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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Den 18 augusti samlades Mälaröarnas sångkunniga för att delta vid uttagningen av ”Ekerökören” som ska 
vara med i TV 4:as tävling Körslaget. Blivande körledaren och färingsöbon Anders Bagge har nu valt tjugo 
stycken till sin kör. | 6              
                                 Foto: Ewa Linnros

Cykelfålla
vållar 
missnöje
Ett trafikhinder i Träkvista upprör boende i 
området, men vägföreningen hävdar att det kan 
förhindra dödsolyckor.  | 4

FÖRBIFARTENS FRAMFART
Under sommaren har ytterligare flera steg fört Förbi-
fart Stockholms byggstart närmare.  | 18

”Men här gäller: ner i badet och ”återbevisa” 
att man kan simma om det ska bli bra betyg, 
till och med om det är iskallt ute. Badhus i 
kommunen lär vi inte få på länge då det är 
för dyrt, men jag säger som den där eleven: 
varför kan inte kommunen kosta på besök i 
simhall två gånger per år då detta prov ska 
göras? ”  | 24 tyck

MISSNÖJET FORTSÄTTER
SL förklarade att det delvis var fel i deras reseplanera-
re då klagomål kom in om längre restider på grund av 
indragen busslinje. Men proteststormen mot bussby-
ten och längre resor växer. | 12

FÖRETAGSCENTER FLYTTAR
Postens företagscenter flyttar från centrum till lokal 
vid vårdcentralen. Det innebär bland annat sämre 
tillgänglighet för dem som kommer med bil. | 14

TÄVLAR I VM
I KÖRSÅNG
Medan Anders Bagges 
”Ekerökör” ska tävla i Sve-
rige, tävlar några Mälarö-
kvinnor på internationell 
nivå i körsång. Närmast 
är det tävling i Denver i 
höst. | 20
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Simone Cederqvist ”På min 
levnads vandring” – textil 
konst, Lotta Enocsson 
”Bära natten med sig in 
i dagen” – skulptur och 
måleri. 2-23 sep. Öppet lör 
och sön kl 12-16. Ekebyhovs 
slottsgalleri. Arr: Mälaröar-
nas konstförening.

Galleri Utkiken
”För mig finns inget annat 
val” – en utställning med 
anledning av Raoul Wallen-
bergåret 2012. I utställning-
en lyfts Raoul Wallenbergs 
liv och gärning fram för att 
hedra och inspirera. Gal-
leri Utkiken, Kulturhuset, 
Ekerö C. Samarr: Forum för 
levande historia, Svenska 
institutet, Lidingö stad.

Hantverksstallet
Till och med 16 sep: Konst 
och hantverk, Hantverks-
stallets egen utställning. 
18-30 sep: Medlemmar 
ur Konstringen, blandade 
tekniker. Öppet tis-sön kl 
11-17. Jungfrusund.

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

EVENEMANG

Bridge
Partävlingar, oftast kan 
spelpartner ordnas för 
den som är singel. 20 kr 
inkl kaffe. Mån, tis och tor 
kl 10-14.30. IT-Ladan. Arr: 
Mälaröarnas pensionärs-
föreningar.

Tomtskådning
Riksmästerskap i tomt-
skådning. Räkna hur många 
arter som syns eller hörs 
från den egna tomten. 
Har man ingen egen tomt, 
kontakta Mälaröarnas orni-
tologiska förening för att få 
deltaga på någon medlems 
tomt. Ledare: Gigi Sahl-
strand. 8 sep, pågår under 
hela dygnet, var och en är 
med så mycket man orkar 
och hinner. Arr: Mälaröar-
nas ornitologiska förening.

Stenhamraloppet
Ordnas för femte året i rad. 
Loppet vänder sig framfö-
rallt till barn mellan 3 och 
12 år. Men även yngre eller 
äldre barn som vill vara 
med är välkomna. Tre olika 
distanser för barn: 350 m, 
700 m och 2 km. 5 km för 
äldre barn och vuxna. Pris 
till alla barn. Avgift för del-
tagande. Fabrikens ”som-
marlovsprojekt” bjuder på 
sumobrottning, hinderbana 
och livebandsuppträdan-
den. 8 sep kl 12, Stenhamra. 
Arr: Skå IK.

Svamputsällning
8-9 sep kl 11-16 i Träsjö-
gården, scouternas hus vid 
Bryggavägen mitt emot 
skidbacken. Arr: Mälaröar-
nas naturskyddsförening.

Ekebyhovs slott
8 sept kl 14: Sånga brass, 
ledare Björn Holtsberg. 
Kaféansvariga: Ekerö IK 
hockey team 02.
9 sep kl 14: ”Därför vill Folk-
partiet satsa på en 4H-gård 
vid slottet”. I parken: Skå 
4H-klubb bjuder på djurak-
tiviteter för hela familjen. 
Kaféansvariga: Folkpartiet 
liberalerna. 
15 sep kl 14: Riksdagsle-
damoten Christina Zedell. 
Lotteri, bokbord mm. 
Kaféansvariga: Socialdemo-
kraterna i Ekerö. 
16 sep: Äppeldagen, ta med 
äpplen och päron (fem av 
samma sort) för sortbe-
stämning av pomolog. Äp-
pel- och päronutställning. 
Kaféansvariga: Mälaröarnas 
biodlarförening. 
22 och 23 sep kl 14: Öppen 
repetition med Mämus, 
tangomusik, dirigent Jonas 
Dominique. Kafeansvariga: 
Mälaröarnas musiksällskap.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
13 september)
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EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14, Träkvista torg, Tel. 560 313 40
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Vi bjuder 
på bubbel och 

tilltugg!

Till dig som          glasögon!

Missa 
inte!

gggg ggggggg       

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

   

Modevisning!
Lördag 8 september möter 
du bågexperten från 
Tommy Hillfiger, Gucci 
och Marc Jacobs! 
Mingla med oss 
kl 10-15!

Gilla oss på Facebook! 

Vi lämnar 

20 % rabatt 
på glasögonen du 

beställer under dagen!

-

Ekerö

4H-dag 
på Ekebyhovs slott
Folkpartiet Liberalerna/Ekerö vill medverka till att bygga upp 
en 4H-gård. 4H står för aktiv fritidsverksamhet. En 4H-klubb 
är bildad i Skå. Folkpartiet vill erbjuda barn och unga möj-
lighet att själva ta ansvar för en mötesplats där djuren står i 
centrum. I samarbete med 4H-klubben letar vi lämplig plats för 
verksamhet. Området vid Ekebyhovs slott skulle vara idealisk.

Kom och låt dig informeras på Ekebyhovs slott
söndagen den 9 september 12-16
 
I parken bjuder Skå 4H-klubb på aktiviteter
för barn. Det blir djur av många slag, 
att umgås med och kanske ridas på. 
Korvgrillning mm.

14.00: Vi informerar om idéerna med 4H-verksamheten
I kaféet: Folkpartiet Liberalerna/Ekerö

Arrangörer: Folkpartiet Liberalerna/Ekerö i samarbete 
med den partipolitiskt obundna Skå 4H-klubben.



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 4 700 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 160 kvm, biarea: 80 kvm
Tomt: 2 024 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1935
Adress: Nyckelbyvägen 27
Visas sön 2/9 14.00-15.00

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

EKERÖ NYCKELBY

Accepterat pris: 2 795 000:-
Boarea: 143 kvm, biarea: 26 kvm
Tomt: 765 kvm
Byggt: 1980
Adress: Fållvägen 4
Visas sön 9/9 13.30-14.30

Välplanerat 1½ plans villa med
stora sociala ytor på entréplan
med utgång till den mysiga
uteplatsen på baksidan. Ligger i
Stenhamra med bra
kommunikationer och centrum
med bla mataffär och frisör. Varmt
välkomna! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2927.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 1 800 000:-
Tomt: 1 588 kvm Sluttningstomt
Adress: Älvnäsvägen 55
Ring för visning!
Sms:a: FB 1071-3304 till 72456 för
beskrivning

Byggklar tomt med högt fritt läge.
Detaljplan medger bygge av hus
på max 200kvm samt uthus/
garage max 45kvm.
Södervänd med sol hela dagen.
Nära buss och bad. Huset på
tomten är i mycket dåligt skick
och inte använt på många år.
KommVA vid tomtgräns mot
gatan. Anslutningsavgift 178
192kr. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3304.

EKERÖ ÄLVNÄS

Accepterat pris: 1 800 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 60 kvm, biarea: 12 kvm
Tomt: 2 760 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1942
Adress: Jäsängen, Furuvägen 17
Ring för visning!

Välkommen till detta mysiga torp
på stor och lummig tomt. Här
finns gammal charm och moderna
inslag i samma hus. Påbörjat
bastuhus på tomten och
nyrenoverat badrum och kök. Nytt
avlopp med 3-kammarbrunn och
vattentoalett -2012. Bara flytta in.
Solig altan! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3290.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA

Utgångspris: 4 945 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 170 kvm
Tomt: 1 050 kvm Sluttningstomt
Byggt: 2012
Adress: Fantans Väg 2-12
Visas sön 2/9 15.00-16.00

Nu säljer C4-hus etapp 3 på
Fantans Väg! 170-182 kvm i två
plan med fin utsikt över den
anlagda dammen i området.
Samma fina hustyp som i de
tidigare etapperna. Carport och
förråd ingår. 5 st kvar i denna
etapp! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2904.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 5 500 000:-
Adress: Enlundavägen 28A-C
Ring för visning!

Nu säljs två stycken
nyproducerade 2-plansvillor om
203 kvm i populära Enlunda med
sjönära läge! Mycket exklusiva
materialval och ljus planlösning
med stora fina fönster.
Bergvärme, braskamin,
bubbelbad och bastu - bara för
att nämna några detaljer som gör
huset till något extra! Tillhörande
carport kommer att byggas.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2897.

FÄRINGSÖ SKÅ

Accepterat pris: 2 850 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 150 kvm, biarea: 52 kvm
Tomt: 600 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 30 kWh/kvm år
Byggt: 1973
Adress: Palettvägen 9
Ring för visning!

Välbevarad friliggande villa på
solig södervänd tomt. Barnvänligt
lugnt kvarter där huset är belägen
på återvändsgata. Mysig kamin i
allrum samt vackra parkettgolv i
vardagsrummet. Altan med
kvällssol långt in på kvällen. Soligt
läge och fint välskött trädgård. Ny
friggebod. Stort garage med
förråd. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3240.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 115 kvm
Tomt: 258 kvm
Byggt: 1968
Adress: Skridskogränd 9
Visning i september

Kommande försäljning!
Toppfint atriumradhus med
perfekt gavelläge längst in i
området, bort från stora vägen.
Lugnt och tyst läge. Två
renoverade badrum, nytt kök och
trevlig innergård.
Runt knuten finner ni garageplats i
länga. Bättre läge är svårfunnet.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3234.

EKERÖ HUMMELVRETEN
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TRÄKVISTA | En så kallad 
cykelfålla som anlades på 
Sidenvägen i Träkvista för 
knappt ett år sedan upprör 
de boende i området. För 
trång, farlig för barnen och 
omöjligt att snöröja menar 
de, men vägföreningen häv-
dar att den kan förhindra 
dödsolyckor.

– Cykelfållan kom upp helt 
utan förvarning i höstas 
och den är bland annat helt 
feldoserad så det inte går 
att komma igenom med en 
dubbelbarnvagn och knap-
past med en rollator heller, 
berättar Marie Jakobsson, 
ordförande i Brittgårdens 
bostadsrättsförening som 
organiserar ett av de två bo-
stadsområden som gränsar 
till platsen.

Marie Jakobsson och Bengt 
Carlsson som också bor i om-
rådet menar att de borde ha 
blivit kontaktade innan hin-
dret sattes upp, för att få en 
chans att diskutera alterna-
tiva lösningar.

Från Närlunda vägförening, 
som ansvarar för väghåll-
ningen och uppförandet av 
hindret, berättar man att 
det kom till av trafiksäker-
hetsskäl efter att de blivit 
kontaktade av föräldrar som 

oroade sig för att bilar an-
vände sig av genomfarten 
och att sopbilen backade 
rakt över den angränsande 
gång- och cykelbanan när 
den skulle till soprummet 
på andra sidan.

Vägföreningens styrelse 
har varit på platsen och gjort 
bedömningen att hindret 
skulle sättas upp. Från deras 
sida bemöter man kritiken 
med att de inte har möjlig-
het att alltid föra djupa dis-
kussioner med alla som kan 
beröras av de beslut de fattar, 
utan måste ha förtroendet att 
sköta trafikärendena på bästa 
sätt.

De menar att hindret har 
de gängse standardmåtten 
för den här typen av arrang-
emang och att man ibland 
måste välja det minst dåliga 
av två alternativ, även om det 
medför vissa olägenheter för 
några.

– Förutom att hindret är 
svårforcerat är det en säker-
hetsrisk och det har hänt vid 
flera tillfällen att barn cyklat 
in i det när de inte kunnat 
stanna i nedförsbacken som 
leder fram till det, säger Ma-
rie Jakobsson.

Närlunda vägförening me-
nar dock att om hindret är då-
ligt utmärkt så kommer detta 

att åtgärdas snarast.
Likaså är Marie Jakobs-

son kritisk till att de boende 
inte längre kan använda det 
soprum som gränsar till 
platsen.

Vägföreningens styrelse 
svarar att i många andra bo-
stadsområden på Ekerö har 
Arbetsmiljöverket utfärdat 
förbud för att sopbilarna 
över huvudtaget ska köra in 
bland husen av säkerhets-
skäl, så detta är inget unikt 
problem. Att sopbilen ska 
backa över en gång- och cy-
kelväg för att utföra sitt upp-
drag tycker de inte känns 
riktigt utan menar att det 
måste vara säkrare att rulla 
sopkärlen den korta sträckan 
till sopbilen.

De tillägger att arbetsmil-
jöverket kanske behöver 
pröva även detta fall för ett 
beslut.

Lennart Svensson bor 
närmast cykelfållan och får 

den största delen av de för-
bipasserande vandrande, 
cyklande eller mopedåkan-
de över sin tomt då den lig-
ger precis intill utan några 
hinder emellan. Detta sliter 
på hans gräsmatta och i vå-
ras var det rena lervällingen 
där, berättar han.

Detta problem skulle dock 
lösas om ett staket sattes upp, 
vilket åligger kommunen att 
göra. Vid kontakt med Lars 

Johnson på tekniska kontoret 
beklagar han att ärendet har 
dragit ut på tiden, men för-
säkrar:

– Jag kommer att besöka 
platsen i början av nästa 
vecka tillsammans med en 
representant för bostads-
rättsföreningen och komma 
överens om en staketlösning 
i samråd med den som bor 
precis intill.

Själva cykelfållan tycks 

dock bli kvar. Närlunda 
vägförening säger att de 
inte kan ta bort hindret, 
för då återkommer proble-
met med motorfordon på 
gång- och cykelbanan som 
ska vara befriade från mo-
tortrafik och att de inte vill 
ha några dödsolyckor på 
platsen.

LO BÄCKLINDER

Cykelfålla skapar missämja

Många av de boende i området tycker att cykelfållan är både farlig och svårforcerad, plus att den styr in tra-
fiken i den trädgård som ligger precis intill. 

 Foto: Lo Bäcklinder”Kanske måste 
arbetsmiljöverket 
pröva även detta 
fall för ett beslut?”

Färingsö försam
ling 3 - 23 septem

ber 20
12

Gudstjänster
ONSDAG 5 SEPTEMBER

18.30 Timmermannens kapell

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Lars Brattgård

SÖNDAG 9 SEPTEMBER

11.00 Sånga kyrka

Gudstjänst
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Ellen Jakobsson. Solist

ONSDAG 12 SEPTEMBER

18.30 Timmermannens kapell

Stenhamra församlingsgård

Ungdomsmässa
Kiki Svee. Alla välkomna oavsett ålder!

SÖNDAG 16 SEPTEMBER

11.00 Skå kyrka

Gudstjänst med nattvard
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Kiki Svee

ONSDAG 19 SEPTEMBER

18.30 Timmermannens kapell

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Lars Brattgård

SÖNDAG 23 SEPTEMBER

11.00 Hilleshög kyrka

Gudstjänst
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Lars Brattgård

Besöksadress: Herman Palms plan 4D Postadress: Box 7, 179 03 Stenhamra  Tel vx: 08-564 209 20  
Öppettider: Måndag - fredag 10-12. Måndag - tisdag även 13-15 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/faringso

terminsstart hösten 2012

Spännande höst i din församling!
Äkta mat! Lär dig laga 
mat på ett mer hållbart 
sätt. Det är ett led i vårt 
miljöarbete. Anmäl dig till 
matlagningskursen senast 
17 september på tfn  
08-564 209 20.

Var med i bibelstudie-

gruppen i Färentuna eller 
kom på eftermiddagarna 
om Lilla katekesen. Lekmannakårens temakvällar kommer 
att ge fördjupning kring bibel och kyrkobyggnad. Börja sjung 
i kör! Eller kom och lyssna då någon av våra körer sjunger 
eller på någon annan konsert. Är du hemma med barn? - 
Kom till Öppet kyrkis. Tre dagar i veckan kan du där träffa 
andra föräldrar med barn. 

Våra gudstjänster är också en mötesplats med andra  
människor och med Gud. Du får gärna vara med och 
förbereda dem. Under hösten kommer vi att diskutera och 
fundera över hur våra gudstjänster ska gestaltas. Färingsö 
församling kommer från Första söndagen i Advent att vara 
en av de församlingar i Svenska kyrkan som provar en ny 
kyrkohandbok, den bok som bestämmer gudstjänst- 
ordningen. 

Du ärvälkommen att vara med!

Lars Brattgård
kyrkoherde

sopplunch tisdagar och tosrdagar

Närproducerad, ekologisk 
och glutenfri 
Vi träffas, äter soppa och umgås. Vi har en andakt och ibland 
får vi lyssna på föreläsningar eller musik. Pris 40 kronor.

START: TORSDAG 6 SEPTEMBER

12.00 Stenhamra församlingsgård

START: TISDAG 11 SEPTEMBER

12.00 Färentuna församlingshem

glädje och gemenskap

Kom med och sjung i våra körer!
Vi söker sångare till våra körer. Vi sjunger allt från klassiskt   
till jazz och visa. Vi kommer att ha spännande samarbeten 
med andra körer, musiker och solister. Vi repeterar i  
Stenhamra församlingsgård.

Färingsö Kyrkokör

Repeterar tisdagar kl 19.00-21.00 
Terminsstart 4 september

Alla-kan-sjunga-kören

Repeterar torsdagar kl 19.00-21.00 
Terminsstart 6 september 

Körledare: Jonas Lundahl. tfn: 08-564 209 36  
e-post: jonas.lundahl@svenskakyrkan.se 

Gudstjänstförberedelser
Välkommen att vara med och planera våra gudstjänster. Vi 
träffas torsdagar kl 18.00 i Stenhamra församlingsgård.



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

Priserna gäller vecka 36 t o m söndag 9/9-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

köttdisk
FRÅN VÅR MANUELLA

 Köttfärs 
 ICA. Ursprung Sverige.   800–1600 g.   

100% nötkött. 10-12% fetthalt.       

  

 69k    /kg 

 Råbiff 
 Svenskt butikskött. 

Ursprung Sverige.     

Färs av innanlår.       

 Gul lök 
 Sverige.     Knippe.  

 Lammfärs 
 Svenskt butikskött. 

Ursprung Sverige.           

 Creme fraiche 
 Arla Köket.   2 dl.    

 Jfr pris 37:50/liter.     

 Parmesanost 
 Rossi.     Storbit. Reggiano.  

  

 199k    /kg 

  

 99k    /kg 

  

 199k    /kg 

  

 19  90  /st 

  

 10k    /st 

 2 för 

 15k     

 Rödbetor 
 Lokalodlat. Sören 

Selander.     Knippe.  
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EKEBYHOV | I år sätts Ekerö 
kommun på kartan då Anders 
Bagge ska leda sin egen Ekerökör 
i TV 4:as tävling Körslaget. 
Stämningen är uppsluppen trots 
en hel del nervösa känslor då 
mälaröbor i alla åldrar samlas för 
att vara med på uttagningen. 

En lång rad med människor fyl-
ler den långa grusgången framför 
Ekebyhovs slott på morgonen den 
18 augusti. Solen skiner och något 
av en feststämning känns i luften. 
Uttagningen ska starta klockan 
10.30 men Jimmy Sjöblom, 42 år 
från Stenhamra, var redan på plats 
klockan åtta på morgonen. Till var-
dags är han utbildare och dykare 
men att sjunga är ingenting främ-
mande för honom.

– Jag har väldigt många år bak-
om mig av amatörsjungande i små 
pubband och rockgäng, men aldrig 
någonting organiserat och seriöst. 
Den här bågen spänner jag bara 
för att det är roligt. Det kan inte bli 
värre än ett nej, berättar Jimmy som 
säger att han endast är ”behagligt” 
nervös. 

På andra plats i kön sitter Cecilia 
Leijon från Svartsjö och Caroline 
Bergström Karlsson från Ekerö. De 
sjunger tillsammans i en minien-
semble. 

– Vi brukar kalla oss Soulsisters 
när vi framträder, men det brukar 
bara vara någon gång om året och 
då för våra nära och kära som måste 
lyssna på oss, säger Caroline med ett 
skratt. Nerverna känns av både för 
henne och Cecilia.

En bit längre bak i kön finns  Jerry 
Sjöberg från Ekerö som kom vid tio-
tiden. 

– Jag sjunger regelbundet i kör. Jag 
är inte speciellt nervös utan tar det 
hela som en kul grej, berättar han. 

En del har med sig gitarr och från 
och till stämmer folk upp i allsång. 
Inne i slottet står den blivande kör-
ledaren Anders Bagge och spanar ut 
över kön.

– Vilken uppslutning. Det här är 
så spännande så jag håller på att dö. 
Det här är ju helt nytt för mig också, 
att kunna få med sig en hel bygd. Jag 
hade väl hoppats på att det skulle 
kommit ännu fler, men det räcker. 
Stämningen är på topp och alla är 
glada, säger Anders Bagge och går 
ut och sätter sig i den bil som han 
ska göra entré med. Han slirar runt 
hörnet på slottet, hoppar ut ur bilen 
och ropar i en megafon: ”Ekerö, är 
ni redo”? Ett rungande ”ja” kom-
mer från de spända och förväntans-
fulla sökande som sedan får springa 
in i slottet. Här får de en nummer-
lapp och ett papper att fylla i namn, 
adress, vad de själva tror att de har 
för chans att komma med och även 
vilket skonummer de har. Därefter 
följer en lång väntan. 

Första steget är en så kallad ”pre-
casting-jury”. Fem personer kom-
mer in till dem och sjunger var och 
en sin strof. En del får nej redan här, 
andra får gå vidare en trappa upp 
och sjunga för Anders Bagge. Han 
i sin tur ger ett ”ja”, ”nej” eller ett 
”kanske”.

När vi talar med Anders Bagge har 
cirka 30 procent av de sökande pas-
serat juryrummen. 

– Jag har hittat ett superja, flera 
stycken ”kanske plus” och några 
stycken ”kanske”. Den som har gått 
vidare just nu är äldst av alla jag sett 
hitintills. Men hennes ögon lös som 

hos en nyutexaminerad student, 
det var helt otroligt. Hon sjöng bra 
men framförallt hade hon den här 
glädjen som jag tycker behövs i en 
kör och så höll hon sin ton. För mig 
var det klart efter tre toner. Hon 
kommer att sprida glädje och det är 
viktigt. Kör är ingen solosång utan 
en gemenskap och här ska vi se till 
att alla mår bra, säger Anders Bagge.

På gräsmattan sitter tre killar och 
spelar gitarr. Det är Robin Eriksson, 
Fredrik Landström och Johan Lind-
gren som flyttade till Ekerö kom-
mun från Norrland för cirka två år 
sedan. De har till och med lyckats 
bli lite bekanta med Anders Bagge 

men de har ännu inte bestämt sig 
om de ska söka eller inte.

– Just nu sitter vi här och njuter. 
Sedan får vi se hur vi gör, säger Fred-
rik Landström.

Dagen rullar på. Emellanåt kommer 
någon utflygande med ett glädjetjut 
– ett garanterat ”JA” från Bagge. Det 
finns flera ”kansken” som passerar, 
de måste vänta till halv sju på kväl-
len innan de kan få ett besked.

En del har fått ett nej men det 
finns inga ledsna miner. Att bara 
ha vågat sig hit är en seger i sig och 
folkfeststämningen gör sitt till. 
Anders Bagge skulle gärna vilja ut-
veckla mer av detta på Mälaröarna. 

– Vi måste dra igång någonting i 
kommunen, mer folkfest helt en-
kelt. Jag ställer mig gärna som en i 
ledet för att titta närmare på vad vi 
kan göra för att få till ett årligt eve-
nemang. Det finns så mycket musi-
ker och konstnärer i alla samhälls-
klasser och i hela spektrat av folk 
här. Det vore kul att ha något i stil 
med ”Ekerödagarna” med musik, 
konst och och uppträdanden, säger 
Anders Bagge som får en lång dag på 
slottet.

De tre gitarrspelande killarna 
har anslutit sig till de sökande 
som denna dag uppgår till 176 
stycken personer. När klockan 
närmar sig åtta på kvällen är 12 av 

totalt 20 platser klara. Det är cirka 
ett trettiotal ”kansken” som hop-
pas på en plats.

Hur det gick fick redaktionen veta 
först vid denna tidnings press-
läggning. Därför har vi inte hun-
nit intervjua någon av de uttagna 
eller fotografera dem efter att de 
fått det glada beskedet. Tidningen 
kommer dock följa tävlingen och 
de medverkande under hösten. 
Den 8 september sänds första 
programmet av Körslaget.

                               
         EWA LINNROS

Bagges Ekerökör klar för körslag 

FAKTA  HÄR ÄR EKERÖKÖREN

>> Jan Hedlund, Christer Odebrand, Thomas Eriksson, Olle Lundberg, Jimmy Sjöblom (intervjuad i denna artikel), Björn Olsberg, Benny 
Sjögren, Fredrik Landström (intervjuad i denna artikel).
Annika Wibeck, Gabriella Pfeiffer, Lotta Lagerblad Tegnér. Jackie Rosberg, Manicka Ångström, Malin Rikardsdotter, Katarina Dahlén, Magda-
lena Reise (medverkade i Idol 2011), Sandra Kronskans, Helen Mattsson, Lena Steenhouwer, Malin Widing.

>> I TV 4:as tävling Körslaget tävlar sju körer från olika platser i Sverige om att vinna. Konkurrerande körer blir Martin Rolinsky med en 
kör från Angered, Gladys de Pilar med kör från Örebro, Lili och Susie med kör från Sollentuna, Putte Nelsson med kör från Vetlanda, Louise 
Hoffsten med kör från Linköping och Bengan Janson med sin kör från Gotland.

Robin Eriksson, Fredrik Landström och Johan Lindgren var till en början inte säkra på 
om de skulle söka till ”Ekerökören”. Vid fotograferingstillfället satt de ”bara och njöt”.   
                                      

Sivert Åkerljung, kristdemokraternas representant i kommunen och tillika förste vice 
ordförande i  kulturnämnden, var på plats för att följa dagens stora händelse. 
               Foton: Ewa Linnros

Stämningen var på topp i kön av sökande till Ekerökören till TV 4:as tävling ”Körslaget”. 
Förste man i kön, Jimmy Sjöblom, var på plats redan klockan åtta på morgonen,
                   

Den blivande körledaren och tillika färingsöbon Anders Bagge, började uttagningsda-
gen med en hälsningsrunda i  den långa kön av förväntansfulla sökande.
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Onsdag 5/9
Ekebyhovskyrkan kl 8.30

MÄSSA, Staffan Eklund

Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA , Jonas Gräslund

Söndag 9/9
Festplatsen på Adelsö kl 11.00

FRILUFTSGUDSTJÄNST, Lizen 
Anterud, usik: Mait Thoäng

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Pehr-Albin Edén 
orgel: Helena Hansson

Ekebyhovskyrkan  kl 16.00

TEMAGUDSTJÄNST: PSALMER I 
2000-TALET, Jonas Gräslund 
Musik: Helena Hansson

Rörby gård, Lovö kl 16.00

FRILUFTSGUDSTJÄNST PÅ HEM-
BYGDSDAGEN, Lizen Anterud, 
Lovö Barnkör, Klara Valkare, Lovö 
kyrkas kör, Leif Asp

Onsdag 12/9
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Jonas Gräslund

Söndag 16/9

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Karin Frödinger, 
Ekeröensemblen, dir: Kerstin 
Baldwin

Lovö kyrka kl 11.00

SÖNDAGSGUDSTJÄNST MED 
HELIGA DANSER, Jonas Gräslund, 
Anne-Li Holmgren Lomaeus, musik 
Leif Asp

Munsö kyrka kl 11.00

SÖNDAGSGUDSTJÄNST, Lizen 
Anterud, orgel: Mait Thoäng

Ekebyhovskyrkan  kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA MED HELIGA 
DANSER, Jonas Gräslund, Anne-Li 
Holmgren Lomaeus, musikLeif Asp

Onsdag 19/9
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Pernilla Hammarström

Söndag 23/9
Adelsö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Pernilla Hammar-
ström,  orgel: Mait Thoäng 

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Pehr-Albin Edén

Lovö kyrka kl 11.00

KONFIRMATIONSMÄSSA, 
Christer Kivi, orgel: Leif Asp

Ekebyhovskyrkan  kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA, Pehr-Albin 
Edén, musik Helena Hansson

KYRKRADION 101,4 mHz                
lördagar 12.00-13.00

Cirkeldanser – Heliga danser: Prayer in movement! 

För 20 år sedan introducerade prästen Maria Rönn, som själv hade dans-
bakgrund, ”Heliga danser” i Svenska kyrkan i Markuskyrkan i  Björkhagen. I 
helgen var firades 20-årsjubiléet med bland annat en work-shop på Kagge-
holms folkhögskola med deltagare från hela landet.

Workshopen under temat ”Dans och religion” leddes av Maria Gabriele Woisen från Tysk-

som uttrycksform i alla religioner – ett  sätt att uttrycka andlighet.

TRÄD IN I DANSEN!
Genom Anne-Li Holmgren Lomaeus har Heliga danser introducerats också i Ekerö pastorat. 

att få pröva vid två gudstjänsttillfällen i Lovö kyrka och Ekebyhovskyrkan – närmast 16/9.
– Jag vill att kyrkan inte bara ska använda huvudet utan kroppen, säger Anne-Li. Vi 

själva är kyrkan; våra kroppar är kyrkan ...
Samtidigt betonar Maria och Anne-Li att Heliga danser inte i första hand är knutna till 

gudstjänsten. 
– Dansen står för sig själv, konstaterar de. Det andliga går att placera in var som helst – 

Text och foto: Marianne Abrahamsson

Nu har höstens olika verksamheter startat

Solveig Ohlson, Färingsö, prästen Maria Ränn och  Anne-
Li Holmgren Lomaeus från Lovö deltog i workshopen.

                  SOPPLUNCHER
Var: Ekebyhovskyrkan 
När: Torsdagar kl 12.00 6/9-29/11 
kl 11.45 orgelmusik (fr.o.m. 13/9)

ÖPPNA SAMTAL – små och stora 
livsfrågor
Samtalsledare: Lena Burman Holmgren 
Var: Uppgården, Adelsö 
När: Tisdagar ojämna veckor kl 13.30-15.00 start 9/10 
Anmälan: Lena Burman Holmgren, 08-560 387 21

TEOLOGI för nyfikna
Tre tillfällen under hösten.

må 17/9 Vad är egentligen religion och vad är typiskt

för en religiös livshållning?

Samtalsledare: Mårten Mårtensson

Var: Ekebyhovskyrkan, När: kl 19.00-21.00

ÖPPET HUS
Torsdag 20/9 i Klockargården kl 13.30

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan!

Vår kropp är gjord för att vara i rörelse och

användas.

Elisabeth Rydwik, Leg. Sjukgymnast, Med Dr 

Det finns också många andra grupper och 
verksamheter i Adelsö-Munsö, Ekerö och 
Lovö församlingar – läs med i Verksamhets-
katalogen eller svenskakyrkan.se/ekero!

VARDAGS-kristen
Vi samtalar om hur man lever och fördjupar sin kristna tro.

Var: Ekebyhovskyrkan

När: Varannan torsdag 20/9-29/11 (jämna veckor)

kl 18.30 soppa –därefter samtal 

Frågor, anmälan: Lena Burman Holmgren, 08-560 387 21

VILA OCH VÄXA
En dag för eftertanke, vila och inspiration tillsammans med 

Lena Tellebo

Var och när: Ekebyhovskyrkan, lördag 22/9 kl 10.00-15.00

Avgift: 150 kr. Lunch och kaffe ingår.

Frågor, anmälan: Lena Burman Holmgren, 08-560 387 21

lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se

PILGRIMSVANDRING på Eldgarns ö
Torbjörn Stenbeck, Friluftsfrämjandet är vandringsledare

Lars Brattgård, kyrkoherde på Färingsö och Lena Burman 

Holmgren, diakon håller meditationer.

Var: Eldgarnsö, Färingsö

När: 23/9 kl 12.30-ca 16.00 Ingen anmälan.

Vi startar från parkeringen och vandrar ca 8 km

med pauser för matraster och meditationer. 

UTFLYKT till Hölö-Mörkö
Vi blir guidade av Ralph Sjöholm, ny kyrkoherde

i Hölö-Mörkö församling.

Ekologisk lunchbuffé på Ytterjärna restaurang i Järna

och möjlighet att besöka trädgårdar och butiker.

Avgift: 150 kr/person (inkl buss, lunch och guidning)

Anmälan: Till Anita Lahham senast 19/9

tel 08-560 387 29, anita.lahham@svenskakyrkan.se



Ringmärkt: Fastigheten är Ringmärkt 
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad 
mot dolda fel.

Duobo: Köp och sälj din bostad i den ord-
ning du själv vill. Med vår tjänst Duobo är 
du försäkrad mot dubbla boendekostnader.

Startklar: Med vår tjänst startklar kan 
du förbereda din försäljning nu men sälja 
först när du känner att tiden är rätt.

  

  

  

Ekerö Hummelvreten, 287 kvm, Hummelvretsvägen 48

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 173 kvm
Biarea: 114 kvm Rum: 7 Tomt: 1 011 kvm
Energideklaration: beställd av säljare
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 690 000 kr

  

  

  

Ekerö Lundhagen, 320 kvm Hagens Backe 3

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 2001 Boarea: 200 kvm
Biarea: 120 kvm Rum: 7 Tomt: 1 330 kvm
Energideklaration: 85,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se /Accepterat pris: 7 950 000 kr

  

  

  

Ekerö Träkvista, 358 kvm Brokadvägen 5

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1939 Boarea: 238 kvm
Biarea: 120 kvm Rum: 8 Tomt: 1 186 kvm
Energideklaration: 83,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 7 500 000 kr

  

  

  

Ekerö Älvnäs, 180 kvm Domherrevägen 7B

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 180 kvm
Rum: 6 Tomt: 904 kvm
Energideklaration: 78,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 4 250 000 kr

  

  

  

Kastargränd 16, 111 kvm Ekerö Hummelvreten

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1968 Boarea: 111 kvm
Rum: 4 Tomt: 239 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 2 000 000 kr

  

  

  

Ekerö Väsby, 125 kvm Senapsvägen 7

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 125 kvm
Rum: 5 Tomt: 179 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 2 700 000 kr



Du når oss på 08-560 328 40 
eller på   ekero@maklarringen.se

www.maklarringen.se/ekero
LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82 
Telefon: 08-560 328 40 
Mail: ekero@maklarringen.se

  

  

  

Ekerö Närlunda, 222 kvm, Lobovägen 7

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Villa Byggår: 1979 Boarea: 149 kvm
Biarea: 73 kvm Rum: 8 Tomt: 902 kvm
Energideklaration: beställd av säljare
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 4 950 000 kr

  

  

  

Ekerö Träkvista, 288 kvm Grenvägen 1

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1959 Boarea: 159 kvm
Biarea: 129 kvm Rum: 8 Tomt: 1 248 kvm
Energideklaration: 64,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 4 550 000 kr

  

  

  

Ekerö Närlunda, 150 kvm, Oranievägen 9

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Villa Byggår: 1983 Boarea: 150 kvm
Biarea: 0 kvm Rum: 5 Tomt: 885 kvm
Energideklaration: 116,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 4 650 000 kr

  

  

  

Ekerö Sundby, 165 kvm, Liljedalsvägen 23

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Villa Byggår: 2007 Boarea: 165 kvm (+ 17 kvm
biarea) Övrig biarea: 35 kvm Rum: 5 Tomt: 3 220 kvm
Energideklaration: beställd av säljare
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,
lena.falck@maklarringen.se Accepterat pris: 4 675 000 kr

  

  

  

Ekerö Lundhagen, 287 kvm Hagens Backe 36

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1952 Boarea: 257 kvm
Biarea: 30 kvm Rum: 9 Tomt: 1 707 kvm
Energideklaration: 39,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 6 250 000 kr

  

  

  

Ekerö Sommarstad, 177 kvm Hasselbacken 1

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 2000 Boarea: 177 kvm
Rum: 7 Tomt: 1 380 kvm
Energideklaration: 112,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,
maria.pettersson@maklarringen.se Accepterat pris: 5 490 000 kr



Ringmärkt: Fastigheten är Ringmärkt 
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad 
mot dolda fel.

Duobo: Köp och sälj din bostad i den ord-
ning du själv vill. Med vår tjänst Duobo är 
du försäkrad mot dubbla boendekostnader.

Startklar: Med vår tjänst startklar kan 
du förbereda din försäljning nu men sälja 
först när du känner att tiden är rätt.

Ringmärkt: Fastigheten är Ringmärkt 
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad 
mot dolda fel.

Duobo: Köp och sälj din bostad i den ord-
ning du själv vill. Med vår tjänst Duobo är 
du försäkrad mot dubbla boendekostnader.

Startklar: Med vår tjänst startklar kan 
du förbereda din försäljning nu men sälja 
först när du känner att tiden är rätt.

  

  

  

Färingsö Färentuna, 136 kvm, Myrudden

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Villa Byggår: 2009 Boarea: 121 kvm
Biarea: 15 kvm Rum: 4 Tomt: 2 055 kvm
Energideklaration: beställd av säljare
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 4 250 000 kr

  

  

  

Färingsö Färentuna, 130 kvm, Björksäter 13

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Villa Byggår: ca1850-tal Boarea: 130 kvm
Biarea: 0 kvm Rum: 4 Tomt: 2 092 kvm
Energideklaration: 127,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 975 000 kr

  

  

  

Färingsö Viksund, 170 kvm Viksundsvägen 62

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 148 kvm
Biarea: 22 kvm Rum: 6 Tomt: 1 999 kvm
Energideklaration: 120,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 600 000 kr

  

  

  

Färingsö Ölsta, 215 kvm, Solbergavägen 14

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Villa Byggår: 1909 Boarea: 115 kvm + 50 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 6 Tomt: 2 489 kvm
Energideklaration: 147,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 725 000 kr

Visning:  

Ekerö Skärvik 808 kvm

Adress: Rödhakevägen 3A
Tomt: 808 kvm
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Bud: 1 895 000 kr

Visning:  

Ekerö Munsö 168 kvm

Adress: Sörgården/ Farmen 2
Typ: Villa Byggår: 1909 Boarea: 138 kvm
Biarea: 30 kvm Rum: 5 Tomt: 1 996 kvm
Energideklaration: beställd av säljare
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Kontakta mäklare!

Accepterat pris: 2 995 000 kr

Visning:  

Ekerö Älvnäs tomt 

Fastighet: Älvnäs 1:284
Typ: villaomt  Tomtyta: 1 078 kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklare!

Accepterat pris: 2 000 000 kr

Visning:  

Ekerö Älvnäs tomt 

Fastighet: Älvnäs 1:285
Typ: villatomt Tomtyta: 1 608 kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklare!

Accepterat pris: 3 150 000 kr



Du når oss på 08-560 328 40 
eller på   ekero@maklarringen.se

www.maklarringen.se/ekero
LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82 
Telefon: 08-560 328 40 
Mail: ekero@maklarringen.se

Du når oss på 08-560 328 40 
eller på   ekero@maklarringen.se

www.maklarringen.se/ekero
LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82 
Telefon: 08-560 328 40 
Mail: ekero@maklarringen.se

  

  

  

Färingsö Stavsborg, 440 kvm, Frälsegårdsvägen 14

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Villa Byggår: 1940 Boarea: 220 kvm
Biarea: 220 kvm Rum: 8 Tomt: 2 670 kvm
Energideklaration: 34,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 4 375 000 kr

  

  

  

Färingsö Stenhamra, 236 kvm, Klubbstigen 6

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Villa Byggår: 2005 Boarea: 176 kvm
Biarea: 60 kvm Rum: 6 Tomt: 1 051 kvm
Energideklaration: 103,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 4 775 000 kr

  

  

  

Ekerö Tappström, 61 kvm, Tegelbruksvägen 3A

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Bostadsrätt Boarea: 61 kvm
Rum: 2 Våning: 1 Avgift: 4 673 kr/mån
Energideklaration: 84 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 995 000 kr

  

  

  

Ekerö Brunna, 67 kvm, Kapplandsvägen 17

Visning: Kontakta mäklare!Typ: Bostadsrättsradhus Månadsavgift: 4 173 kr
Boarea: 67 kvm Rum: 2 Energideklaration: 61,00
kWh/kvm/år  Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492
492, cecilia.ternow@maklarringen.se

Accepterat pris: 1 500 000 kr

Visning:  

Färingsö Stenhamra Tomt 

Adress: Strandvägen 20A
Typ: Plan trädgårdstomt  Tomt: 904 kvm
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklare!

Accepterat pris: 1 625 000 kr

Visning:  

Ekerö Sandudden 124 kvm 

Adress: Siltgränd 26
Typ: Villa Byggår: 2000 Boarea: 124 kvm
Biarea: 0 kvm Rum: 5 Tomt: 260 kvm
Energideklaration: 87,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklare!

Accepterat pris: 3 200 000 kr

Visning:  

Färingsö Ölsta 88 kvm 

Adress: Karlskärsvägen 5
Typ: Villa Byggår: 1965 Boarea: 75 kvm
Biarea: 13 kvm Rum: 4 Tomt: 1 050 kvm
Energideklaration: 139,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklare!

Accepterat pris: 1 575 000 kr

Visning:  

Ekerö Skärvik 2 172 kvm

Adress: Lisehöjdsvägen 1C
Tomt: 2 172 kvm
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 300 000 kr



TRÄNA05 - 23ALLA DAGAR

Teckna årskort i 

september så bjuder vi  

på en månads träning!

www.pulsochtraning.se
Träkvista: Tunnlandsvägen 7        Stenhamra: Apelvägen 22

Öppet hus:  

Träkvista - Tis kl 17-20 

Stenhamra - Tors kl 18-20

Tävla med oss på Facebook och vinn

ett årskort med personlig tränare!

FÄRINGSÖ | Den indragna 
busslinjen 318 väckte upp-
rörda känslor då det inne-
bar längre och krångligare 
bussresor för skolbarnen. 
SL svarade med att det 
delvis berodde på fel i rese-
planeraren. Men protest-
stormen mot bussbyten och 
längre resor växer.  

Från och med sommartidta-
bellen drogs busslinje 318 in 
och ersattes av 315 och 316. 
Konsekvensen har bland an-
nat blivit att skolbarnen på 
morgon och eftermiddag får 
göra ett bussbyte, men även 
att bussresor på andra tider 
under dagen blivit betydligt 
längre än tidigare.

– Jag trodde i mitt stilla 
sinne att man till hösten 
skulle sätta tillbaka buss 318 
när allting drog igång i form 
av skola, fritidsverksamhet, 
fritidsgård och konfirma-
tionsläsningar. Men nu är det 
en tur varje morgon med ett 
bussbyte. Den bussresan, 
som tidigare var 7 kilometer 
och tog 12-13 minuter tar nu 
20 minuter, det vill säga om 
anslutningen klaffar. Det är 
väldigt sällan det gör det när 
vinter och kyla kommer med 

bussar i diken, säger Ingrid 
Rogblad, vars barn påverkas 
av förändringen.

Hon har konstaterat att 
det är bättre för barn att gå i 
Engelska skolan i Bromma 
eftersom förbindelsen till 
Brommaplan är betydligt 
smidigare.

Det är främst de som bor 
norr om Svartsjö som påver-
kas av förändringen. Många 
barn går i Uppgårdsskolan 
och från skolans sida är man 
engagerad.

– Vi har just startat termi-
nen så vi har inte någon riktig 
överblick ännu, men jag har 
givit i uppdrag till våra men-
torer att kolla exakt hur det 
slår mot våra elever. Är det så 
att vi känner att det är riktigt 
akut, då håller inte detta utan 
då måste vi göra något mer, 
säger Lillemor Bergquist, 
rektor Uppgårdsskolan. 

Thomas Fylkehed är rese-
planerare på SL.

– De skolelever det handlar 
om måste efter trafikomlägg-
ningen göra ett snabbt byte 
mellan linje 315 och 316 eller 
336 i Svartsjö. Genom att in-
föra den förändringen har vi 
samtidigt kunnat snabba upp 

förbindelserna mot Stock-
holm från övre Färingsö 
via Brommaplan och vi har 
kunnat få en effektivare lin-
jestruktur som gör att vi  har 
kunnat erbjuda en högre tur-
täthet än tidigare mellan övre 
Färingsö och Brommaplan i 
högtrafik. Detta är en föränd-
ring som medför en stor för-
bättring för det stora flertalet 
resenärer som reser med SL 
och Arriva från övre Färingsö 
och som till största delen re-
ser mot Ekerö och Brommap-
lan och inte mot Stenhamra, 
säger han.

Utöver resorna till och från 
skolan blir turerna dock be-
tydligt krångligare och läng-
re. Det påverkar dels skolbar-
nen när de ska färdas mellan 
olika fritidsaktiviteter, dels 
andra resenärer som vill ta 
sig mellan norra Färingsö och 
Stenhamra.

– Vi har även en affär och 
en vårdcentral i Stenhamra. 
Men i dagsläget går ingen di-
rektbuss till Stenhamra från 
norra Färingsö utan tanken 
är då att man ska byta och 
krångla på olika vis och åka 
en väldig omväg, säger Ingrid 
Rogblad. 

SL:s har fört statistik över 
antalet på- och avstigande. 
Bland annat har det visat på 
ett mycket litet resande på 
sträckan Stenhamra – ”Hil-
leshögsområdet”.

Enligt statistik över resandet 
på gamla linje 318 som tra-
fikerade sträckan utan byte, 
var det före linjeförändringen 
i genomsnitt som mest 10-15 
personer som reste från ”Hil-
leshögsområdet” till Sten-
hamra vid tiden för skolans 
start på morgonen och om-
vänt vid tiden för skolans slut 
på eftermiddagen, spritt på 
flera turer.

Detta antal grundas på det 
totala antalet påstigande på 
de aktuella turerna totalt i 
”Hilleshögsområdet” och 
avstigande i Stenhamra un-

der morgonen liksom om-
vänt under eftermiddagen.

– I verkligheten vet vi att 
den siffran är överskattad 
eftersom alla som stiger på 
bussen i Hilleshögsområdet 
inte stiger av just i Stenham-
ra utan vissa åker även vidare 
mot exempelvis Ekerö cen-
trum och Brommaplan. De 
som stiger av i Stenhamra 
i verkligheten kan även ha 
stigit på bussen i exempelvis 
Svartsjö och Färentuna och 
som även fortsättningsvis 
kan resa till Stenhamra utan 
byte och inte enbart stigit 
på i ”Hilleshögsområdet”.  
Vi har en snabbare förbin-
delse cirka en gång varan-
nan timme och varje timme 
i högtrafik vardagar mellan 
Hilleshög och Stenhamra 
antingen med byte i Svartsjö 
eller Svanhagen. Detta med 
samma turtäthet som tidiga-
re men nu med ett byte och 
en något längre restid för de 
turer som trafikerar utanför 
skoltid, säger Thomas Fyl-
kehed.

Kommunens trafikplanerare 
var vid denna tidning press-
läggning på semester, men 
Annica Karlsson, planarki-

tekt på kommunen arbetade 
tidigare som trafikplanerare. 
Hon är inte insatt i det spe-
cifika fallet men kan berätta 
att kommunen har kontinu-
erliga samråd och träffar SL 
4-5 gånger om året. 

– Kommunen framför då 
sina önskemål och också de 
synpunkter som vi får in 
från allmänheten. Vi har en 
bra dialog med SL och så fort 
vi får in synpunkter framför 
vi dessa till SL, berättar hon.

Från SL:s sida finns det i 
dagsläget inga planer på någ-
ra ytterligare förändringar 
eller någon återgång till den 
gamla lösningen.

– Eleverna tar sig både till 
och från skolan på cirka 20 
minuter och SL har ingen 
planeringsriktlinje som 
innebär att en mindre grupp 
av resenärer, exempelvis 
högstadieelever, ska garan-
teras direktförbindelser utan 
byte. Det är något som de 
flesta kollektivtrafikresenä-
rer måste göra i sina dagliga 
resor, avslutar Thomas Fyl-
kehed.

EWA LINNROS

Proteststormen växer kring
indragen busslinje på Färingsö

”Är det så att vi 
känner att det 
är riktigt akut, 
då måste vi göra 
något mer”

12  nyheter | 

Alla kan rädda liv!
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av 
plötsligt hjärtstopp. Någon av dem kan vara 
en familjemedlem, arbetskamrat eller granne.

Situationen är dramatisk och kräver snabba åt-
gärder av dem som befinner sig i närheten. Varje 
minut räknas! 

Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en gratis 
2 timmars kurs i Hjärt-lungräddning (HLR) 
inkluderande demonstration med hjärtstartare.

Du kan välja på ett av dessa kurstillfällen:

Vuxen HLR: 17/9, 2/10, 11/10 och 18/10
Barn HLR: 25/10, 13/11, 15/11 och 20/11
Kursstart kl 19 brandstationen Ekerö centrum

Anmälan kan ske per e-post: 
matswiden@hotmail.com
lars.samuelsson@laketrading.se
För ytterligare info ring: 073-525 19 41

Ekerö Civilförsvarsförening 
hälsar dig välkommen!



TA FÖRSTA STEGET.
KONTAKTA OSS, SÅ FIXAR 
VI RESTEN.

framåt!

Erbjudandet gäller t.o.m. 30 november 2012 och vid tecknande av Clubmedlemskap.

DAGS ATT SE

Blir du dessutom medlem får du: 

Vi bjuder dig på en Personlig Hälsoplan värde: 490:-

worldwide

BÖRJA TRÄNA nu

TRÄNINGS

glädje
Gilla oss på 
Facebook!

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

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ



14  nyheter | 

EKERÖ | Postens företa-
garcenter flyttar från sina 
lokaler i Ekerö centrum till 
lokaler intill vårdcentralen. 
Det innebär bland annat 
sämre tillgänglighet för 
dem som kommer med bil.

Den 21 september stängs det 
befintliga företagscentret på 
Tegelbruksvägen 1 i Ekerö 
centrum och återfinns på 
Bryggavägen 8 från och med 
den 24 september. Den nya 
lokalen ligger intill vårdcen-
tralen. Parkeringen utanför 
har betydligt färre parke-
ringsplatser och dessa är 
dessutom avgiftsbelagda.

– Den nya adressen är svår 
att nå effektivt med bil. Det 
behöver man då större paket 
ska hämtas eller skickas, sä-
ger Magnus Gewert som är 
en av de företagare som rea-
gerat mot flytten. 

Lars Westberg är produk-
tionsledare på posten Ekerö.

– När det gäller parkerings-
möjligheter kommer vi ha 
cirka nio platser som inte är 
avgiftsbelagda för kunderna 
uppe vid Bryggavägen 8, sä-
ger han.

Utöver bytet av lokaler änd-
rades för cirka ett halvår se-
dan även företagscentrets 
öppetttider. Från att tidigare 
öppnat klockan 8 på mor-

gonen öppnar man numera 
klockan 8.30. 

– Det kanske inte är myck-
et att gnälla om 30 minuter. 
Men det handlar om ryt-
men, att vara på gång. Nu får 
man först åka till kontoret 
och sedan åka upp till pos-
ten. Alternativet är att hänga 
cirka 30 minuter i centrum 
i väntan på att posten ska 
öppna. I alla städer pratar om 
att infrastruktur är så viktigt 
för att det ska fungera. Den 
här servicen är en del av den 
infrastrukturen, fortsätter 
Magnus Gewert.

– När det gäller öppet-
tiderna för företagscentret 
är det en genomgripande 
strukturförändring som görs 
i bolaget och det är inget som 
vi lokalt kan råda över, säger 
Lars Westberg och fortsätter:

– Öppettiderna är 8.30-
10.00 samt 16.00-18.00. 
Många av ärendena när det 
gäller paket och brev går bra 
att göra hos våra partners 
som har öppet i större ut-
sträckning än vi tidigare haft.

Stefan Skohg som är re-
gionsutvecklingschef på pos-
ten, tillägger att det i de avtal 
som finns mellan posten och 
de företagen som har en box, 
står det tydligt att posten har 
fram till klockan 8.30 på sig 
att dela ut posten. 

– Själva företagscentret har 
hela tiden varit öppet från 
8.30. Men vi har öppnat till-
gängligheten till boxanlägg-
ningen tidigare förut. Själva 
postutdelningen ska dock 
inte vara klar förrän 8.30. Där 
har vi i hela bolaget tagit ett 
principbeslut om att vi inte 
ska göra posten tillgänglig 
förrän den är färdigutdelad. 
Det kan naturligtvis upple-
vas som en försämring. Men 
å andra sidan har man kanske 
inte fått med sig all post om 
man hämtar tidigare, säger 
Stefan Skohg. 

Magnus Gewert som står för 
tre arbetstillfällen med sig 
själv som arbetsgivare och 
med två anställda, undrar 
också vad kommunens re-
presentanter gör när postens 
förändringar bidrar till för-
sämringar för företagarna.

– Kommunen och boende 
strävar efter fler arbetstillfäl-
len på öarna. Infrastruktur 
och service skapar förutsätt-
ningar.  Detta lilla steg som 

nu posten tar bidrar till att 
vågskålen sakta väger över till 
att, som i mitt fall, flytta tre 
arbetstillfällen till city, säger 
Magnus Gewert och fortsät-
ter:

– Kommunens represen-
tanter pratar ofta om att  fö-
retagsklimatet i Ekerö kom-
mun är så bra. Då undrar jag 
vad de har gjort när det blev 
sämre öppettider till exem-
pel. Har de agerat för  att mot-
verka detta?

När redaktionen kontaktar 
kommunens näringslivschef 
Stefan Pellén är informatio-
nen om postens företags-
centers förändringar ny för 
honom.

– Den här informationen 
har inte nått mig. Jag visste att 
de skulle byta lokaler men att 
de hade bestämt ny lokal, par-
keringsplatser och även detta 
med öppettiderna kände jag 
inte till, säger Stefan Pellén.

Ärendet är en fråga för 
kommunens näringslivsbe-
redning som har sitt första 
höstmöte den 6 september.

– Men jag kommer att agera 
tidigare än så. Jag kommer 
att ta itu med det direkt och  
kommer också att informera 
beredningen, svarar Stefan 
Pellén.

                            EWA LINNROS

Företagscentret 
flyttar från centrum ADELSÖ | Adelsöborna har 

nu väntat tre år på att få en 
återvinningsstation. Senast 
Mälaröarnas nyheter skrev 
om saken, blev beskedet 
att en station med största 
sannolikhet skulle vara på 
plats före sommaren, men 
ingen station har kommit 
på plats ännu.

Sedan sommaren 2009 
har adelsöborna fått köra 
sina återvinningssopor till 
Munsö, då återvinningssta-
tionen vid Borins lanthandel 
las ner. Lanthandlarna Patrik 
och Sofia Borin begärde att 
stationen togs bort då de inte 
fick ersättning för att de upp-
låtit sin mark till stationen. 
Förpacknings- och tidnings-
insamlingen, Ftiab skickade 
in en bygglovsansökan till 
kommunen för en placering 
av stationen på parkeringen 
vid färjeläget på Adelsö. 
Bygglovsansökan behövde 
revideras av flera skäl och-
man fick istället söka bygglov 
för området på andra sidan 
staketet vid parkeringen.

Efter bygglovsturerna var 
det så dags för ett nytt avtal 
mellan parterna. Efter tre 
års arbete har Ekerö kom-
mun tillsammans med kom-
munförbundet Stockholms 
län tagit fram ett avtal med 
Ftiab. Avtalet reglerar hur 
systemet med insamling av 
förpackningar via återvin-
ningsstationer ska fungera i 

kommunen. I avtalet tydlig-
görs att Ftiab har ansvar för 
etablering av återvinnings-
stationer samt tömning och 
städning vid dessa. 

Mats Falås, VA- och ren-
hållningschef på kommunen, 
sa i mars i år att ett ingånget 
avtal är en förutsättning för 
att återvinningssituationen 
på Adelsö ska lösas. Han 
hade då också förhoppningen 
att Adelsö borde, med det in-
gångna avtalet, kunna återfå 
sin återvinningsstation före 
sommaren.

Men ingen station finns på 
plats och ännu en gång är det 
platsfrågan som är hindret.

–  Adelsö ska ha en egen 
återvinningsstation. Det är 
en viktig service- och miljö-
fråga. Tidplanen har förskju-
tits, eftersom den bästa plat-
sen ännu inte är fastställd. 
Mer tid behövs för att hitta 
en plats som är optimal för så 
många som möjligt. Min be-
dömning är att bygglov kan 
beviljas under hösten, svarar 
Mats Falås.

                           EWA LINNROS

”Den nya 
adressen är svår 
att nå effektivt 
med bil”

Ännu ingen
återvinning

Adelsöborna får vänta på återvin-
ningsstation.            Foto: Ewa Linnros

NÄRLUNDA | Till hösttermi-
nen flyttas två femteklas-
ser till Tappströmsskolan 
från Närlundaskolans 
lokaler. De paviljonger de 
tidigare haft tillgång till 
får inte längre användas. 
Stora renoveringspla-
ner är också på gång för 
Närlundaskolan.

– Närlunda har varit på tape-
ten under många år vad gäller 
renovering men det har inte 
gjorts så mycket. De delar av 

lokalerna som tidigare var 
begränsat påverkade av tid 
och slitage, har blivit i sämre 
och sämre skick. I nuläget har 
vi drivit på för att få stöd att få 
renovera tre av våra stora sko-
lor. Det är Träkvista skola och 
deras paviljonger, Färentuna 
skola och så är det Närlunda 
skola, berättar Mikael Cai-
man Larsson, kommunens 
produktionschef för förskola 
och skola. 

Närlundaskolan är en av 
de enheter som länge annon-

serat att de stod på tur för en 
större insats. Det handlade 
inte om underhåll utan sna-
rare renovering. Det har även 
funnits en förhoppning från 
enhetens sida att om det inte 
bara skulle röra sig om reno-
vering utan kanske även att 
delar skulle byggas om helt.

– Tekniska kontoret tit-
tar nu på hur behoven ser ut 
med grund i behovsinvente-
ringar som tidigare rektorer 
har gjort. Man tittar på vilket 
som är mest passande, att re-

novera eller att bygga en helt 
ny enhet, fortsätter Mikael 
Caiman Larsson.

Under 2013 kommer utred-
ning, planering och projekte-
ring att ske. Ambitionen är att 
man ska kunna börja renove-
ra eller bygga under 2014.

Två femteklasser flyttas till 
Tappströmsskolan till höst-
terminen. Detta beror på att 
bygglovet inte kommer att 
förlängas för de paviljonger 
där dessa klasser skulle gått. 
Det rör sig om ett bygglov på 

parkmark. Ett sådant bygglov 
har en maxtid på tio år.

– Vi var tvungna att hastigt 
hitta en lösning för de här två 
klasserna. Då slumpade det 
sig så lyckligt att Tappströms-
skolan hade möjlighet att 
härbärgera klasserna. Alter-
nativet hade varit att vi skulle 
ha hyrt in paviljonger, men 
då belastar det projektet. Vi är 
måna om att de medel som är 
tänkta att omfatta projektet 
inte används till sådant som 
inte har med byggnationer el-

ler renovering att göra, säger 
Mikael Caiman Larsson.

Han är medveten om att 
det kanske inte är den ultima-
ta lösningen men menar ändå 
att den övervägande majori-
teten av femteklassarna sö-
ker sig till Tappströmsskolan 
då de ska börja årskurs sex. På 
så vis får de en mjukare över-
gång då de redan i år fem går 
i Tappströmsskolans lokaler. 
Närlundaskolan är en F-5 
skolan.

EWA LINNROS

Bygg- och renoveringsplaner för Närlundaskolan

MÄLARÖARNA | Många 
av Mälaröarnas arbets-
pendlare kan ha missat 
den utökning som skett av 
tiden för kollektivkörfältet 
på Drottningholmsvägen 
efter Nockebybron fram 
till Brommaplan. Den enda 
skyltning som finns är den 
vanliga skylt som anger 
tiden då man inte får köra i 
den högra filen.

Ekerövägens högra körfält 
är kollektivkörfält mellan 
klockan 7-9 när man åker 
från Mälaröarna mot stan. 
Samma tider har tidigare 
gällt även för Drottning-
holmsvägen från Nockeby-
bron fram till Brommap-

lan. Men från den 25 juni 
utökades denna tid med en 
timme. 

– Beslutet om att östra 
körbanan mellan Gubbkärrs-
vägen och Tunnlandsvägen 
ska vara körbana för fordon 
i linjetrafik vardagar klockan 
6-9 fattades den 25 juni 2012. 
Därmed utökades tiden med 
en timme. Utbyte av vägmär-
kena längs sträckan skedde i 
samband med att föreskrif-
ten ändrades, berättar Maria 
Andberger, trafikplanerare på 
trafikkontoret, Stockholms 
stad.

I körfältet får även fordon 
i linjetrafik, taxi, tvåhjulig 
motorcykel och moped klass 

I utan sidovagn föras. Detta 
framgår av den tilläggstavla 
med text som är placerad 
under huvudvägmärket med 
bussymbolen. Däremot har 
det inte gjorts någon extra-
skyltning inför den utökade 
tiden för kollektivkörfältet. 
För den som dagligen pendlar 
från Mälaröarna har det varit 
lätt att missa att höger kör-
fält är kollektivkörfält från 
klockan 7 på ena sidan Nock-
ebybron, men numera är det 
redan från klockan 6 då man 
kommit över till andra sidan 
av bron.

– Extra skyltning eller an-
nonsering av nya trafikreg-
ler och dess vägmärken görs 
inte. Principerna för detta 

finns i trafiklagstiftningen. 
Väghållaren har inte möj-
lighet eller tillräckligt med 
resurser för att skylta extra 
eller annonsera alla föränd-
ringar som sker dagligdags. 

Beslutet i sig, som är offent-
ligt, och dess skyltsättning 
får i de allra flesta fall anses 
vara information nog till tra-
fikanterna. Det utgör också 
grunden för polisens trafikö-
vervakning som kan ske när 
dessa båda saker är utförda. 
Trafikanterna måste alltså 
vara uppmärksamma på för-
ändringar, förklarar Maria 
Andberger.

Anledningen till föränd-
ringen är ett önskemål från 

SL och deras entreprenör om 
bättre möjligheter att komma 
fram på den aktuella sträckan 
under tidig morgontid. 

– Trafikkontoret i Stock-
holms stad är medveten om 
konkurrensen om utrym-
met på vägnätet under vissa 
tider på dygnet, men vill 
medverka till att förbättra 
framkomligheten för kollek-
tivtrafiken i regionen. Den 
här förändringen är ett steg i 
den riktningen, säger Maria 
Andberger och tillägger:

– Den nya tidsregleringen 
kan betecknas som perma-
nent, men trafikreglering är 
inte statisk utan förändras 
kontinuerligt. Framkommer 
andra behov, nya kunskaper  

eller att nya principer anam-
mas, så kan beslut omprö-
vas och andra prioriteringar 
komma att göras, avslutar 
Maria Andberger.

EWA LINNROS

Nya tider för busskörfält på Drottningholmsvägen att observera

Det kan vara lätt att missa att 
tiden för busskörfältet är ändrat.
                                          Foto: Ewa Linnros



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

Planerar du 
uterum?
Då är du varmt 
välkommen  
till vår SANTEX-dag 
där du får all 
information på plats.
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Detta är ett UNIKT tillfälle att träffa 
expert från Santex som svarar på 
alla dina uterumsfrågor.

Förläng
utesäsongen!

Med ditt uterum kan du sitta 
“ute” i alla väder och årstider.

Experten 
svarar på  

dina frågor

g 

EEEEEExperten

   Tema Uterum

 15/9
    1000–1400
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Fö läFörläng
utesäsongen!

Med ditt uterum kan du sitta 
“ute” i alla väder och årstider.

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



HöstvisNING 
 I EKERÖ CENTRUM      LÖRDAG 8 SEPT KL 10-15 

Ekerö  Kemtvätt

25  % på  Kemtvätt, Skomakeri & Sadelrepartioner

50 % på Skrädderi  (Erbjudandena gäller vid inlämning 8/9)

Batteribyten – rengöring 

av klockor

Liten SUSHI 55:-
8 bitar:  3 lax, 1 räka, 1 avocado 

och 3 rullar. (Ord. 75:-)
Ekerö Centrum

Thai Wok 
& Sushi  –

Ek ö C t

ERBJUDANDE!
Vårdande ansiktsbehandling 60 min, 

som ger din hy ny näring och fukt efter 

sol och bad.  590:-  (ord. 655:- )

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

Mjukglass i bägare

Idag 10:- 

           Ord. 15:-

Vill du ha en egen stil?
Skapa dina egna smycken!

Upp till  20 %  på alla 

smyckesdelar och tillbehör

Köp smink för 100:- så får du en gåva
Linda från Maybelline finns 

på plats med tips och råd!

Ekerö Blomman

KRUKVÄXTER!
Tag 3 betala för 2!

Fullt med höstnyheter i butiken
                                    Välkomna in! 

Visning av höstens nyheter och trender! 
     1:a visningen kl 12        2:a visningen kl 13        3:e visningen kl 14

Kom in och ta en titt på det allra senaste inom kläder, 
inredning, blommor och mycket annat.

10 kg Everclean kattsand inkl 800 gr foder 

endast 129:-!

Höst-
nyheterna 

har 
kommit!

25 % rabatt 
på alla djurtillbehör hela dagen
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 TILL EKERÖ CENTRUM
!

Varmt välkomna till  HÖSTVISNINGEN önskar butikerna 

i Ekerö Centrum! (Erbjudandena gäller lördagen den 8 september om inte annat anges)

VÄ VV
LK

OKK
M

M
EN

TILL EKERÖ CENTRUM
!

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

Ekerö 
tobak

Tuggummi   STIMOROL

10:- 

 3 st 20 kr

Fina
erbjudanden

från butikerna 

hela dagen!

Nyheter för hösten!

KUDDAR och PLÄDAR i

sammet med fransar, �ädrar 

och bollar i härliga färger!

Nytt och fräscht för henne & honom!

Vi firar NAMNBYTET  (f.d. butik Wiking) med 

härliga erbjudanden i butiken. 

Varmt välkomna in!

DUNJACKA  
Vila                          1000 kr

Marin & svart

80 % dun

Didrikson
Mönstrad   650:-  ord. 800:-

Enfärgad     595:-   ord. 750:-

NYHET! Färgade hänglås med 4-siffrig kod! 135:- 
Kampanjer på övrigt sortiment under hela dagen. 

Välkommen in! Gäller endast 8/9

TETKKETOTPOPLKK OOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLL TTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIII PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT KKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE KKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.....    ................................... ........................................................ ..................................... ......................................... ..................... ............................................... ....................................... ÖÖE K E R ÖE K E R Ö

Schwarzkopf  Spray  ord. 185:-  Nu 119:-
Pensionärsklipp inkl tvätt, fön, mån-fre 10-15

Herr 150:-   Dam 200:-

Gäller tills vidare

Rabatt på alla DEMINJEANS  
100 kr dam/herr   50 kr barn strl 86-170

Gäller ej deminleggings/treggings. Erbj gäller tom 9/9. Kan ej komb med andra erbj eller rabatter.a erbj eller rabatter.

MODEVISNING 
Möt bågexperten från Tommy 

Hillfiger, Gucci och Marc Jacobs

Mingla med oss kl 10 - 15

Vi bjuder på bubbel och tilltugg

Boardman  
Kid set

     Ponnyridning kl 12-14
     Ansiktsmålning utanför 
   Pysselhuset

22

 & barn lag

UPPTÄCK 
VÅRA 3 

GARAGE!



LOVÖN | Under sommaren 
har Förbifart Stockholm 
kommit ytterligare några 
steg närmare att påbörjas. 
Bland annat har länsstyrel-
sen tillstyrkt arbetsplanen 
och alla som lämnat in 
synpunkter har fått ta del 
av Trafikverkets yttrande 
om dessa.

I juni beslutade sig länssty-
relsen för att tillstyrka arbets-
planen. Dock kvarstår ett an-
tal frågetecken som pekas ut i 
ett yttrande.

– En av knäckfrågorna är 
hur man ska lyckas skapa 
tillräckligt god luftkvalitet i 
den långa tunneln. Det be-
höver göras ett antal studier 
av föroreningar i luften i och 
utanför bilarna samt hur 
detta kommer att påverka 
människors hälsa, säger Claes 
Halling, planchef på länssty-
relsen.

Trafikanternas säkerhet i 
tunnlarna är också en fråga 
som länsstyrelsen pekar 
ut som en av dem som be-
höver utredas ytterligare. 
Likaså innehåller yttrandet 
en del krav på villkor som 
ska uppfyllas, bland annat 
att jordbruket och djurhåll-
ningen på Lovön ska störas 
så lite som möjligt, att kon-
trollprogram för buller ska 
genomföras och att buller-
källor över vissa nivåer ska 
avskärmas eller byggas in 
där det är möjligt. 

Vidare ska träd och vegeta-
tion som döljer de tillfäl-
liga hamnarna och andra 
anläggningar sparas. Krav 
ställs också på att en åter-
ställningsplan ska upprättas 
för de områden som bara får 
tillfällig nyttjanderätt under 
byggtiden.

Som svar på kraven har 

Trafikverket gjort en revi-
dering av arbetsplanen som 
innehåller en del komplet-
teringar. För Lovöns räk-
ning återfinns bland dessa 
till exempel att återställ-
ningsplaner ska upprättas 
för hur arbetsområdena ska 
återställas med hänsyn till 
de unika natur- och kultur-
värdena.

Trafikverket har även sam-
manställt alla de cirka tusen-
talet synpunkter som kommit 
in i samband med samråds-
perioden och sänt ut dessa 
till dem som lämnat in dem. 

Dessa har nu chansen att fram 
till den 30 augusti kommen-
tera varandras inlägg.

Även på en del andra om-
råden framskrider förbere-
delserna för förbifarten.

I höst bjuder till exempel 
mark- och miljödomsto-
len in samtliga berörda till 
muntliga förhandlingar gäl-
lande Trafikverkets ansök-
ningar om miljödomar för 
Förbifart Stockholm. Den 26 
september äger förberedan-

de förhandlingar rum angå-
ende de tillfälliga hamnarna 
och den 18 oktober är det 
muntliga förberedelser om 
grundvattenbortledning.

Under slutet av augusti 
genomförs också en resvane-
undersökning där utvalda 
boende utmed förbifartens 
sträckning får svara på hur de 
tar sig till och från skola och 
jobb. Dessa svar ska ligga till 
grund för förslag på alternati-
va resvägar under byggtiden.

Även om många fråge-

tecken kvarstår och tillstånd 
saknas är projektledningen 
försiktigt positiv.

– Vi är redo att starta så 
snart vi har alla nödvändiga 
tillstånd och hoppas att det 
kan bli i slutet av 2013. Redan 
i höst kommer förberedande 
arbeten att starta, som att 
Vattenfall till exempel flyttar 
kraftledningar, säger Johan 
Brantmark, projektchef för 
Förbifart Stockholm.

LO BÄCKLINDER

Förbifarten förbereds fortfarande

ADELSÖ | Boende på 
Adelsö har prövats hårt 
under det senaste halvåret 
då de varit med om 26 elav-
brott. Ännu vet inte Fortum 
vad felet beror på trots 
massiv felsökning.

– Det är irriterande att nästan 
dagligen behöva uppdatera 
klockor, radiokanaler och an-
nat där man inte har back-
upbatterier. Men framför allt 
oroar jag mig för att något 
elektroniskt ska paja av dessa 
regelbundna strömavbrott, 
vilket skedde när Ekerö en-
ergi hade liknande trassel för 
några år sedan. Vi har ju an-
nars varit relativt förskonade 
från elavbrott under lång tid så 
man undrar vad som gått snett 
i kablarna, säger Ove Wester-
berg, som bor på Sättra, ett av 
de drabbade områdena.

På Fortum har man gjort 
felsökningar under det halvår 
som de oförklarliga elavbrot-
ten uppträtt, men vet ännu 
inte vad de beror på.

– Vi vet att det är problem 
med den linje som kommer 
från ett ställverk på Munsö. 

Vi har dock inte kunnat hitta 
felet trots att vi gjort både 
flygbesiktning av ledningar-
na under våren och dessutom 
har vi haft tre personer som 
har patrullerat hela sträck-
an till fots, berättar Carola 
Hjerthén, kommunikations-
ansvarig på Fortum.

Hon beskriver att även 
skyddsutrustningen har 
kontrollerats i det aktuella 
ställverket, men inte heller 
här har man funnit något fel. 
Nu har en felindikator instal-
lerats för att förhoppningsvis 
kunna avläsa vad som orsakar 
felet nästa gång ett elavbrott 
inträffar.

De kunder som drabbats 
av störningarna kan dock 
inte förvänta sig någon form 
av kompensation för de pro-
blem de råkat ut för.

– De lagstiftningar och reg-
ler som vi tillämpar säger att 
man ska vara utan el i minst 
12 timmar för att ha rätt till 
kompensation och några un-
dantag finns inte, säger Ca-
rola Hjertén.

LO BÄCKLINDER

MUNSÖ | I dagarna tre har 
Munsö skola varit värd för 
det nationella nätverket för 
landets världsarvsskolor. 
Samtidigt firades också 
Världsarvskonventionens 
40-årsdagen.

– Tanken med det här nätver-
ket och de här konferenserna 
som vi har vartannat år, är 
att vi ska inspirera till ny-
tänkande, diskutera världs-
arvspedagogik och utbyta 
erfarenheter med de andra 
världsarvsskolorna i Sverige, 
berättar Violet Norrestad, 
rektor på Munsö skola, som 
tillsammans med medar-
betaren Johan Lindén och 
Riksantikvarieämbetet lig-
ger bakom årets arrangemang 
som ägde rum den 15 till 17 
augusti.

Av de drygt tjugotal sko-
lor i Sverige som är god-
kända som världsarvsskolor 
av Unesco, deltog tio styck-
en skolor. De represente-
rade sju av landets femton 
världsarv då vissa världsarv 
har flera skolor knutna till 
sig. Världsarven var: Höga 

kusten, Kvarkens skärgård, 
Lapponia, Södra Ölands 
odlingslandskap, Gam-
melstads kyrkstad i Luleå, 
Drottningholm och Birka/
Hovgården.

Violet Norrestad berättar 
om det digra programmet 
som bland annat innehöll 
guidade turer på Drottning-
holm, Birka och Hovgår-
den. På Hovgården var det 
Munsö skolas elever som 
stod för själva visningen och 

som avslutning var Alsnu 
vikingar behjälpliga med att 
laga en uppskattad måltid på 
vikingatida vis. Dessutom 
hanns ett högtidligt firande 
av 40-årsjubileet med där 
Riksantikvarieämbetets ge-
neraldirektör Lars Amréus 
höll tal. Alla skolor fick också 
chansen att presentera sina 
pågående arbeten för varan-
dra.

– Konferensen har öppnat 
upp för många nya samar-
beten och bland annat har 

Adelsö och Munsös försko-
lor fått en mer framträdande 
roll i världsarvsarbetet och 
skapat många nya kontakter 
med övriga världsarvssko-
lor. Munsö skola håller också 
på att knyta kontakter med 
en världsarvsskola i Istan-
bul som vi förhoppningsvis 
kommer att ha ett samarbete 
med framöver, berättar Vio-
let Norrestad. 

LO BÄCKLINDER

Munsö skola arrangör för världsarvskonferens Strömproblem på Adelsö

Förbifart Stockholms tunnelprofil med ramper upp till trafikplatserna Lovö och Vinsta. Profilen är inte propor-
tionerlig.                Grafik: Tomas Öhrling

”Vi är redo att 
starta så snart vi 
har alla nödvändiga 
tillstånd” 

Elever på Munsö skola guidade konferensdeltagarna bland gravkullarna, runstenarna och korna på Hovgården. 
 Foto: Ove Westerberg

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

18  nyheter | 



Exklusivt 20-talshus i bästa
skick. Strålande sjöutsikt &
högt läge på Solsidan.

Accepterat pris 5.795.000 kr Kvm ca 200 totyta  Tomt  990
Visas Sön 9/9 13.45-14.45 & tis 11/9 19.00-19.30
Ekerö 08-560 304 22

 GÄLLSTAÖ - SOLSIDEVÄGEN 2

Mälarnära! Möjlig båtplats. Nyskickskänsla by. 2005.
Lugn barnvänlig idyll!
Accepterat pris 6.995.000 kr  Kvm 205 Tomt 1.075
Visas Vänligen ring för info. Ekerö 08-560 304 22

GÄLLSTAÖ - RULLEUDDSVÄGEN 7

Expressv
ärderin

g

Expressvärdera
din bostad!!

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

Välkommen att bli nöjd du också!

Sjöutsikt! Högt söderläge.
Inglasad balkong. Kvällssol.

Accepterat pris
3.150.000 kr Kvm 97
Avgift 5.628 kr
Visas Ring för visning
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4:A
MÄLARVYN 11

”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 oss på Jungfrusundsvägen 1 tel: 08-560 304 22. På vår hemsida www.husmanhagberg.se/ekero hittar du fler fina saluobjekt!

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Handla snabbt:

     mätstation

DRIVE-THRU

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

Erbjudandet gäller 1/9–15/9 2012
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Furuplanka i lamellkonstruktion F l k l llk k
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MATTLACKAD 
EKPARKETT

 299:-m
2

(399:-)

Svensk Mattlackad Ek, 3-stav  
– en riktig kvalitetsprodukt

anka i llamellkonk ll llk

SVENSK
FURUPLANKA 

från
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Medan Bagges blivande ”Ekerö-kör” ska 
tävla på nationell nivå, tävlar ett flertal 
Mälarökvinnor på internationell nivå i 
körsång och de hävdar sig väl.

Det sägs att Sverige är det körtätaste landet 
och att körsång är den största folkrörelsen. 
Det finns många genrer med något för alla. En 
är barbershop som är en amerikansk sångstil. 
Den är fyrstämmig plus att man showar och 
dansar samtidigt som man sjunger. 

I årets Nordiska mästerskapet i barbershop 
vann  svenska kvartetten ”Kräm” guld.

Vinnande kvartetten åker i år och tävlar i 
VM i Denver USA.

En av kvatettens medlemmar, Anna Malm-
ros bor på Mälaröarna.

– Vi hade vunnit brons tidigare och ville bara 
försvara det, så gick vi och vann. Vi åker 26 ok-
tober till Denver. Arenan vi ska vara på i USA 
är ”Pepsi Arena” där Foppa spelat hockey. Det 
är tiotusen i publiken, berättar en sprudlande 
glad Anna Malmros och visar upp den enorma 
prisbucklan som är ett vandringspris. På dess 
fot kan man följa tidigare vinnare genom åren. 
Man vinner inga pengar men man vinner äran 
och i VM blir man en ”Queen” där alla får en 
drottningkrona på hjässan.

– Vår kvartett Kräm har vuxit ur en större 
kör, Stockholm city voices. Den kören, som 
är en smallsize chorus, har också kvalat vidare 
till VM. Vi kommer åka till Hawaii nästa år 
och tävla med den, fortsätter Anna Malmros.

Det är med andra ord flera olika internatio-
nella tävlingar i barbershop. Kvartetter täv-
lar i år medan körer av liten, mellan och stor 
storlek tävlar om världsmästartiteln nästa år 
på Hawaii. De olika kategorierna är small-
size chorus vilket innebär körer på upp till 30 
medlemmar. Midsize chorus är upp till cirka 
70 stycken och larger chorus är körer med 
över 100 medlemmar på scen.

Mälaröborna Ewa Hemberg och Carin Länd-
ström är båda med i Rönninge Show Cho-
rus, som är en larger chorus med cirka 140 
medlemmar. Rönninge vann även de guld i 
Nordiska mästerskapen och åker till Hawaii 
nästa år med guld i siktet. De har mycket goda 
chanser.  

– Kören har tävlat internationellt åtta gång-
er och kommit tvåa två gånger. Men aldrig 
med så höga poäng och så stor uppmärksam-
het som i höstas. Och vi får ständigt höra att 
barbershopvärlden väntar och längtar efter att 
vi kommer till Hawaii, berättar Ewa Hemberg 
som sjungit i Rönninge sedan våren 2007.

– Men jag sjöng i en annan barbershopkör 
mellan 1984 till 2006 så jag var redan ruti-
nerad barbershopsångare. Även den gamla 
kören var av hög klass. Under mina under 
mina år i med den kören deltog vi fem gånger 
i VM-tävlingar med en andra plats som bästa 
resultat.

Hur kommer man då med i en kör av sådan 
dignitet som Rönninge Show Chorus?

– När man vill börja i vår kör får man först 
träffa en av våra dirigenter och provsjunga. 
Om det går bra så går man på prov under fyra 
körrepetitioner. Någon lyssnar och ger feed-
back på hur det går när man står i kören och 

sjunger. Man videofilmas och får respons på 
hur det ser ut visuellt eftersom vi även dansar 
samtidigt som vi sjunger. Efter fyra gånger gör 
man en audition för körens musikaliska led-
ning där man får sjunga sin stämma själv i en 
kvartett. Om allt detta går bra får man börja, 
berättar Ewa.

Carin Ländström har sjungit barbershop i 
22 år.

– Jag var med och tävlade med Rönninge 
2008 på Hawaii. Men jag var egentligen med 
i en annan mindre kör då. Efter att jag sjungit 
med Rönninge ville jag tillbaka. Jag har en 
ganska stark röst när jag sjunger så i den lilla 
kören fick jag hålla igen lite, berättar Carin.

Ytterligare en svensk kör tog guld i de Nord-
iska mästerskapen, nämligen kören Alba som 
är en small size kör. Också här finns en Mä-
larökvinna, Carina Bakke som också var med 
och startade Alba.

– Vi reste tillsammans med Rönningekören 
och var med i Houston 2011 där VM var då och 
sjöng i kategorin small size chorus. Det vann 
vi och vi vann även över midsizekörerna fast 
vi var en liten kör, berättar Carina.

Det finns naturligtvis också manliga bar-
bershopkörer i Sverige, men de är inte riktigt 
lika framgångsrika som tjejerna. När killarna 
kom på fjärde plats var det däremot den abso-
lut bästa placeringen som en icke nordameri-
kansk kör kommit. 

– Skillnaden på vanliga körer och barbers-
hop är att man i barbershop sjunger bara tje-
jer eller bara killar. Arrangemangen skrivs för 
tjejkör eller killkör för att man har olika regis-
ter. Man är ute efter att det ska bli samma typ 
av sound, förklarar Carina.

Anna Malmros från kvartetten Kräm åker 
alltså även till Hawaii nästa år med Stockholm 
city voices.

– Vi tävlar också i midsize och vann den re-
gionala tävlingen i det. Alla vinnande körer i 
respektive region får tävla nästa år. Sedan har 
man fem körer till som får komma som får ett 
wildcard och det är nästa fem bästa. Där har vi 
ett wildcard och av dem ligger vi först. Men vi 
kommer inte att tävla i midsize utan vi kom-
mer att åka på ett wildcard till stora tävlingen 
för lager chorus. Vi vill bevisa att man inte be-
höver vara en megastor kör för att vinna, för-
klarar Anna. 

Detta innebär att hon med Stockholm city 
voices då ska tävla mot Rönninge, favoriten 
och som hon själv tycker är en ”outstanding” 
kör.

Men vinsterna i de stora tävlingarna är bara 
en del av den totala glädjen som dessa Mälarö-
kvinnor beskriver när de pratar om sitt körliv.

– Det är en rolig värld med mycket kärlek 
och glädje, säger Carina Bakke.

– Det är en livsstil, jag kan helt enkelt inte 
leva utan det. När hela tävlingsarenan ställer 
sig upp och alla sjunger, då är det nästan en re-
ligiös upplevelse när flera tusen sjunger sam-
ma låt fyrstämmigt, säger Carin Ländström.

– Alla tar ett ansvar och alla bidrar. När det då 
är 30, 40 kvinnor som gör detta tillsammans är 

det så häftigt. Det är verkligen en kraft, säger 
Anna Malmros.

– Efter ett års uppehåll var jag bara tvungen 
att få sjunga igen. Under mitt uppehåll hade 
flera av mina gamla körkompisar börjat i Rön-
ninge. Jag åkte dit i samband med att en ame-
rikansk coach var på besök och sedan var jag 
ännu mer tvungen, säger Ewa. 

EWA LINNROS

Nordiska mästare i körsång

Tre kvinnor från Ekerö är med Rönninge Show Chorus som syns på bilden. Denna är från VM i Houston förra året där Rönninge  tog silver.                                    

Ewa Hemberg har sjungit barbershop sedan 1984. 
Hon kom med i Rönninge 2007.                  Foto: Ewa Linnros

Carin Ländström är med i Rönninge och Carina 
Bakke i kören Alba.                                       Foto: Ewa Linnros

Anna Malmros visar upp prispokalen som hennes 
kvartett ”Kräm” vann i Nordiska mästerskapen.                                    
                                                           Foto: Ewa Linnros

STRÅLANDE 
TIDER FÖR DIG 
SOM VILL SPARA

Contura 590T Den höga 
täljstenskaminen får upp 
både värmehållningen och 
brasan på en högre nivå. 
Täljstenen har ju förmågan 
att kunna lagra värme långt 
efter att brasan slocknat. 
(Ord. pris 26.900:-) 
Pris Nu 22.900:- 
1.047:-/mån.

Contura 780 Höj upp 
elden med en pelare. 
Denna modell kan även 
monteras på en vridplatta. 
(Ord. pris 18.900:-) 
Pris Nu 14.900:- 
Delbetala med 699:-/mån

Contura 520T Braskamin 
med rejäla täljstenssidor 
och topp. Ger skön trivsel 
och värmelagring. 
(Ord. pris 22.700:-)
Pris Nu 19.900:- 
916:-/mån 

Contura 810:1 En favorit för 
mindre hus och rum. Utrym-
messnålt format, kort avstånd 
till vägg och stor glasyta har 
skapat populäriteten. Contura 
800-serien finns i många 
utföranden. 
(Ord. pris 13.900:-) 
Pris Nu, modell 810:1, 
11.900:- 569:-/mån 

378 001

MILJÖMÄRKT

Nu har vi fina erbjudanden på utvalda spisar från Contura.

Se aktuella modeller på www.bastuspecialisten.se

Vid köp av Conturaspis med Premodul skorsten så lämnar 

vi dessutom 1500 kr i skorstensrabatt. Besök vår butik och 

tag med en husritning. Vi kan då lämna bästa rådgivning 

och komplett pris med skorsten och montage om så 

önskas. Conturaspisarna är Svanenmärkta.

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

Betala gärna på 24 månader utan ränta. 

Endast uppläggning 495 kr och avisering 

30 kr/månad tillkommer.

Se alla våra kampanjer på 
www.bastuspecialisten.se
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BG Bromma Träningscenter AB. Helägt av Brommagymnasterna

Bromma Träningscenter: 
www.brommatraningscenter.se 

VID KÖP AV 2 ST 10-KLIPP  

– VATTENFLASKA FRÅN CASALL PÅ KÖPET

VID KÖP AV ÅRSKORT 

– VATTENFLASKA OCH HOPPREP FRÅN CASALL 

PÅ KÖPET

(GÄLLER DOM 150 FÖRSTA ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER)

VID KÖVIID KÖKÖÖP AV ÅP AV Å
VIDVID ID KÖÖPKÖÖKÖÖKÖÖP ÖP AVAV AV ÅRSKOÅRSÅRRSRSSKOSKKOKORORTORTRT

–
OCH HOPPREP FRÅ

– VATTENFLASKA O
–– VAVATVAATTATTTENFLASKA OCKA OOCS CCHSKA OCH HOPPREP FRÅN CASALL 

TTETTTETEENFENFLNFFLAFLLASLAASASSKASKKA KA OCOOCOCCH CH HOOHOOPOPPPPPPRPRREPREEP EP FRFRÅFRRÅRÅÅN ÅN CACASCAASAASALSASAALALLLL LL

ÅÅ KÖPETÅ Ö

P AV 2 ST 10-KLIPP

VID KÖPVIVIDVID ID KÖKÖPKÖP ÖPÖP AVAV AV 2 STST ST 10-0-0--K-KKLKLLIPLIPIPPPPPP  

A FRÅ
– VATTENFLASKAKKAASKA FK RS RÅÅS RÅN CASALL PÅ

– VAVATVAATTATTTTETTTENTENFENFLNFFLAFLLASLAASASSKASKSKKA KAKA FRFRÅFRRÅRÅÅN ÅN CACASCAASAASALL PÅ KÖ
SASAALALLL LL PÅPÅ PÅ KÖPETKÖKÖPKÖÖPÖPETPETPETTET

V ÅÅRSKORT 
VVV ÅRSKOÅRSSRSSKOSKKOKORTORTORT RT RT

Å CASALL
Å CAAASAALAAALA LLL

KAMPANJPRISER TOM 30/9

Spinncykling, pilates, yoga, afrodance, 
bodytoning, danceklass, BOSU/ core, skivstång, 
ruffietraining, cirkelträning, lättgympa, 
lättaerobics, gym, personliga tränare, 
kiropraktor, massör.
 

Miljöpartiet satte upp tältet i Ekerö Centrum, bjöd på glass och ställde frågan: 
Vad behöver hända i Ekerö? Vad ska vi politiker jobba för? 

Här är några av svaren

Bättre sopsortering  info om solceller  energirådgivning  lokal köttproduktion  möjlighet att köpa närproducerat  reversibelt körfält  samverkan med 
Friluftsfrämjandet  föreningslivet bör slippa höga avgifter för bygglov och liknande  pendelbåt till stan  pensionärslokaler i centrum  badhus  satsa på 
hyresrätter  satsa i skolorna  gratis färja, både för bilar och fotgängare  cykelväg i Älvnäs + belysning  bättre bussförbindelser till 
färjan  färja med lina (som Adelsö)  sophämtning/sortering  göra skolverket mer reellt  reversibelt körfält  tydligare mål med skolan  inomhus sporthall 

 miljöstationerna behöver utvecklas  cykelväg till Munsö  bättre placering av grönsaksståndet för att lagerplatsen för grönsakerna gör att man inte kan sitta 
på bänken  bowlinghall  bättre skött sandning vid Gustavavägen  skola och dagis (gärna små) i när-
heten av bostäder  bättre barnomsorg och skola  bevara hyresrätterna  världsarven kräver bättre hänsyn och utbyggnaden av kommunen bör ta detta i beak-
tande, t ex baracker på Bryggavägen ska bort  simhallen bör placeras nära vatten  IT/bredbandsutbyggnad  Stadsarkitekten bör arbeta mer långsiktigt – Söl-
vesborg förebild  Bättre skolmat  Tillagningskök på skolorna  Ekologisk/närproducerad mat på äldreboendet + skolmat  Ekerös omsorg är toppen!  Fler 
hyreslägenheter  Fler poliser  Lägg ner Ekerö tidning  Lägre skatt för pensionärer  Sköt om de planteringar som gjorts, blommorna dör i brist på skötsel! 

 Bättre tvärförbindelser  Ökad turtäthet glesbygd  En mataffär till i centrum = det behövs konkurrens  Svårt för 
pensionärsföreningarna att hitta lokaler för sina aktiviteter. Central lokal behövs  Bättre utmärkta cykelvägar  Förbud mot att cykla på vägen när cykelbana 

 Bättre kommunikationer till Gällstaö  Sopsorteringen måste tömmas oftare  Mer skräpigt i naturen än tidigare 
– städa upp  Bättre kommunikation mellan orterna  Bevara Jungfrusundsåsen  Lokaler till pensionärsföreningar. Tillgänglighet viktigt!  Fler idrottsanlägg-
ningar, är beredd till skattehöjning i så fall  Turtäthet i glesbygd  Fler behöriga lärare  Trasiga skolböcker, de räcker ej till alla  Gör det säkrare för barnen 
att korsa vägen på Färingsö  För höga hastigheter på väg 261 och Färentunavägen  Fler cykelbanor – bl a vid Nyckelby  Badhuset (som vi väntat på sen vi 

 Bättre bussar som inte är så varma sommartid  Företagsbyar i 
förorter för att minska resandet  Lättare att cykla 
vid samt bada  Sopsorteringen fungerar väldigt dåligt  Vi vill kunna kompostera  Cykelvägar som hänger ihop  Bästa återvinningen är att grejerna byter 
ägare istället för att slängas  Ordna loppis – t ex med annons på Blocket så att folk vet om det  Behåll ALLA grönområden! 

 Rondell i Svanhagen  Hela vägnätet borde förbättras  Höj säkerheten på vissa sträckor där många kör  Billigare att åka 
färja, särskilt för gående och cyklister  Ungdomslokaler på sommaren  Mer att göra för ungdomar  Vill ha badhus men ingen skattehöjning 
ihopknutna cykelbanor  Reversibelt körfält 
behövs ett skyddsstaket mellan väg och trottoar)  Rastgård för hundar  Upprustning av Stenhamra Centrum  Reversibelt körfält  Cykel- och mopedförbud 
i centrum  Mindre köer – pendelbåt nu!  Störande tork vid Svartsjö jordbruk vid anstalten, den går dygnet runt, borde bara gå dagtid

Vi fortsätter att ställa frågan. Hör av dig om du vill svara.

ekero@mp.se eller www.ekero.se/Kontakta-oss/Lamna-synpunkt/
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EKEBYHOV | Andra helgen i 
september fylls galleriet på 
Ekebyhovs slott av måleri, 
skulptur och små och stora 
gobelänger.

Gobelängerna är vävt måleri 
av konstnärinnan Simone Ce-
derqvist. Hon har ”alltid” ar-
betat med textil i olika former. 

– Jag prövade många olika 
hantverk när jag var barn men 
jag älskar trådar, det finns så 
mycket att göra med dem. När 
jag gick på Handarbetets vän-
ner och lärde mig att väva, var 
jag inte så intresserad av vä-
varna som nyttoföremål. Jag 
ville gör bilder så det var det 
som tog över, berättar Simone 
Cederqvist.

Det har dock tidvis varit 
svårt att leva på, därför arbe-
tade hon som illustratör i flera 
år. Hon har även undervisat i 
textil och vävning. 

– Det är också så med 
vävning och textil att den 
riktiga textilkonsten kom-
mer lite i skymundan. Man 
får kämpa för att hålla sig 
framme, det är ofta målning 
som gäller. Tyvärr har textil-
konsten här i Norden fått en 
liten klang av att det är bon-
nigt. I andra länder ser man 
på textilkonst på helt annat 
vis.

De senare åren har Simone 
Cederqvist gått in för att 
väva bilder lite extra.  

– Nu har jag blivit mycket 
inspirerad av Dante och 
”Den gudomliga komedin” 
och gjort lite vävar som 
handlar om den. Jag är inte 
speciellt föreställande i min 
konst men nu har det råkat 
bli mer av det när jag gjort 
mina Dante-bilder. Mest 
har jag annars gjort landskap 
av olika slag med lite andlig 
dimension, avslutar Simone 
Cederqvist. 

Hennes del av utställning-
en tänker hon kalla ”På min 
levnads vandring” med en  
anspelning på Dante också. 

Lotta Enocsson är medut-
ställare. Hennes del av utställ-
ningen har titeln: ”Bära natten 
med sig in i dagen”. Den  är en 
vandring genom livet på sitt 
sätt, livet är inspirationskällan 
för henne.

– Det låter stort men det är 
precis så. Allt det mitt liv inne-
bär från mörker till ljus. Livet 
är en vandring, säger Lotta 
Enocsson.

När hon var åtta år ville 
hon bli poet men ganska 
snart fann hon ett annat po-
etiskt uttryck i måleri och 
skulptur. Hon målar i olja 

på duk, trä eller akrylglas. 
Hon skulpterar i brons och 
sten. 

– Jag tycker om att jobba 
med bägge delarna, de kom-
pletterar varandra. Skulptur 
är fysiskt och kraftfullt medan 
målning är mera eteriskt och 
känslomässigt.

Hon ser sitt måleriet som 
expressiva landskap där färgen 
har den bärande rollen. 

– Det kan vara drömska 
landskap eller fragment som 

kan kännas igen från varda-
gen, som flyter förbi i det 
vatten som ofta finns med i 
måleriet. Bronsskulpturer-
na är som utropstecken som 
uttrycker känslor från livets 
alla olika skeden, avslutar 
Lotta Enocsson.

Utställningen på Ekeby-
hovs slott börjar den 8 sep-
tember.

EWA LINNROS

Konst i vandring genom livet

ADELSÖ | Beryl Kornhills 
uppsättning i sommar av 
Kung Ladulås fick mycket 
fint mottagande. Nu ska 
pjäsen spelas på Historiska 
museet.

För andra året i rad satte dra-
matikern, regissören och skå-
despelerskan Beryl Kornhill 
upp sin föreställning Kung 
Ladulås. Förra året uppför-
des pjäsen i Adelsö kyrka, i år 
flyttades skådespelet ut i na-
turen i Stenby trädgård. Här 
har en amfiteater byggts upp. 
Scenen gränsar till en natur-
skog och man skymtar sjön 
genom träden.

– Det kom inte så mycket 

folk som vi hade önskat bero-
ende på allt regnande, men vi 
behövde inte ställa in någon 
föreställning, berättar Beryl 
Kornhill. 

Svenska dagbladets recen-
sent Lars Ring, rosade upp-
sättningen i sin recension. 
Han skrev bland annat att:

”Beryl Kornhill har skrivit 
en rik, dokumentär text av 
det slag som får en att känna 
sig bildad och fascinerad, sär-
skilt som man här nästan kan 
ta på resterna av den faktiska 
historien.” Vidare kan man 
läsa:

”Skådespelarna är alla 
amatörer – av stolt och rak-
ryggad sort som inte hym-

lar med sin scenovana utan 
gör den till en egen kvalitet. 
Kornhill låter spelstilen vara 
en mot publiken riktad sti-
lisering som oftast fungerar 
utmärkt. Det är fantastiskt att 
uppleva hur människor läg-
ger ner så mycket själ, energi 
och känslor för att gestalta ett 
drygt 700-årigt drama.”

Nu ska föreställningen 
spelas på Historiska museet 
sista helgen i september och 
första helgen i oktober.

– För många år sedan frå-
gade jag om de var intres-
serade av ett samarbete. Det 
var de men då blev det ingen-
ting. Karina Hedman som är 
programansvarig producent 

på Historiska museet bor på 
Färingsö och hon känner till 
mig. Nu hade hon hört om 
Kung Ladulås och kontaktade 
mig. Det var redan efter förra 
årets föreställning men så-
dant här tar tid, berättar Beryl 
Kornhill.

Hon och hennes trupp har 
fått bra villkor. Det ska bygga 
upp scenen  och spela, sedan 
sköter museet biljettförsälj-
ning och allt runt omkring. 

Det finns redan planer för 
föreställningen nästa som-
mar.

– Det här är en trestegs-
raket. Förra året handlade 
om att få fram själva varan, 
den konstnärliga modellen. 

I år var det det logistiska, 
alltså platsen. Det tog väldigt 
mycket muskler och pengar 
att få i ordning den här am-
fiteatern. Nästa år lägger vi 
tyngdpunkten på försäljning. 
Istället för att ta in enstaka 
publik vill vi få in busslaster 
och sälja föreställningen till 
företag och bussbolag som 
ordnar olika utflykter, avslu-
tar Beryl Kornhill.

Hon fick i våras Ekerö 
kommuns kulturstipendium 
och till projektet på Histo-
riska museet har hon som 
projektledare blivit sponsrad 
av Axelsson-Johnssons fond.

EWA LINNROS

”Skärseldsberg009”, textil av Simone Cederqvist.

”Ankpojken”, skulptur av Lotta Enocsson.

Carsten Gram som kung Ladulås 
och Beryl Kornhill som drottning 
Helwig som äldre. Föreställningen 
ska nu till Nordiska museet.          
                                  Foto: Ove Westerberg

Hyllad föreställning till Nordiska museet

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

ERBJUDANDE
Gäller september

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Massage 30 minuter 
250 kr, (värde 350kr)

Klassisk Ansiktsbehandling 
få en gratis frans & brynfärg 

(värde 290 kr)

…söker självgående 

SNICKARE/TRÄARBETARE 
med yrkesbevis alt. motsvarande 
er aren et. öjlig et ll egen bil.

in ansökan ski kas ll 
info@johanerikssonbygg.se eller 

Johan Eriksson Bygg & Renovering AB, 
Västra vägen 8, 178 92 Adelsö. 

Johan mobil  7  9   e er kl. 1 .

www.johanerikssonbygg.se

Munsö Husläkarmottagning söker ytterligare en

Distriktssköterska
Munsö Husläkarmottagning är en liten auktoriserad, 
privat läkarmottagning med landstingsavtal. Natur-
skönt belägen på Munsö i Ekerö kommun.Vårt upp-
tagningsområde är Munsö och Adelsö. Mottagningen 
består av läkare, mottagningssköterska och distrikts-
sköterska. Den vi söker är utbildad distriktssköterska 
som tycker om att arbeta självständigt med såväl 
öppen mottagning som hembesök. Arbetstiden 75%. 
Tillgång till egen bil är önskvärd. Tillträde efter 
överenskommelse.

Välkommen med din ansökan via e-mail eller post
Frågor om tjänsten kan besvaras per telefon efter 
14.00 vardagar.

mhlm@swipnet.se
Munsö Husläkarmottagning, Söderby Gård

178 91 Munsö. 08-560 503 94



Cornelisdagen  på Ekebyhovs slott den 25 augusti  lockade rekord-
många besökare. Men så bjöds det också på en av Sveriges främ-
sta Cornelistolkare; Sarah och Georg Riedel samt Jonas Östholm. 
Kulturnämndens ordförande Gunilla Lindberg (FP) höll i trådarna och 
berättade bland annat om nätverket ”Rädda Cornelis” vid Nibbla gård.                                                                    
                     Foto: Ove Westerberg

Hilleshög Triathlon  Lördagen den 18 augusti gick den 7:e upplagan av 
Hilleshög Triathlon av stapeln i perfekt sommarväder. 15 glada tävlande 
tog sig efter en simtur i Hillersjöviken, runt Stavsborg-Kungsberga på 
cykel och avslutade med löpning på Viksundsvägen. Segrade gjorde för 
andra året i rad Mårten Säflund på strax över 46 minuter. 

  Foto: Mikael Solbrand

Rekordsolros  I Skå har Kerstin och Ebbe Carlsson drivit upp solrosor 
som når oanade höjder. Den högsta var i mitten av augusti 4, 35 meter 
hög. 

 Foto: Privat

Bondens marknad flyttade till natursköna Stenby trädgård på Adelsö 
under fyra lördagar. Här erbjöds närodlat, närfiskat, hembakat, samt 
fårskinn, honung, sylt och vackra höns att beskåda, allt från ön. 
Föreningen Gröna ön stod för arrangemanget som avslutas den 8 sep-
tember.                     Foto: Ove Westerberg

Walk For The Strays  Den 18 augusti promenerade engagerade hund-
ägare och andra till förmån för arbetet med att minska antalet gatuhun-
dar i Rumänien. Totalt vandrade likasinnade på 68 orter runt om i landet 
samtidigt.  700 kronor samlade Mälarögruppen in, som går oavkortat till 
arbetet i Rumänien.                            Foto: Dog Rescue
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Lördagen den 15 september, kl 10-15
Ekerö brandstation, Bryggavägen 10, Tappström, Ekerö

 Lär dig göra rätt när det brinner.
  Spänning, dramatik och tävlingar för hela familjen.
Medverkar gör även Svenska Sjöräddningssällskapet och 
Civilförsvarsförbundet.
Åk gärna kollektivt eftersom antalet P-platser är begränsat. 

ÖPPET HUS PÅ  
BRANDSTATIONEN

Varmt välkommen önskar
Södertörns brandförsvarsförbund
www.sbff.se  Tfn: 08-721 22 00 
www.facebook.com/sodertorn

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

SVARTSJÖ / SKOGSBRYNSVÄGEN 41

BAD OCH EGEN BÅTPLATS
Accepterat pris: 1 295 000 kr
Boarea: 70 kvm + 25 kvm / Tomt: 2522 kvm
Rum: 3 rum, varav 2 sovrum. Charmigt och sjönära 
sommarställe. Rymligt, välplanerat. Braskamin och 
vedspis. Garage och gäststuga.

FÄRENTUNA / STAVSBORGSVÄGEN 13

STALL, TOMT 14 593 KVM
Accepterat pris: 3 750 000 kr
Boarea: 104 + 104 kvm
Teglad enplansvilla med källare, garage och separat 
ekonomibyggnad. Idag stall, verkstad, garage och för-
råd. Bergvärme och öppen spis.

TRE GODA SKÄL ATT VÄLJA MÄKLARHUSET
TRYGGT.1.  MÄKLARHUSET LIGGER I TOPP I SVENSKT KVALITETS-
INDEX ÅRLIGA NÖJD-KUNDENKÄT FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD!

LOKALT: 2. JOHAN SIÖNÄS – MÄKLARE MED LÅNG ERFARENHET. 
FÖDD, UPPVUXEN OCH ENGAGERAD EKERÖBO.

PERSONLIGT ANSVAR: 3. JAG SKÖTER HELA FÖRSÄLJNINGEN 
– MED PERSONLIGT ANSVAR FÖR RESULTATET.



ÖPPET: 
Vard 10-18.30, lörd 10-15

Tel: 560 355 00 
Ekerö Centrum 

www.djurknuten.se

Gäller så långt lagret räcker, 
dock längst t.o.m 30/9-12

100:- RABATT

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

Troxhammar Butiksby

Nu kan du boka
 tid via nätet!

Vi välkomnar vår nya frisör  
ANNA LILJESTRAND!

Innehar Gesällbrev sedan 2004.
Specialiserad på klippning, färg & uppsättningar 

Boka tid hos Anna och erhåll 
100:- rabatt 

(Erbjudandet gäller under september 2012 och mot uppvisande 
av denna annons)
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Fråga till kommunalrådet Carpelan 
om Ekerö bostäders försäljning 
Bakgrundsfakta: Två intressenter 
kontaktade kommundirektör 
Hortlund 17 oktober 2011 och 
uttryckte intresse att förvärva 
Ekerö bostäder. Hortlund upprät-
tade samma dag en tjänsteanteck-
ning om detta. Enligt kommunens 
diarium utarbetade Hortlund 
samma dag också förslag till ny 
bolagsordning, nytt ägardirektiv 
och tjänsteutlåtande om försälj-
ning av Ekerö bostäder.

Försäljningen presenterades utanför 
dagordningen, på ett extra kommun-
styrelsemöte, som påpassligt nog ägde 
rum samma dag som intressenterna 
hörde av sig. 

Beslut om försäljningen är ett 
ärende för kommunfullmäktige. Ett 
ärende måste anges på dagordningen 
senast sju dagar före mötet. Av en 
händelse var det möte i kommunfull-
mäktige den 25 oktober, sju dagar efter 
det extra mötet i kommunstyrelsen.

Ärendets kuppartade hantering 

upprörde invånarna i Ekerö. Nät-
verket  Folkinitiativet för folkomröst-
ning om Ekerö bostäder bildades. 
2300 namn samlades in på sex dagar 
för en folkomröstning. Den genom-
fördes den 25 mars 2012. Resultatet 
blev 66 procent mot en försäljning. 
Det klara valutslaget gjorde att kom-
munfullmäktige beslöt att avbryta 
säljärendet.

Det klara valutslaget gör att frågan 
om en försäljning av Ekerö bostäder 
är ”död”. Ärendet kan inte väckas så 
länge som den kraftiga opinionen mot 
en försäljning kvarstår.

 När jag, i försök att förstå allians-
politikernas agerande, begär kopia på 
den tjänsteanteckning som hela säljä-
rendet stödjer sig på, säger kommu-
nen att delar av den är sekretessbelagd. 
Att en affär på 800 miljoner kronor 
ska baseras på hemligt underlag är 
anmärkningsvärt. Jag överklagar detta 
till Kammarrätten. Till Kammarrätten 
uppger kommunen nu i augusti att 
kommunen – inte intressenterna – 

kan lida skada om anteckningen blir 
offentlig. Som skäl anger kommunen 
att försäljningen ”kan komma att 
upptas på nytt” att uppgifterna i tjäns-
teanteckningen kan likställas med 
”en inledande kartläggning av möj-
ligheter till en framtida avyttring” att 
”framtida anbudsgivare skulle kunna 
anpassa sina bud efter tjänsteanteck-
ningen”.

 Då innehållet i tjänsteanteck-
ningen snabbt föråldras är frågan: 
Är försäljningen fortfarande högst 
aktuell som kommunen uppger för 
Kammarrätten? Om inte, kommer 
kommunen att ändra sitt yttrande till 
Kammarrätten?

– Gösta Olsson

SVAR 

En tänkt fastighetsaffär av denna 
dignitet innehåller naturligt moment 
som behöver hanteras skyndsamt 
och på ett affärsmässigt sätt. Det är 

synd att detta väckt upprörda känslor. 
Nu är det dock dags att lämna detta 
och blicka framåt. En försäljning av 
aktierna i AB Ekerö bostäder är inte 
aktuell och fokus ligger nu på att 
utveckla och förbättra bolaget för 
hyresgästernas och Ekerö kommuns 
bästa. När det gäller beslutet att inte 
lämna ut vissa uppgifter till Gösta 
Olsson kopplade till intressenternas 
bud så har bedömningen gjorts att 
kommunen kan lida skada om upp-
gifterna lämnas ut. Då ärendet var 
aktuellt för ett antal år sedan gjordes 
samma bedömning och även då över-
klagade Gösta Olsson kommunens 
beslut. Kammarrätten beslutade då att 
uppgifterna om budens storlek inte 
skulle lämnas ut. Om Kammarrätten 
i den nu aktuella rättsprövningen 
kommer fram till något annat så 
lämnar kommunen självklart ut upp-
gifterna.

– Peter Carpelan (M)
Kommunstyrelsens ordförande

REPLIK

Bäste  Sven, det stämmer att 
Ekerö kommun distribuerar 
Ekerö tidning fyra gånger 
per år. Jag tycker att vi har 
en mycket trevlig samhälls-
informationstidning som 
med färg och form berättar 
om den fina kommun vi bor 
i. På sidan två får den som 
innehar uppdraget som kom-
munstyrelsens ordförande 
en spalt där denne får skriva 
om aktuella händelser. I förra 
numret skrev kommun-
styrelsens ordförande Peter 
Carpelan att Ekerö kommun 
hamnat på 52:a plats i Svenskt 
näringslivs undersökning 

om lokalt företagsklimat. På 
tre år har Ekerö förbättrat sig 
med 160 placeringar enligt 
Ekeröföretagarnas upple-
velse av kommunens service 
med mera. Det är en objektiv 
beskrivning. Vårt uppdrag 
med Ekerö tidning kan aldrig 
likställas med Mälaröarnas 
nyheter. I Ekerö tidning 
berättar vi om kommunens 
verksamheter utifrån de 
uppdrag vi får av de förtro-
endevalda, undersökningar, 
entreprenörsförebilder, 
enskilda personers ideella 
arbete för att nämna några. 
Insändare, annonsförsäljning, 
politisk debatt och granskade 
journalistik är förbehållet 

Mälaröarnas nyheter med 
flera. Nya Ekerö tidning kostar 
168 000 kronor per år att pro-
ducera, trycka och distribuera, 
vilket är ungefär lika mycket 
som gamla ”Ekerö tidning  – 
kommunfullmäktige special” 
som många tyckte var grå och 
trist. Det är kommundirektö-
ren som är ansvarig utgivare. 
Slutligen tycker jag att det är 
roligt att du läser vår samhälls-
informationstidning och du är 
fortsatt alltid välkommen att 
komma med synpunkter och 
förslag till förändringar och 
förbättringar.

– Johan Elfver
Informationschef

Svar till Sven Gustavsson om Ekerö tidning 

När man påbörjade ett arbete 
med den undermåliga belys-
ningen vid lilla Berga trodde 
vi  –  nu kommer man att rätta 
till belysningen utmed Skå 
och Törnby. Där har belys-
ningsstolparna försvunnit en 

efter en under åren och ingen 
har ersatts med någon ny.  
Men döm om vår förvåning  
– inga nya stolpar!  Lika är det 
i Stenhamra, där stolparna 
på Stenhamravägen står som 
plockepinn – olika lutningar 

på var och en. Nu har man 
ersatt den som lutade mest 
med en gul plaststrumpa. 
Strumpan lyser inte, kan 
meddelas.Visserligen finns 
det ett fåtal inflyttade färings-
öbor som tycker att vi inte ska 

ha någon belysning på denna 
sida av SD (lokal benäm-
ning), det ska vara landet! 
Dock vill de flesta av oss nog 
bli lite mer upplysta med 
tanke på den ökade trafiken 
och att fler personer rör sig i 

dessa områden. Vore trevligt 
om någon kunde berätta om 
och när man har tänkt för-
bättra vår upplysning. Tack!

– Hälsningar 
Stefan Svensson

Upplysning? Tack!

Morgonen den 27 augusti 
bjöd på tio ynka grader och 
ett konstant regnande. Vad 
vattentemperaturen låg på 
vet jag inte men den kan 
knappast ha varit så hög. 
Detta till trots var inget 
hinder för en av våra skolor 
i kommunen att göra sim-
prov med eleverna. Det är 
säkerligen en svår uppgift 
att i förväg veta hur vädret 
ska bli, men kanske det 
hade varit klokt att vara lite 
flexibel? Förra året råkade 
väderförhållandena vara lika 
dåliga och följden blev för 
flera av eleverna en otrevlig 
förkylning att dras med.  En 
uppsnappad kommentar från 

en av eleverna denna morgon 
var ”kan inte kommunen 
kosta på besök på badhus två 
gånger om året?”

Till saken hör att den 
som står över att simma, får 
minus i kanten om man inte 
deltar. Undrar om detta även 
gäller den som råkar vara sjuk 
denna dag. Detta simprov har 
dessutom varit detsamma 
i många år, det vill säga 200 
meters simning. Det aktu-
ella gänget som skulle ner i 
vattnet denna iskalla morgon 
går i nionde klass. De har 
med andra ord visat upp 
sina simkunnigheter i nio 
år och dessutom två gånger 
om året! Varför kunde man 

inte notera vilka som klarat 
av simningen väl, det är ju 
knappast så att man glöm-
mer bort hur man simmar... 
I en del andra skolor har man 
simprov fram till och med 
årskurs fem.  Men här gäller: 
ner i badet och ”återbevisa” 
att man kan simma om det 
ska bli bra betyg, till och med 
om det är iskallt ute. Badhus 
i kommunen lär vi inte få på 
länge då det är för dyrt, men 
jag säger som den där eleven: 
varför kan inte kommunen 
kosta på besök i simhall två 
gånger per år då detta prov 
ska göras?
 

– Emma Gustavsson

Elever måste  göra simprov i regn och kyla

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.



Nytt & fräscht 

för honom och henne!

Vi firar NAMNBYTET (f.d. butik Wiking) 

med härliga erbjudanden i butiken

Varmt välkomna in !

Morris, Signal, Boomerang, Björn Borg, Almia, Kello, 
ParkLane, Dahlin, Rappson, Nanso m fl 

Ekerö Centrum  l  560 336 62  l  herrmodeekero.se

Socialdemokraterna på Ekerö ordnar

PARTIDAG
på Ekebyhovs slott 

lördagen den 15 september kl 12-16
Kom och lyssna på CHRISTINA ZEDELL  socialdemokratisk riksdagsledamot  
Klockan 14.00 träffar vi henne! 
 
LOTTERI, BOKBORD, CAFÉ med hembakt bröd! 

Ta med familj och vänner till en härlig sensommardag 
i parken! VÄLKOMNA!    Socialdemokraterna på Ekerö

Är det fler än jag som har funderingar kring vad som händer 
under Tappströmsbron? Väldigt fint planerat och med bänk 
att sitta på, men det är staket både från Ångbåtsvägen och från 
Tappströmsvägen. När blir det så att man kan promenera där 
igen?

– Lena

När kan man promenera?
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Förslag på förändringar 
för kollektivtrafiken
Från och med tidtabellen 
som började gälla den 20 
augusti så är det 60-minu-
terstrafik till Sjöängen 
hela dagen varje dag. Detta 
öppnar för möjligheter för 
förändringar vad gäller linje 
309 som idag har en restid 
på cirka 45 minuter mellan 
Brommaplan och Kaggeholm 
och omvänt, vilket mot-
svarar restiden mellan 
Brommaplan och Munsö 
kyrka, vilket självklart inte är 
rimligt. Den orimligt långa 
restiden i förhållande till 
linjesträckningen är på grund 
av bussbyte i Ekerö centrum 
och avstickare i Sandudden 
och Ekerö sommarstad. 
Bussbyten och avstickare 
sker på i stort sett varje tur 
(utom i rusningstid då den 
inte går via Sandudden). 

Jag har ett förslag som dels 
gör resan till Helgö snabbare, 
dels delar upp passagerarna 
på två olika turer enligt 
följande: passagerare som 

ska åka längs med sträckan 
Nyckelby  – Kaggeholms 
slott medföljer 311/312 för 
bussbyte vid Nyckelby till 
309 som då har passat in 
rent tidsmässigt så byte 
kan göras. Passagerare som 
ska åka till Sandudden och 
Ekerö sommarstad åker alltså 
precis som idag med byte i 
Ekerö centrum. Restiden till 
Helgö förkortas med cirka 
tio minuter vilket jag tror 
skulle uppskattas mycket! 
Denna modell skulle gälla i 
båda riktningarna på de flesta 
turer på 309 varje dag utom 
i de fall där turer körs utan 
byte. För att fler ska vilja ställa 
bilen hemma och känna att 
de har alternativ att åka kol-
lektivtrafik utan att behöva 
åka lång tid i förhållande till 
vad det skulle ta med bilen, 
så är detta en billig och effek-
tiv lösning! 

– En resenär

Enligt alle-
mansrätten 
är det inte 
tillåtet att:  
Orsaka ska-
degörelse 
eller skräpa 
ner i natu-
ren eller 
bryta grenar 
eller kvistar från träd och 
buskar eller ta näver, bark, 
löv, bast, ollon, nötter eller 
kåda från växande träd och 
buskar. Men allemansrätten 
gäller tydligen inte Ekerö 
kommun. Självklart måste 
vägar och vägrenarna hållas 
fria från utväxande vegeta-
tion för att säkra sikten och 
framkomligheten. Det sätt 
beskärningen har gjorts på, 
är under all kritik. Längs hela 
Färentunavägen har buskar 
och träd av alla storlekar 
fullkomligt slitits sönder av 
den maskin som har använts. 
Många buskar och träd är helt 
söndertrasade och förstörda 
helt eller delvis, och många 
riskerar att dö. Inte heller har 
det som slitits av städats bort 
utan ligger kvar i dikena.  Det 
måste gå att sköta röjningen 
vid vägarna på ett mer natur-
vårdande sätt!

– Jacobina Nilsson,
Svartsjö

Allemans-
rätten gäller 
tydligen inte 



DRESSYR | Ebba Widell från 
Ekerö tog en andraplats i 
Ungponny-SM.

14-åriga Ebba Widell rider 
för Sjövillans ridklubb på 
Färingsö. 

Den 10-12 augusti tävlade 
hon i dressyr på sin ponny 
Fix Victoria i Ungponny-SM 
på Hammarö. Ekipaget  pla-
cerade sig tvåa på fina 83,4 
procent (istället för poäng 
räknar man i procent, reds 
anm.) 

Ebba Widell tävlade i sex-
åringarnas klass, det vill säga 
hästarnas ålder. I den klassen 
deltog 14 tävlande.

– Jag tränar ungefär två 
till tre dagar i veckan, men 
inför tävlingar tränar jag 
mer. Närmaste tävling nu 
är skol-DM. Då kommer 
jag att representera Ekeby-
hovsskolan, berättar Ebba 
Widell.

I Skol-DM tävlar man i olika 
åldersgrupper. Ebba kom-
mer att tävla i gruppen åttan 
till nian. Skol-DM i dressyr 
äger rum den 2 4 september.
Hennes chanser bör vara 
goda då hon redan vunnit 
Skol-DM tidigare .

EWA LINNROS
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FOTBOLL | Ekerö IK:s A-lag 
herrar i fotboll var inför 
säsongen nykomlingar i 
division 3. Målsättningen 
då var att etablera sig i den 
övre delen av serien. Nu 
leder de. 

Thomas Dahlberg, tränare 
för Ekerö IK:s A-lag i fot-
boll, hur ser målsättning-
en ut nu?

– Det är fortfarande årets 
målsättning att vi ska etablera 
oss i seriens övre halva. Se-
dan går det inte att frångå att 
det har gått väldigt bra. Nu 
när vi ligger där vi ligger är det 
klart att vi ska göra allt vi kan 
för att vinna serien.  

Vad beror framgångarna 
på tror du?

– Vi har en bra trupp, vi har 
bra fotbollspelare. Det är 
det som det i första hand 
beror på naturligtvis. Sedan 
ska man alltid ha lite tur i 
de andras resultat i andra 
matcher som man inte spe-
lar och kan påverka själv. 

Är det några lag i serien 
som känns mer hotfulla 
att möta?

– Det är svårt att säga. Det är 
otroligt jämnt i serien. Vi lig-
ger bara några få poäng över 
en fyra, fem lag. Det handlar 
med andra ord om en match 
i stort sett. Det är lika tufft 
att möta dem som ligger tvåa 
som dem som ligger fyra. Har 
man inte en bra dag så kan 
man förlora mot vilket lag 
som helst.

Varje match måste vara 
oerhört spännande?

– Ja det är det. Men det kom-
mer inte som en överrask-
ning. Jag har varit tränare i 
den här serien förut och jag 
vet att det alltid blir så här 
jämnt varje år. Dessutom 
kan varenda mål och varenda 
poäng bli oerhört avgörande. 
Men vi gör vad vi kan och tar 
en match i taget.

EWA LINNROS

EIK:s herrar serieledare

Ebba Widell, 14 år på ponnyn Fix Victoria. Ekipaget red in en andra plats 
i Ungponny-SM. Ebba Widell ska representera Ekebyhovsskolan i Skol-
DM i september.                      Foto: Erica Hungler

En andraplats i dressyr för Ebba och Fix Victoria Birkabollen samlade 60 lag 
FOTBOLL | För tionde 
gången i ordningen fyll-
des fotbollsplanerna på 
Svanängens IP av 60 
ivriga fotbollslag som med 
stor entusiasm spelade 
Birkabollen den 18 och 19 
augusti.

– Det var 48 pojklag födda 
-00, -01 och -02 och 12 
flicklag födda -01 som del-
tog och spelade matcher 
på lördagen och söndagen. 
I år var alla lag från Stock-
holmstrakten, till skillnad 
från vissa tidigare år då vi 
haft deltagare även från öv-
riga Sverige, säger Klas An-

dersson, som arbetat med 
arrangemanget under flera år.

Han berättar att vädret 
var ovanligt gynnsamt och 
precis lagom varmt för att 
skapa bra förutsättningar 
för de 115 matcher som spe-
lades.

– Vi fick väldigt bra re-
spons både från de lag som 
spelade på lördagen och på 
söndagen, fortsätter han.

I de respektive årskul-
larna segrade: P -00 – Norr-
tull, P -01 – Sköndal, P -02 
– BP 19 och flickor -02 – Sol-
lentuna nord. 

LO BÄCKLINDER

Sportnyhet? 
Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

DET HÄNDER  TILL DEN 23 SEPTEMBER

FOTBOLL 
Damer div 3a : 16/9 kl 14 Svanängens IP:Skå IK & Bygdegård-Hässelby 
SK FF
Herrar div 3 ns: 8/9 kl 15:30 Träkvistavallen: Ekerö IK-Märsta IK
Herrar div 4m: 8/9 kl 12 Svanängens IP:Skå IK & Bygdegård-FC Krukan 

 22/9 kl:12 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Älta IF 
Herrar div 7d: 8/9 kl 13 Söderby:Munsö IF-Västerort IF  16/9 kl 16 
Adelsövallen:Adelsö IF-Bromstens IK  22/9 kl 13 Söderby:Munsö 
IF-Adelsö IF 

 

LÄGET! DEN 27 AUGUSTI

FOTBOLL
Herrar div 3 ns
Ekerö IK 16 10 4 2 40 - 20 20
BKV Norrtälje 16 9 3 4 37 - 13 24
Bele Barkarby FF 16 8 6 2 39 - 27 12
Bollstanäs SK 16 8 4 4 51 - 21 30
Athletic FC 16 8 3 5 36 - 30 6
IFK Österåkers FK 16 7 4 5 33 - 31 2
Märsta IK 16 6 5 5 39 - 28 11
Unik FK 16 6 5 5 31 - 24 7
Viggbyholms IK 16 7 1 8 31 - 28 3
Ängby IF 16 6 3 7 35 - 16 19
Fardhem IF 16 1 2 13 12 - 47 -35
Råsunda IS 16 0 0 16 11 - 110 -99

FOTBOLL
Damer div 3a
Skå IK & Bygdegård 11 9 1 1 43 - 9 28
FC Djursholm 12 9 1 2 35 - 14 28
Hässelby SK FF 11 7 2 2 19 - 11 23
Djurgården TFF 12 7 0 5 24 - 18 21
IK Frej Täby 11 5 2 4 19 - 17 17
Bajen DFF 11 4 2 5 18 - 20 14
Kallhälls FF 11 2 2 7 14 - 28 8
IFK Viksjö 12 2 1 9 13 - 36 7
Vallentuna BK Dam 11 0 1 10 8 - 40 1
Bollstanäs DFF         Utgått
 
 

FOTBOLL 
Damer div 4a
Sollentuna Fotboll IF 9 8 1 0 35 - 2 25
Enebybergs IF 8 6 0 2 23 - 10 18
Mariebergs SK 10 6 0 4 22 - 21 18
Essinge IK 9 4 3 2 19 - 10 15
Spånga IS FK 10 4 2 4 18 - 11 14
Ängby IF 8 2 2 4 9 - 13 8
Skå DFF 8 1 0 7 11 - 24 3
Bagarmossen Kärrt. 8 0 0 8 5 - 51 0
Åkersberga BK          Utgått

FOTBOLL
Herrar div 4m
Älta IF 15 11 2 2 40 - 20 35
Järla IF FK 15 9 2 4 30 - 19 29
Reymersholms IK 16 8 5 3 29 - 18 29
FC Andrea Doria 15 9 2 4 38 - 30 29
Vasasällskapet FK 15 6 4 5 32 - 23 22
Spånga IS FK 15 7 0 8 35 - 30 21
FC Krukan 14 6 2 6 23 - 21 20
Skå IK & Bygdegård 16 6 2 8 23 - 24 20
Hässelby SK FF 14 5 2 7 26 - 27 17
Djurgårdsbrunns FC 15 5 2 8 21 - 35 17
Långholmen FC 15 3 4 8 22 - 33 13
Turkiska SK 15 1 1 13 14 - 53 4

FOTBOLL
Herrar div 7d
Wollmars FF 12 12 0 0 54 - 8 36
Bromstens IK 12 10 0 2 47 - 15 30
Skönadals BK 12 7 1 4 40 - 14 22
FC Innerstan Stockh. 11 6 2 3 44 - 16 20
Adelsö IF 11 6 0 5 34 - 16 18
FC of Hässelby 11 6 0 5 24 - 24 18
Västerort IF 12 4 2 6 22 - 44 14
En Bro Förmyckers IF 12 2 1 9 13 - 36 7
Solna FC 12 1 1 10 9 - 61 4
Munsö IF 11 0 1 10 8 - 61 1

EIK:s ”tekniker” Mohamed Bah i matchen mot Bollstanäs den 25 augusti på Träkvistavallen. EIK segrade med 5-0.                             Foto: Ove Westerberg



Mälarö Fastighets AB söker VVSmontör

Mälarö Fastighets är ett byggföretag som har en komplett organisation för nybyggnation, tillbyggnader,
ombyggnad av hus och mindre hyreshus. För mer info besök vår hemsida: www.malarofastighets.se

Vi söker dig som vill jobba med service och mindre entreprenader. Vi ser att du har en bred erfarenhet inom yrket 
och är van att arbeta självständigt, att du har känsla för kvalitet och service och att du sätter kunden i fokus. 

Skicka din ansökan till dan@malarofastighets.se

Kontaktperson: Dan Kindberg 070-883 28 40

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

*20% kontant, 50% restvärde. Avtalstid 3 år. Metallictillägg tillkommer. Bränsleförbrukning bl. körning från 5,5–5,9 l/100km. 
CO2-utsläpp från 135–150g/km. Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad.

MITSUBISHI ASX 1,6 AS&G KOMFORT 

TILL OTROLIGA 169 900 KR
Månadsavgift 1987 kr/mån* 

Årsmodell 2012. Omgående leverans

I SAMTLIGA 
PRISER INGÅR:

8 års bilgaranti
3 års vagnskada

3 års fri assistans

MITSUBISHI ASX 1 6 AS&G KOMFORT

KAN DET BLI BÄTTRE?
Endast hos Mitsubishi Center. Tryggt, enkelt och problemfritt.

Sveriges längsta 
bilgaranti

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

• 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 27

SÄLJES

Vävstol Glimåkra med 
belysning 140 cm, tillbehör. 
Pris 1000 kr . Tel 560 243 48. 

Microugn Whirlpool VT 261. 
Nypris 2300 kr. Använd 
några månader. Säljes för 
1200 kr. Tel. 560 461 35 el 
076-701 33 28. Stenhamra.

Volvo 740 GL -85. mil 20700. 
grå metallic. Pris 10000 kr. 
Tel. 560 500 41.

EU-moped säljes! Har knappt 
gått något alls och är i fint 
skick. Pris 4000:-. Kontakta 
Eric på 073-714 14 56.

Baby Björn active 
bärsele i svart/röd  
med nackstöd för 
nyfödd upp till 12 
kg. Öko-Tex. Rygg-
stöd och breda 
remmar.  Ngt solblekt. 
400 kr. 073-423 32 80.

Enkelt köksbord, 120 x 75 
cm, med 4 stolar. Pris: 500 
kr. Tel. 070-566 00 17.

Ford Scorpio -90 automat, 
nybesiktigad utan anmärk-
ning. Skattad, körklar. 
Säljes på grund av ålders-
skäl. Pris 5000 kr. 
Tel. 652 27 97, 560 306 35.

Stort vitt frysskåp Elektrolux,  
155 cm x 60 cm, fint skick. 
Pris 1200 kr. 2 vita överskåp 
92 cm x 60 cm, fint skick. 
Pris 800 kr/st. Svar till Marie 
070-735 48 88.

KÖPES

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Bor på Ekerö, kan 
göra hembesök. Kunnigt 
bemötande. 400 258 35. 

Vinylskivor köpes! Rock, 
progg, punk, jazz, hårdrock 
mm. Betalar kont och häm-

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

EFTERLYSNING

Ni som 24/8 körde en 
Volvo kombi på Ekerö, inte 
nyaste modellen. Ljusblå,  
golfutrust i backluckan, man 
65-70 år, passagerare kvinna 
blont hår. Vänligen hör av 
er. Jag har viktig info till er. 
Uppg om bil/förare vänligen 
kontakta Peter Zachrisson 
070-659 59 96.

ÖVRIGT

Jag kan inte glömma dig. 
Vi sågs på bussen. Rutan 
krånglade. Jag sa att du var 
vacker. Har aldrig förut sagt 
detta till någon, vid första 
mötet. Vi hade, oberoende 
av varandra, börjat läsa 
samma bok. Jag vill träffa 
dig igen! Vill du träffa mig? 
Ring  560 356 00.   



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

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Vi har utökat 
I dag kan vi erbjuda: 

Miljöbilar, Storbil 6 pass, 
Minibuss  8 pass, 

Rullstolsbuss, Budbilar, 
Bil med bilbarnstol för alla åldrar

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Snickeri   Målning   Tapetsering   Renovering   Montering

   = Personlig hantverkare =

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

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

10 AUGUSTI | En trafikolycka med per-
sonskador inträffar mellan två bilar på 
Stjärtnäsvägen i Färentuna.

11 AUGUSTI | Två cyklar blir stulna från 
en tomt i Närlunda.

lastbil i Stenhamra.

Drottningholms slott.
Närlunda 

-

12 AUGUSTI | En moped blir stulen i 
Rosenhill

Drottningholm.

Finnbo.
Gustavalund blir en cykel stulen.

 Jungfru-
sunds färjeläge.

13 AUGUSTI | 
tomt på Adelsö.

lokaler i Tappsund. Tre bilar samt två 

Ekerö.

14 AUGUSTI | 
Ekerö centrum.

sker Ekerövägen -

Jungfrusunds marina.
-

dor sker i Skå.

Källvä-
gen

Knalleborg
Färentuna får två parkerade bilar sina 

Tappström upptäcks ett utsläpp 

-
tas.

15 AUGUSTI | Tappström 

Väsby
-

 Ekerö cen-
trum.

Skå -

16 AUGUSTI | 
Färentunavägen.

Väsby-
området.

17 AUGUSTI | En båt blir stulen från 
Ängsviks båtklubb

Svanhagen
Malmviks 

gårdsväg
Liljedal, 

18 AUGUSTI | 
från en tomt i Skå.

19 AUGUSTI | 
Färentunavägen.

Ekerövägen Väsby-
vägen.

-
Träkvista.

Ekudds-
vägen.

20 AUGUSTI | 
sker i Brunna.

-
Drottningholms slott.

21 AUGUSTI | -

vid  Drottningholms slott.
Trä-

kvista.

inbrott i en lada i Nyckelby.

22 AUGUSTI | En trafikolycka utan per-
sonskada sker mellan två personbilar 
på Ekerövägen -

23 AUGUSTI | En bil blir stulen från 
Drottningholm.

Träkvis-
ta.

Färentunavägen inträffar en tra-

lastbil.

24 AUGUSTI | Två båtar blir stulna i 
Drottningholm.

-
kvista.

25 AUGUSTI | 
blir stulen från en parkerad bil i Tapp-
ström.

Fä-
ringsö.

26 AUGUSTI | 
parkerad bil sker på Ekerö.

28  larmet går | 

Mycket skadegörelse på bilar

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Hembygdsdagar
Hembygds- och marknads-
dagar på Lovö. I Hogsta 
visas museum, magasin och 
smedja. På Rörby: marknad 
med allehanda hantverk, 
frukt och grönt samt loppis. 
Kaféservering. Utställningar 
av textil. Bästa vanten ko-
ras, inlämning före kl 12 på 
lördagen. Öppen vävstuga 
samt vandring till Erskines 
”Lådan” kl 13 och kl 15 båda 

dagarna. Underhållning 
båda dagarna. På lördag 
är spelmän välkomna till 
spel runt om, med samling 
till allspel kl. 15. På söndag 
avslutas dagen med frilufts-
gudstjänst kl. 16. 8-9 sep. kl 
12-16. Arr: Lovö-föreningarna.

Guidetur Helgö
”Centralplats, bondgård 
eller verkstad?” Linda 
Wåhlander,  arkeolog och 
museipedagog guidar i 
fornlämningsområdet. 9 sep 
kl 13-14. Turen utgår från 
Helgö fornlämningsområ-

des parkeringsplats. Ingen 
förbokning.

Prova på
Prova gratis konståkning 
med Ekerö konståknings-
klubb. 9 sep kl 9.30-10.20, 
Vikingahallen, Träkvistaval-
len. 

Fågelvandring
Fågelvandring vid Svartsjö 
slott. 23 sep, samling vid 
kommunhuset, Tappström 
kl 8. Arr: Mälaröarnas na-
turskyddsförening.

Biblioteket
”Det står ett rum här och 
väntar på dig – Berättelsen 
om Raoul Wallenberg”. Ingrid 
Carlberg, författaren till 
boken om Raoul Wallenberg, 
berättar och samtalar om 
den tillfällige diplomatens liv 
och spelet om hans öde. 18 
sep kl 19, biblioteket, Ekerö 
C.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

Alltid Einarsson – Einarssons Bygg

Kontrollansvar 
med riksbehörighet

Byggarbetsmiljö-
samordnare (bas)

Byggnadskonsult

Byggbesiktningar

Projektledning

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

AE Ei B d AB

VED
550:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97



En annons på 
denna sida  kostar 

395:-
exkl moms per införanden

Arsbokning gäller

Ring 560 356 00

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

| service för dig! 29

ADVOKATBYRÅ

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

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

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

BYGGVAROR

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-

ning  s g ts r t n, 
rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

urar  pla sä ning
ka d för assklippning

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

TAXI

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

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.

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

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

Husgrunder 
och 

Markanläggning 

0707-99 64 21
Howqvist Anderson Entreprenad har bytt namn

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING
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Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

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

Däckspecialisten!

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö 
Prenumerationer
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
837-0017

TRYCK V-TAB, Södertälje 2012

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

Tidningen ansvarar ej för icke be-
ställt material samt för fel i annon-
ser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA www.malaro.com/mn

Utgivning 
2012
Jan 23
Feb 6, 20 
Mar 5, 19  
Apr 2, 23 
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20
Sep 3, 24 
Okt 8, 22
Nov  5, 26 
Dec 10, 17

 nyheter
MÄLARÖARNAS

MN finns
på nätet 
redan på 

torsdagar
malaro.com

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Köpa dator 
med

 installation?

malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

Nyinflyttade 
kung Oscar 
af Kungs-
berga
fyller 5 år 
15/9.
Grattis från
farmor, 
farfar och 
Lizabella.

Hurra för 
Charlie som 
fyller 7 år 
den 9 sep-
tember!
Kram 
från Alex, 
mamma 
och pappa.

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

FÖDDA

• Välkommen Liv! 
Ellens och Max lillasyster          
Ann-Louise Johansson 
Fredrik Carlsson
KS 13 juli 2012

DÖDA

• Karl-Erik Kihlgren, Skå, 
avled den 27 juli i en ålder 
av 75 år.

• Marianne Irene Kempe 
Jacobsson, Ekerö, avled 

den 11 augusti i en ålder av 
86 år.

• Kristina Lindroth, Ekerö, 
avled den 15 augusti i en 
ålder av 74 år.

• Berit Anna Katarina   
Rönnlund Lindén, Lovö, 
avled den 17 augusti i en 
ålder av 66 år.

• Louise Crafoord Hoffman, 
Skå, avled den 10 augusti      
i en ålder av 52 år.

FÖNSTERPUTS

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Glöm inte RUT-avdraget!

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

Vi gör vardagen lite enklare!
För närvarande har vi stor 
efterfrågan på veteraner 
som kan passa barn på 
Ekerö och i Bromma.

Vi söker dig som är pensionär 
och som vill arbeta med 
barnpassning.

vasterort@veterankraft.se - Tel 08-730 07 20 - www.veterankraft.se
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MÄLARÖARNAS SPECIALISTKLINIK

VI LYFTER DIG!
Det är värt att komma till oss!

CARINA PERSBERG, Hud- & laserspecialist  DR OLOF NYBACKA, Estetisk kirurg

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

Anders Hjelm

Ekerö Centrum 
Telefon  560 301 31

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild. 

• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

• Publicering sker i turordning och i mån av yta. 
• 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.

Vår kära

Anna-Lisa
Ansa

Lindblom
* 29 augusti 1923
†  11 augusti 2012

BERTIL och SOLGERD
Levi

MARIANNE och JAN
Elisabeth  Vilhelm  Maria

Barnbarnsbarn

HARRIET och JÖRGEN

BJARNE
Liselotte  Elin

Släkt och vänner

Att dö är seger, 
inte nederlag
Det lyser över bergen
Natt har blivit dag...

Bo Setterlind

Begravningen har ägt rum. 

Kontorslokal 
uthyres

Cirka 35 kvm 
vid Träkvsta torg

Tel 0707-74 88 17



ACCEPTERAT PRIS 4 450 000 kr/bud. TOMT 1 955 kvm. ENERGIPREST. 41 kWh/m²/år. Bredlötsvägen 36.
EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ BREDLÖT 6 rok, ca 162 kvm

Nybyggd familjevilla Makalös vy över böljande åkrar Söderläge

S
M
S
:A

8
3
5
6
9
T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 2 698 kvm. Stjärtnäsvägen 43. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ JÄSÄNGEN 3 rok, ca 56 kvm

Stor härlig tomt Vackra lantliga omgivningar Nära buss
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TOMT Tomtarea 1 005 m² - 1 033 m² Pris/tomt 1 795 000 kr. Näktergalsvägen. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

EKERÖ ÄLVNÄS 5 st plana villatomter med sjönära läge

Bra soligt läge Båtplats vid framtida brygga någon minut från tomten
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Linn Lagerqvist, Christer Eriksson,
Elizabeth Kumlin, Martin Larsson, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 1 595 kvm. ENERGIPREST. 87 kWh/m²/år. Törnbyhill
Stenhamravägen 56. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ TÖRNBY 5 rok, ca 132 + 79 kvm

Ostört naturnära läge Vidsträckt vy över åkrar Dubbelgarage
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 2 536 kvm. Hagvägen 2. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ LANDHOLMS HAGE 3 rok, ca 74 kvm

1-plans hus på solig och uppvuxen tomt med härliga omgivningar
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 3 825 000 kr/bud. TOMT 2 800 kvm . ENERGIPREST. 183 kWh/m²/år. Sten Banérs Väg 5. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ HELGÖ 3 rok, ca 113 kvm + Gäststuga/uthyrningsdel ca 18 kvm + Orangerie ca 10 kvm + Friggebod ca 10 kvm

På en vacker trädgård/bergstomt ligger detta trevliga 1-plans hus med pool Allting andas väl genomtänkt och smakfullt
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ACCEPTERAT PRIS 3 475 000 kr/bud. TOMT 1 501 kvm. Talgoxevägen 8. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ ÄLVNÄS 3 rok, ca 40 kvm

Ogenerat högt läge med en fantastisk panoramavy över Mälaren
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ACCEPTERAT PRIS 3 800 000 kr/bud. TOMT 1 702 kvm . Klippans Väg 21. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 135 kvm

Underbart ställe som andas känsla o kvalitet Renoverat till toppskick
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WWW.SVENSKFAST.SE
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