och inget 
är ”beställt”. Dessutom är 
evenemanget väldigt väder-
beroende. Allt är gratis utom 
parkering där man i år kom-
mer att ta en mindre avgift för 
att bland annat finansiera fler 
toaletter. Förra årets veteran-
dag drog till sig rekordmånga 
besökare.

– Vi ska försöka ha lite 

”40-tals beredskapsstuk”. 
Flygfältet byggdes i början av 
det hårda 40-talet som ett vä-
sentligt inslag i beredskapen 
att med vapenmakt försvara 
Sveriges huvudstad, berättar 
Jarl Sundgren.

Han vill förtydliga att det 
inte är en flygdag av traditio-
nellt snitt som i första hand 
vänder sig till ”flygfreekar”. 

– Vi hoppas att publiken 
förstår att vi gör detta för att 
stärka synen hos lokalsamhäl-
let om att Skå är värt att värna 
och bevara. Vi gör detta i för-
sta hand för kommunens in-
vånare och i synnerhet för de 
närmast kringboende som i 
bästa fall går hem med minnet 

av hur trevligt det är med flyg- 
och teknikhistoria. Vi vill mer 
ge besökarna en trevlig dag 
med picknick i det gröna, av-
slutar Jarl Sundgren. 

Det är Skå flygplansfören-
ing som arrangerar veteran-
dagen, i spetsen finns veteran-
dagsgeneralen Niclas Bååth 
som till vardags är pilot och 
kör airbus. Föreningens ord-
förande Henrik Lundh är även 
han pilot och också flygledare 
till yrket.

Historik: Skå flygplats kom 
till i samband med ockupa-
tionen av Norge och Dan-
mark. Den tyska ”blixt-
krigsföringen” med snabba 

överraskande flyganfall långt 
in i motståndarnas länder och 
slog ut deras flygplatser för att 
förlama deras luftförsvar.

Tyskarna fick då herraväldet 
över luftrummet då fienden 
inte kunde starta längre.

Detta uppmärksammade 
svenskarna och började att 
bygga reservflygfält, bland 
annat Skå Edeby. Skå Edeby 
flyplats består av ett flertal lad-
liknande röda byggnader som 
ger karaktären av ett lantbruk 
för att kamouflera intrycket 
av en flygplats. Det finns ett 
flertal autentiska hangarer, så 
kallade ladvärn, från 1941-42. 

Skå har idag många histo-
riskt intressanta flygplan som 

exempelvis två De Havilland 
Tiger Moth, Bücker Bestman, 
Saab Safir, North American 
Texan, Piper Super, Cruiser 
PA 12, Piper ”lillcub”, Piper 
”supercub” PA 18,  Republic 
Sea Bee och Peitenpol Air 
camper. 

Flygplatsen är idag en resurs i 
det mellansvenska allmänfly-
get. På fältet förekommer pi-
lotutbildning, klubbflygning, 
flygning i samhällets tjänst för 
Frivilliga flygkåren, sportflyg-
ning, veteran- och hembyg-
gesflyg samt ibland även am-
bulans- och polisflyg.

                           EWA LINNROS

Veterandag på Skå flygfält
Veterandagen på Skå bjuder på flyg och fordon som andas historia, precis som flygplatsen gör i sig själv. Till vänster en Tiger Moth, till höger Skå flygplansförenings kassör Jarl Sundgren på sin veteranhoj.   Foto: Bo Häggqvist/Action Foto

OFFENTLIG AUKTION
Obebyggd fastighet i Ekerö kommun 
Genom offentlig auktion enligt samäganderättslagen försäljes 
fastigheten Ekerö Ilända 5:5, Ekerö kommun. Fastigheten om 

cirka 30 minuter från Brommaplan med närhet till Mälaren och 
Eldgarnsö naturreservat. 

Visning ons. 6/6 kl 16-17 och sön. 10/6 kl 17-18 eller enligt 
överenskommelse.

OFFENTLIG AUKTION HÅLLES ONSDAGEN DEN 20 
JUNI 2012 KL. 10.00 I ADVOKATBYRÅNS LOKALER PÅ 
OXTORGSGRÄND 2.

Vid klubbslaget erlägges 100.000 kronor av köpeskillingen 
kontant (postväxel). Resterande belopp erlägges vid tillträdet 
fre. 29/6 2012.

För upplysningar om auktionsförfarandet och objektsbeskriv-
ning med bilder m.m., se www.nbw.se 
under rubriken ”Anbud”. Upplysningar
lämnas även av Advokat 
Magnus Forssell, tel 08-5457 0051

NU I JUNGFRUSUND

Vi har något 
för alla

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Ansiktsbehandlingar
Massage

Naglar
Fotvård
Vaxning

SPA- behandlingar
Fransar & Bryn, mm.

EXAMEN, STUDENT

MÖHIPPA, TJEJKVÄLL

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer



Gård anno 1795.
Till salu efter 700
år i kyrkans ägo...

Accepterat pris  9.900.000 kr  Kvm 260+100
Tomt  14.551 kvm  Visas Vänligen ring för
tidsbokad visning.  Ekerö 08-560 304 22

 EKERÖ PRÄSTGÅRD 2

Permanent / Fritidsdröm!
Två bryggor, gästhus m.m

Accepterat pris
3.995.000 kr  Kvm 105 +
sidohus. Tomt 1.695 kvm
Visas  Ring för visning.
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ KANAN
KANAN 23, SJÖTOMT!

Mälarvy. Brygga.
Delvis renoverat.
Sidohus ca 20kvm

Accepterat pris  6.495.000 kr  Kvm 187+135
Tomt 2.016 kvm Visas Vänligen ring för visningstid.
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ - LUNDHAGEN - MURREBOVÄGEN 6

”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 vår hemsida för att se våra övriga saluobjekt.

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

För dig som vill vara helt säker på 
att du sparar mer än din granne.
Vi chansar heller aldrig.

Mer information hittar du 
på ivt.se/kampanj.

Styr Sveriges
effektivaste

värmepump direkt  
i din smartphone!

IVT PremiumLine EQ:

 Sveriges effektivaste berg- och jordvärmepump enligt oberoende tester.* 

 Sänker dina värmekostnader med upp till 80%.

   Våra värmepumpar är de enda som klarar Svanens hårda krav.

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

IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

#1

*Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

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



Färsk
Rostbiff

Svenskt 
butikskött
Gotland

99:-  /kg

 Alla klockor
 och väskor
Halva priset

(Gäller v. 23)

Skrädderi 
50 %   

Kemtvätt 20 %
(Gäller vid  inlämning v 23)

 HALVA 
priset 

på Lego helikopter

Nu 199:- 
Ord.pris 399:- 

Obs! Max 1/kund

Liten 

SUSHI 

50:-
8 bitar:  3 lax, 1 räka, 

1 avocado och 3 rullar

Stimorol 
tuggummi

10:-
3 st   20:-

 I EKERÖ CENTRUM    LÖRDAG 9 JUNI 10-15

Trollkarlen Mr Dannyman trollar och underhåller besökarna

Ballongprinsessan Sunshine roar och underhåller  Glass till alla barn 

 från Glassgubben Godisregn utanför  ICA kl 12 och 13 

Ponnyridning kl 12-14  Brandkåren kommer  

Sommarfest

Ekerö Centrum

Thai Wok 
& Sushi  –

Ekerö 
tobak

Tappström

3 år!
Djurknuten firar 

3-årsjubileum med att ge 

25 % rabatt  
på HE� 

SORTIMENTET 

hela dagen den 9 juni!

Välkommen att fynda 

hos oss!

Utlottning av bl. a två 

ryggsäckar proppfyllda 

med godsaker till katt , 

hund eller gnagare. 
(Vinnarna väljer)

Ekerö  Kemtvätt

Massor av 
aktiveteter 

för stora 
och små

Vi finns 
på torget 

under 
dagen 

Välkomna!

Tag 4

betala för 3!
Sommarblommor 

från Nyckelby 
handelsträdgård,  

närodlat

Välkommen in!

Ekerö Blomman

KA

Summer 

Shop

3 för 2
(Gäller märkta plagg Dam och Herr.  

Vi bjuder på den billigaste. 

Kan ej kombiners med andra

 rabatter eller erbjudanden. 

Gäller t o m 17/6 (Dam), 1/7 (Herr).

Boka 

PYSSEL-
kalas på

Pysselhuset!

10 % på pysselkitt
till egna kalaset

 



Mode för honom              henne&

 HALVA 
priset

Byxor, skjortor 

& leggings  

 HALVA 
priset

på linne från 

Desigual  m.m
Finns i 2 färger

Special-
visning

Möt bågexperten 

från Gucci. 

Mingla med oss 

kl 10-15.

Vi bjuder på 

bubbel och tilltugg

Ny frisyr?

Vi fixar det 

mesta!

Välkommen!

Alltid Drop in! 

Tel. 560 336 06

TETKKETOTPOPLKK OOOOOOOOOOOOOOOOO KKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLL TTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIII PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP EEEEEEEEEEEEEEEE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT    .............................. ...................................................... ...................................... .................................. .................... .............................................. ....................................... EEEEEEEEEEE K E R ÖE K E R Ö

Erbjudande!
Klassisk 

ansiktsbehandling 
90 min, där vi 

bjuder på en frans- 
och brynfärgning 

(Värde 295:-) Gäller t.o.m  30/6

Boka online på 
www.salongcosmetae.se

Tel. 560 355 82
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 TILL EKERÖ CENTRUM
!

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

VARMT VÄLKOMNA TILL SOMMARFESTEN 
ÖNSKAR BUTIKERNA I EKERÖ CENTRUM!

Special-
erbjudande

på Kopiering,

Nyckelringar

& Tittögon

Välkomna till 
oss under 

sommarfesten!

Ladda 
ner vår 
mobil-
app! 

Mjukglass 
i bägare

I dag 
5 kr
Ord.pris 15 kr

Shoppa 

smart! 

Skaffa 

ALLKORT 

redan 

idag!

k l

(Erbjudandena gäller lördagen den 9 juni om inte annat anges)

Super-
 erbjudande!

Sommarens 

snyggaste badlakan 

kommer från 

Gripsholm!

Idag 99:-
Ord.pris 179:-

VÄ VV
LK

OKK
M

M
EN

TILL EKERÖ CENTRUM
!

LLA DAGAR 8 - 2LLA L DADAGGAR 8AGAGAARR 8 - 2- 2222222R 8 - 2R R 8 2- 222

Kanon-

erbjudanden

från butikerna!

Upptäck 
våra tre 
garage!

 & barn lag



Ekerö kommuns kulturskolas 
nya chef har många ”strängar på 
sin lyra” även om hon inte fick 
välja ett stränginstrument när 
hon som liten skulle bestämma 
sig för vad hon skulle spela.

Marita Henningsdotter Lovnér är 
musiker, musiklärare för grund-
skola och gymnasium och flöjt-
pedagog. Musiken var med tidigt i 
hennes liv.

–  Jag hade inget val. Vi är fem 
helsyskon och tre halvsyskon. Frå-
gan var aldrig ”ska Marita spela ett 
instrument”, det var istället ”vilket 
instrument ska Marita spela?”. Jag 
ville spela gitarr men två brorsor 
spelade redan det. En syster spelade 
blockflöjt och piano så vi behövde 
ett melodiinstrument som låg lite 
högre i diskanten. ”Ja men flöjt, ta 
det Marita”. Så gick jag på en instru-
mentintroduktion och flöjtläraren 
fyllde i med en cerise kladdkrita där 
jag skulle hålla mina fingrar. Jag fick 
ton med en gång och det är ganska 
ovanligt så då tänkte jag, ”ok, flute it 
is”, berättar Marita som tar emot på 
sitt rum på kulturskolan.

Här har hon huserat sedan den 1 
februari och än så länge pendlar hon 
från Piteå. Hon berättar med liv och 
energi om hur det kom sig att hon 
hamnade här.

– Det var redan bestämt att famil-
jen skulle flytta ner. Min man jobbar 
med film och reser mycket. Piteå är 
helt enkelt inte ett bra utgångsläge, 
fortsätter Marita som tidigare ar-
betade som utbildningsledare med 
konstnärliga och kreativa utbild-
ningar för Musikhögskolan i Piteå, 
som är en del av en institution vid 
Luleå tekniska universitet.

Marita var verksamhetsledare för all 
samordning av bland annat radio- 
och TV-producenterna, datagrafi-
ker, mediedesigners, musiker, dan-
sare och skådespelare. Innan dess 
har hon jobbat som frilansmusiker 
i många år, som teatermusiker och 
skådespelare vid en länsteater. När 
hon berättar vidare om sin väg till 
kommunens kulturskola är det näs-
tan som en föreställning, en mycket 
bra sådan. Man blir helt uppslukad 
av hennes målande beskrivning och 
flödande energi.

– Jag sökte flera jobb men det här 
uppdraget matchade mig. Tjänsten 
beskrevs som att vi har utmaningar 
och möjligheter, vi ska utveckla 
filmsidan, vi ska nå fler ungdomar 

och tänka nytt och det attraherade 
mig. Det passade mig som person 
och det sätt jag är van att jobba på. 
Dessutom var det faktiskt inte så gi-
gantiskt utan greppbart. Här känner 
jag att jag kan räcka till. 

Det som också avgjorde saken för 
Marita var när hon mötte kultur-
chefen Lennart Lundblad och kul-
turskolans personal.

– Den fysiska miljön är så oänd-
ligt mycket mindre än den jag är 
van vid men kompetensen hos 
personalen här, de tankar de har 
kring sitt arbete, det inre kvalitets-
arbetet är däremot på ett helt annat 
plan. Utvecklingsmiljön och kom-
petensen och den psykosociala 
miljön är oändligt mycket större 
än de här lokalerna. Vi har nog 15 
av Sveriges absolut bästa lärare här. 
Det handlar då inte bara om vad de 
har för utbildning på papperet utan 
vilka människor de är, säger Marita 
och beskriver det lustbetonade ar-
betssätt som finns på skolan.

– Att lyfta fingret i pianospelet 
är inte själva produkten utan vi 
har gruppen som utgångspunkt. 
I gruppen finns också ett lärande 
mellan eleverna själva.   

Att hon brinner för sitt arbete går 
inte att ta miste på och när hon får 
frågan om vad hon har för visioner 
flödar svaret fram med både värme, 
lust och bestämdhet.

– Det här är en demokratiprocess. 
De som tror att musik- och kul-
turskolor i Sverige håller på med att 
läsa noter, lära ut danssteg och visa 
fingerställningar på pianot, de har 
missförstått vad vi pysslar med. Jag 
vill få ut budskapet vad vi egentli-
gen jobbar med, nämligen att bygga 
barn och unga. Det är vi inte en-
samma om, skolor och fritidsverk-
samheter bygger människor. Volvo 
bygger bilar, vi bygger människor. 
Därför jobbar vi med en massa 
grupprocesser, skapande, estetik, 
demokrati, säger Marita och fortsät-
ter att beskriva det hon vill med sitt 
jobb.

– Det är ju så att jag använder 
dina pengar, det vill säga skatte-
medel och då är det du som ska få 
tillbaks det här. Idag når vi 16 pro-
cent av kommunens barn, det är 
alldeles för lite. Vi har fått ett upp-
drag från kultur- och fritidsför-
valtningen att nå 20 procent men 
jag vill nå 100 procent. Jag vill säga; 
Kära föräldrar, vi använder era skat-

tepengar, ta för er.
Marita vill också understryka att 
även om kulturskolans aktivite-
ter sker på fritiden så är det inte en 
förvaring utan en undervisning. Lä-
rarna på kulturskolan har fyra till sju 
års eftergymnasiala studier och de 
läser vidare hela tiden. Men Marita 
ser en viktig orsak till varför det inte 
kommer fler till kulturskolan.

– Jag kommer från Norrbotten, 
där kostar det ingenting att gå i kul-
turskolan i Luleå till exempel. I Piteå 
kostar det 300 kronor. Här kostar det 
en dryg tusenlapp. Jag gick omkring 
i skolan här och då satt det tre tjejer 
och spelade gitarr. De hade lärt sig av 
andra eller helt själva så jag frågade 
varför de inte gick på kulturskolan. 
De svarade då att det hade de inte 
råd med. Och det gör så ont att höra.

Den ekonomiska biten är inget Ma-
rita bestämmer över då det är fast-
slaget vilka avgifter som ska vara. 
Men hon menar att en enkel metod 
att nå fler vore att åtmistone lägga 
sig på riksgenomsnittet som är runt 
650 kronor.

– Vi håller på att utveckla lite 
prova-på-verksamhet där man tes-
tar bara under några veckor. Då blir 
också avgiften lägre. Man slipper 
betala en dryg tusenlapp för något 
som kanske visar sig att det inte var 
det man kände för, säger Marita.

Hon är dock hoppfull och kom-
mer säkerligen ro i land flera av 
sina visioner, hon utstrålar hela den 
kraften och självklarheten. 

– Fantasin och kreativiteten har 
ju nu till och med blivit en buis-
ness, någonting som är gångbart 

i yrkeslivet som får ett marknads-
mässigt värde. Det är väl kanske 
det som gör att vi, Sveriges kul-
tur- och musikskolor känner  att 
vi nu börjar få gehör för vad vi gör, 
säger hon och ler nöjt med knorren 
i rimmet.

Precis när bandspelaren stängs 
av och intervjun är klar säger Ma-
rita i förbifarten: 

– Jag har förresten seglat fem 
sträckor med ostindienfararen Gö-
teborg, men det är en annan histo-
ria…

Ekerö kommuns kulturskola har 
fått en chef som bjuder på glädje, 
energi, styrka, allvar och mitt i det 
överraskningar.                                  

                                             
                                        EWA  LINNROS

Med kraft, lust och glädje till kulturen
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Ekerö kulturskolas nya chef Marita Henningsdotter Lovnér vill att alla barn och ungdomar i kommunen ska få möjlighet att ta del av 
kulturskolans verksamhet.                                                                                                                                                                Foto: Ewa Linnros

Namn Marita Henningsdotter Lovnér Gör Nytillträdd chef för Ekerö kulturskola Favoritplats på Mälaröarna Ekerö kulturskola  Bäst med Mälaröarna Jag vet för lite ännu men 
det finns en gemensam kvalité på hur man lever här Vill ändra på Jag vill att alla barn och ungdomar vid något tillfälle i livet ska ha haft någon slags utbildning hos oss

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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare



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

VÄLPLANERAT CENTRALT 
Accepterat pris: 2 975 000 kr / Boarea: 143 + 26 kvm 
Tomtarea: 765 kvm / Rum: 5 rum och kök / Välp-
lanerad 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

FÄRINGSÖ / SVARTSJÖ KUNGSGÅRD 5

LANTLIG IDYLL 
Accepterat pris: 3 750 000 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

STENHAMRA C / KLEVBERGSVÄGEN 1

UNIKT GAVELLÄGE 
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

G:A STENHAMRA / STRANDVÄGEN 7

BERGVÄRME & GARAGE  
Accepterat pris: 3 475 000 kr / Boarea: 125+125 kvm
Tomtarea: 1�655 kvm / Rum: 7 rum och kök / Välskött 
och fräsch villa med inredd källare, härlig veranda, 
ljust kök, stor matplats, fräscha badrum, bastu ochm 
relaxavdelning. Nära bad aff är, skolor och buss. 
Mäklare: Johan Siönäs 0708-10 12 24

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

Gustavalund
Här finns vi!

Bryggavägen

Centrum

C

MÅLA HUSET I SOMMAR?

Din idé – vår design!

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

www.malaroidedesign.se
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25  %
RABATT PÅ NORDSJÖ 

ONE FASADFÄRG!
Kan inte kombineras med andra rabatter.



Adelsö kyrkliga syförening firar 
100 år av möten kring handar-
bete och välgörenhetsarbete. 
Även om handarbetandet är 
sparsamt nuförtiden så fyller 
föreningen fortfarande en viktig 
social funktion.

– Från början bestod syföreningen 
av ett antal fruar från ön som träf-
fades i prästgården mellan mjölk-
ningarna, berättar Birgitta Lindblad, 
ordförande i föreningen sedan ett 
par år tillbaka.

Hon är med sina sjuttiofem år 
en av de yngsta medlemmarna i 
föreningen, som fortfarande har 
sina träffar på måndagar liksom de 
alltid har haft. Även om verksam-
heten har förändrats en del sedan 
starten, så är måndagsträffarna 
fortfarande en viktig social sam-
mankomst.

– Allt började den 25 mars 1912 
då kyrkoherde Elof Hallin och hans 
hustru Alma bjöd in några andra 
fruar till det första mötet. Det sägs 
att det var på själva ”Alma-dagen”. 
Jag skulle kunna tro att tanken var 
att kvinnorna som slet så hårt på 
sina gårdar skulle få en stunds av-
koppling tillsammans med likasin-
nade.

Från de första årens verksamhet 
finns inte mycket dokumenterat, 
mer än några kassaböcker. Men på 
40-talet började sekreterarna att 
föra anteckningar över vad som 
hände på mötena. I ett antal svarta 
vaxduksböcker kan man läsa i sirlig 
skrivstil om hur mötena förlöpt och 
vad som gjorts.

Under krigsåren blev träffarna tä-
tare för att de då cirka tjugofem da-
merna skulle hinna med att sy och 
sticka vantar, strumpor, muddar, 
knä- och hjälmskydd till de inkal-
lade soldaterna att värma sig med 
under de kalla vintrarna. ”…för att 
bistå våra fosterlandsväktare och 
även lämna vårt tribut till Finlands 
kämpande soldater…” kan man läsa 
i en av böckerna.

– Det står även antecknat att 
gruppen sydde 25 snödräkter på en 
dag och att dessa sedan sändes till 
landshövdingskan som så småning-
om skickade ett ”tack” till svar. När 
kriget tog slut så hade de även på-
börjat en insamling till ett jaktplan, 
men den avslutades vid krigsslutet, 
säger Birgitta Lindblad och bläddrar 
bland sidorna.

Det går också att läsa sig till att 
mötena tenderade att mer och mer 

likna kakfester och det instiftades 
en regel som sa att om man bjöd på 
fler än två sorters kakor så fick man 
böta två kronor.

Hur syföreningsdamerna tog sig 
till mötena finns även det doku-
menterat.

– Det berättas att Frans Malm-
qvist spände hästen för vagnen 
och körde runt och hämtade upp 
damerna så att de skulle kunna 
komma till syföreningens möten. 
Hans svärfar Ernst tyckte tydligen 
inte om att han tog hästen från ar-
betet på åkrarna, men Frans tyckte 
att det var det enda nöje som kvin-
norna hade och ville gärna hjälpa 
till.

Under åren är det stora summor 
som har samlats in till olika välgö-
rande ändamål. Svenska kyrkan i 
utlandet, Lutherhjälpen och Stads-
missionen är bara några exempel på 
organisationer som har fått ta emot 
bidrag. Syföreningen har även haft 
fadderbarn både i Etiopien och i 
Estland.

– På senare år har vi gett de 
mesta pengarna till våra diako-
nissor på Ekerö. De har en akut-
kassa som kan ge behövande hjälp 
med pengar till tandläkarbesök 

eller gummistövlar till exempel. 
Eftersom nöden är stor även på 
Ekerö känns det bra att kunna få 
hjälpa. Vi har också under årens 
lopp skänkt många både sydda 
och vävda textilier till kyrkan och 
hembygdsgården, berättar Birgit-
ta Lindblad.

Handarbetet har fått en allt min-
dre roll i sammanhanget och un-
der senare år har träffarna mest 
blivit sociala sammankomster. 
Medlemmarna har dock idogt 
fortsatt med sina årliga insam-
lingar, där bland annat fikaförsälj-
ning i samband med vandringsda-
gen på Adelsö har varit en viktig 
inkomstkälla.

När nu gruppen har minskat med 
tiden och ett flertal av de knappt tio 
medlemmarna är över både åttio och 
nittio åt går funderingarna mot att 
det kanske inte blir några fler jubileer.

– Vi har insett att föreningen har 
tjänat ut sitt syfte och kanske blir 
det inte så mycket mer verksamhet 
efter hundraårsjubileumet. För 
många är det som ett rött skynke 
att det är en ”kyrklig” syförening 
och även om det har blivit väldigt 
populärt att handarbeta på senare 
år, så har vi ingen nyrekrytering.

Kanske fortsätter de knappt tio-
talet medlemmarna att ses endast 
som en social samvaro och låter för-
eningens verksamhet vila.

När föreningen fyllde 90 år fi-
rades det med pompa och ståt och 
bland annat deltog dåvarande bi-
skop Caroline Krook. Irene Svens-
son som var ordförande under 40 
år berättade anekdoter och om 
milstolpar som passerats under 
åren.

Föreningens 100-årsjubileum 
blev en ljus försommartillställ-
ning som inleddes med en guds-
tjänst i Adelsö kyrka med solo-
sång av Gunilla Franklin. Därefter 
samlades föreningsmedlemmar 
och inbjudna till vårlunch i hem-
bygdsgården. 

LO BÄCKLINDER

100 år av välgörande möten
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Under 100-årsfirandet visade nuvarande ordförande Birgitta Lindblad hantverk som föreningens medlemmar gjort genom åren och berättade om hur allt började. T.h. ses föreningens medlemmar tillsammans med några 
familjemedlemmar 1942.                                Foto: Lo Bäcklinder och Adelsö syförening

”Frans tyckte att det 
var det enda nöje som 
kvinnorna hade och 
ville gärna hjälpa till”

Lillvillans Trädgård
Hemodlat, inget annat! 
Sommarplantor, krukväxter, 
perenner, kryddor och grönsaker

Stugvägen 3, Färingsö 2 km före Hilleshög

0709-620 999

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

 Gräsklippar-robotor      
 Handbevattning       
 Dys/Slagpendelbevattning      
 Droppbevattning                       
 Automatik         
 Marktäckning        
 Pumpar         
 Ventiler, slang, kopplingar    RK Valve HB

 
 

Färentuna Tel 560 433 53, 0709-60 97 90 rkvalve@gmail.com



 

PÅ ORDINARIE PRIS
DU FÅR DET BILLIGASTE PARET PÅ KÖPET!

PÅ ORDIINNARIE PPRISPPÅÅ OORRDDIINARRIEE PPRIS

SOMMARFEST!

08-560 343 90
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EKEBYHOV | För andra året 
i rad arrangerar Ekerö daglig 
verksamhet en kulturdag på 
Ekebyhovs slott den 17 juni. 
I år med de fyra elementen 
som tema, vilket märks på 
alla upptänkliga sätt.

Det råder febril verksamhet 
i dagcenters lokaler i Ekerö 
centrum. Fingerfärdiga del-
tagare hjälps åt med alla för-
beredelser och kartongerna 

med hantverk som ska säljas 
fylls allt eftersom. En grupp 
fyller godispåsar till fisk-
dammen och i ett annat rum 
sitter ett gäng deltagare och 
personal och klistrar vimplar 
på pinnar.

– Vi ska ha en utomhus-
föreställning som vi gör i 
samarbete med akrobater 
och jonglörer från Brom-
magymnasterna och i 
samband med den får alla 

i publiken en av de här 
vimplarna, berättar Catrin 
Rosemaysdotter, som är en 
av dem som jobbar med ar-
rangemanget.

Förutom föreställningen 
kommer slottet och parken 
att vara fyllda av öppna verk-
städer, lekhörnor och försälj-
ning av hantverk som följer 
temat kring luft, jord, vat-
ten och eld. Lokala musiker 
kommer också att spela upp 

till dans på utomhusdansba-
nan.

– Syftet med den här kul-
turdagen är att vi ska erbjuda 
”kultur för alla” och att vi 
ska göra det möjligt att mö-
tas över gränserna. Vi vill 
också visa upp vad det är vi 
gör i vår verksamhet, berät-
tar Mia Grauers, biträdande 
enhetschef inom handikap-
pomsorgen.

Förra året var temat vikingar 
när den dagliga verksam-
heten bjöd in till kulturfest 
i och kring slottet. Tyvärr 
dominerade regnet dagen, 
men alla aktiviteter flyttades 
inomhus och evenemanget 
blev välbesökt trots vädret. I 
år ser prognoserna positivare 
ut och förhoppningarna är 
stora om att många gränsö-
verskridande möten ska äga 
rum i slottsparken.

LO BÄCKLINDER

DROTTNINGHOLM | Den 6 
juni firar Ekerö kommun tra-
ditionsenligt Nationaldagen 
i Drottningholms slottspark. 
En stor vikingaparad blir 
årets dragplåster förutom 
feststämning och konserter.

– Ekerö kommun är den 
enda i landet med två fysiska 
världsarv och i år blir paraden 
en hälsning från världsarvet 
Birka Hovgården till världs-
arvet Drottningholm, berät-
tar Lennart Lundblad, chef 
för Ekerö kultur.

För att manifestera detta 
ansvarar Alsnu skeppslag 
och Alsnu vikingar för pa-
raden som i år har temat 
”Vikingatid”, men de bju-
der även in både stora och 

små vikingar att delta i pa-
raden.

– Nationaldagskonser-
ten hålls på utescenen vid 
Kina slott och i år bjuder 
vi på en spelmansstämma i 
samarbete med Stockholms 
spelmansgille och Ekerö 
kulturskola och folkmusi-
korkestern Stormsteg som 
gästsolister, fortsätter Len-
nart Lundblad.

Naturligtvis blir det även 
nationalsång och utdelning 
av såväl kulturnämndens 
stipendium som utdelning 
av en svensk flagga till en av 
kommunens föreningar.

LO BÄCKLINDER

Omsorgens arrangerar 
kulturdag för andra året

Ekerö dagcenter har bråda dagar med att förbereda allt inför försäljning, utställningar och evenemang vid 
årets kulturdag på Ekebyhovs slott. Godispåsarna till fiskdammen packas med stor noggrannhet.  
                      Foto: Lo Bäcklinder

Syftet med den 
här kulturdagen är 
att vi ska erbjuda 
”kultur för alla”

Årets nationaldagsfirande 
lockar stora och små vikingar

Redan under förra årets nationaldagsfirande i Drottningholmsparken 
dök en och annan viking upp, men i år får de fullt fokus. 

 Foto: Lennart Lundblad

KOMMUNEN | Mång-
konstnärinnan och tillika 
adelsöbon Beryl Kornhill 
tilldelas  Ekerö kommuns 
kulturstipendium.

Motiveringen lyder: ”Beryl 
Kornhill tilldelas 2012 års 
Kulturstipendium för att 
hon under många år bidragit 
till olika former av kultur-
upplevelser. Hon smälter 
samman teater, konst, sång 
och berättelser. Temat är ofta 
Ekerö historia och då sär-
skilt sådan som utspelat sig 
på Adelsö. Teaterspelen har 
handlat om vikingakvinnan 
Gerlög, drottning Kristina, 
Hildegard av Bingen, mun-
ken Ansgar, samt kung Mag-
nus Ladulås. Beryl Kornhill 
utbildar också vuxna och 
ungdomar i olika ensembler 
på Adelsö, Munsö och Ekerö. 
Hon är kulturentreprenören 
som samarbetar med nä-
ringsidkare och företagare. 
Den kulturella upplevelsen 
har ytterligare en dimension, 
nämligen att skapa intresse 
och marknadsföra vår histo-
ria för fler än de som bor i vår 
kommun.”

– Jag blev mycket glad över 
att få Ekerös kulturstipen-
dium. Nämndens motive-
ring är en elegant samman-
fattning av min verksamhet 
tycker jag, säger Beryl Korn-
hill.

Hon är dramatiker, regis-
sör och skådespelerska men 
inte nog med detta, hon är 
även bildkonstnär. Hon är 

utbildad på operalinjen vid 
Teaterhögskolan i Göteborg, 
har läst teatervetenskap vid 
Lunds universitet och stu-
derat folklore i Mexico och 
på Bali. 

Beryl Kornhill har satt upp 
en rad historiska pjäser så 
som bland annat Drottning 
Kristina och Ansgars tårar. 
I år blir det nypremiär den 4 
juli av hennes uppsättning av 
Kung Ladulås. 

Annorlunda spelplatser är 
hennes signum och förra året 
uppfördes pjäsen i Adelsö 
kyrka, i år flyttar skådespelet 
ut i naturen i Stenby träd-
gård.

– Vi håller på att göra en 
utomhusscen där. Det grän-
sar till en naturskog och 
man skymtar sjön genom 
träden, berättar Beryl Korn-
hill.

Hon har blivit erbjuden 
av Martin ”E-type” Eriks-
son att de ska få låna allt de 
behöver från Arn-filmens 
rekvisita. E-type har hela 

denna och även filmens 
scenografi förvarad ute på 
Adelsö.

– Kläder och sådant har vi 
redan,  men nu kan vi plussa 
på med standar och en massa 
medeltidstält. Det blir som 
ett krigsläger har vi tänkt 
med fanor, spjut och sköldar. 
Det var ju ständigt krig under 
Magnus Ladulås regerings-
tid, det får man inte glömma.

Även om Magnus Ladulås 
är huvudperson har Beryl 
Kornhill sett till att lyfta 
fram drottningarna som har 
stora roller i spelet. 
Att spela utomhus kan vara 
vanskligt. Över scenen kom-
mer segel att vara spända 
mellan träden, men Beryl 
Kornhill hoppas också på att 
finna lösningar för publiken 
mot väder och vind. 

De ska se om en del av E-
types tält kanske är så stora 
att publiken kan sitter i dem 
med en sida uppfälld. Kring 
själva skådespelet kommer 
det att finnas medeltidsin-
spirerad mat.

– De som vill dyka riktigt 
ner i historien kan börja be-
söket med att gå på världsar-
vet Hovgården och bli guida-
de av Kalle Runristare. På det 
viset kan man få en heldag, 
säger Beryl Kornhill.

Hon har byggt upp en en-
semble och hennes förhopp-
ning är att ha ett spel varje 
år. Nypremiären av Magnus 
Ladulås har på sitt sätt en ak-
tualitet med tanke på att sö-

kandet efter hans kvarlevor 
pågår för fullt. 

– Man hittar inte hans 
knotor men oavsett hur hans 

benknotor ser ut så sätter jag 
kött på dem, avslutar Beryl 
Kornhill.

EWA LINNROS

DROTTNINGHOLM | Drott-
ningholms slottsteaters 
nyhet för säsongen är 
lättsamma introduktioner 
inför operaföreställning-
arna. Introduktionerna är 
publika och äger rum i tea-
terns Déjeunersalong.

”I berättandets tjänst” he-
ter introduktionen som 
äger rum den 5 juni. Det är 
barocksopranen Susanne 
Rydén som berättar om att 
sjunga Cavalli och tidig ita-
liensk opera.

Elsa Billgren, modeblog-
gare, programledare, foto-
graf med mera berättar om 
mötet med teatern, de unga 
sångarna i Jason och Medea 
och sina bilder den 9 juni. 

Den 10 juni, under titeln 
”Frihet i byxor. Om byxrol-
ler i opera och teater” leds 
introduktionen av Tiina 
Rosenberg, professor i tea-
tervetenskap om så kallade 
byxroller,  kvinnor i mans-
kläder i opera och teater. 

Byxroller handlar om 
kvinnor som av olika anled-
ningar klär ut sig till män där 
de råkar ut för situationer 
som inte kan lösas i kvinno-
kläder. I vissa operor spelar 
byxrollen mansrollen utan 
att något synligt klädbyte 
äger rum på scenen.

Det är fri entré till intro-
duktionerna och ingen för-
anmälan behövs. 

EWA LINNROS

Beryl Kornhill kommunens kulturstipendiatLättsamma 
introduktioner

Beryl Kornhill sätter för andra året i rad upp föreställningen om Magnus 
Ladulås. På bilden ses Beryl i rollen som drottning Kristina i uppsätt-
ningen med samma namn.                                                 Foto: Ove Westerberg

”Man hittar inte 
hans knotor men 
oavsett hur hans 
benknotor ser ut 
så sätter jag kött 
på dem”
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Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 

Så rent – Så enkelt
Ingen latrinhantering 

Vi önskar dig  
en bekymmerslös  

sommar !

Du slipper all latrinhantering med 

Cinderella förbränningstoalett. 

Kvar blir bara lite aska.  

Enklare kan det inte bli!

 FLAGGSTÅNG
från

 2995:-

Ö

Erbjudandet gäller 2/6–16/6  2012



Vandringsdagen på Adelsö lockade drygt 200 deltagare i optimalt 
vandringsväder på Kristi himmelfärdsdagen. Längs första halvan av 
leden, 7 km, stod representanter från öns föreningar för att berätta om 
sin verksamhet och erbjuda törstsläckare eller något matnyttigt. Ovan 
tas en fikapaus i Sättra med vacker utsikt över Norra Björkfjärden.   

 Foto: Ove Westerberg 

Musikalen ”Spår” Den 27 maj hade barnmusikalen ”Spår” urpremiär 
i Ekebyhovskyrkan. Musik och text är skrivna av lokala kyrkomusikern 
Helena Hansson och diakon Marie  Björnvad. Ekerö församlings barn-
körer stod för framförandet inför stolta föräldrar och övriga besökare. 

 Foto: Marianne Abrahamsson

28  öarna runt | 

Vitsippspriset gavs den 19 maj till Röda korsets anhöriggrupp som 
riktar sig till anhöriga till personer med demenssjukdom. I gruppen 
stöttar de varandra utifrån sina egna erfarenheter, ger varandra råd, 
tröst och mod. Kristdemokraterna på Ekerö delar varje vår ut sitt 
Vitsippspris på Ekebyhovs slott. Årets utdelare var KDU:s ordförande 
Aron Modig, t v.                    Foto: Ove Westerberg 

MUNSÖ | Efter att ha varit 
stängd under ett halvår 
öppnades Munsö kyrka 
på nytt på pingstdagen. 
Därmed är pastoratets 
alla fyra medeltida kyrkor 
renoverade både utvändigt 
och invändigt och förhopp-
ningsvis dröjer det åtmins-
tone 30 år till nästa gång.

Det största jobbet har bestått 
i att tvätta kyrkan invändigt 
med bröd, enligt en välbe-
prövad metod.

– Det var fyrtiofem år se-
dan Munsö kyrka senast 
rengjordes, så det var välbe-
hövligt. Nu har hela kyrkan 
baddats invändigt med ett 
speciellt bröd som bakats di-
rekt i kyrkan. Det har luktat 

väldigt gott när man kommit 
in där under renoveringen, 
säger Solveig Brunstedt, ord-
förande i arbetsgruppen för 
renoveringen.

Hon berättar hur man även 
passat på att anpassa och 
modernisera kyrkan invän-
digt framförallt med tanke 
på arbetsmiljön. Vatten har 
dragits in och en varmvat-
tenberedare har installerats 
för att underlätta städning till 
exempel.

– Vi har också förbättrat 
både ljudet och ljuset i kyr-
kan så att alla kan se att läsa 
och höra vad som sägs, fort-
sätter Solveig Brunstedt.

Med nyinvigningen av 
Munsö kyrka är nu kommu-

nens fyra medeltida kyrkor 
alla renoverade både utvän-
digt och invändigt.

– Nu dröjer det förhopp-
ningsvis mellan trettio och 
fyrtio år innan vi behöver 

göra om det. Det känns bra 
att de är bevarade för framti-
den och anpassade till nuti-
den.

LO BÄCKLINDER

FAKTA MUNSÖ KYRKA

>> Munsö kyrka byggdes förmodligen som gårds- och 
försvarskyrka åt ärkebiskopen i Uppsala, enligt ett påv-
ligt brev år 1185. Ärkebiskoparna har tidvis bott på Bona, 
huvudgården på Munsö.

>> Munsö avviker från samtida kyrkor med sin runda 
form och det har bara funnits tretton rundkyrkor i Sve-
rige. Denna arkitektur anses härstamma från Den heliga 
gravens kyrka i Jerusalem och även Karl den stores 
palatskapell i Aachen.

I pingsthelgen invigdes Munsö kyrka efter att ha varit stängd i ett halvår   
för renovering och rengöring med specialbakat bröd.

 Foto: Marianne Abrahamsson

Munsö kyrka nyinvigd efter totaltvätt och renovering

Storloppis  i Ekebyhovsparken har blivit en årligt återkommande tradi-
tion som lockar många besökare. Den 27 maj i år sken en strålande sol 
över området och trängseln var stor bland borden. 

 Foto: Ewa Linnros

Fågelskådning Under en solig försommardag i mitten av maj hade 
Mälaröarnas naturskyddsförening naturkunskap med lågstadie-elever 
från Munsö skola. Fågelskådning var ett av ämnena på agendan. 

 
Foto: Kenneth Bengtsson

Djurparkstema Elever i årskurs tre, fyra och fem på Närlundaskolan 
har skapat modeller till djurparker. En djurpark i kommunen kan de 
gärna tänka sig och förslagen saknas inte på dess placering. På bilden 
ses det vinnande bidraget. Från vänster Oskar Holm, Josefine Hallander, 
Simon Melander, Ella Timén, Oliver Brandting och Emma Ljungqvist. 

 Foto: Ewa Linnros

Förskolans dag  firades såväl runt om på Mälaröarna som i hela lan-
det. Bland annat visade kommunens förskolor upp sig på torget i Ekerö 
centrum med egenhändigt dekorerade stolar som representerade de 
olika förskolornas profiler.  

 Foto: Lo Bäcklinder



Mer info och programmet på www.ekero.se & www.kungahuset.se
Med reservation för ändringar, vid dåligt väder kan delar av programmet strykas.

Drottningholm
Fira nationaldagen 6/6 på

11.00 & 15.00 bjuder Ekerö Kulturskola på kammarkonserter i Drottning-
holms Slottskapell.
12.30 Parad, ledd av Alsnö Skeppslag och vikingar genom slotts-
parken, från Drottningholms Slott och till utescenen vid Kina Slott.
13.00 Nationaldagskonserten på utescenen vid Kina Slott. I år bjuder 
vi på en liten spelmansstämma i samarbete med Stockholms Spelmans-
gille och Ekerö Kulturskola. Gästsolister är folkmusikorkestern Storm-
steg. Högtidstal av kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan, vi 
sjunger nationalsången tillsammans, utdelning av Kulturnämndens 
kulturstipendium och årets fana.

Gärdebylåten, 
Knäpp-Polkett 
och Äppelbo 
Gånglåt!
Ta med ditt 
instrument och 
spela med!

ALLSPELSLÅTAR 

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

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

Slottsboden
Drottningholm

Jag sitter i en korgstol på Midgård, min 
Adelsöboning, och är lite delad, jag vill ut och 
rida, plocka blommor, jogga, bada men har 
bestämt mig för att låta orden flyta ut över 
papperet, i en kärlekssång till livet här på ön. 
 

Utanför exploderar världen in i sommarprakten. 
Hagen har blivit fylld av lamm. Hos hästarna har 
hingstarna nu känslor för kärlek, eller är i alla fall 
sugna på ett och annat amoröst äventyr. Aarmani, 

en svart arabhingst, leds in och ut ur stallet för att svalka sina sval-
lande hormoner. Det är första sommaren vi har stallet här på Sättra 
gård och efter en ganska lugn höst och vinter så känner jag mig rätt 
upptrissad av allt som ska hända och händer...

Jag är uppvuxen i innerstaden, ett ställe som sedan tolv år 
tillbaka tillhör ett annat liv, ett liv jag finner mindre intressant, 
faktiskt trist: upp med plånboken, ner med plånboken, upp med 
densamma hela dagen lång. Det kan inte vara möjligt att varje 
andetag ska kosta något. Här behöver jag bara ha lite mat hemma så 
går jag utan plånbok i veckor och är så rik på liv att jag är miljardär 
just nu, just här. 

För tolv år sedan packade jag en väska, tog min elvaåring i nä-
ven, hunden i koppel, beställde en hingst och flyttade in i en folk-

park i Västmanland. Det var lite 
som att komma till Ankeborg. Om 
man inte just ville tjäna pengar 
var allt möjligt, jag pratade i radio, 
fick stipendium av kyrkan, gjorde 
hälsoveckor, var ordförande i upp-
finnarföreningen, köpte ett hus 
för tusen kronor, var med i första 
maj-galoppen, hade butik och kafé 
och var med i tjugo föreningar till 
samt florerade allt som oftast i den 
lokala tidningen Fagerstaposten.

Jag tycker om att leka med livet som när man var liten, man 
lekte allt från indian till post och filmstjärna samt såklart häst.

Här är det så igen: jag leker, vi har Stall Avalon på Sättra, vi bor 
på Midgård, i människornas boning, vi är vikingar på Birka (fast 
jag är lite mera indian egentligen). Det enda jag saknat under mina 
tolv år i exil från den stora staden är det jag gjorde där, jag jobbade 
med teater och film under många år men det kom bort då jag grep-
pade grepen och hoppade in i mitt lantliv. 

Så en dag i våras stoppade vi in en sagoberättare i vår potatis-
källare, som nu är omgjord till ett medeltida valv. Valvet fylldes 
av besökare som ville höra om Idun och äpplena och Tor och 
Midgårdsormen. Bland besökarna fanns Beryl Kornhill, min goda 
fe i denna saga, hon 
gav mig teatern till-
baka och inte bara 
det, hon visar också 
hur man lever livet 
fullt ut, hela livet. 
Jag lär mig att inget 
någonsin är försent 
så länge vi andas. 
Jo, kanske blir jag 
inte underbarn el-
ler prima ballerina 
men nästan allt 
annat är faktiskt 
möjligt. I Beryls 
regi sätts spelet 
om Kung Ladulås 
upp på en alldeles 
ny amfiteater på 
Adelsö i sommar och jag har den äran att klä ut mig till en med-
eltida kvinna som serverar medeltida pausmat i medeltida miljö. 
Det har jag aldrig lekt förut!

Karolina Lallerstedt
Adelsö maj 2012

Om jag leker 
att livet leker 

läker livet!

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

   |  kolumnen  29



Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?

Kom och träffa oss!
Söndag 17 juni kl 13-13.30

Ekebyhovs slott, 1 trappa upp

kallas härmed till sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdag 
den 19 juni kl. 18.00. 
 
Varmt välkomna! 

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 

Ekerö kommunfullmäktige

30!

Vart är Ekerö kommun på väg?
Jag har som både fastboende och 
fritidshusboende på Mälaröarna 
sedan början av 1950-talet starka 
band till kommunen. Idag är 
jag djupt oroad över vad Peter 
Carpelan (M) med alliansvänner 
långsiktigt vill med kommunen i 
sin iver att driva en marknadslibe-
ral politik. 

Bebyggelse och service koncentreras 
till några få kvadratkilometer runt 
kommunhuset, från Tappström till 
det skövlade och söndersprängda 
Gällstaö, fram till bebyggelsen i 
sandtaget Sandudden och till Älvnäs 
i nordväst. Inom denna rektangel 
hamnar merparten av kommunal-
skatten och statliga bidrag. En mindre 
del av budgeten ligger på övriga delar 
av kommunen. Adelsö skulle ha varit 
en avfolkad ö om inte Trafikverket 
(staten) upprätthöll en färjeförbin-

delse. Stenhamra som på  70- och 
80-talet blomstrade med ett livligt 
centrum upplevs idag som eftersatt 
och dåligt underhållet. Flertalet buti-
ker och service som då fanns är borta. 
En ideellt arbetande pensionär förskö-
nar med egna medel centrumdelarna 
enligt denna tidning. Den utbyggnad 
av centrala Stenhamra som utlovats 
under många år inklusive ett äldrebo-
ende lyser med sin frånvaro.

Ekerö kommun med nästan 26000 
invånare är nog den enda kommunen 
i Sverige som saknar gymnasieskola 
för sina elever. Kommunen hänvi-
sar i stället eleverna till långa resor 
till gymnasieskolor i övriga länet. 
Nyligen framkom att 500 skolbarn 
med lärare har sin undervisning i pro-
visoriska baracker och antalet baracker 
ska tydligen öka. Enligt Rädda barnen 
ökar barn- och familjefattigdomen i 
kommunen. Den ensidiga koncentra-

tionen av boende och service främjar 
en fortsatt segregation i kommunen. 
Nyligen försökte alliansen sälja Ekerö 
bostäder och misslyckades. Tidigare 
har man sålt kommunens elnät till 
Fortum. Vad står näst på tur att säljas 
av kommuninnevånarnas gemen-
samma egendom till privata vinstdri-
vande intressen? Kan det vara kom-
munens VA-nät eller kanske lägga ut 
hela förskole- och grundskoleverk-
samheten och äldrevården till vinst-
drivande aktörer inklusive försäljning 
av de kommunala byggnaderna som 
idag underhålls med akuta insatser. 

Helgöborna skulle för några år 
sedan själva få bekosta sitt eget 
VA-nät fram till en gemensam anslut-
ningspunkt på ön som kommunen 
lovade att tillhandahålla. Nu utlovas 
ett VA-nät till 2016 – vi får se!

Idag har Ekerö kommun länets 
sämsta ekonomi med totalt 450 mil-

joner kronor i skulder. Förklaringen 
sägs ha sin orsak i moderaternas 
fartblindhet 1996 - 1998 samt 2002 
-2004. Under dessa år upparbetade 
man en låneskuld som är väsentligt 
högre än kommunens samlade till-
gångar (medborgarnas gemensamma 
egendom). I teorin har man skuldsatt 
varje kommuninnevånare med 6002 
kronor, totalt omkring 45 miljoner 
kronor som inte täcks av kommunens 
tillgångar. Vilken villaägare tillåts sätta 
sig i en sådan skuld med huset som 
säkerhet!

Det är på tiden att Peter Carpelan 
(M) med allianspartners lägger korten 
på bordet och förklarar vilken servi-
cenivå man vill erbjuda och vad man 
långsiktigt vill med Ekerö kommun.

– John Latham, fritidshusägare
Färingsö

REPLIK

Insändaren med rubriken i 
stora bokstäver ”Varför får 
man inte ställa frågor om 
Ekerö bostäder” bygger på 
en missuppfattning av kom-
munfullmäktiges arbets-
former. Mitt uppdrag som 
ordförande i fullmäktige 
handlar om att följa kom-
munallagens regler och 
även den arbetsordning för 
fullmäktige som vi har tagit 
fram under min ledning i 
politisk enighet.

Många av dessa olika 
regler handlar om att säker-
ställa minoritetens rätt. Det 

gäller till exempel att kunna 
ställa majoriteten till svars 
på olika sätt däribland att 
kunna ställa frågor och få 
svar av ansvariga förtroen-
devalda.

Frågor kan vara skriftliga 
och då få ett skriftligt svar. 
Det finns också möjlighet 
att ställa muntliga frågor. 

Däremot kan man inte 
begära att få ställa frågor 
mitt i behandlingen av ett 
ärende som rör ett helt 
annat ärende. Då är det min 
uppgift att avbryta den 
talande.

I det fallet som Kenneth 
nu tar upp, gällde det att 

behandla årsredovisningen 
och då  skulle jag som ord-
förande göra helt fel om jag 
tillät en debatt om försälj-
ningen av aktierna i aktiebo-
laget Ekerö bostäder.

För att fullmäktiges arbete 
ska kunna fortsätta att flyta 
på utan onödigt gnissel och 
misstänktsamhet mot var-
andra gäller det att ha res-
pekt för varandras roller och 
att lära sig spelreglerna.

– Inger Linge, 
ordförande i 
kommunfullmäktige

Svar på insändare av Lindmark (V)
I MN den 21 maj uppmärk-
sammas i en artikel den 
bristande arbetsmiljön på 
äldreboendet Kullen. Jag 
som anhörig kan bara säga 
”äntligen” och blir glad över 
att problemen uppmärksam-
mas! En av frågorna som jag 
som anhörig ställt sedan över 
ett år, då min närstående 
blev tvungen att flytta in 
på Kullen, handlar om just 
brandskyddet. Frågan om 
säkerhet, utrymning etcetera 
har ställts till såväl Förenade 
Care (som tidigare drev verk-
samheten), Carema och till 
Ekerö kommun. Frågan om 
brandskydd har dock varit 

ännu större under ombygg-
nationen som tagit åtskilliga 
månader och tärt på framför 
allt de boende, men även per-
sonal och oss som kommer 
på regelbundna besök. Trygg 
– nej, det har nog ingen känt 
sig.

Vad gäller bemanningen, 
får man väl som boende och 
anhörig sätta sin tillit till det 
beslut som Socialstyrelsen 
väntas fatta inom det snaraste 
och där det förhoppningsvis 
kommer att ställas högre 
krav på såväl bemanning som 
kompetens.

– Anhörig

Få har känt sig trygga

Till våra folkvalda
Nu har sommartrafiken och 
kaoset med denna börjat. 
Det är dags att delsum-
mera vad som har hänt 
sedan Facebook- gruppen 
”Gör något åt köerna på 
Ekervövägen Nu!” startades. 

 Ekerö kommun har skickat 
en skrivelse till länsstyrelsen 
för att tillåta samåkning i 
bussfil. Självklart blev det 
avslag då SL inte ville, poli-
sen tycker det är jobbigt och 
Trafikverket hänvisar till SL 

och polisens beslut. Bara pin-
samt. Var gör Ekerö kommun 
då? Inget!  

Kära politiker på Ekerö, är 
det detta som ni kan åstad-
komma år efter år? Det är 
inte så att vi förväntar oss ett 
mirakel eller att ni kan förstå 
oss som pendlar för att dra 
in skattepengar till kom-
munen, men en (1) skrivelse?  
Jag får fortfarande höra om 
”Brommaplan” och att det 
är det verkliga problemet. 

Det kan delvis stämma men 
det som inte stämmer är att 
det är köer ut på Ekerö.  Det 
är endast våra folkvaldas 
ansvar. Städa utanför den 
egna dörren och göm er inte 
bakom ”det lönar sig ändå 
inte”-argument.  Jag vill se 
hur långt arbetet har gått med 
de planerade gångtunnlarna/
gångbroarna som Peter C 
talade om i MN.  Besluten om 
att öka parkeringen för Ekerö 
kommuns anställda och 

politiker var inga problem.  
Att utöka pendelparkeringen 
i centrum verkar inte gå. Att 
höja avgiften på färjan till 
Slagsta var inga problem, men 
att fixa färjan från Färingsö 
drar ut på tiden. 

Till sist vill jag gärna 
förklara en sak för våra 
politiker. En god ekonomi 
bygger på tillväxt och att 
vara en attraktiv kommun 
för sina invånare. Att sälja ut 
tillgångar istället för att öka 

inflyttningen är ett kortsiktigt 
sätt att kompensera sina till-
kortakommanden. För att öka 
inflyttningen krävs en fung-
erande infrastruktur då Ekerö 
är en sovstad till Stockholm. 

Att åka kommunalt, som 
många gärna vill, förutsätter 
även det en fungerande infra-
struktur. 

Så slutligen alliansen med 
Peter C i spetsen. Gör något!

– Ulf

Jag tycker vi behöver en 
ny bollhall. Bollhallen i 
Tappström är för liten. Det 
finns inget utrymme att 
värma upp på när det är 
match om planen är upp-
tagen. Man ser inte heller 
hela planen från läktaren 
för väggen och stolparna är i 
vägen. Föräldrar och publik 
behöver egna toaletter att gå 
på för i dagsläget så måste de 
gå in i omklädningsrummet 
där vi är när de ska gå på toa-
letten. Jag tycker verkligen 
det måste bli en förändring!

– En irriterad 
handbollstjej

Ny bollhall

ty
ck

!

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

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

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

ty
ck

!



Mer information på www.malarogk.se 

Öppet hus 
för Ekerös 
ungdomar!
Sugen på att prova på att 
spela golf? Nu har du chansen

Lördagen den 16/6 har Mälarö GK Skytteholm öppet hus för 
samtliga ungdomar 6–21 år och boende inom Ekerö kommun. 
Träningen kommer att hålla på i 3 timmar och avslutas med fi ka.
Samling vid klubbhuset kl. 10.00
Föranmälan senast fredag 15/6 till 
kansli@malarogk.se eller på telefon 08-560 233 36
Välkommen!

GRATIS!
PROVA-PÅ-

GOLF

Öppen scen för teater och musik

Ryttare visar visar upp sina hästar och låter gäster prova på

Skeppslagskampen

Bågskytte

Alsnu SkansAlsnu Skans

Bågskytte

Brages gläntaBrages glänta
HovgårdsrittenHovgårdsritten

Skeppslagskampen

Guidade turer 
och föreläsningar
Guidade turer 
och föreläsningar

Skeppslagen gör upp om mästartiteln i en ärofylld kamp med båtar som redskap

Mer information finner du på www.alsnu.se/vikingavecka

Krigare från när och fjärran visar upp vikingatida stridsteknik
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Öppet sår i naturen
Så har det då hänt, nämli-
gen att Ekerö kommun har 
låtit sin entreprenör gallra 
träd i naturmarken mellan 
Tappströmsskolan och boll-
hallen  till priset av avverk-
ning av tiotalet stora fina 
ekar.  Priset för detta är en 
skadegörelse på allmän mark 
utan dess like – i ett dess-
utom tätbebyggt område. 

Kommunens agerande på 

naturmarken går knappast 
att kompensera eller vidta 
åtgärder för att återställa och 
finns att beskåda som ett 
öppet sår i naturen.  

Dessutom torde det vara 
en självklarhet för ansvarigt 
kommunalråd att offentligt 
både be om ursäkt till med-
borgarna. 

– Bedrövad boende 

Alltså, nu börjar jag tröttna på riktigt!
Vi bor i Skärvik och mina 
barn är nio och elva år och 
går i Träkvista skola. Jag 
tycker att de ska kunna gå 
hem själva på eftermid-
dagarna utan att jag ska 
behöva ha ångest för att de 
ska bli påkörda. Idag lämnar 
och hämtar jag och tvingas 
sitta i de värsta köerna på 
grund av detta. Nu måste 
nåt  hända! Varför kan man 
inte sätta 30 km/h som 
hastighetsbegränsning för 
hela Jungfrusundsvägen? 
Då klagar väl SL på att bus-
sarna inte kommer fram. Sätt 
våra barns säkerhet främst. 
Se över alla övergångsstäl-
len. Gör rödljus, kameror 

och gupp! Kolla på utfarten 
vid Kapellvägen. Helt livs-
farlig! Dessutom finns där 
ett övergångsställe där man 
står helt skymd bakom en 
stor häck. Mitt i en kurva!  
Utfarten vid Kafévägen, vad 
är det för idioti? Hur många 
kör i 30 km/h där? Hur 
många fattar hur man ska 
göra? Busshållplatsen vid 
Sandviksvägen och Hagens  
backe? Övergångsstället vid 
Hagens backe och Skärvik? 

Själva vägen är dessutom 
väldigt eftersatt när det gäller 
underhåll och man håller 
ju på att välta ner i diket på 
vissa ställen.  Varför finns 
ingen cykelväg ner till mari-

nan? Folk går och cyklar på 
den där livsfarliga skogsvä-
gen. Även barn har jag sett. 
Och fulla människor på väg 
hem från Marinan mitt i 
natten. Det finns ju cykelväg 
hela vägen ut till Stenhamra, 
men inte centralt på Ekerö! 

Varför är det så svårt för 
Ekerö kommun att agera? 
Jag och många med mig har 
tjatat i flera år. Dags att göra 
nåt innan någon dör!

– Anne

Reds anm: Se även  artikel 
sid 16 om planerade trafiksä-
kerhetsåtgärder längs bland 
annat Jungfrusundsvägen.

... som jag sätter morgonkaf-
fet i vrångstrupen när jag 
intar min frukost. Men det 
hände för en tid sedan när 
jag tog  fram MN. På första 
sidan såg jag ett stort foto  av 
en stubbe. Artikeln handlade 
om att man av misstag hade 
fällt ett antal ekar. Läsaren 
kan få uppfattningen att det 
var ett stort antal ekar. Nu var 
det mest andra träslag. Totalt 
var det fyra träd som fälldes. 
Träden togs bort för att få 
bort det ”svarta hål” som har 
funnits på Auroravägen. 

Stora träd som växer runt 
gatubelysning ska natur-
ligtvis bort, även om det då 
stryker med en ek. Nu kan 
föräldrar med barnvagnar 
och cyklande småbarn ta sig 
till skola och dagis lite säk-
rare. Bilförare har en chans 
att upptäcka lekande barn 
när gatubelysningen lyser 
upp asfalten i stället för på 
träden. Lars Jonsson tar på sig 

skulden för att en ek fälldes. 
Nu tycker jag att Lars ska ta åt 
sig äran av att Auroravägen 
har blivit en ljusare och 
säkrare väg. Många av oss 
känner till vad Lars har gjort 
för ett stort antal ekeröbor, 
i Tappströmsskolan och 
senare inom kommunen. 

Tänk om det fanns flera 
av hans kaliber och färre 
byråkrater. Då skulle Ekerö 
kunna bli bättre och ljusare, 
inte bara på Auroravägen. 
Till saken hör att bilden i MN 
är en stubbe av en sälg. Eken 
som fälldes växte en liten bit 
från sälgen. Eken var halvdöd 
och från den föll torra grenar 
då och då. Under lekte sko-
lans små barn. Ibland måste 
man välja, barnen eller eken.

– Auroravägstrafikant

Reds anm:  Enligt tekniska 
kontoret fälldes 4 sälgträd 
och en ek. Se artikel sid 6.

Det är inte ofta...

REPLIK

Be kommunen om hjälp med 
trafiksäkerhetsutformning av 
Sandviksvägens busshållplats 
på Jungfrusundsvägen? Man 
kan ju jämföra med hur det 
gick vid Kafévägens hållplats 
för flera år sedan. Där fick 
halva konstruktionen rivas 
efter en kort tid, eftersom en 
buss inte fick plats mellan de 
utskjutande vägtungorna. 

Fortfarande vållar åter-
stående konstruktion vissa 
problem, eftersom ett fåtal 
bilförare respekterar förkörs-
rätt och dessutom kör om 
buss som står vid hållplatsen. 
Är det månne skrivbordspla-
nering utan praktisk erfaren-
het på plats?

Efter det har kommunen 
gjort flera säkerhetshö-
jande konstruktioner vid 
Lundhagens busshållplats. 
En är en refug som får bussen 
mot Brommaplan att spärra 
av den övriga trafiken mot 
Träkvista och är väl tänkt att 
förhindra omkörning. En 
annan konstruktionen är en 
refug på andra sidan av över-
gångsstället. Vägen är dock så 
smal att all trafik måste köra 
på den redan svaga vägrenen 
i riktning mot Träkvista. 
Inte särskilt trafiksäkert. 
Kör man dessutom ut från 
Hummelvretens utfart när-
mast skolan, måste man alltid 
köra ner i dikeskanten. 

Den tillfälliga förstärk-
ningen av vägrenen är redan 

nersliten. Den sträckan av 
den smala vägen har varit 
urusel i många år med ner-
sliten vägren bland annat på 
grund av tung trafik. Det hade 
varit förnämligt om kom-
munen hade lagt ner pengar 
på att förstärka vägrenen 
längs Jungfrusundsvägen 
fram till utfarten från 
Hummelvretsvägen. 

Lönar det sig att be kom-
munen om hjälp att ge 
Sandviksvägen en säker håll-
plats och övergång? Kanske 
räcker pengarna... Ytterligare 
refugarbeten vid Lundhagens 
busshållplats pågår i skri-
vande stund vid övergångs-
stället...

– Hummelvretsbor

Kommentar till insändaren ”Ellinor”

Öppet brev  till Ekerö kom-
muns toppledare 2012, 
Peter Carpelan och Staffan 
Strömbäck. Det blåser nya 
vindar över Europa, men 
dessa vindar når aldrig 
Färingsö. Här råder stiltje 
både vad gäller Stenhamra 
centrum och äldreboendet 
på Söderströmska tomten.  

Bäste Staffan! Åbero-
pande vårt trevliga sam-
tal utanför Konsum i 
Stenhamra, helgen före 
valet, rörande försäljningen 
av Ekerö bostäder. Då 
nämnde du att något var på 
gång, som rörde äldrebo-
endet i Stenhamra. Låt oss 
medborgare få veta. Gör du 
så kommer din position i 
kommunen att stärkas.  

Bäste Peter! Många posi-
tiva förslag kom på bordet 
när vi träffades under Cen-
trumdagarna, dagar som 
gällde Stenhamra. Min fråga 
är nu vad har hänt sedan 
dess? En berättigad undran, 
då allt som sker i  kommu-
nen bara rör Ekerö! 

Nytt Ekerö centrum, nytt 
badhus, nytt kommunalhus 
med mera. Vad är på gång 
för grannön? Vad har vi 
att se fram emot?  Jag och 
många med mig hoppas på 
ett positivt svar. Låt oss inte 
vänta tills nästa val!

– I all vänlig tålmodighet
Anders Larsson 

Hej Peter 
och Staffan!



BORDTENNIS | Ekerö 
IK har haft KM i bord-
tennis. Sektionen har 
även nått framgångar i 
Spårvägens stortävling 
”Stockholmsspelen”. 

David Hammerfeldt svarade 
för den största individuella 
framgången på mycket länge 
för en bordtennisspelare från 
Ekerö IK när han tog hem se-
gern i P9-klassen i 2012 års 
upplaga av Spårvägens stor-
tävling Stockholmsspelen.

– David vann sin grund-
spelspool och spelade sedan 
skickligt och metodiskt ut 
den ena efter den andre i slut-
spelet. Till slut stod han som 
slutsegrare i klassen, berättar 
Per-Åke Nygren, Ekerö IK:s 
bordtennissektion.

David Hammerfeldt var 
inte den ende från EIK som 
glänste i Brännkyrkahallen 
denna dag. Marcus Möller var 
en hårsmån från att ta sig vi-
dare från sin pool P9 och Os-
car Möller i P11 tog sig vidare 
flera ronder i cup-spelet i den 
klassen och slutade femma. 

Dagen innan var också EIK-
arna Leo Jansson och Gustav 
Babtist i farten i P8-klassen, 
där Leo tog sig vidare till slut-
spelet. Där fick han tyvärr 
lämna walk over i semifinalen 
på grund av vätskebrist. 

Årets KM i bordtennis spe-
lades den 6 maj i Närlundahal-
len. Tävlingen började med 
ungdomsklasser på förmid-
dagen och bjöd på mycket fint 
spel i alla klasser. 

– För en del var detta första 
tävlingen och en intressant er-
farenhet inför framtida även-
tyr i pingishagarna, säger Per-
Åke Nygren.

Efter att klasserna hade spe-
lats klart blev det diplom och 
medaljutdelning där utmär-
kelser erhölls ur tränare David 
Gerbys hand. På eftermid-
dagen var det seniorklassens 
tur, där fem äldre och en yngre 
gjorde upp om medaljerna. 

– Kampen om slutsegern 
stod till slut mellan David 
Gerby och Janne Ahlquist, där 
Janne till slut kunde lyfta hän-
derna mot skyn i en segergest. 
Janne avtackades också för sin 

period som sektionens ord-
förande där han gjort ett strå-
lande jobb, avslutar Per-Åke 
Nygren.

EL
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FRIIDROTT | Ett rekord-
stort antal starter kunde 
Mälarö SOK räkna in när de 
arrangerade Mälaröspelen 
i strålande solsken på 
Träkvistavallen för andra 
året i rad den 26 maj. 
Friidrottsstjärnan Mattias 
Sunneborn var äldst med 
sina fyrtiotvå år och den 
yngste deltagaren var fem 
år. 

– Det blev en jättebra och 
lyckad tävling på alla sätt. 
Vi hade trehundra startan-
de jämfört med förra årets 
knappt tvåhundra och det är 
verkligen bra med tanken på 
att vi bara hållit på i två år, 
berättar Per-Olov Karlsson, 
Mälarö SOK.

Tävlingen som hade deltaga-
re från hela Stockholmsom-
rådet lockar fler tävlanden än 
vad många andra, mer väleta-
blerade tävlingar gör. 

Per-Olov Karlsson berättar 
att många av klubbens med-
lemmar gjorde väldigt fina 
resultat i tävlingarna, men att 
det fanns några som utmärk-
te sig lite extra.

– Bland annat tog So-
fia Eriksson som tävlade 
i flickor 11 år guld i både 
längdhoppning och 60 me-
ter löpning, silver i kula 
samt brons i höjdhopp och 
800 meter löpning. Hon 
tog medalj i alla grenar hon 
deltog i, berättar Per-Olov 
Karlsson.

Ture Edvardsson som täv-
lade i klassen pojkar 9 år 
tog även han hem ett flertal 
medaljer.

– Han tog guld i både 60 
meter löpning och längd-
hoppning och brons i 
Vortex-spjut (specialspjut 
i mjukt material som an-
vänds av juniorer, reds 
anm), fortsätter Per-Olov 
Karlsson.

Mattias Sunneborn tävlade 
i såväl i längdhoppning som 
i 100 meter löpning. Längd-
hoppningen vann han med 
ett hopp på 6,88 meter och 
i löpningen sprang han näst 
snabbast.

                       LO BÄCKLINDER

Rekordmånga med i Mälaröspelen

Seniorklassens pristagare, fr.v: Jan 
Ahlquist (guld), David Gerby (silver) 
och George Engström (brons).

 Foto: Per-Åke Nygren

Framgångar för EIK:s bordtennissektionEkerökille tog hem seger i JTCC
RACING | Ekeröbon Marcus 
Fluch segrade i den andra 
deltävlingen i Clio Cup 
JTCC som avgjordes i 
Knutstorp helgen den 19 
och 20 maj. Han ligger nu 
på en andraplats inför kom-
mande tävlingar. 

– Jag hade ett perfekt race, en 
perfekt dag och en perfekt 
bil. Jag höll mig bland topp 
fem under hela dagen och av-
slutade med en seger. Det får 
man vara nöjd med, säger en 
glad Marcus Fluch.

Redan i den förra del-
tävlingen som ägde rum på 
Mantorp park den 4 till 5 maj 
fick han prova på känslan av 
framgång och placerade sig 
då både etta, tvåa och trea i de 
olika heaten.

Att resultaten många 
gånger hänger på små de-
taljer är tydligt när man hör 
Marcus berätta.

– För lite luft i vänster fram 
eller för många flugor på fram-
spoilern kan göra stor skillnad 
i resultatlistan. Jag lovar, det är 
tightare än man kan tro.

Marcus som kör för Södertäl-
je Kart Racing Club, började 
köra gocart för tio år sedan, 
men under de senaste fem 
åren är det bilracing som gäl-
ler.

– Det går väldigt mycket 
tid åt till både träning, tävling 
och att ragga sponsorer så 
det går nästan inte att ha ett 
heltidsjobb. Jag jobbar dock 
med Volkswagen och deras 

event och under vintern när 
jag inte tävlar jobbar jag i 
fjälltrakterna som instruktör 
i extremkörning på is, berät-
tar han.

Nästa race i Clio Cup JTCC 
avgörs på Sturup raceway 15 
till 16 juni och därefter sker 
resterande deltävlingar un-
der juli, augusti och septem-
ber.

LO BÄCKLINDER

DET HÄNDER  TILL DEN 17 JUNI

FOTBOLL 

Damer div 3a : 13/6 kl 19 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård- IFK 
Viksjö 
Damer div 4a : 6/6 kl 19 Svanängens IP: Skå DFF- Bagarmossen 
Kärrtorp BK   
Herrar div 3ns: 16/6 kl 15:30 Träkvistavallen: Ekerö IK - Athletic FC
Herrar div 4m: 9/6 kl 12 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård- 
Vasasällskapet FK
Herrar div 7d: 9/6 kl 13 Söderby:Munsö IF- Bromstens IK 17/6 kl 17 
Adelsövallen: Adelsö IF- FC Innerstan Stockholm 

LÄGET!   DEN 29 MAJ

FOTBOLL
Herrar div 3 ns
IFK Österåkers FK 7 5 1 1 18 - 10 8
Märsta IK 7 4 2 1 24 - 10 14
Viggbyholms IK 7 4 0 3 13 - 15 -2
Ekerö IK 7 3 2 2 17 - 12 5
Bollstanäs SK 7 3 2 2 9 - 8 1
Athletic FC 7 3 2 2 11 - 12 -1
BKV Norrtälje 7 3 1 3 15 - 7 8
Unik FK 7 3 1 3 17 - 15 2
Bele Barkarby FF 7 2 4 1 16 - 14 2
Ängby IF 7 2 2 3 12 - 8 4
Fardhem IF 7 1 1 5 6 - 17 -11
Råsunda IS 7 0 0 7 9 - 39 -30

FOTBOLL
Damer div 3a
Skå IK & Bygdegård 6 5 0 1 17 - 6 15
FC Djursholm 5 4 0 1 17 - 3 12
Hässelby SK FF 6 3 2 1 13 - 7 11
Djurgården TFF 6 3 0 3 7 - 9 9
IFK Viksjö 6 3 0 3 11 - 17 9
Bajen DFF 6 2 2 2 8 - 10 8
IK Frej Täby 6 2 2 2 9 - 12 8
Vallentuna BK Dam 6 1 1 4 8 - 12 4
Kallhälls FF 6 1 1 4 5 - 15 4
Bollstanäs DFF 5 1 0 4 8 - 12 3 

FOTBOLL 
Damer div 4a
Enebybergs IF 6 6 0 0 22 - 2 18
Sollentuna Fotboll IF 5 4 1 0 15 - 0 13
Essinge IK 6 3 2 1 9 - 6 11
Mariebergs SK 5 3 0 2 19 - 7 9
Ängby IF 6 2 2 2 7 - 8 8
Spånga IS FK 5 2 1 2 11 - 8 7
Skå DFF 6 1 0 5 8 - 14 3
Bagarmossen Kärrt. 6 1 0 5 7 - 35 3
Åkersberga BK 5 0 0 5 3 - 21 0 

FOTBOLL
Herrar div 4m
Järla IF FK 7 5 1 1 15 - 5 16
Älta IF 7 4 2 1 15 - 9 14
FC Andrea Doria 7 4 1 2 17 - 12 13
Hässelby SK FF 6 4 0 2 12 - 11 12
Skå IK & Bygdegård 7 3 2 2 11 - 7 11
Långholmen FC 7 2 3 2 10 - 12 9
FC Krukan 6 2 1 3 7 - 8 7
Spånga IS FK 7 2 0 5 16 - 17 6
Reymersholms IK 6 1 3 2 6 - 7 6
Djurgårdsbrunns FC 6 2 0 4 9 - 17 6
Vasasällskapet FK 6 1 2 3 6 - 13 5
Turkiska SK 6 1 1 4 7 - 13 4

FOTBOLL
Herrar div 7d
Bromstens IK 6 6 0 0 22 - 7 18
Wollmars FF 5 5 0 0 22 - 5 15
FC of Hässelby 7 5 0 2 15 - 10 15
Adelsö IF 5 4 0 1 15 - 7 12
Skönadals BK 7 3 1 3 18 - 11 10
FC Innerstan Stockh. 6 2 1 3 21 - 11 7
Västerort IF 6 2 0 4 15 - 22 6
En Bro Förmyckers IF 6 1 0 5 6 - 18 3
Munsö IF 6 0 1 5 7 - 27 1
Solna FC 6 0 1 5 4 - 27 1

Inför starten av 800-metersloppet. En av dagens framgångsrika tävlande var Sofia Eriksson, 3:a från vänster. 
I 800-meters loppet tog hon brons, på 60 meter och längd blev det guld, silver i kula och brons i höjdhopp.  
                  Foto: Klas Rouden

Marcus Fluch från Ekerö tog hem segern i den andra deltävlingen i Clio 
Cup JTCC i Knutstorp.              Foto: JTCC

David Hammerfeldt segrade i 
P9-klassen i Stockholmsspelen.  
           Foto: Per-Åke Nygren
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50 ÅR SEDAN | Det är 
skolavslutningstider. 
I Mälaröarnas nyheter 
från juni 1962 tar man 
inte miste på att det är 
hänryckningens tid då 
man läser om skolavslut-
ningen i Färentunaskolan. 
Skribenten ger sig verkli-
gen hän åt rent poetiska 
krusiduller då han beskriver 
denna dag. 

”Vackrare sågs sällan 
Svartsjölandet än då de sex 
klasserna i Färentunaskolan 
samlades till avslutning för 
att över leende marker, i yp-
pig försommargrönska och 
under en strålande sol mar-
schera till det gamla vackra 
templet. Dessförinnan hade 
de emellertid hunnit med att 
inför stolta och beundrande 
föräldrar visa resultaten av 
den flit, som utvecklats och 
de färdigheter som inhäm-
tats under det gångna skol-
året – högst imponerande 
och inte minst när det gäller 
handaskicklighet i trä- och 
textilslöjd.” 

Den positiva tonen till 
trots hindrar dock inte skri-
benten att uttrycka att skol-
avslutningsdagarna fått nå-
got av slentrian över sig och 
menar att traditionerna med 
åren tunns ut. ”Examensför-
höret inför åhörare är på väg 
att försvinna och kanske är 
det bäst så, men föräldrarna 

saknar å andra sidan avslut-
ningsdagens direkta kontakt 
med skolan. Det räcker inte 
med samlingen i kyrkan, 
tycker många.”

Från föräldrahåll har också 
en förfrågan gjorts om det 
inte går att ordna någon form 
av underhållning i klasserna. 
För att tillmötesgå detta 
önskemål har lärare och elever 
lagt ned mycken möda. Men 
så blir också resultatet lyckat.

”I 3:an framträdde barnen 
med ett ”hemgjort spel”, 
som lärarinnan Anna-Maja 
Pettersson karaktiserade det. 
I spelet fick man vara med på 
en vandring genom Sveriges 
sekler. Där fick man se tuffa 
stenåldersjägare och pampiga 

vikingar men också en spröd 
och skön drottning i gyllene 
krona. Barnen agerade utan 
hämningar och den bild de 
fått av sin svenska histo-
ria kommer säkert inte att 
utplånas i första taget. Barn 
tycker om att spela teater och 
detta faktum tar man också i 
undervisningen mer och mer 
till vara på.” 

Det är inte bara de stolta, 
duktiga eleverna som går på 
sommarlov. Även Folkets hus 
i Färentuna stänger snart för 
sommaren. Säsongens sista 
film visas den 16 juni och 
filmen som visas är ”Sanning-
en”. Inget för skolbarnen dock 
då filmen är barnförbjuden. 

                          EWA LINNROS

Skolavslutning i yppig grönska

Skolbarnen marscherar in i Färentuna kyrka.

100 kr/mån
Teckna förmånligt serviceavtal gällande 
36 månader eller max 6000 mil. Beloppet 
betalas som engångsbelopp 3600 kr i 
samband med bilköpet.

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

MITSUBISHISTOCKHOLM.SE - FITS YOUR LIFE

ASX
179 900 kr
1987 kr/mån*

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

Sveriges 
längsta 
bilgaranti

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

I samtliga priser ingår:



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad 
Kvalitetsansvarig   

   enl PBL – nivå E
Kompetens för  

   asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

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

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

Snickeri   Målning   Tapetsering   Renovering   Montering

   = Personlig hantverkare =

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

Gardinstänger och skenor Gardintyger  
Markisväv  Sybehör  Garn  mm 

Jungfrusundsv 2 
Träkvista 

Tel:  560 355 01  

Öppet: 
Mån-fre 10-18

    Lör 10-14

Plisségardiner
Lamellgardiner 
Rullgardiner 

Måttbeställning

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

14 MAJ | Inbrott sker i en parkerad bil 
vid Drottningholms slott. 

15 MAJ | En villa i Älvnäs utsätts för in-
brott.Tjuvarna stjäl verktyg och försö-
ker även göra inbrott i bilen.

16 MAJ | Stöld av koppar sker från en 
fastighet i Skå. Koppartak och andra 
koppardelar blir stulna.

Brostugan, Drottningholm.
Ekeby-

hovskyrkan.

stjäl registreringsskyltarna på en parke-
rad bil i Ekerö centrum.

17 MAJ | Smitning från en trafikolycka 
utan personskador inträffar på Jungfru-
sundsvägen.

18 MAJ | Inbrottsförsök sker på en för-
rådsdörr i Ekebyhov.

-
länga vid Ekuddsvägen.

Kärsön inträffar ett inbrott i en par-
kerad bil.

19 MAJ | Skadegörelse sker på två par-

kerade bilar på Adelsö. Vindrutan blir 
krossad på båda.

Skarn-
holmen, Färentuna.

Svartsjö slott med 
anledning av två bilbränder. Brandkåren  
släcker.

20 MAJ | Försök till inbrott sker i en 
fastighet i Ekerö sommarstad, men 
husägaren skrämmer bort gärningsman-
nen.

-
hus i Skå. 

vid Nyckelby där en okänd personbil 
kör på en hund.

Ekerö centrum. Två maskerade män 
tillgriper en massa gods och försvinner 
med bil därifrån.

21 MAJ | Stöld genom inbrott i villa sker 
på Kaggeholm.

Fä-
ringsö stjäls en åkgräsklippare.

22 MAJ |Två cyklar kolliderar i Svartsjö 
och brandpersonalen hjälper till med 
sjukvård i väntan på ambulans.

23 MAJ | Stöld sker från återvinnings-
centralen i Skå.

24 MAJ | En båt blir stulen vid Sluts 
brygga

25 MAJ | En trafikolycka med person-
skada sker mellan tre personbilar i höjd 
med Kanton i Drottningholm. En per-
son får åka till sjukhus.
26 MAJ | En båt blir stulen från Jung-
frusunds marina.

34  larmet går | 

Stort antal stölder och inbrott

PROBLEM MED FYLLA I CENTRUM  

– Nu när värmen kommer ökar problemen med människor som sitter och drick-
er alkohol i centrum och sedan drar sig ner mot kanalen och skräpar ner där, 
berättar Tommy Stiernerlantz, närpolischef.

Det är inte tillåtet att dricka alkohol på offentlig plats som Ekerö centrum och 
blir man påträffad drickandes där beslagtar polisen drycken och häller ut den. 
Däremot är det ännu inte klarlagt huruvida samma regler gäller vid kanalen, men 
detta håller polisen på att utreda. 

– Det här är en väldig otrygghetsfaktor för dem som bor och rör sig i områ-
det. Vi ser väldigt allvarligt på problemet och arbetar på att lösa det, fortsätter 
Tommy Stiernerlantz. 

FRÅGA POLISEN 

Fråga: Jag undrar vilka regler som gäller för cyklister då de 
cyklar i trafiken. Jag blev häromdagen omkörd av cyklister 
som verkade träna på Ekerövägen och jag var nära att cykla 
omkull på grund av att de kom så fort. Inte varnade de för att 
de var på gång heller.

VARDAGSCYKLIST

Svar: Enligt trafikförordningen ska man visa hänsyn till 
övriga trafikanter. Man ska lämna bra utrymme i sidled samt 
förvarna om att man kommer om det finns anledning. Detta 
innebär att cyklisterna som skulle köra om dig skulle ha 

saktat ner farten, ringt i klockan för att varna om att de kom-
mer samt lämnat utrymme i sidled så att det inte fanns risk 
för att du cyklade omkull. 

Cyklisterna ska också cykla efter varandra, men kan få 
cykla i bredd om det kan ske utan fara eller olägenhet för 
trafiken. Detta innebär att de inte får cykla i bredd när det 
kommer andra fordon som exempelvis ska köra om dem.
                                      

TOMMY STIERNERLANTZ, närpolischef

Har du en fråga med lokal anknytning som du vill ställa till 
polisen? Skicka den till fraga@malaroarnasnyheter.se

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Kulturdag
Ekerö daglig verksamhet 
handikappomsorgen pre-
senterar ”Över alla gränser” 
– En annorlunda utställning 
med tema luft, vatten jord, 
eld, marknad, kreativa verk-

städer och lekar. Kl 12.30: 
Produktionschef kultur och 
fritid Lennart Lundblad 
hälsar välkomnar, Åsa Fast,  
produktionschef äldre- och 
handikappomsorg  invig-
ningstalar. Kl 13: Varieté va 
me ger föreställningen ”4 
elementen” med gästartis-
ter. Kl 14:  Öppna verkstäder 
och lekar för alla. Kl 14.30:  
Helgö hitkapell spelar på 

dansbanan. 17 juni kl 12-16, 
Ekebyhovs slott. 

Guidetur Helgö
Under de allmänna turerna 
i sommar tar Linda Wåh-
lander med besökarna på 
en guidetur i fornlämnings-
området och berättar om 
forntiden på ön med början 
i bronsålder, genom äldre 
järnåldern och in i vikingatid 

blandat med fornnordiska 
myter och sagor. 17 juni kl 
13-14, Helgö. Fornlämnings-
områdets parkeringplats till 
vänster, 200 m efter bron till 
Helgö. 

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se



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

För dig som vill ha 
service och brett 
produktutbud!

Ö

Leverans  
från 

400:-

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

• Privatpersoner annonserar GRATIS. 
• Max 150 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild 

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

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

 |  privata marknaden 35

SÄLJES

Crossmoppe säljes, gått cir-
ka 70 mil och är i fint skick. 
Kontakta Eric på 560 309 
73. Pris 5500 kr. Vid snabb 
affär kan priset sänkas.

Undulater samt burar säljes 
billigt. Tel. 560 428 09.  

Ljusbrun sängkarm jättefin,  
bredd 180, längd 210. 250 kr. 
Tel. 073-975 69 56.

2-sitsig välbehållen soffa, 
röd med små guldblommor 
på, 170 x 80 x 80. Pris 400 
kr. Tel 070-566 11 95.

Gräsklippare Partner 4 hk 
modell P 4053 lite använd 
säljes. Pris 800 kr. Janne 
073-073 48 77.

Stadig sadelbock i metall, 
hopfällbar med fyra ben, 
hylla och krok för träns.  70 
cm lång och 108 cm hög,  
200 kr.  Tel 560 304 80.

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.

KÖPES

Vinylskivor köpes! Rock, 
progg, punk, new wave, 
jazz, hårdrock, modern jazz, 
reggae mm. Betalar kontant 

och hämtar. Ring eller maila 
Jörgen. Tel: 073-808 12 28 
eller jorgen.skoglund64@
gmail.com

UTHYRES

Villa i lugn fiskeby, Las 
Playitas,  Fuerteventura. 
Fiskehamn, badstrand, 
golf, restauranger, mataf-
färer på nära gångavstånd. 
Närmaste stad 4,5 km, buss 
från byn. 2500 kr/vecka. Tel: 
560 420 66 eller 073-378 
37 05. För mer info googla: 
Casa Marta.

Liten stuga för två till sex 
personer att hyra i Sätuna.
El, vatten och avlopp 
inomhus. Mulltoa. Ogene-
rat läge, nära sjön. 1000:-/
vecka, även längre tid. 
Tel  560 428 15.

Övervåning i villa i Stenham-
ra uthyres till 1-2 rökfria och 
ordentliga personer utan 
husdjur fr o m 1 juni 2012.
Om du är intresserad kan du 
ringa 076-763 24 15.

Lägenhet på Malta i Marsa-
scala. Nybyggd lägenhet 
med härlig havsutsikt uthy-
res. 3 sovrum med 6 bäd-
dar, 2 badrum. Pool inom 
området, klippbad, strand 
och restauranger på gångav-
stånd. Uthyres veckovis. 
Telefon: 560 212 34.

ÖNSKAS HYRA

Par i 40-årsåldern önskar 
hyra större lägenhet (minst 

en trea) eller hus på Mälar-
öarna. Vi har goda referen-
ser och ordnad ekonomi.
Tacksam för svar! Jörgen 
och Anki. Vänligen kontakta 
Jörgen på 070-623 20 57.

Civilingenjör med ordnad 
ekonomi önskar hyra omöb-
lerat hus/lägenhet/radhus 
på Ekerö, Munsö eller 
Adelsö. Året-runt-boende, 
2-3 sovrum, gärna garage 
och förråd. Långtidshyra 
minst ett år. Email:  anders.
swerke@gmail.com

Förskollärare vid Drott-
ningholms förskola önskar 
hyra lägenhet/rum fr o m 
juli eller augusti månad. Tag 
kontakt per e-post marika.
engblom@abo.fi eller per 
telefon +358408242692, 
Finland.

ÖVRIGT

Behöver du hjälp med dina 
gnagare? Jag är en 14-årig 
tjej som kan ta han om dem 
medan du är på semester. 
För mer information maila 
på sommrigt3679@hotmail.
com

ROSOR OCH TACK

Tack! Ett stort fång rosor 
vill jag sända till Hedin på 
Färingsö kyrkogårdsförvalt-
ning som tack för hjälpen på 
Skå kyrkogård den 15 maj. 
Mvh E.F. Sthlm

EKERÖ | Carl Rahm, 
Ekerö, har som tidigare 
meddelats avlidit i en 
ålder av 98 år.

Vi är många båtägare och 
båtintresserade som har att 
tacka Carl Rahm, eller som 
många kallade honom Or-
var, för det initiativ han tog 
för snart 50 år sedan att bilda 
en båtklubb på Ekerö. Han 
hade då köpt en gammal båt 
”Stånk-Orvar” och behövde 
en båtplats. Initiativrik som 
han var gick han då ut med 
ett upprop för att ta reda 
på om det fanns andra som 
också hade behov av båtplats. 
Gensvaret kom snabbt. Ett 
interimsmöte sammankal-
lades våren 1963 och Ekerö 
båtklubb (EBK) bildades.

Den första bryggan som 
han var med om att lägga ut 
hade plats för sju båtar och 
var byggd av plank och olje-
fat. Sedan dess har klubben 
byggts ut successivt och har 

idag moderna bryggor med 
platser för över 150 båtar. 
Samtidigt har antalet med-
lemmar växt från några få till 
över 450. En utveckling som 
vi är övertygade om att Carl 
Rahm var stolt över.

Carl Rahm valdes till 
klubbens förste ordförande 
med medlemsnummer 1. Ett 
uppdrag som han hade fram 
till 1967. Därefter hade han 
många andra uppgifter för 
klubben, bland annat som 
materielförvaltare, som han 
alltid utförde med stort en-

gagemang och idérikedom.
Allt från klubbens bildan-

de ägnade han under många 
år största delen av sin fritid åt 
båtklubben och lade ner ett 
synnerligen omfattande och 
värdefullt arbete för klub-
ben. Konstruerade, byggde 
och reparerade. Han bidrog 
genom sin mångsidighet, 
yrkesskicklighet och entusi-
asm på ett avgörande sätt till 
klubbens utveckling. 1988 
utsågs han till klubbens för-
sta hedersmedlem. 

En sann båtentusiast har 
nu lämnat oss och vi som 
fick vara med på resan kän-
ner saknad, men finner tröst 
i mängder med glada min-
nen både nere i båtham-
nen och vid sidan om. Carl 
Rahms anda kommer att för 
all framtid sväva över Ekerö 
båtklubb.

EKERÖ BÅTKLUBB
STYRELSEN 

Carl Rahm till minne

”Han bidrog 
genom sin mång-
sidighet, yrkes-
skicklighet och 
entusiasm på 
ett avgörande 
sätt för klubbens 
utveckling”

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp 

datorer / 
program

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Skydda 
datorn 

vid åska

Pensionärstaxa
1 juni - 31 augusti

kl 8 -16
inom Ekerö tätort

Tappström /
Träkvista / Skärvik

70:-
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Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

2012
Jan 23
Feb 6, 20 
Mar 5, 19  

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

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

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

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

Hemsida 
www.malaro.com/mn

ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg

 nyheter
MÄLARÖARNAS

• 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.

FÖNSTERPUTS

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Glöm inte RUT-avdraget!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bärbar eller 
stationär 

dator?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp datorer 

/ program

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

Grattis 
Viktor på 
1-årsdagen 
den 15 juni! 
Puss och 
kram från  
storebror 
Ludvig, 
mamma 
och pappa.

Grattis 
Viktor Ben-
nerheim på 
8-årsdagen 
den 9 juni! 
Kramar från 
mamma, 
pappa och 
storebror 
Jocke.

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

Sjönära villatomter
Älvnäs stallar

Ekerö
www.toja.se

www.malaro.com/mn

Nyfiken på vad en 
Inredningsarkitekt kan göra för 
ditt hem eller din verksamhet?

Inredningsarkitekt & formgivare
Jill Breiler MSA

www.jillbreiler.se      0706 211765

FÖDDA

• Aron har kommit på Alla hjärtans dag den 14 februari!     
Lyckliga föräldrar är Maria och Peter.

DÖDA

• Hulda Borghild Helmy Landén Calissendorf, Ekerö, 
avled den 15 maj i en ålder av 97 år.

• Anna Britta Martina Dahlborg, Ekerö, avled den 16 maj 
i en ålder av 97 år.

• Lars Robert Hallberg, Ekerö, avled den 22 maj i en 
ålder av 75 år.

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

Anders Hjelm

Ekerö Centrum 
Telefon  560 301 31

till personalen på Kullens
äldreboende samt speciellt

till avd. Syrenen och
Liljekonvaljen för god och
kärleksfull omvårdnad av 

Borghild
Landén 

Calissendorf

AGNETA med familj
Kurt och Ann-Margreth

Vår käre pappa
morfar  farfar

Gösta Gillström
* 15 september 1920

har lämnat oss 

✝  27 maj 2012

Ulla
Monica och Kent
Björn och Anita
Rose-Marie och Leif

Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon, släkt och vänner

Strö mitt stoft för vinden
upp i himlen blå.

Begravningen äger rum
torsdagen den 14 juni kl 15.00 

i Hilleshögs kyrka. 
Efter akten inbjudes till

minnesstund i församlingsgården
vid Färentuna kyrka.

Varmt tack till personalen på
Blåkockan, Kullens äldreboende,

som så väl tagit hand om
 pappa Gösta.  

Nykluven

VED
500:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

Lyft-, fett- och cellulitbehandlingar 

BOKA din beh mån–ons 17–21
SOLIGA RABATTER! 4 JUN–8 AUG 5

6
0

 4
0

6
 0

0

25 % RABATT!

MN finns på nätet redan på 
torsdagar:

www.malaro.com/mn



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

| service för dig! 37

ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

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

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

TAXI
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

560 47 111
www.fsons.se

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

Boka på
ekerotaxi.se

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

KONTORSMATERIAL M.M

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

    Tel 08-560 355 35   info@aseanna.se

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

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

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

Vinnare av sommarsalongen 2010!

 Sten- & plattsättning
 Markplanering tomter
 Husgrunder
 Grundisolering/ 

   dränering och avlopp
 Gräv- & schaktarbeten

www.howqvistanderson.se



ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr/bud. TOMT 1 194 kvm . Gamla Landsvägen 6. EKERÖ Elizabeth Kumlin
0708-384141.

MUNSÖ FÖRSAMLING 3 rok, 90 kvm

Charmigt anno 1912 Stort nyrenoverat lantkök Isolerat garage 48m²
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ACCEPTERAT PRIS 1 475 000 kr/bud. TOMT 2 654 kvm. Fröjs Väg 8. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ HELGÖ 3 rok, ca 28 kvm

Högt & ogenerat läge Kommunalt V/A kommer Nära till bad & buss
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ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 3 090 kvm. Eldgarnsvägen 33. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA 3 rok, ca 46 kvm

Charmigt hus Sjöutsikt Stor lummig tomt Härligt uterum
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 kr/bud. AVGIFT 4 795 kr/månad. Vallviksvägen 13. EKERÖ Elizabeth Kumlin
0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 110 kvm

Öppen spis Etagelägenhet Beläget i lummigt villaområde
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ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 981 kvm. Semestervägen 10 A. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

EKERÖ TRÄKVISTA Villatomt med generös byggrätt och kommunalt v/a i gatan

Soligt läge i lugnt område Carport om ca 50 kvm Nära till allt
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ACCEPTERAT PRIS 2 150 000 kr/bud. TOMT 1 289 kvm. Hagaringen 1. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ TAPPSUND Plan tomt med soligt läge i detaljplanerat område

Garage Ca 300 m till Mälaren med bad och båtplats Centralt
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WWW.SVENSKFAST.SE



ACCEPTERAT PRIS 3 395 000 kr/bud. TOMT 3 073 kvm. Lönnviksvägen 1 B. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

EKERÖ RASTA 4 rok, ca 113 + 67 kvm

Enplanshus Gästhus om ca 40 kvm Vidbyggt garage Sagolik tomt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 500 000 kr/bud. TOMT 12 776 kvm. Stora Karlslund, Adelsö Ringväg 181, Adelsö
Ringväg 179. EKERÖ Elizabeth Kumlin 08-56410943.

ADELSÖ HALLSTA 7-8 rok, 230 kvm

Lantlig gårdsidyll 2 bostadshus varav det ena uppdelat i 2 lägenheter
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ACCEPTERAT PRIS 1 775 000 kr/bud. TOMT 2 050 kvm. Skogsbacken 4, Sättra Gård. EKERÖ Elizabeth Kumlin
0708-38 41 41.

ADELSÖ SÄTTRA 3 rok, 77 kvm + källare

Nyrenoverat kök Helkaklat duschrum 2012 Fri utsikt Braskamin
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ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. TOMT 1 365 kvm. Lil la Stenby Väg 13. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin
0708-384141.

ADELSÖ STENBY Villatomt

Högt fritt läge Viss sjöglimt Detaljplan kommunalt v/a
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PRIS 3 295 000 kr/bud. TOMT 2 081 kvm . Stenhamravägen 50. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 134 kvm

Ljus 1-plansvilla i toppskick Tillbyggd och totalrenoverad 2012
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 4 400 000 kr/bud. TOMT 1 049 kvm . Norra Kafévägen 21. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ TRÄKVISTA 5 rok, ca 162 kvm

1-plans villa i toppskick på lugn barnvänlig återvändsgata
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 3 695 000 kr/bud. TOMT 132 kvm. Stormansgränd 7. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, ca 113 kvm

Underbar atriumgård Stilfullt & Modernt Barnvänligt
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PRIS 995 000 kr/bud. TOMT 1 207 kvm . Göholmen. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ GÖHOLMEN 1 rok, 15 kvm

Sommaridyll med egen brygga Möjlighet att bygga större hus
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ACCEPTERAT PRIS 3 300 000 kr/bud. TOMT 963 kvm. Gudmundvägen 3 B. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 147 + 48 kvm

Välskött 70-talsvilla Underbar tomt Perfekt solläge Barnvänligt
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 5 400 000 kr/bud. TOMT 1 907 kvm. Glasmästarens Väg 6. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ SKÅ 4 rok, ca 141 + 46 kvm

1-plans villa med dubbelgarage o pool Lantligt läge 5 min fr Ekerö C
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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