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Kommunen
ansvarar för
VA-pumpar
Oklarheter kring ansvarsfrågan för de avloppspumpar som finns på Gällstaö, är nu utredda. | 4

KOMMUNEN STÄLLER KRAV
Nej till trängselavgift och tunga transporter på Mälaröarna samt påskyndande av breddningen av Ekerövägen är några av de krav kommunen ställer i samband
med bygget av Förbifart Stockholm. | 6
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För att bli bland Sveriges tio bästa förskoleoch skolkommuner krävs mer än vackra ord
från alliansen. Det finns nämligen inga konkreta tydliga åtgärder i de underlag som jag
kunnat ta del av... Min uppfattning är att det
behövs kraftfulla och tydliga åtgärder som
fokuserar på kunskap. Här är en nyckelfråga
att satsa på duktiga medarbetare och locka
till sig framtidens medarbetare. | 26 tyck

KÖP, BYT OCH SÄLJ LOKALT
Facebookgruppen där mälaröborna kan hitta begagnade kläder och prylar har vuxit rekordartat under det
år som den funnits. | 18

SERIEVINSTER
Ekerö IK:s herrar och Skå IK:s damer blev serievinnare
i årets fotbollsäsong. Ekerö IK går till division 2 och
Skå IK kvalar till division 1. | 30 Sporten

MED TID FÖR DE
E
BEHÖVANDE

FOTBOLLSLYFT
Mälaröarnas två främsta fotbollslag, Skå IK och bygdegårds damer och Ekerö IK:s herrar, fick bästa tänkbara
utdelning i årets seriespel. Bägge lagen spelade sig vidare till fotbollens finrum i division 2. Skådamerna spikade seriesegern i sista hemmamatchen mot Hässelby SK FF den 16 september. | 30 Foto: Ove Westerberg

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

år

Trots att Annika Sandqvist
st
är egenföretagarare och
trebarnsmor har hon tid
och styrka att ställa upp
som jourhem för barn
som inte kan stanna i
sitt barndomshem. | 20
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Ren bil på 4 min!
Träkvista
08-560 300 96

på n cken
a

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

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

Fira med oss!
Kvalitets-

Välkommen butik
nr 10 vid S:t Eriksplan!

glasögon till lägsta

PRISGARANTI

Vi på Ekerö ﬁrar
vår systerbutik!
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
13-14 okt: ”43 år senare” –
konstnärerna Ina Almegård,
Pi Eriksson, Mats Eriksson,
Veine Johansson, Hans Lindström, Matti Nurmi, Jan P.
Zetterström. 20-21 okt: Lina
Nordenström, Lars Nyberg
– Artist´s book, teckning,
grafik. Arr: Mälaröarnas
konstförening.
Galleri Utkiken
Nyinköpta verk till Ekerö
kommuns konstsamling
visas t.o.m. 13 oktober.
Biblioteket, Ekerö C.
Hantverksstallet
Eva Ekberg – akvareller.
T.o.m. 28 okt. Öppet tor-sön
kl 11-16, Jungfrusund.

EVENEMANG


på alla glas!

Värde upp till 1815:-

Gilla oss på Facebook!

Gäller t.o.m. 12-11-30 vid köp av kompletta glasögon, (ej glasbehandlingar). Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Vi bjuder alltid
på kaffe!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
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DEVELOPED IN COLLABORATION WITH

Nödvändig för många. Trygg för alla!
– FÄRGEN AVGER INGA HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN VARKEN NÄR DU MÅLAR ELLER DEN TORKAR

KÖP 6L VÄGGFÄRG & FÅ 3L TAKFÄRG *

–

–

*Erbjudandet gäller LADY sensitive 10 och LADY sensitive Tak och så länge pallagret räcker.

LADY. När bara det bästa är gott nog.

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

Filmstudion
Ekerö filmstudios program
har blivit framflyttat p.g.a.
tekniska problem vid installation av digital teknik. De
två första filmerna utgår,
start blir den 25 okt. Medlemskort för 4 filmer kostar
130 kronor.
Bridge
Partävlingar, oftast kan spelpartner ordnas för den som
är singel. 20 kr inkl kaffe.
Mån, tis och tor kl 10-14.30.
IT-Ladan. Arr: Mälaröarnas
pensionärsföreningar.

Torparliv
Jan Malmstedt berättar om
sin nya bok ”Torparliv på
Ekerö”, om livet bland dem
som arbetade på Ekeröns
stora gods. 9 oktober kl 19,
biblioteket, Ekerö C.
Samarr: Studieförbundet
vuxenskolan Mälaröarna.
Internetcafé
Seniornet. Pris för medlemmar 20 kr, alla andra välkomna för 40 kr, inkl kaffe
och kaka. Fredagar kl 10-12,
Träkvista fritidsgård.
Ekebyhovs slott
13 okt kl 14: Sånåra, en
kvinnokör under ledning av
Cecilia Bolin. Kaféansvariga:
4 A Träkvista skola.
Kl 18: Ekebyhovs slotts
vänners 20-årsjubileum.
14 okt kl 14: Birkakören från
Adelsö, dirigent Johan Wallnäs. Kaféansvariga:
3 A Träkvista skola.
20 okt kl 14: 14.00 ”Visan
i tid och rum”, sång, gitarr
och keyboard.
21 okt kl 14: 14.00 Janne
Andersson band. Kafé
ansvariga: Birkalaget.
Familjegudstjänst
Festgudstjänst på Tacksägelsedagen med Staffan
Eklund, Lovö barnkör under
ledning av Klara Valkare,
Lovö kyrkas kör, dirigent
Leif Asp. Efter gudstjänsten:
kyrkkaffe i Klockargården
med skördeauktion. 14 okt kl
11-13, Lovö kyrka.

Musikgudstjänst
Staffan Eklund, Ad Mundi,
piano: Arvid Svenungsson,
dirigent: Malin Rudengren.
14 okt kl 16-17, Munsö kyrka.
Knöl- och fröbytardag
Ta med frön och knölar
du inte behöver och byt
mot några spännande från
någon annans trädgård. 16
oktober kl 18-20, biblioteket,
Ekerö C. Samarr: Västerorts
trädgårdssällskap.
Fågelexkursion
Lovön har många platser där
bl.a. rastande gäss, rovfåglar
och tättingar kan studeras.
Svenne Schultzberg guidar
runt på Lovön och hjälper
alla med artbestämning.
Denna exkursion är utmärkt
för de som inte har skådat
så mycket och vill lära sig
några nya fågelarter. 20 okt
kl 8, mastområdet Lovön,
samling vid kyrkans östra
parkering. Arr: Mälaröarnas
ornitologiska förening.
Bridgens dag
Alla bridgespelare med
anknytning till Mälaröarna
bjuds in till ”Bridgens dag.
20 okt, Mälarökyrkan,
Ekerö C.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
11 oktober)

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

EKERÖ NÄRLUNDA

EKERÖ SKÄRVIK
Accepterat pris: 5 800 000:-

7 rok, varav 3-5 sovrum
Boarea: 192 kvm, biarea: 50 kvm
Tomt: 1 284 kvm
Byggt: 0, ombyggt 2006 och 2011
Adress: Högbovägen 17
Visas sön 7/10 13.30-14.30
och mån 8/10 18.00-18.30

Med högt lugnt läge på en
återvändsgata ligger detta
charmiga och unika hus med
Mälarutsikt. Huset har en härlig
karaktär och här möts nytänk
blandat med natur o trevliga
materialval i hög standard. Huset
är byggt i olika nivåer vilket ger
huset en hemtrevlig o spännande
känsla. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3305.

EKERÖ EKEBY
Accepterat pris: 5 500 000:-

Boarea: 168 kvm
Tomt: 42 580 kvm Trädgård och
mark
Byggt: 1963, ombyggt 1978
Adress: Stenviksvägen 4
Ring för mer info!

Accepterat pris: 12 500 000:-

7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 172 kvm
Tomt: 1 782 kvm Sjötomt

KOMMANDE FÖRSÄLJNING!
Stor fastighet om 42580kvm mark
på vackra Munsö. Har varit en
svampodling, kanske kan bli en
hästgård? Stora
industribyggnader, växthus, liten
lägenhet samt stort boningshus
finns på marken.
Ring för mer info!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2985.

Byggt: 2006
Adress: Skäluddsvägen 19B
Ring för visning!

Denna vackra och rymliga sjurumsvilla byggd-06, äkta sjötomt med egen sandstrand, stora terrasser och
panoramautsikt över Mälaren är tveklöst ett av de absolut hetaste objekten centralt på Ekerö just nu.
Stora fönster och generös takhöjd ger ett fantastiskt ljusinsläpp. Brygga på 90kvm med segelbåtsdjup
utanför. Två sjöbodar. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-3096.

EKERÖ LUNDHAGEN

FÄRINGSÖ ÖLSTA
Accepterat pris: 3 750 000:-

Accepterat pris: 3 395 000:-

6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 92 kvm, biarea: 100 kvm
Tomt: 1 541 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1959
Adress: Sandviksvägen 7

5 rok, varav 4-3 sovrum
Boarea: 115 kvm, biarea: 50 kvm
Tomt: 2 489 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 147 kWh/kvm år
Byggt: 1909
Adress: Solbergavägen 14 och 16

Visas sön 7/10 14.15-15.15
och mån 8/10 19.00-19.30

Visas sön 7/10 11.30-13.30
och mån 8/10 18.00-18.30

Sjönära beläget och nära till allt.
Välkommen till detta gedigna och
stora hus. Detta hus har massor
av yta och många rum. Stor tomt
med två stugor och garage.
Mycket originalytskickt.
Bergvärme. Nytt tak. Båtplats
ingår. Lugn gata nära buss. Missa
inte detta hus! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1693.

4:A EKERÖ SANDUDDEN

Fint hus i gammal stil med
charmiga detaljer. Totalrenoverat08. På tomten finns ett till
boningshus med badrum, 4
sovrum o pentry. Lantligt läge i
fridfull idyll. 5 min till buss.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3332.

FÄRINGSÖ STENHAMRA
Accepterat pris: 2 995 000:-

Accepterat pris: 1 450 000:-

Boarea: 107 kvm
Avgift: 6.158:-/mån
Hiss: Ja.
Energiprestanda: 108 kWh/kvm år
Adress: Mälarvyn 13, 3 tr

Tomt: 2 553 kvm Trädgårdstomt
Adress: Törnebergsvägen 6

Ring för visning!

Varmt välkommen till denna ljusa
och rymliga fyra på populära
Mälarvyn. Detta +55 boende
bjuder på öppna sociala ytor, 2
stora balkonger i söderläge med
underbar utsikt över trätoppar och
glittrande vatten. Brf Mälarvyn är
en välskött och stabil förening.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3227.

Ring för visning!

Ett stenkast från Stenhamra ligger
detta mysiga sommarhus på en
lummig hörntomt. Närhet till goda
kommunikationer, mataffär,
båtplatser och bad. Varmt
välkommna! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3345.
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Ansvarsfråga löst kring
avloppspumpar på Gällstaö
GÄLLSTAÖ | Det har tidigare varit en rad oklarheter
kring ansvarsfrågan för de
avloppspumpar som finns
på Gällstaö. Ett flertal
fastighetsägare i området har råkat ut för att
pumparna havererat. Trots
att pumparna ligger inom
kommunens VA-område har
fastighetsägarna själva fått
bekosta reparation. Men
nu står det klart att kommunen tar ansvar för alla
pumpenheter inom kommunens verksamhetsområde
för vatten och avlopp.
År 2002 installerades kommunalt vatten och avlopp på
Gällstaö. Det utfördes med
ett så kallat LTA-system (Lätt
Tryck Avloppsystem) där en
pumpenhet placeras inne på
fastigheten. 1 januari 2007
kom en lagändring av vattentjänstlagen som innebär att
kommunerna är huvudman
för LTA-anläggningarna, vilket betyder att de har ansvar
för dem inklusive pumpenheterna.
Pumpstationerna levereras av kommunen till fast-

igheterna och har så gjorts
både före och efter den nya
lagen. Däremot har de fastighetsägare som fått sin pump
installerad före ändringen i
vattentjänstlagen inte kommunen som huvudman.
Allt fler boende på Gällstaö
har nu drabbats av pumphaveri men de som installerat
pump före 2007 har åkt på att
betala för ny pump själva.
Mälaröarnas nyheter skrev
om problematiken kring detta 2010. I artikeln ställdes frågan till kommunens tekniska
kontor om de som installerat
sina pumpar före 2007 kan
skriva om avtalet så att de får
kommunen som huvudman.
Svaret då blev att man inte
tagit ställning till detta och
att det var en tolkningsfråga
av den nya lagen. Eftersom
tolkningen kunde variera beroende på vem man pratade
med, sa man från kommunens sida att man ville vänta
med beslut i frågan och att
man skulle invänta och se
vad juridiska expertisen sa.
Trots att det passerat två
år sedan detta, har ﬂera fast-

”Ligger fastigheten
inom kommunens
verksamhetsområde för vatten
och avlopp, tar vi
ansvar för
pumparna.”
ighetsägare blivit hänvisade
till att själva kontakta pumpﬁrman för åtgärd och därefter har fakturan hamnat på
fastighetsägarens bord. Men
sedan Mälaröarnas nyheter
skrev om problematiken år
2010, har kommunen tillsatt
en ny tjänst, VA- och renhållningschef som tillträddes den 1 januari 2011 av Mats
Falås. Han klargör att det inte
har någon betydelse om man
är ansluten före lagändringen
2007.
– Ligger fastigheten inom
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp, tar vi ansvar för pumparna. Det spelar ingen roll
när de är installerade. När
det gäller Gällstaö ligger det

inom kommunens verksamhetsområde. Det betyder att
kommunen tar ansvar hela
vägen, men det som är mycket viktigt är att man inte får
slänga vad som helst i toaletten, säger Mats Falås.
Pumpenheten kan ta hand

om vanligt avloppsvatten det
vill säga vatten, kiss, bajs och
toalettpapper. I toaletten får
man inte slänga något annat
såsom bindor, blöjor, kläder,
kondomer, trasor, tops etcetera. Om pumphaveriet orsakats av något sådant avfall, är
det fastighetsägaren som blir
betalningsansvarig.
En del fastighetsägare har
dock fått betala sin pumpreparation själva, trots att de
inte slängt olämpliga saker i
toaletten.
– Då får de vända sig till
oss igen. Pumpreparatören
gör en bedömning av hur
det ser ut. Det syns tydligt
om det har åkt ner fel saker
i pumpen. Där får vi göra en
bedömning från fall till fall,
avslutar Mats Falås.
EWA LINNROS

Färingsö församling 8 - 21 oktober 2012

Gudstjänster

insamling till världens barn

ONSDAG 10 OKTOBER
18.30 Timmermannens kapell
Ungdomsmässa
Kiki Svee

skulle kunna vara en droppe i havet. Men tillsammans har
det med åren blivit över en miljard kronor. Under oktober
månad samlar vi in bidrag vid ﬂera aktiviteter: kollekt vid alla
barndop, intäkterna från musikcaféet den 13 oktober samt
behållningen från skördeauktionen den 14 oktober.
Skänk till Världens Barn på PG 90 1950-6.

SÖNDAG 14 OKTOBER
11.00 Herman Palmsalen
Tacksägelsegudstjänst
Lars Brattgård, Färingsö kyrkokör. Efter
gudstjänsten buffé och skördeauktion.
ONSDAG 17 OKTOBER
18.30 Timmermannens kapell
Veckomässa
Kiki Svee
SÖNDAG 21 OKTOBER
11.00 Hilleshögs kyrka
Gudstjänst med nattvard
Kiki Svee

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

Lördagsgodis

med FaVokören och Maria Wacht
Caféet öppnar 14.30 och konserten börjar
15.00. Fika 50 kronor
LÖRDAG 13 OKTOBER
14.30 Herman Palmsalen

När Gällstaö fick kommunalt vatten och avlopp 2002 utfördes det med
ett så kallat LTA-system där en pumpenhet placeras inne på fastigheten. Ett flertal fastighetsägare har haft problem med dessa pumpar och
många har själva fått betala för reparationer och ny pump.
Foto: Ewa Linnros

En spontan hundralapp

alla kan göra skillnad

Ängel utan vingar
Kom till premiären på den fantastiska musikalen Ängel utan vingar
som framförs av barnkören Tonprickarna under ledning av Rickard
Backlund och Kiki Svee. Musikalen
berättar bland annat att man inte
måste vara en super-ängel för att
göra skillnad för någon annan. Det
kan vi alla göra. Om vi vågar, om vi lyfter blicken. Körcafé serveringen öppnar 14.30, konserten börjar kl 15.00. 50 kr för
vuxna, 20 för barn.
LÖRDAG 20 OKTOBER
14.30 Herman Palmsalen, Stenhamra församlingsgård

öppet kyrkis

Barnen leker och vi får vuxentid!
Kom på öppet kyrkis i våra superbra barnlokaler i Stenhamra. Vi har öppet på onsdagar mellan kl 09.00 -12.00
Annicka Becker tfn 08-564 209 37.
ONSDAGAR
09.30 - 12.00 Stenhamra församlingsgård
MÅNDAGAR OCH FREDAGAR
09.30 - 12.00 Färentuna församlingshem

tacksägelsedagen
glädje och gemenskap

Kom med och sjung i kör!
Vi söker sångare till våra körer. Vi sjunger allt från klassiskt
till jazz och visa.
Färingsö Kyrkokör Repeterar tisdagar kl 19.00-21.00.
FaVo-kören Repeterar torsdagar kl 19.00-21.00
Körledare: Jonas Lundahl. tfn: 08-564 209 36

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

Auktion och buffé

På tacksägelsedagen är alla välkomna till Församlingsgården
i Stenhamra på gudstjänst med efterföljande skördeauktion
med buffé, 70 kr. Intäkterna från auktionen går till Världens
barns insamling.
SÖNDAG 14 OKTOBER
11.00 Herman Palmsalen

HÖSTENS KLASSIKER.
Goda grytan och Äppelpaj

89k
/kg

89k

Högrev
Svenskt Butikskött.
Gotland.

Från vår
manuella
disk

/kg

99k
/kg

129k
/kg

Sidﬂäsk

Fransyska

Hedmana delikatesser.
Enrisrökt.

Svenskt Butikskött. Gotland. Av nöt.

Bacon
Hedmans delikatesser.
Fantastiskt smakrikt
kallrökt bacon.

10k

Deli-Lizelotts
underbara äppelpaj
Ingredienser
500 gr svenska äpplen
1 1/2 msk kanel
2 dl havregryn
1 dl muscavado socker
1dl strösocker
1 3/4 dl vetemjöl
1/2 tsk bakpulver
1 krm vaniljsocker
125 g smör
1/2 dl vispgrädde
1/2 dl ljus sirap

/st

2490
/st

10k

Gör så här
Smält smör med sirap och grädde i en kastrull.
Blanda torra ingredienser och rör ner. Skala och
klyfta äpplen. Lägg i form och strö över kanel.
Bred på smeten och grädda i 150 grader i 40-50
minuter. Servera ljummen med vaniljglass.

Champinjoner

Fonder

ICA. 250 gr. Polen.
Jfr pris 40:00/kg.

Bong. Touch of taste.
180 ml. Jfr pris 138:34/liter.

/kg

Svenska
Äpplen

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

Priserna gäller vecka 41 t o m söndag 14/10-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

6

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G-D@ID7:G'%&'

Bergmassor
säljs till byggen
LOVÖN | Många miljoner
ton berg och grus bjuds
snart ut till försäljning.
Det gäller de massor som
blir över när Förbifart
Stockholms tunnlar börjar
anläggas.
Försäljningsprocessen av
bergmassorna
avslutas
under första halvåret 2013
och leveransen kommer att
ske med start under 2015
och pågå mellan fyra och
fem år. Enligt Trafikverket
kommer 19 miljoner ton
berg- och grusmaterial att
erbjudas till försäljningen
och de hoppas att massorna
ska kunna användas vid bostads- och infrastruktursatsningar.
– Vår förhoppning är att
berget kommer till nytta i
Stockholmsregionen. Årsbehovet ligger för närvarande på cirka 10 till 12 miljoner ton per år, säger Roland
Ekenberg, projektledare för
tunnlarna i Förbifart Stockholm.
Förutom prioritet för
återanvändning i anläggningsbranschen
kommer
Traﬁkverket att bland annat
värdera erbjudet pris, transportavstånd och förslag till
alternativa lösningar.

LO BÄCKLINDER

Kommunen ställer krav
kring förbifart Stockholm
LOVÖN | En påskyndad
breddning av Ekerövägen,
nej till trängelskatt och
krav på att inga transporter
som har med förbifartsbygget att göra ska passera
över Mälaraöarna är några
viktiga punkter i kommunens svar på Trafikverkets
reviderade arbetsplan.
Som en av de parter som ska
ingå i samråden kring Förbifart Stockholm har kommunen nyligen yttrat sig om den
reviderade arbetsplan som
Traﬁkverket
presenterade
under sommaren.
– Att kommunen ska vara
delaktig i processen och få
lämna synpunkter är inskrivet redan i regeringens tilllåtlighetsbeslut från 2009.
Så vitt jag kan bedöma är det
ganska unikt i den här typen
av projekt och resultat av ett
idogt arbete från vår sida,
berättar Leif Kåsthag, planeringssamordnare på kommunledningskontoret.
Han berättar om de viktigaste punkterna som kommunen tryckt på i de synpunkter som de lämnat in.
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En av de mest centrala är att
uppgiften om att ombyggnaden till fyra smala körfält som
ska underlätta framkomligheten på Ekerövägen inte ska
hota värdena i världsarvet,
det statliga byggnadsminnet, eller riksintresseområdet förs in i nästa upplaga av
den kulturarvskonsekvensbedömning som gjorts av
Riksantikvarieämbetet och
kallas HIA (Heritage Impact
Assessment Report). En het
fråga som varit omdebatterad
under framförallt det senaste
året.

”Vi tycker att man
kan använda de
65 miljoner som vi
ska bidra med”

– Redan i den överenskommelse som gjordes mellan
kommunen, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket i
april 2011 finns inskrivet att
de fyra filerna ska genom-

föras, fortsätter Leif Kåsthag.
Han berättar att kommunen även poängterar att de
vill forcera just breddningen
av Ekerövägen.
– Vi tycker att man kan använda de 65 miljoner kronor
som vi ska bidra med som
medﬁnansiering till att påskynda breddningen med ett
eller två år.
Att inga tunga transporter

som har anknytning till byggandet av Förbifart Stockholm
eller breddning av Ekerövägen
får föras förbi Ekerö centrum
eller Drottningholm, är ytterligare ett krav som Ekerö
kommun ställer och hänvisar
till ett infrastrukturavtal med
Traﬁkverket från år 2009. All
frakt av material till och från
bygget ska ske via de provisoriska hamnar som planeras på
Lovön.
Kommunen vill även att
Traﬁkverket ska prioritera
de övriga trimningsåtgärder
som kan göras utmed Ekerövägen.
– Där ingår dels synkronisering av traﬁksignalsys-

I en skrivelse till Trafikverket har kommunen ställt krav kring byggandet
på Förbifart Stockholm. I flera fall gäller de hur framkomligheten på
Ekerövägen ska underlättas under byggtiden.
Illustration: Tomas Öhrling

temen. Det innebär att de
kvarvarande traﬁkljusen ska
bytas ut då de inte kan anpassas till varandra. Dels innebär
det jobb med attitydförändringar såsom att bilisterna
ska bli mer medvetna om vilken tidpunkt de åker eller
större vilja att åka kollektivt,
pendelbåtstraﬁk samt en färja
mellan Färingsö och Lövsta.
Ytterligare en punkt som

som funnits med i Traﬁkverkets förslag för att minimera
traﬁken på Ekerövägen.
– Kommunen skulle med
eftertryck motsätta sig en idé
om att Ekeröborna skulle behöva betala eftersom det är
den enda vägförbindelsen för
dem. Skulle det bli aktuellt
med trängselavgift förespråkar vi den så kallade ”Lidingömodellen” där boende är
avgiftsbefriade.

kommunen säger tvärt nej till
är den idé om trängselavgifter

LO BÄCKLINDER

Kökshelg!
13 - 14 oktober
klockan 11 - 15.
Marbodal i
Bromma.

På köpet!
Siemens häll

värde 13 990 kr
*

Vi firar att vi har haft butiken i Bromma i 1 år!
Välkommen på en inspirerande kökshelg - vi bjuder på fika!

Marbodal Bromma

Archimedesv 1-3, tel 08-515 114 10
Öppet: vard 10 - 18, lörd och sön 11 - 15, www.marbodal.se/bromma

* Köper du kök för minst 75 000 kr så får du en Siemenshäll EH675MV11E, till ett värde av 13 990 kr. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Erbjudandet gäller under perioden 13/10 till 27/10 2012. marbodal.se

till de 10 första
kunderna.

Nyheter & information från våra församlingar

nr 15 2012

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 10/10
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA
Jonas Gräslund

Söndag 14/10
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA,
Pehr-Albin Edén, Ekerö kyrkokör,
dirigent: Kerstin Baldwin
Lovö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
PÅ TACKSÄGELSEDAGEN,
Staffan Eklund, Lovö barnkör under ledning av Klara Valkare,
Lovö kyrkas kör, dirigent: Leif Asp
KYRKKAFFE MED SKÖRDEAUKTION
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYMÄSSA MED DOP
Jonas Gräslund, Sonorakören
dirigent: Mait Thoäng
Munsö kyrka kl 16.00
MUSIKGUDSTJÄNST,
Staffan Eklund, AdMundi,
dirigent: Malin Rudengren,
piano: Arvid Svenungsson

Onsdag 17/10
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Pernilla Hammarström

Söndag 21/10
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA,
Pehr-Albin Edén
orgel: Helena Hansson
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA
Pernilla Hammarström
Himmeta-Bro kyrkokör,
dirigent: Gunilla Ivarsdotter
orgel: Leif Asp
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
GUDSTJÄNST MED
STORA OCH SMÅ,
Pernilla Hammarström
Ekerö barnkör under ledning av
Helena Hansson och Marie Björnvad
Adelsö kyrka kl 16.00
TEMAGUDSTJÄNST,
Lizen Anterud,
orgel: Malin Rudengren

KYRKRADION 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00

Krångel i familjen!
Ibland uppstår det hemligheter i familjen. Sådant
VRPlUVYnUWDWWEHQlPQD$OODYHWDWWGHW¿QQV±
men ingen säger något om det ...
– Ofta vill man dölja det som är svårt för barnen, men de brukar känna
på sig att något är fel, säger Eva Strömbäck.
Eva är KBT-terapeut med ansvar för familjeverksamheten inom Hela
människan i Botkyrka. Hela Människan är en del av Svenska kyrkans
och de traditionella frikyrkornas sociala arbete.
– Hemligheter i familjen kan vara mycket, konstaterar Eva. Det kan
vara missbruksproblem, men det kan lika gärna vara problem i relationer, psykisk eller fysisk sjukdom, arbetslöshet, ekonomiska problem,
svårigheter som någon gång drabbar alla familjer ...
Eva menar att barnen känner av föräldrarnas oro, fattar en bråkdel av
vad det handlar om och gör sin egen felaktiga tolkning av verkligheten.
– Barn tar lätt på sig skam och känner sig skyldiga. De skyddar föräldrarna, förklarar Eva. Barnen tar på sig mer ansvar än vad barn bör göra.
Eva fortsätter att förklara hur alla rollerna i familjen ruckas. Föräldrarna förlorar sin föräldraauktoritet och det blir ett skevare och skevare
system i familjen.
Eva talar om hur viktigt det är att sätta ord på problemen och att låta
barnen förstå att det är de vuxna som har problem – inte barnen. Ofta är
det problem eller bekymmer som löser sig, men ibland kan man behöva
KMlOSXWLIUnQRFK(YDPHQDUDWWGHW¿QQVUHVXUVHU(QUHVXUVKRQQlPQHU

13/10 KRÅNGEL I FAMILJEN –
Samtal: Eva Strömbäck/Marianne
Abrahamsson
20/10 Anna Littmarck och
Christian Appelsved samtalar om
FÄRINGSÖS UNIKA KYRKOR

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

TEOLOGI för nyﬁkna
Hur kan man som kristen förhålla
sig till andra religioner och livsåskådningar?
När: Må 8/10 kl 19.00-21.00
Var: Ekebyhovskyrkan
Samtalsledare:
Mårten Mårtensson

KRÅNGEL I
FAMILJEN
Då och då är tillvaron
krånglig.
En kvällmed Eva Strömbäck,
Var: Ekebyhovskyrkan
När: Tisd16/10 kl 19.00-21.00
Samarrangemang: Ekerö pastorat
och S:t Lukas Mälaröarna-Västerort

TACKSÄGELSEDAGEN
på Lovö 14/10 kl 11.00
Staffan Eklund,
Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp
Lovö barkör, dir: Klara Valkare
Kyrkkaffe och skördeauktion i Klockargården

MUSIKGUDSTJÄNST

med inslag av gospel och negro
spirituals
Sön 14/10 kl 16.00 i Munsö kyrka

AD MUNDI
piano: Arvid Svenungsson
dirigent: Malin Rudengren
präst: Staffan Eklund

är diakonerna – både som lyssnare
och som stöd när man behöver
söka sig vidare för att få hjälp av
samhällets olika resurser.
Eva arbetar med familjer med
missbruksproblem – men inte
med missbruksproblemen. I Evas
arbete är barnen och ungdomarna
i fokus. Man arbetar med ett
program som Ersta Vändpunkten
utformat, där barnen möts i stödgrupper.
Parallellt med barn- och tonnUVJUXSSHUQD ¿QQV RFNVn I|UlOGragrupper. Också föräldrarna kan
behöva hjälp att förstå vad som
händer, och framför allt få verktyg
att möta sina barn.
– Men missbruket då? undrar jag.
– Ofta löser det sig, konstaterar Eva med ett leende. När föräldrarna
återtar sitt vuxenansvar, innebär det också att de söker den hjälp de
behöver för att bryta missbruket.
Vilka problemen än är så vill Eva förmedla en känsla av hopp:
´9LVVWlUGHWNUnQJOLJWMXVWQX±PHQGHW¿QQVP|MOLJKHWHU´
7H[WRFKIRWR0DULDQQH$EUDKDPVVRQ

SOPPLUNCHER

När: Torsdagar kl 12.00
kl 11.45 Orgelmusik,
Kerstin Baldwin spelar
11/10 Kvinnliga tonsättare
18/10 Mera Bach
Var: Ekebyhovskyrkan

MORGONMEDITATIONER
När mörker och kyla
sänker sig så sjunker
vi in i tystnad och
stillhet
Var: Ekebyhovskyrkan
När: onsdagar3/10-19/12
(ej 14/11) kl 8.30-9.00

ÖPPET HUS
”Blommornas
vittnesbörd”
Linblomman - från
linneväv till
himmelskt hopp
När: To 18/10 kl 13.30-15.00
Var: Adelsö hembygdsgård
Botaniker Mariette Manketelow,
Flora Historica, berättar
om linets botanik, historia och
andliga dimension.
Adelsö Kyrkas Vävare visar
linnevävar i anslutning till föredraget.

Parkslingan 42, 230 kvm Ekerö Gällstaö
Välkomna till detta läckra hus om ca 230 kvm med högt attraktivt läge. Hänförande sjöutsikt från pool och hus.
Mycket bra planlösning med stora sällskapsytor inne som ute. Stort kök med öppen planlösning mot rymligt
vardagsrum med fint ljusflöde och utgång till härlig terrass. 5-6 sovrum. Stort helkaklat duschrum och separat spaavdelning med utgång till altan och pool. Tomt med perfekt solläge. Besiktigad.

Typ: Villa Byggår: 1999/2003
Totalyta: 230 kvm Rum: 6 Tomt: 1 507 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 250 000 kr

Solhemsvägen 3A, 283 kvm Ekerö Närlunda

Klockarvägen 11, 224 kvm Ekerö Sundby

Typ: Villa Byggår: 1947 Boarea: 148 kvm
Biarea: 135 kvm Rum: 5 Tomt: 1 479 kvm
Energideklaration: 106,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,
lena.falck@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1956/2007 Boarea: 137 kvm
Biarea: 87 kvm Rum: 8 Tomt: 1 732 kvm
Energideklaration: 76,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 600 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 950 000 kr

Labensky Plan 6, 212 kvm Ekerö Sundby

Björksäter 13, 130 kvm Färingsö Färentuna

Typ: Villa Byggår: 1972 Boarea: 169 kvm
Biarea: 43 kvm Rum: 6 Tomt: 964 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: ca1850-tal/1969, 2010
Boarea: 130 kvm Rum: 4 Tomt: 2 092 kvm
Energideklaration: 127,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 925 000 kr
Duobo: Köp och sälj din bostad i den ordning 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.

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 830 000 kr

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

Paradisvägen 9, 161 kvm Ekerö Tappsund

Hampvägen 25, 125 kvm Ekerö Väsby

Typ: Villa Byggår: 1964 Boarea: 161 kvm
Biarea: 42 kvm Rum: 5 Tomt: 910 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 495 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 650 000 kr
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Jill Breiler inredningsarkitekt MSA ger
tips och idéer inför om- och tillbyggnadsprojekt.
1nJUDDYUXEULNHUQDXQGHUNYlOOHQ
x
Planering och estetik
x
Handlingar till kommunen
x
Arkitektens roll
x
Kostnader
(UEMXGDQGH
Vi bjuder på en timme där du får möjlighet att träffa
inredningsarkitekt Jill Breiler på hemmaplan för att
diskutera exempelvis planlösning, ljussättning, material
och färg.

'DWXP17 oktober
7LG19:00
3ODWVMäklarringens kontor på Ekerövägen 82 (YA-ladan)
Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Anmälan görs till ekero@maklarringen.se alternativt ring till kontoret på
08-560 328 40 senast 15 oktober. Obs, begränsat antal platser.
Välkommen, även ni som inte köpt eller sålt via Mäklarringen!

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

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero

Korslötsvägen 10, 60 kvm Färingsö Korslöt

Korslötsvägen 16, 75 kvm Färingsö Korslöt

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1986 Boarea: 60 kvm
Rum: 2 Avgift: 3 888 kr/mån
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1986 Boarea: 75 kvm
Rum: 3 Avgift: 4 662 kr/mån
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 925 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 325 000 kr

Björkuddsvägen 90B, 65 kvm Ekerö Björkudden

Tegelbruksvägen 7G, nb, 80,5 kvm Ekerö Centrum

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1979 Boarea: 65 kvm
Rum: 2 Avgift: 2 900 kr/mån
Energideklaration: 76,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1988 Boarea: 80,5 kvm
Rum: 3 Våning: nb Avgift: 5 684 kr/mån
Energideklaration: 84,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 890 000 kr

Visning: Kontakta Mäklaren!

Accepterat pris: 1 200 000 kr

126 kvm Ekerö Träkvista

213 kvm Ekerö Väsby

123 kvm Ekerö Lundhagen

131 kvm Ekerö Närlunda

Adress: Nedergårdsvägen 8
Typ: Villa Byggår: 2006 Boarea: 126 kvm
Rum: 5 Tomt: 544 kvm
Energideklaration: 52 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se

Adress: Skördevägen 12
Typ: Villa Byggår: 1975 Boarea: 152 kvm
Biarea: 61 kvm Rum: 5 Tomt: 904 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Adress: Oa-Vägen 7
Typ: Villa Byggår: 1967 Boarea: 123 kvm
Biarea: 123 kvm Rum: 6 Tomt: 920 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Adress: Melonvägen 16
Typ: Villa Byggår: 1967 Boarea: 131 kvm
Biarea: 0 kvm Rum: 6 Tomt: 420 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kommande försäljning i
november

Visning: Kommande försäljning i
november

Visning: Kommande försäljning i
november

/Accepterat pris: 3 950 000 kr
Ringmärkt: Fastigheten är Ringmärkt
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad
mot dolda fel.

Duobo: Köp och sälj din bostad i den ordning 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.

När vi hjälper dig,
hjälper du andra!
Vi vill informera er om det samarbete som vi på Mäklarringen har etablerat
med Läkarmissionen. Vi har valt att stötta två projekt som Läkarmissionen
driver. När vi säljer en bostad, går en del av arvodet direkt till dessa projekt.
Ju fler bostäder vi säljer, desto mer pengar går till att förändra framtiden för
utsatta människor.

Sälj med Mäklarringen Ekerö och bidra till en bättre värld!

Friskt vatten till Uganda

Starthjälp till kvinnor i Indien

Tillgång till rent vatten är en helt avgörande
faktor för att livet i byarna i Uganda ska
fungera. I projektet ingår inte bara själva
brunnen utan även utbildning kring sanitet.

Målet med det här projektet är att skapa
jobb för fattiga kvinnor i Indien genom
utbildning och företagande. Målet är att
1,3 millioner människor ska sysselsättas.
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Magbesvären
är nu utredda
TAPPSTRÖM | Resultaten
är nu klara av de provsvar
som togs i samband med de
magbesvär som drabbade
ett stort antal elever och
personal på Birkaskolan i
september.
Provsvaren på de avföringsodlingar som gjordes i samband med magsjukeutbrottet i Birkaskolan konstaterar
förekomst av bakterien Clostridium perfringens, vanligt
förekommande i matförgiftningssammanhang. Åkomman är dock ofarlig.
Hur denna bakterie har
hamnat i skolmaten är inte
klarlagt. Smittskydd Stockholm har vidtalat hälsovårdsnämnderna i både Ekerö och
Solna kommun, där cateringföretaget är beläget.
Flera kontroller av matleverantören har gjorts och all
hantering när det gäller hygien, tillagning och varmhållning är utan anmärkning.
Skolan ser nu över sina egna
rutiner speciellt när det gäller
kontrollen av temperaturen på
maten som står på värmeborden. Det var främst magont
och diarée som ett större antal
elever samt personal drabbades av.
Utbrottet var begränsat och
man såg inte heller någon större spridning.

Förslag på nya hastigheter
Kommunen har gjort en översyn av hastighetsgränser
KOMMUNEN | Ekerö kommun har genomfört en översyn av hastighetsgränserna
på nio av kommunens vägar,
i syftet att se hur eventuellt det nya hastighetsgränssystemet med 30, 40
och 60 km/tim kan införas.
Översynen av hastighetsgränserna har genomförts
på Ekerövägen, Bryggavägen,
Jungfrusundsvägen,
Väsbyvägen, Älvnäsvägen,
Sandudddsvägen, Ekvägen,
Granbacksvägen och Närlundavägen för att se hur man
kan införa det nya hastighetsgränssystemet med 30,
40 och 60 kilometer i timmen.
– Det är mera för att få in
60 och 40 kilometer i timmen. Det är till exempel
många gator där det är 50
kilometer i timmen idag
där man föreslår att det ska
bli 40 kilometer i timmen
istället, säger Jonas Hedh,
trafikplanerare i Ekerö
kommun.
Metoden som har använts
heter ”Rätt fart i staden” och
är framtagen av Traﬁkverket
och Sveriges kommuner och
landsting (SKL) för att ge
stöd åt kommunernas infö-

rande av det nya hastighetsgränssystemet.
De ﬂesta förändringarna
innebär att gator med den
nuvarande generella hastighetsgränsen 50 kilometer
i timmen sänks till 40 eller 30 kilometer i timmen.
Den främsta orsaken är att
oskyddade traﬁkanter rör
sig i blandtraﬁk (gång- och
cykeltraﬁk, reds anm.) med
fordonstraﬁken på denna
typ av gator, något som ger
stora kvalitetsavvikelser för
traﬁksäkerheten. Andra förändringar är att hastighetsbegränsningen för några viktiga
gator för framkomlighet höjs
från 50 till 60 kilometer i
timmen.
– Även om man nu kommer att anta den här planen,
är det inte säkert att vissa av
de hastigheterna går att använda. Det går till exempel
inte att ha 60 kilometer i
timmen på hela Ekerövägen
eftersom det inte ﬁnns separerad gång- och cykelbana på
alla ställen, säger Jonas Hedh.
Hastighetsöversynen av de
nio vägarna innebär att alla
gator föreslås få en förändrad
hastighet efter att de analyserats med metoden Rätt fart i

Vägar som idag har 50 kilometer i timmen kan få en ändrad hastighet till 40 kilometer i timmen. Syftet är
främst att oskyddade trafikanter ska få en säkrare situation. Förslaget på nya hastigheter i kommunen är ute
på samråd fram till och med den 2 november.
Foto: Ewa Linnros

staden. Generellt föreslås att
hastigheten på Ekerövägen
blir 60 kilometer i timmen
och att åtgärder genomförs
för att säkra gatan.
Även Bryggavägen och
Jungfrusundsvägen föreslås få 60 kilometer i timmen i ett nytt hastighetsgränssystem. På de övriga

gatorna föreslås att 40 kilometer i timmen införs på de
ﬂesta gator som analyserats.
De gator som är viktiga för
tillgänglighet och regional
traﬁk föreslås få högre hastighet och de mindre gator
närmare bebyggelse och med
mer oskyddade traﬁkanter få
lägre hastighetsgräns.

Förslaget är ute på samråd
fram till 2 november. Synpunkter på förslaget ska
lämnas senast 2 november
till
stadsarkitektkontoret.
Hastighetsplanen ﬁnns även
tillgänglig på kommunhuset
och Ekerö bibliotek.
EWA LINNROS

   
  
 
 

Välkommen till oss
på föreläsningskväll!
Tisdagen den 23 oktober
klockan 19.00

EKERÖ GÄLLSTAÖ

EKERÖ ÄLVNÄS

accepterat pris 6 475 000 KR BOAREA 161 KVM BIAREA
30 KVM ANTAL RUM 6 ROK ADRESS Solsidevägen 8
visas sön 14/10, 14.15-15.15 och mån 15/10, 18.3019.15 kONTOR MÄLARÖARNA 08-807600

accepterat pris 4 950 000 kr BOAREA 137 KVM
BYGGÅR 1994 TOMTAREA 787 KVM ADRESS
Flugsnapparvägen 4 visas sön 21/10, ring för
tidsbokning KONTOR MÄLARÖARNA 08-807600

EKERÖ ADELSÖ

EKERÖ ÄLBY

Accepterat pris 795 000 KR TOMTAREA 1062 KVM
ADRESS Stenskiljarvägen 6
visas ring för visning och information
KONTOR MÄLARÖARNA 08-807600

Accepterat pris 1 995 000 KR BOAREA 60 KVM
BIAREA 36 KVM BYGGÅR 1953 TOMTAREA 2444 KVM
ADRESS Slånbärsvägen 14 VISAS SÖN 14/10, 12.0013.00 KONTOR MÄLARÖARNA 08-807600

Mer information och anmälan finns på vår hemsida:
www.vasterortdjursjukhus.se
– Anmäl senast 15 oktober, antalet platser är begränsade!
Lätt
att parkera,
ar!
öppet alla dag
Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA • Telefon 08-36 26 70
ÖPPET: Vardag: 8.00-21.00, Lördag, Söndag & Helgdag: 10.00-16.00

Din NÄRAKUT för hund och katt!

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

Vi ses

Invigningserbjudande!

I EKERÖ CENTRUM

20%

Vi gör
hösten
till en
fest!

Här kan du koppla av i
lugn och ro och handla allt
du kan tänkas behöva under
hösten. Nu är höstens nyheter här.
Söker du höstkläder, skor,
inredning och mycket annat
så hittar du det hos oss.

Tylö Impression
basturum nu
i utställningen

RABATT på

TYLÖ BASTU

Tappström

Ekerö Kemtvätt

K LI P POT E K E T

. . . . .

E K E R Ö

Ekerö Blomman

Ekerö Centrum

Thai Wok
& Sushi –

¨

Ekerö
tobak

Vi ses i Ekerö Centrum
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ÖPPETTIDER:
VARDAGAR 10 - 18.30
LÖRDAG 10 - 15
ICA SUPERMARKET ALLA
LLA DAGAR 8 - 22

U

Tylö bastu – kvalitet
och känsla

EErbjudandet gäller 6/10 – 20/10 2012.

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
Ö
44EL     s &AX    
IINFO FARINGSOTRASE s WWWFARINGSOTRASE
&&ËRENTUNAV    3KÍ

www.davidarmstrongdesign.com
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tre
garage
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Ditt eget personliga centrum på hemmaplan
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Färingsö församlings
miljöarbete i framkant
som krävs för att nå nästa
nivå i miljödiplomeringen
vilken kan ta ett par år att
komma fram till. För att nå
de kommande målen ska
församlingen även arbeta
aktivt för att påverka de företag, instanser och människor som ﬁnns i omgivningen. Något som även det
redan är påbörjat.

Diplomutdelningen var kulmen på nivå två i församlingens miljödiplomering. Fr.v. Kyrkoherde Lars Brattgård,
kyrkorådets ordförande Lars-Erik Olsson och miljödiplomeraren Sara Lindvall.
Foto: Christian Appelsved

FÄRINGSÖ | Som första
församling i Stockholms
stift har Färingsö församling uppnått nivå två i
Svenska kyrkans miljödiplomering. Kompostering,
närodlat och vindkrafts-el
är bara några av de åtgärder som vidtagits för att nå
målet.
– Den största och kanske
viktigaste förändringen är att
vi numera enbart använder

oss av el från vindkraftverk,
men vi har också lagt mycket
energi på att hitta hållbara
vägar för kompostering och
sopsortering. Vi har dessutom sett till att all mat vi
serverar vid våra sammankomster är Kravmärkt och
närodlad så långt det bara är
möjligt, berättar Christian
Appelsved som är informatör på Färingsö församling.
I december 2008 uppnådde
församlingen nivå ett i kyr-

kans miljödiplomering, som
bygger mycket på motsvarande ISO-certiﬁering, men
dessutom har det teologiska
perspektivet att ta hänsyn
till. Att ”vårda och förvalta
skapelsen” är till exempel en
av grundtankarna.
Ytterligare en åtgärd är att
församlingen har placerat
pengar i mikroﬁnansierings
institut.
Färingsö församlingen har
redan påbörjat det arbete

”Den största
och viktigaste
förändringen är
att vi enbart
använder oss av el
från vindkraftverk”

Många siktade fåglar
under SM i tomtskådning
MÄLARÖARNA | Den 8
september ägde riksmästerskapen i ”tomtskådning”
rum för femtonde gången
i ordningen. Mälaraörnas
skådare hävdade sig väl i
konkurrensen, men vann
gjorde en deltagare från
Öland med rekordantalet
116 siktade fågelarter.
– Jag vet om fem tomter på
Mälaröarna som var med.
Bäst blev Torslanda med 57
arter, därefter Väntholmsviken med 51 arter, Älby
hage med 36 arter, Helgö kanal med 19 arter och Öfvre
Sundby med 13 arter. Trist
att ingen från Munsö eller
Adelsö var med, men nästa år
kanske, säger Gigi Sahlstrand
från Mälaröarnas ornitologiska förening, ordförande
i det kvinnliga fågelskådar-

LO BÄCKLINDER

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?
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... en välgörande ansiktsbehandling
med extra vård och skydd inför höstkylan.

Binärdata AB

30% rabatt

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

Ansiktsbehandling 60 min.
(Ord.pris 695:-)
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Gäller endast mot uppvisande av
denna annons under oktober 2012
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Gigi Sahlstrand samlade några av sina fågelskådarvänner hemma i
trädgården och siktade där 51 fågelarter.
Foto: Göran Forsberg

UNNA DIG...



nätverket Rapphönan och
frilansande fågelskådare boende vid Väntholmsviken.
Själv samlade hon ett antal
kvinnor i sin egen trädgård
för att anta utmaningen om
att sikta så många fågelarter
som möjligt under ett dygn.
– Vår skådning gick hyfsat bra, men vi såg dock tre
arter sämre än när vi sist var
med 2009. Några ”givna” arter saknades, men vi ﬁck in
några svåra som till exempel
gråsparv som brukar vara
ovanlig att sikta på landet.
Roligast var nog lärkfalk,
snatterand och domherre,
berättar hon.
En fågelskådare vid Segerstad fyr på Öland, som vunnit ﬂera tidigare år, vann årets
tävling med 116 siktade arter.

– Vi har haft öppna temakvällar och föreläsningar
med miljön som tema. Ett
exempel på det är då meteorologen Pär Holmgren var
här och pratade om hur vårt
sätt att leva påverkar klimatet, berättar kyrkoherde Lars
Brattgård.

Ring

Köpa dator
med
installation?
Ring

¡ÚÚ ǣ 
dŝĚ͗
v44 - måndag 29 oktober- fredag 2 november.
Ledare kommer att finnas på plats mellan 8:00-16:00 men den organiserade
verksamheten är mellan 9:00-15:00.

WůĂƚƐ͗
Bollhallen och Tappströmsskolans gymnastiksal.

sĂĚŝŶŐĊƌ͗
5 dagars innebandy träning, lunch och mellanmål, tröja.

WƌŝƐ͗
1195kr, efter anmälan på sidan nedan kommer en faktura skickas via mejl.
OBS! Anmälan är bindande och det är betalningsdatum som gäller som
anmälningsdag.
Vi kommer max ha möjlighet att ta emot 100 spelare, så det är först till kvarn
som gäller.
Avbokningsregler: Vid sjukdom betalas anmälningsavgiften (minus 500kr)
tillbaka vid uppvisande av läkarintyg.

Nu kan du boka tid via nätet!

Binärdata AB

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

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

UNNA DIG...

Installationshjälp datorer
/ program

... en skön FOTVÅRD
nu när strumpor och skor
åker på till hösten

Binärdata AB

Ring

30% rabatt

,ƵƌĂŶŵćůĞƌŵĂŶƐŝŐ͗

Fotvård 50 min. (Ord.pris 550:-)

Använd nedanstående länk:
http://www.ekeroik.se/group/28556/forms/view/261
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ĞŚƂǀĞƌĚƵŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͗
Kontakta Innebandysektionens sportchef Kalle Johansson,
mobil:073-504 5644
e-post:innebandy@ekeroik.se

Nu kan du boka
tid via nätet!



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

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

Hemsida
på internet
Ring

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

H Ö STR U S KET
TAKfärg 2
Vit

H
Hög
ttäckförmåga

179:(265:-)

3L

“Har du frågor?
Kontakta mig så hjälper
jag dig gärna.”

Just nu
20% rabatt
på tapeter
från

Kom in
och se våra
nya tapeter

08-560 247 64
annette.hassgren@faringsotra.se
Annette Hassgren

VÄGGfärg 7

3L

179:-

VALFRI KULÖR
V

(265:-)

Spackel på rulle!
Enklaste sättet att få slätare väggar
som du sedan målar/tapetserar på
TAPET
COVER UP
Per rulle ca 10m2

Väggfärg med
hög täckförmåga
a
och som ger
snygga väggar.

269:(469:-)

POSTLÅDA
Låsbar

Lättare än så här blir
ingen trapprenovering

249:(399:-)

Låna
trappstegsmätare
gratis vid köp

1.
2.

3.

MATERIALVAL
4RË ek, valnöt, lönn
,AMINAT vit, ek, svart

Utförlig arbetsbeskrivning
kommer med ditt material

Vi hjälper dig gärna med dina
frågor och valmöjligheter

15%
RABATT

%RBJUDANDET GËLLER  n  

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

www.davidarmstrongdesign.com

DURI
TRAPPRENOVERING
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Stort behov av stationshus
MÄLARÖARNA | Nu
har ett projekt med att
bygga ett nytt ändamålsenligt stationshus för
Sjöräddningssällskapet
Rs Munsö börjat. Sjöräddningen i kommunen har
funnits i snart tjugo år och
är en av Sveriges största
stationer med närmare 80
frivilligt engagerade personer. Behovet av ett ordentligt stationshus är mycket
stort.
Rs Munsö har tre stationer.
En ligger på Munsö, en i Karlskär och den största ligger på
Jungfrusunds marina. Ingen
av stationerna har ett ordentligt stationshus.
– Munsö och Karlskär samt
Jungfrusund består av en
husvagn, en gammal arbetsbod samt en container. Samtliga saknar vatten och avlopp
och toalett. Behovet av en
ordentlig stationsbyggnad är
oerhört stort, berättar Paul
Forell som är stationschef för
Rs Munsö. Det är också han
som för snart tjugo år sedan
startade sjöräddingen i kommunen.
– Jag ﬁck 30 000 kronor
av kungen. Sedan ﬁck vi
från Jakob och Amalia Wallenbergs minnesfond ett bidrag på två miljoner kronor.
Stationen öppnades i april

1994, fortsätter Paul Forell.
Han har nu bildat en projektgrupp där han själv är beställare. Patrik Marquardt är
projektledare.
– Den största bryggan vi
har är den i Jungfrusund,
men vi har ingenstans att
mötas eller att ha utbildningar. Vi skulle gärna ta ett nästa
steg och kunna öppna upp
mot allmänheten, ta in skolklasser och ha förebyggande
utbildningar, men det kräver
att vi har någonstans att vara,
säger Patrik Marquardt.
De har en bra dialog med

kommunen vad gäller att hitta ett läge för stationsbyggnaden och har fått hjälp med
att se var det ﬁnns tomter och
framförallt, var kommunen
äger en plätt som Sjöräddningen kan arrendera.
– En intressant plats är intill scoutstugan mitt emot
Maskbacken. Med kommunens hjälp så hoppas jag att
vi kan landa i närheten av sjöscouterna. Där är det också
mycket föreningsliv generellt
sett med skidbacken och vi
vet att det är väldigt mycket
barn och ungdomar som rör
sig där. Då är det alldeles perfekt om man skulle kunna
fånga upp dem och ge dem
lite matnyttigt vad gäller sjöoch isvett och sådana saker,


FAKTA SJÖRÄDDNINGEN
>> RS Munsö är idag Sveriges största station med sex
båtar, en svävare och ett så kallat miljösläp. De är idag
77 personer som ställer upp med sin tid, beredskap dygnet runt, året om helt oavkortat utan lön. De får en liten
ersättning när de gör ett SAR-fall (Search And Rescue).
Under sommaren har de haft 150 uppdrag totalt.

>> Donationer, bidrag och medlemsavgifter täcker

Sjöräddningen har sin största brygga på Jungfrusunds marina. Den
”lokal” de har här är en container.
Foto: Patrik Marquardt

fortsätter Patrik Marquardt.
Totalt sett handlar det om
en byggnation på cirka 300
kvadratmeter. Utöver lokaler
för möten och utbildning,
hoppas de även att få till ett
garage och en verkstad.
– Vi har svävare och ”rescuerunners”, det vill säga
vattenskotrar. Vi behöver
kunna ta in dessa och serva
dem. Det är mycket utrustning som behöver vara i
skyddade utrymmen.
Sjöräddningen jobbar ideellt
med att hjälpa sjöfarare som
har problem ute till sjöss. Det
ﬁnns inte pengar för den här
typen av byggprojekt centralt
inom sjöräddningen.

– Det här får vi lösa lokalt.
Vi tror väl att det rör sig om
ungefär tre miljoner kronor.
Det är ett stort projekt som är
förenat med en insamlingskampanj. Historiskt sett har
vi fått en del ﬁna donationer,
framförallt till båtar, berättar
Patrik Marquardt.
De har redan kontaktat arkitekten Pål Ross för att höra
om han vill vara med och
hjälpa dem.
– Jag känner mig hedrad.
Sjöräddningen gör en bra och
hedersvärd insats i samhället.
Jag har ett stort socialt engagemang. Vi har ett fadderbarn per anställd på kontoret,
vi stödjer Läkare utan gränser
och Kronprinsessan Viktori-

stora delar av omkostnaderna inom sjöräddningen.
För en mindre medlemsavgift erhåller medlemmar fri
bogsering och bärgning oavsett tidpunkt på dygnet.
Staten bidrar genom att momsbefria organisationen.
Den är även gåvo- och arvsskattebefriad.

as fond. Nu får jag möjlighet
att göra något på hemmaplan.
Min spontana reaktion är att
jag absolut vill göra detta. Sedan måste vi ﬁnna en form att
genomdriva projektet som
gör att vi kan sponsra med
en del. I och med att jag har
för avsikt att göra detta riktigt bra, kommer byggnaden
också att vara tilltalande för
andra företagare på Ekerö att
vara med och sponsra, säger
Pål Ross.
Sjöräddningens
projektgrupp har en förhoppning att
kunna genomföra projektet
så att en stationsbyggnad kan
stå klar till 20-årsjubileumet i
april 2014.

– Utöver lokalbehovet för
möten, utbildningar och underhåll av räddningsutrustning känns det angeläget att
bli mer synliga och tillgängliga på land. Det är också
viktigt för att kunna rekrytera nya frivilliga sjöräddare
framgent, säger Patrik Marquardt.
Paul Forell instämmer och
tror på att projektet kommer
att gå vägen, även om det är
en bit kvar.
– Vi ska ro iland detta. Det
är lika kul nu som det var för
tjugo år sedan. Jag älskar det
här, säger han.

EWA LINNROS

Elektriker
söker uppdrag
Erfaren och behörig
elektriker söker uppdrag,
stora som små.

Besiktning från luen.

Resonabla priser
och hög service!

Fortum arbetar ständigt för säkrare elleveranser.
Under vecka 43 och 44 besiktigar vi ledningsnätet
på Ekerö–Färingsö–Munsö–Adelsö–Lovö.
Ledningsbesiktningen sker i förebyggande sye för att se behov
av åtgärder. Entreprenörer är Infratek och Westhelicopter AB.
Djurägare, myndigheter och andra som berörs av besiktningen
ombedes kontakta oss i god tid för eventuell ändring av färdplan.
All information gällande överﬂygning ges på 070–320 88 54.

SCHWIRTZ

Elopartner XXT AB
Tel 0735-92 19 28

Fortum Distribution AB

H Ö STR U S KET
Lövbag

79:(99:-)

680531

Presenningar

Frostvakt

149:-

20%
RABATT

(223:-)
962337

Byggbelysning

599:(946:-)
962448

Konvektorelement

259:(478:-)
962313

LAGERRENSNING

Skottkärra
omonterad

695:-

GRÄSKLIPPARE
och WEBERGRILLAR

(1133:-)

20%

541110

%RBJUDANDET GËLLER  n   %NDAST LAGERVAROR

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
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darmstrongdesign.com
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Facebookgrupp främjar återvinning
MÄLARÖARNA | Under det år som
facebookgruppen “Köp, byt och
sälj lokalt på Ekerö” funnits har
nära 1 300 mälaröbor visat sitt
intresse för återvinning genom
att bli medlemmar. Ytterligare en
funktion visade sig när hjälpsugna
mälaröbor drog igång en insamling i forumet till förmån för
dem som drabbades av branden i
Gustavalund.
Grundaren Gabriella Arroyo är själv
förvånad över det stora intresset för

facebookgruppen hon startade för
drygt ett år sedan.
– Det som driver mig är tanken
på återvinning i den materiella tid
vi lever i. Jag tyckte att det fanns ett
behov av att handla begagnat lokalt
som inte Blocket fyllde, berättar
hon.
Själv är hon rutinerad på att handla
second hand sedan en lång tid och
fortsätter att både fynda och bli av
med funktionella och hela saker i
gruppen.
Något som värmer hennes hjärta

extra mycket är den tråd som startade strax efter att branden i Gustavalund hade ställt ﬂera familjer på
bar backe.
– Det drogs igång en insamling av
en tjej som sedan har tagit emot en
massa saker hemma hos sig som hon
vidarebefordrar till de berörda, fortsätter hon.
Själv lägger hon ner en hel del av
sin fritid på att administrera gruppen
och se till att reglerna kring hur den
ska användas följs. Hon gläds åt att
två användare själva har erbjudit sig

att hjälpa till, vilket gör arbetsbördan
mindre.
– Vi jobbar hårt på att hålla en positiv ton i gruppen och tänker också
en hel del på det moraliska ansvaret
vi har för att allt ska gå rätt till.
Som en bieffekt har hon dessutom
blivit ett känt ansikte för mälaröborna.
– Häromdagen var det faktiskt en
tjej i affären som frågade mig om det
jag var som startat gruppen.

Gabriella Arroyo är själv en rutinerad
secondhandköpare och startade därför
Facebookgruppen.
Foto: Privat

LO BÄCKLINDER

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD
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Hotstone-massage 60 minuter
450 kr, (värde 550kr)
Spa-behandling med
lera eller alger, 90 min
Lätt ansiktsbehandling
under tiden (värde 390kr)
Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50
www.sensebysea.se

Vi arbetar för att ge dig en skönare vardag!

Exempel på besvär som du kan söka för:
Söker du mer harmoni och
balans i tillvaron?
Då är hypnosterapi en effektiv och
bestående lösning för dig.

Våra behandlingar:
Klassisk Ansiktsbehandling 90 min - 490 kr
Frans och Bryn färg inkl. plockning - 240 kr
Fotvård inkl. fotmassage 60 min - 320 kr
Vaxning av hela ben och bikinilinje - 390 kr
Öppettider:
Måndag - Söndag 09.00 - 19.00.

Med hypnos som grundtillstånd
får du hjälp att bli fri från problem
som t ex låg självkänsla, dåligt
självförtroende, stress, oro, ångest,
fobier, depressioner, alkoholtobak- eller sockerberoende,
sömnlöshet och mycket mer.
Tack vare hypnosens unika egenskaper är hypnosterapi en
bestående men också betydligt
kortare terapiprocess än vanliga
terapier.
Vill du veta hur hypnosterapi kan
hjälpa just dig, tveka inte att ringa.

Nackspärr
Huvudvärk
och yrsel
Trött nacke
Värk och stelhet

Axelbesvär
Tennis/musarmbåge
Domningar
Sovande armar nattetid

Ryggskott
Trött rygg
Ischias
Huggande
känsla
Värk och
stelhet
Muskelbristning
Muskelkramp
Knäskador

Hålfotsbesvär

Ledbandskador
Stukningar
Hälseneproblem

Tel: 08-560 310 11
www.salongnarlunda.se

Tel: 0768-685 717
www.innersense.dinstudio.se

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

H Ö STR U S KET
Godkänd enligt
våtrumsnormen!

Våtrumspanel som
ser ut som kakel!

VÅTRUMSPANEL

GARAGEPORT
inkl MOTOR

20 %
RABATT

9 995:Garageport
till ruskigt
BRA pris
Mått:
2375 x 2000 mm
2500 x 2125 mm

SP-fönster
UPP TILL

ENTRÉTAK

30 %

Stratus 1500

1900:-

RABATT

(2670:-)

RABATTER Handla för:
upp till 15

000:- 15%
000:- 20%
upp till 60 000:- 25%
upp till 30

över

60 000:- 30%
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Det går att ha jourhem och eget företag
Under föräldraledigheten med
familjens yngsta, bestämde
sig Annika Sandquist för att
hon och familjen skulle bli ett
jourhem. Idag delar hon och
hennes familj sitt hem, sin tid
och sitt engagemang med barn
som av en eller annan anledning
inte kan stanna i sitt barndomshem och som ännu inte fått ett
familjehem.
Vi träffas i Annikas relativt nyöppnade inredningsbutik i Ekerö centrum. Att både starta eget och vara
jourhem verkar aningens oförenligt.
– Jag är väl lite galen. Men många
tror att man inte kan ha ett jobb
samtidigt som man är jourhem,
men det stämmer inte, berättar Annika.
Hon sitter tillbakalutad i en fåtölj. De varma, bruna ögonen, den
trygga rösten inger lugn samtidigt
som hon utstrålar temperament och
kraft.
Viljan att arbeta som jourhem har
alltid funnits, men hennes tidigare
arbeten gjorde det inte möjligt.
– Sedan ﬁck vi en sladdis och då
funderade jag över vad jag skulle
göra. Det gick inte längre att vara
resande säljare. Då ramlade poletten ner, jag ska jobba som jourhem.
I hockeylaget där våra söner spelade,
ﬁck vi kontakt med en av familjerna
som har det företaget som jag är anlitad av, säger Annika.
Det var inga större problem. Det
fattas alltid jourhem. De intervjuades, ﬁck hembesök och blev ”utvärderade” för att bli godkända. En
jourhemsplacering är normalt upp
till sex månader. De själva bestämde
sig för att ta emot barn upp till tolv
år och max två barn.
– Men sedan när de ringer, får vi
alltid en förfrågan och vi har tagit barn som är äldre också. Vi har
även haft ﬂer än två barn. Förra
året hade vi under sju månader fyra
barn, men då var det för att tre av
dem var syskon. Vi har sagt att om
det är syskon ska man inte dela på
dem. De syskonen skulle vara hos
oss ett par dagar, de stannade nio
månader. Det var en akutplacering.
De ringde en måndag klockan nio
på kvällen, klockan tio var de där.
Så är det, det handlar oftast om
timmar.
Annika och hennes man har två
egna pojkar som är 19 och 20 år och
deras lilla ”sladdis” Hannah som är
tre år.

– Det fungerar bra. Men innan vi
tog det här beslutet pratade vi med
pojkarna. Vi visste inte riktigt hur
det skulle vara innan och det har
väl varit jobbigt till och från. Men
samtidigt har det varit bra för dem.
Även fast de har vetat att de har det
bra, har det varit nyttigt för dem att
se de här barnen som kommer och
som inte har den tryggheten som de
själva har. De får sig en liten tankeställare att man kanske inte ska ta
allting för givet.
För lilla Hannah blir de mindre
barnen lekkompisar hemma. Nu har
de en ﬂicka som är tolv och hon är
mycket förtjust i lilla Hannah.
Familjen påverkas naturligtvis på
många vis. Det blir svårt med någon
långsiktig planering.
Under de två åren som de har varit jourhem har de endast haft en
vecka utan placering.
– Men i höstas åkte vi på semester med bara våra barn. Då hade vi
jourbarn, men det var de här barnen
som stannade så länge. Då bodde
min mans mamma hos barnen och
vi kollade med vår konsulent och
med barnens föräldrar, och det tryggaste för barnen var att de ﬁck stanna kvar där de var vana och de kände
också min mans mor. Men annars
när vi åker på semester så har vi med
barnen, säger Annika lugnt.

”De har inget val, de blir
placerade på ett ställe.
Det är inte deras fel, det
är aldrig deras fel.”

Den privata sfär hon och hennes
man har är sovrummet. Där har de
egen TV och dit in får ingen komma. Men annars är hemmet till för
alla och barnen som kommer integreras i familjelivet så gott det går.
– Det är alltid pirrigt med det första mötet när de står i hallen. Men
det släpper rätt fort. Vi har hundar
och egna barn. Hundarna är jättebra, berättar Annika och fortsätter:
– Barnen som kommer är så
enormt duktiga. De har inget val,
de blir placerade på ett ställe. Det är
inte deras fel, det är aldrig deras fel,
säger Annika.
Hon beskriver att man får vara väl-

digt fyrkantig med dessa barn, de
har oftast inga regler och rutiner.

Annika Sandqvist arbetar med att vara jourhem för barn. Ett viktigt arbete som kräver ett stort engagemang. Men Annika har haft
kraft att även förverkliga sin dröm om en egen inredningsbytik. Det går att ha ett ”vanligt” jobb samtidigt som man är jourhem,
menar Annika.
Foto: Ewa Linnros

Den första ﬂickan som de hade fyll-

massa paket men att få uppmärksamheten. Idag är det min dag. Men
när man aldrig har fått det så är det
jättestort. Och de är oftast väldigt
svikna. Föräldrarna kanske vill men
i slutändan inte orkar fullt ut. Det är
lättare att säga att ”vi ﬁxar det” än att
säga ”vi har inte råd” eller vad det
nu må vara, utan man lovar och så
blir barnen svikna. Det bygger bara
på och de blir mer och mer svikna.
Till slut blir det så att ”varför ska jag
bry mig för? Det är ingen som bryr
sig om mig. Jag kan ju sabba mitt liv,
alla andra har ju sabbat det hitintills
så varför ska jag göra något bra av
det här?”. Man får bygga upp självförtroende och peppa och stötta och
vara förälder så gott det går, säger
Annika.
De ger barnen mycket beröm när de
gör bra saker. Det är också viktigt så
att de lär sig vad som är rätt och fel
och blir stolta när de gör rätt.

de 13 år hemma hos dem. De ﬁrade
henne som de brukar ﬁra födelsedagar i familjen med frukost på sängen, paket och sång. Hon blev alldeles stum, hon kunde inte ens öppna
paketen. Det visade sig att det var
första gången i ﬂickans liv som hon
blivit uppvaktad.
– Det handlar inte om att få en

En gång ﬁck Annika en förfrågan.
Det var en kommun som hade ringt
runt till nio olika företag och det var
fullt hos alla jourhem.
– Då tänker jag: Är det sådan panik? Hur mår våra barn? Alla lov blir
värre för de här barnen som har det
jobbigt. Vi tänker semester, å vad

Bara sådant som att säga hej när
man kommer eller hejdå när man
går, tvätta händerna när man gått på
toa eller sitta ner vid ett middagsbord och äta är de inte vana vid. Det
blir därför ofta mycket tillrättavisningar.
– Det måste vara så. Dels för att
de ska fungera, dels för att det ska
funka i familjen, förklarar Annika.
Hon menar att barnen har det fattigt på många sätt, inte bara pengamässigt utan också känslomässigt.
– De här barnen har ofta inte
synts. Då gör de sig synliga genom
att de skolkar, bråkar eller skadar sig.
Vi gör vad vi kan så länge vi har dem
till låns, för det är det vi har. Sedan
får vi skapa någon slags trygghet,
även om vi kanske säger mycket nej,
men det är precis det de vill ha och
behöver, säger Annika.

skönt! Men de här barnen har det
inte så skönt kan jag säga. Det ﬁnns
inga pengar, det kan förekomma
misshandel, det kan vara så att de
tänker att nu har de inte ens skolan
att gå till, “vad ska jag göra nu i tio
veckor?”, säger Annika.
Behovet av jourhem är stort. Det

är naturligtvis inte en dans på rosor
att åta sig uppgiften, men den som
är jourhem har alltid stöd från konsulenter på det företag de är anlitade
av. Det går också att kombinera med
annat arbete.
– När jag började med jourhem
var jag hemma. Då hade jag också
mindre barn som har varit hemma
med mig. De barnen som vi har nu,
de har gått i skolan på dagarna. Jag
öppnar klockan tio så jag har ändå
haft morgnarna och sett till att alla
kommer iväg till skolan. Sedan är
min man snickare och har arbetstid
mellan sju till fyra. Han har tidigare
varit van att jag kunnat ta eftermiddagarna, men nu får han hämta barnen på dagis och skola, ta hand om
dem och laga mat. Det är jätteskönt,
avslutar Annika.

EWA LINNROS

Tel: 08-560 247 80
Vår idé är att tillhandahålla ett
komplett sortiment med maskiner,
allt från skruvdragare till
minigrävmaskiner.
Återförsäljare
Öppettider: Måndag-Fredag 06.30-16.00
Mörbyvägen 2
Ingentingsgatan 2
179 75 Skå
171 71 Solna
www.mgrental.se s info@mgrental.se
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Smarta
lösningar
som passar
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Robert Nordgren

ELFA / LUMI

20%
RABATT
“Jag kan underlätta
inredningen för dig –
kontakta mig gärna.”

N få
Nu
får
å d
du M
Mjukstängning
j k tä
i
till
dörrarna på köpet* Värde 1025:-

070-914 80 90
robban@faringsotra.se

* Gäller Galaxy, Optima, Nostalgi, Karisma och Prisma.

Fräscha upp hemma med skjutdörrar,
inredningar och vackra golv.

Hållbart
svenskt
trägolv

MATTLACKAD
EKPARKETT

m2

299:(399:-)

Svensk Mattlackad Ek, 3-stav
– en riktig kvalitetsprodukt
La
Lagervara
Lager
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Ateljéhusen
i Stenhamra
har utvecklats till en
trevlig företagsby med
företag inom skönhet, friskvnrd, administration, konsthanverk, elektronik och ¿lm
Nu är en ateljé ledig:  kvm,  -mnnaden
,nkl övervnning,  m i takhöMd och stor Sort
www.smedsudden.se
Ring Viking:
08-14 20 20, 0707 33 50 95

Smedsudden
Fastigheter AB

Datorhjälp
hemma
Ring

Binärdata AB
,h^'Z ͻWKZ^>/Eͻ&Z/d/ͻ<> Zͻ><^<ZͻP<Zŵ͘ŵ͘
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0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Datorn
krånglar?

ƐŬćŶŬĞƌǀŝŚĞůĂ
ĚĂŐƐŬĂƐƐĂŶƟůů

Ring

BUTIKEN ÄR ÖPPEN LÖRDAGAR 10-14
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Oj, vad jag har saknat er i höst, rölleka och
blåklocka, rödklöver och renfana, rallarros och
johannesört. Så här långt in på hösten brukar
ni envist hålla er kvar längs dikesrenarna. Lite
tilltufsade av regn och blåst, men ändå ett
nödvändigt inslag i naturens årscykel.

F

ör det är ju så att nu när ängen inte slås med lie längre och
inte heller betas av kreatur, så har de forna ängsblommorna
jagats ner i dikesrenarna och åkrarnas ytterkanter. Här har
de fått frizoner och kunnat återkomma varje år. Men inte
nu längre för nu har den nya trenden slagit till. Plötsligt vill alla
markägare införa nolltolerans i vår gemensamma naturmiljö, ängsblommor och ogräs ska till varje pris rensas bort så snart de sticker
upp sina små skott. Eller är det kanske så att teknikutvecklingen har
medfört att dagens gräsklippare är så effektiva att ingenting behöver
lämnas kvar. De maskiner som nu kör runt på våra allmänna gräsytor och längs dikesrenarna tillåter röjning med 4-5 meters bredd.
Och detta sker oftare än var fjortonde dag. För vem gör man detta?
Jag bara undrar.
Häromdagen cyklade jag längs grusvägen tvärs över Brunna
gärde, ni vet – strax bakom Lidl i Träkvista. Här har jag genom åren
tagit fantastiska bilder på sommarens alla
blommor. De har snällt kantat den lilla grusvägen, hållit sig inom sina små växtzoner.
Det här är inte en bilväg som för siktens och
framkomlighetens skull måste hållas fri från
onödig grönska. Och ändå hittar maskinerna
hit. Trist. Man kan riktigt se hur de stora
maskinerna har malt ner örter och blommor. Sedan har resterna fått ligga kvar i långa
strängar och självdö. Nästa gång maskinerna
rycker ut har de torra grässträngarna fyllts på. Denna vandalism har
pågått oavbrutet under sommaren och så här är det längs de flesta
av våra gång- och cykelvägar över hela kommunen. Titta själv nästa
gång du går på promenad!
Såklart dikesrenarna ska slås, det var ju så man skötte ängen
förr. Men helst inte före midsommar och absolut inte varje vecka.
Örterna måste hinna fröa av sig först och sedan få ligga i jorden
ett tag. Det här vet alla bönder och naturvänner. Gammal praktisk
bondepraktika. Men dagens
beslutsfattare verkar sakna
den kunskapen.
Och på tal om trender.
Buskar och träd tuktas inte
längre med röjsågar utan av
maskiner som med stora och
tunga kättingar slår sönder
växtligheten. Kvar blir buskar
som flisats sönder, träd vars
stammar huggits rätt av och
där innanmätet nu hänger
i lösa barktrådar. Det ser
förfärligt ut och kan knappast
repareras. Ansvariga är alla
markägare som utan känsla för naturvård bara ser till penningen.
Frågan är om vi måste ha det så här på Ekerö.
Trafikverket har kartlagt 7000 mils vägkanter. Bara i Norrland
fann man 32 växter som tillhör Sveriges mest hotade. Men vem kan
säga vilken av våra vanligaste arter som mår sämst av den nya trenden, är det blåklockan eller rödklövern? Det vi vet är att dikesrenen
har blivit tillflyktsort för våra humlor, fjärilar och andra insekter.
Många är specialiserade på vissa örter. Humlan har en särskilt lång
snabel för att kunna suga nektar. Så betänk – utan humlor ingen
pollinering, inga blåbär och ingen klöver. Det finns bara en sak att
göra – låta våra trädgårdstomter runt villan och radhuset få bli överlevnadszoner för ängsblommorna. Vi får helt enkelt skapa egna små
ängslyckor och bjuda in humlor och bin. Men ännu bättre vore det
nog att skicka vägröjarna på utbildning i naturvård.
Då kanske de slutar att leka trendnissar och kan
lämna dikesrenarna ifred.

Låt
dikesrenen
vara ifred!

Gunilla Lindberg

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!
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Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett
inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom
de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till
kolumnen@malaroarnasnyheter.
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Exempel på 3D-badrumsritning åt kund.

PLANERINGSHJÄLP
Jag ritar ditt badrum i 3-D och hjälper
dig till bra lösningar.
Charlie Daelander
08-560 247 63
charlie@faringsotra.se
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Reuter läser
högt på nytt
EKERÖ | Högläsningen
med Suzanne Reuter på
biblioteket under förra hösten i Ekerö centrum blev
en lyckad satsning. I höst
läser hon igen under fyra
onsdagar.
– Det är verkligen roligt.
Förra omgången hade vi
fullsatt, berättar Suzanne
Reuter. Hon har läst Linda
Ulvaeus barnböcker om Leia
Li. Nu är det dags för vuxennoveller. Suzanne Reuter
och och bibliotekets Åsa
Sjöberg kom på idén att få in
tips av mälaröborna om vad
de önskar höra.
– Jag tycker mycket om
biblioteket i centrum. Det
är en speciell stämning där
och så är personalen fantastisk. De är fulla av idéer
och uppslag, säger Suzanne
Reuter som också hoppas
på att högläsningen kan bli
en återkommande programpunkt.
Förslagen lämnas in till
Åsa Sjöberg på biblioteket.
”Novella” kallas evenemanget och startar den 7 november.

EWA LINNROS

Sju konstnärer ställer
ut på Ekebyhovs slott
EKEBYHOV | På Ekebyhovs
slottsgalleri visas utställningen ”43 år senare”. Sju
konstnärer som möttes
första gången 1965, visar
sina alster.
En höstdag 1965 träffades de
för första gången. Tio unga
människor som hade blivit
antagna till Konstfackskolans
avdelning för dekorativ målning, allmänt kallad ”Deken”
i den nybyggda skolan på
Gärdet. Deras huvudlärare
var Hugo Borgström född
1903.
– Vi tyckte att han var urgammal men nu är vi själva
en bra bit äldre än vad han var
då, säger Pi Eriksson som är
en i skaran konstnärer.
Trots olika bakgrund och
erfarenheter inom konsten,
blev de snabbt en grupp som
växte in i identiteten som
konstskoleelever.
– Vi målade, lärde oss att
göra fresker och stuccko-

lustro (en puts- och målningsteknik som ger en extra
glänsande yta, reds. anm.),
knackade sten för att göra
mosaiker och andra murala
tekniker. Vi lärde oss också
att trycka på tyg, fortsätter Pi
Eriksson.
De ﬁck skissuppgifter och
deltog i tävlingar som några
gånger ledde till verkliga
uppdrag. Ett av dessa blev att
tillsammans dekorera ”artistgången” i TV-huset på
Oxenstiernsgatan.

”Vi tyckte att han
var urgammal,
men nu är vi själva
en bra bit äldre”

Efter skolan gick de olika
vägar men alla har varit
verksamma som konstnärer under dessa år, haft offentliga uppdrag och ställt ut

De sju konstnärerna som träffades på Konstfack för nära 50 år sedan ställer ut på Ekebyhovs slott. Fr.v. Mats
Eriksson, Jan P Zetterström, Ina Almegård, Matti Nurmi, Pi Eriksson, Veine Johansson och Hans Lindström.

Foto: Privat

sina verk på olika ställen. På
senare år har de återupptagit
kontakten och träffas nu regelbundet.
När de slutade 1969 hade
gruppen utökats med elever
från Aftonskolan och de ställde ut tillsammans på Galleri
Doktor Glas på Kungsträd-

Hårt torparliv på Ekerö
EKERÖ | Något av det
svenskaste som finns är de
röda små torpen med vita
knutar som även är vanliga
i skogsbrynen här och var
runt Mälaröarna. I en nyutkommen bok berättar Jan
Malmstedt om hur det bitvis hårda torparlivet kunde
te sig för dem som bebodde
dem.
– Jag har valt mitt eget torp
på Ekerö som utgångspunkt
för att berätta om torparfamiljernas liv under århundradena, berättar han.
Genom ett digert sökande
i arkiv har han lyckats kartlägga alla som bott i hans eget
torp sedan det byggdes. Han
har till och med kommit i
kontakt med dottern till den
siste torparen som bebodde
huset och fått mycket information och även fotograﬁer
av henne.
All den information han

hittat om dessa människor
ger många ledtrådar om hur
de levde och slår även hål på
en del myter.
– Till exempel har många
en bild av att Ekerö var herrgårdarnas ö, men för några
hundra år sedan utgjorde torparna med familjer hälften
av invånarna på ön, berättar
han.
Att torparna levde i ho-

mogena familjer som inte
förändrades under åren är
ytterligare en föreställning
som han inte tycker stämmer. Han beskriver hur döden var väldigt närvarande
och att han hittat exempel
på familjer som genomgått
många förändringar under
åren. Bland annat ett fall där
först mamman i familjen
dog. Pappan hittade sedan
en ny fru och så småningom
dog även han och den nya
kvinnan hittade en ny man.
I den sista familjen fanns det
då kvar barn från den första
familjen som inte hade någon biologisk förälder i familjen.
Sedan

tidigare har Jan
Malmstedt givit ut ﬂera
böcker och senast förra året
kom boken ”Ekeröhistorier”
ut, som sålts i nära 1 000 exemplar.
Men Jan Malmstedts bok-

produktion är inte slut med
dessa böcker. Under hösten har han även givit ut
en bok med titeln ”Rusch
– grabbarnas drömmoped”
och snart slutför han även
en bok om torparliv på Lidingö.

”Till exempel har
många en bild av
att Ekerö var
herrgårdarnas ö”

– Jag brukar säga att när jag
fyller 75 om ett och ett halvt
år så ska jag gå ner på heltid, konstaterar han med ett
skratt.
Den 9 oktober presenterar Jan Malmstedt sin bok på
Ekerö bibliotek.
LO BÄCKLINDER

Team Bagge vidare i TV 4:as Körslaget
KOMMUNEN | I Körslaget
den 29 september sjöng
körerna två låtar vardera.
Team Gladys blev kören
som åkte ut, men team
Bagge är kvar och laddade
för nästa utmaning.
Av de två låtarna var den ena
låten på temat ”svensk export”. Här sjöng team Bagge
Robyns ” Dancing on my
own”. Den andra låten ﬁck kö-

rerna välja själva och här sjöng
team Bagge Stevie Wonders
låt ”Isn´t she lovely”.
Team Gladys från Örebro
med Gladys de Pilar i spetsen
blev den kör som ﬁck lämna
tävlingen. Fyra körer återstår
nu i tävlingen.
Då denna tidning går i
tryck före nästa omgång kan
vi här endast berätta vilka låtar som team Bagge kommer
att sjunga. Temat för omgång

fem är ”Pudelrock” och kören kommer att sjunga Alice
Coopers ”Poison”. Den andra låten, som är Bagges eget
val, blir Sam Cooks Twistin’
the night away.

Första pris för vinnande kör
i Körslaget är förutom äran,
500 000 kronor som ska gå
till någonting i kommunen.
EWA LINNROS

Vad tycker du?
Team Bagge undrar vad du tycker att vinstpengarna ska gå till i
kommunen om kören vinner Körslaget?
Maila ditt förslag till : korslaget@malaroarnasnyheter.se

gårdsgatan i Stockholm.
Nu 43 år senare ställer
de som är kvar ut för första
gången tillsammans sedan
dess.
– På utställningen visar vi
bland annat måleri, skulptur
och lite textiltryck. Jag själv
har tänkt att visa några mål-

ningar samt ett antal digitala
teckningar, avslutar Pi Eriksson.
Utställningen som började
den 6 oktober, pågår till och
med den 14 oktober.

EWA LINNROS

Färingsöråtta
på nya äventyr
FÄRINGSÖ | Färingsös
egen sagoråtta dök för
andra gången upp när
boken ”Lilla råttan Lotta
går vilse” lanserades på
Färingsö marknad i början
av september. Men ännu är
hennes äventyr inte över.
Minst två böcker till har
författaren och färingsöbon
Marika Engström planerat,
varav den ena kommer att
ges ut inom kort.
– Jag hade gått och tänkt i
trettio år på att jag skulle vilja
skriva en bok och helt plötsligt kilade bara den här lilla
råttan in och hon har blivit
kvar sedan dess, berättar Marika Engström, som visserligen arbetar med textproduktion även till vardags, men då
med mer med faktabaserade,
tekniska och inte så fantasifulla sådana.
I böckerna om Lotta får hon
fritt utrymme för sin kreativitet både i de rimmade texterna som berättar om råttans
äventyr, som visserligen sker
i drömmen, men likafullt är
hisnande och i de collage som
illustrerar berättelsen.
– Jag har två barnbarn på
ett och tre år. Framförallt treåringen har agerat testpilot
och till viss del varit med och
påverkat.
Marika beskriver det tidsö-

dande, men lustfyllda arbetet
med att skapa böckerna, som

säljs i utvalda bokhandlar
och leksaksaffärer.
– Jag har lite svårt att stilla
mig och vill gärna göra allt på
en gång, så jag har redan två
nya böcker på lut. Den ena är
nog färdigtryckt redan om ett
par månader, konstaterar hon.
Var inspirationen till äventyren kommer ifrån har Marika Engström svårt att spara
på, men när hon ska nämna
sina egna barnboksfavoriter
så hamnar Tomtebobarnen
högt på listan.
LO BÄCKLINDER

Den andra boken om Råttan
Lotta som upplever spännande
äventyr fick möta sina läsare för
första gången på Färingsö marknad.
Foto: Sanna Engström

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Topprenoverat i lugn Mälaridyll med avstyckningsmöjlighet!

MUNSÖ DRAKNÄS - DRAKNÄSVÄGEN 41

I den lantliga idyllen i hjärtat av Munsö finns nu chans att förvärva ett vackert boende som totalrenoverats till
toppskick. Cirka 100 kvm boa och 9.647 kvm tomt som ger avstyckningsmöjlighet. Ogenerat och ostört läge
med vecker trädgård. Uthus, förråd och friggebod finns. Möjligt både som permanent- och fritidsboende.

Accepterat pris 3.750.000 kr Visas Sön 14/10 11.45-12.45 &
mån 15/10. Vänligen ring för visning på annan tid.
Ekerö 08-560 304 22

Välbelägen villa i
strålande skick
med pool...

HUMMELVRETEN - MÅLVÄGEN 1
Accepterat pris 4.600.000 kr Kvm 155
Visas Sön 14/10 13.30-14.30 & mån 15/10
19.00-19.30 Ekerö 08-560 304 22

Fint renoverad
med SPA-känsla.
Solig hörntomt...

TRÄKVISTA - BROKADVÄGEN 4
Pris 3.995.000 kr / bud Kvm 147 + 22
Visas Sön14/10 & tis 16/10. Ring för visningstid
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 68 kVh /kvm, år

BRUNNA
TUNNLANDSVÄGEN 70
82 KVM. 1-PLAN. GAVEL.

Ring oss gärna för mer
information 08-560 304 22
eller 070-418 00 11.

SANDUDDEN 5:A
MÄLARVYN 11

Ring oss gärna för mer
information 08-560 304 22
eller 0708-14 12 12

Expressvärdera
din bostad!
!

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

g
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e
rd
vä
s
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Ex

Med vår tjänst Kommande får du ett smakprov på en kommande bostadsförsäljning. Håll utkik för mer information om bostaden! Ska du också sälja men inte än? Med tjänsten Kommande maximerar vi
förutsättningarna. Läs mer om Kommande på www.husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklare.

Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1 tel: 08-560 304 22. Se även våra övriga saluobjekt på www.husmanhagberg.se/ekero

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

På femte plats från botten
Låg andel utbildade pedagoger i Ekerö kommun
I den kommunala verksamheten är det åtminstone 34
procent.
För att bli bland Sveriges
tio bästa förskole- och skolkommuner krävs mer än
vackra ord från alliansen. Det
ﬁnns nämligen inga konkreta
tydliga åtgärder i de underlag som jag kunnat ta del av
avseende den situation som
beskrivs ovan.
Min uppfattning är att det
behövs kraftfulla och tydliga
åtgärder som fokuserar på
kunskap. Här är en nyckelfråga att satsa på duktiga

medarbetare och locka till
sig framtidens medarbetare.
En annan nyckelfråga är en
markant höjning av de schabloner som idag gäller i syfte
att minska de ständigt växande barngrupperna. Detta
för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för våra barn
att ta till sig den pedagogiska
verksamheten, likväl som att
skapa drägliga förhållanden
för både barn och personal.

I handlingarna som ligger
till grund för politiskt beslut
i nämnd, kommunstyrelse
och fullmäktige framgår att
Ekerö kommuns förskola

endast har 32 procent utbildade pedagoger i förskoleverksamheten. Detta ger
en femte plats från botten
i hela Sverige. Kommuner
som ligger i topp nationellt
har mellan 85-90 procent
utbildade pedagoger och
heter Haparanda, Vetlanda,
Hammarö, Sunne och Jönköping.
Ser jag det då ur ett förhållande mellan privat och
kommunalt så har Ekerö
kommuns privata förskolor
än färre utbildade pedagoger
i verksamheten – 28 procent.

Så äckligt!

Hur fort körde ”småbarnsförälder” själv?

Vi bor nere i Knalleborg och
här i området ser vi ofta att
folk inte plockar upp bajset
efter sina hundar, särskilt de
som har större hundar. Såg
själv en hundägare ikväll
som lät bajset ligga kvar på
marken efter sin hund. Usch,
fy på er alla hundägare som
gör så! Häromdagen hade
en av grannarna även en stor
hög alldeles utanför sin garageport, så äckligt!

REPLIK 1


Som nytillträdd politiker
i barn- och utbildningsnämnden vill jag också
som varande förälder
och medborgare ge min
bild av hur den borgerliga majoriteten ser på
behovet av kunskap och
behovet av resurser i vår
förskole- och skolverksamhet.

– Irriterad granne

Läste ”Småbarnsförälders”
inlägg i MN nummer 14 och
kan inte mer än hålla med
dig i sak i din reﬂektion. Däremot oroas jag lite över
ditt eget körsätt. Om man
”hamnar bakom en lastbil”
som kör så mycket för fort
och sedan kunnat observera
farten på olika vägsträckor
med olika hastighetsbegränsningar så har man nog
kört lika mycket för fort

Vad är viktigt för dig?
Prata med dina politiker, ta
en kopp kaffe och ställ just
din fråga under
allmänhetens frågestund
kl.17.30-19.00 innan
kommunfullmäktige
sammanträder i Mälarökyrkan, Ekerö centrum
torsdag 25 oktober.
Frågestunden sänds även i
Radio Viking 101.4
från kl. 18.00
Varmt välkomna!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges
ordförande

själv. Visst är det vansinnigt
att tung traﬁk kör så vårdslöst, men kom ihåg att även
småbarnsföräldrar i en aldrig
så liten personbil själva utgör
en livsfara i sådana hastigheter.
– Lugna ner er alla
i traﬁken

REPLIK 1

Signaturen Småbarnsförälder ondgör sig över att

– Johan Sundqvist (S)
Sandudden

en lastbil kört 100 km/h
på 70-väg och drygt 70
där det är 50. Men för att
kunna konstatera hur fort
lastbilen rullade måste
”Småbarnsförälder” rimligen själv ha hållit samma
hastighet. Och från början
förmodligen åkt ännu fortare
eftersom hen ”hamnade
bakom” lastbilen, alltså kom
i kapp den.

Bro istället
för färja!
Jag är en ekeröbo som tycker
att det är väldigt onödigt att
ha en färja som man måste
vänta på och betala för när
kommunen skulle kunna
bygga en bro. De som bor
på Ekerö och jobbar på
andra sidan vattnet eller
tvärtom, måste betala 60
kronor varje dag och det
blir en stor summa pengar.
Kommunen tjänar pengar
på detta, men jag tror att
kommunen skulle tjäna
ännu mer om de byggde en
bro, eftersom folk från Fittja,
Norsborg, Skärholmen
skulle få möjlighet att ﬂytta
till Mälaröarna.
– 14-åriga brotyckaren

DAGENS ROS

… TILL ANDERS BAGGE!

Tidernas ros till
Anders Bagge som gör
god reklam för Ekerö
trots”oro”.
– Gertrud

– Ulf Jansson

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?
Kom och träffa oss!
Söndag 21 oktober kl 13-13.30
Ekebyhovs slott, 1 trappa upp

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?
Ring

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

Bärbar eller
stationär
dator?
Ring

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

Ekerö kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, torsdag
den 25 oktober kl. 19.00.
Varmt välkomna!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+DQGOLQJDUQD¿QQVSnZZZHNHURVHNIVDPWL
NRPPXQKXVHWVUHFHSWLRQ

Skydda
datorna vid
åska
Ring

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

Bläck- eller
laserskrivare?
Ring

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

Välkommen till Ekerö Vårdcentral
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst
och har vårdavtal med Stockholms läns landsting
Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00
Kvällsmottagning: måndag och torsdag tidsbokade akuta besök 17-20,
telefon 560 375 00.
Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 123 407 50,
Klädesvägen 12, plan 2, Bromma (brevid systembolaget)

Vi erbjuder inﬂuensavaccination
tisdagar kl 14-16
Vaccinationen pågår från den 22 oktober
till och med 21 december
Du som är född 1947 eller tidigare samt du som har någon av följande kroniska
sjukdomar:
UÊÀÃÊÕ}ÃÕ`]ÊÊ>ÃÌ>
UÊÀ>vÌ}ÊÛiÀÛÌÊ(BMI > 40)
UÊiÕÀ}ÃÊÃÕ`]ÊÌÊiÝÊUÊÀÃÊ BÀÌÃÕ` (dock inte enbart förhöjt blodtryck)

UÊ>`ÊÀÃÊvÀÊviÌiÀ
UÊÀÃÊiÛiÀÊV ÊÕÀÃÛÌ
UÊ`>LiÌiÃÊ
UÊÕÌvÕÌÃ >`>««

samt du som är gravid kan vaccinera dig kostnadsfritt mot inﬂuensa under perioden
22 oktober till 21 december. Du är välkommen till vår drop in mottagning på tisdagar
mellan klockan 14-16.

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se
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Sötvattenslaboratoriet på Lovö bjöd den 22 september in till öppet
hus för att fira sina 80 år i forskningens tjänst om livet i sjöar och vattendrag. Bland mycket annat fick besökarna smaka på braxen, veta
hur man åldersbestämmer fisk, hur ålen tar sig till Sargassohavet och
Mälarens vattenkvalitet. Laboratoriet uppfördes 1932 efter ritningar av
slottsarkitekten Grut.
Foto: Ove Westerberg

Kina slott gästades under hösten av lokala grönsaksodlare i samband
med den stora trädgårdsutställningen som pågått under sommaren. På
bilden ses Juntra Viberg från Färingsö förevisa några av sina egenodlade grönsaker. Arrangör var Drottningholms slottsförvaltning.

Rekordbadaren Per Secher tog sitt 301:a bad för året i
Tappströmskanalen den 27 september i 10-gradigt vatten. Med det slog
han sitt eget rekord med cirka 40 bad under ett år. Första badet för året
togs den 4 januari.

Ekerö gospel under ledning av Pernilla Thörewik och kapellmästare
Daniel Stenbaek bjöd på både ös och känsla i sin konsert i Stenhamra
församlings gård den 29 september. Daniel Stenbaek, piano, tillsammans med Magnus Ahlgren, elbas och Oscar Eriksson, slagverk hjälpte
till att lyfta konserten ytterligare en nivå.
Foto: Göran Forsberg

Vikingadagarna i Ekerö centrum den 22-23 september bjöd bland
annat på vilda uppvisningar i vikingatida stridsteknik efter att ett
fientligt vikingaskepp anlänt via Tappströmskanalen. De nutida besökarna fick också ta del av musik, hantverk, sagoberättare och mat från
vikingatiden.
Foto: Ove Westerberg

Nanobryggeri Äppelfabriken på Färingsö har utökat sin verksamhet
med att även erbjuda kafékunderna egenbryggt öl. Såväl fruktöl som
välhumlade american pale ales och belgiska klosteröl kommer finnas
till försäljning.

Konstringens tjugotredje upplaga, den 29-30 september, hade sin
största gallerilokal i Svartsjö slott. Bland årets 43 deltagare hade sju
Färingsöutställare intagit rokokoslottets övre våning, dit mängder av
konstintresserade öbor tog sig. Nätverket Konstringen startade på
initiativ av ett tiotal konstnärer 1989.
Foto: Ove Westerberg

Återvinningshelg Den 28 till 30 september bjöd Skå återvinningscentral på fika för att locka mälaröborna att komma förbi och
lämna in sitt elavfall. Detta var ett led i den nationella kampanjen
”Återvinningshelgen 2012” som arrangeras av den icke vinstdrivande
organisationen El-kretsen.
Foto: Göran Forsberg

Foto: Kristina Asplund

Foto: Lars Ångström

0F&DLQ)RRGV6ZHGHQ$%
9lUOGHQVVW|UVWDSRWDWLVI|UHWDJILQQVSn(NHU|

&XVWRPHUVXSSRUWKDOYWLG
+XYXGVDNOLJDDUEHWVXSSJLIWHU
7DHPRWRFKDGPLQLVWUHUDRUGUDURFKOHYHUDQVHUYLD
WHOHIRQHSRVWVDPWID[
$NWLYWNRQWDNWDNXQGHUQDI|UNDPSDQMHURFK
PHUI|UVlOMQLQJ
(JHQVNDSHU
+DHWWEULQQDQGHLQWUHVVHI|UDWWJHDOOUDElVWDVHUYLFH
'XVNDOOYDUDSRVLWLYQRJJUDQQVRFLDORFKHQ
SUREOHPO|VDUH
)|UIUnJRUVDPWHQPHUGHWDOMHUDGDUEHWVEHVNULYLQJNRQ
WDNWDFDPLOODKRJOLQJ#PFFDLQFRP
6LVWDDQV|NQLQJVGDWXP
ZZZPFFDLQFRP

Foto: Anna Tegelmark

ÅFA AB är ett affärsdrivande serviceföretag inom åkerinäringen. Vi förmedlar stora mänger av drivmedel och
driver yrkesbutik i Tumba. Huvudkontoret finns i SpångaLunda där vi också har vår redovisningsbyrå. Vi är 12
anställda, varav 6 arbetar med redovisningstjänster.

ÅFA söker Redovisningskonsult
ÅFA Redovisning är SRF anslutet och sköter redovisningen åt
ett stort antal små och medelstora företag.
Vi söker dig som är auktoriserad redovisningskonsult eller
motsv. Du behöver vara utåtriktad, tycka om siffror och gilla
att arbeta självständigt och i team. Utöver åkerinäringen
DUEHWDUYLPHGÁHUWDOHWEUDQVFKHU
Tycker du att detta låter spännande och passar dig vill vi att
du skriver till oss. Vi vill ha din ansökan senast 21 oktober.
Välkommen!
0HULQIRUPDWLRQRPWMlQVWHQÀQQVSnYnUKHPVLGD
www.afaab.se
Skicka ansökan till:
ÅFA AB, Per-Erik Pettersson, Fagerstagatan 6, 163 53 Spånga
(SRVWSHUHULNS#DIDDEVH7HO

/LYHWLGHQU|GD
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  SÄLJES

Skrivmaskin 50-tal liten.
100 kr. Tel 073-975 69 56.





Målvaktsskridskor storlek 5,
6, 7.5 och 8. Alla använda en
säsong. 250 kr st. Ett målvaktskombinat juniorstorlek.
100 kr. Tel: 437 67 616.
Trädgårdsmöbel ”Allibert”
4 stolar – bord med mellanskiva, vit plast. Har kostat
17000 kr. Nu 5000 kr pga
ﬂytt. 560 449 82, 070-712
62 97.

Glasdörr 60x180 utan ram,
2 cm tjock, 150 kr. Tel 073975 69 56.
Asiatic, Gustavsberg 50-tals
kaffekoppar med fat, 8 st.
250 kr alla. Tel 073-975 69
56.

Batteridriven gräsklippare
Black & Decker. Krånglande
batteri. Ge ett bud. Fnns i
Kungsberga. 96 43 57/tel.
svar.
Bedårande tibetanska
blandrasvalpar ﬁnns nu
till salu på Färingsö. Vana
vid barn och katter. Lev,
vet bes, vacc, chipp, reg,
avmask. 7500:-/tik, 7000:-/
hane. 070-56 09 08/
Magnus.





Vacker svart katt har några
veckor varit på Hjortvägen.
Vem saknar denna katt?
Ring May Groop 560 313
52 eller Sigrid Novotny 560
314 67.

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

  ÖVRIGT




  KÖPES




Vi säljer vår sanslöst ﬁna
husbil Euramobil Contura
742 EBF, 2,8, 2004, som
gått 3500 mil. 7, 5 m lång,
boggie med all utr. Vinterförvarad alltid inomhus med
värme och i perfekt skick.
Säljes pga husköp. Nypris
850.000:-. Säljes till högstbjudande. 070-574 62 02.

  EFTERLYSNING

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

  UTHYRES




Bekvämt hus i Thailand
uthyres 30 min söder om
Hua Hin. 3 sovr med A/C,
pool, internet, etc. Pris fr.
3000:-/v. Tel 070-677 16 55.
Bilder via mail.
Höstvecka på Malta.
Nybyggd lägenhet med
härlig havsutsikt uthyres i
Marsascala. 3 sovrum med 6
bäddar, 2 badrum. Pool ﬁnns
inom området, klippbad,
strand och restauranger
på gångavstånd. Uthyres
veckovis. Pris fr 3000:-/v.
560 212 34/070-695 12 50.

• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 150 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Sökes: Gitarrlärare för
lektioner på Ekerö. Vänligen
ring Lisa: 070-818 34 24.

  ROSOR OCH TACK




Tack
Ballast för
sanden till
lekplatsen i
Stenhamra
centrum.
Tack Färingsö trä för virke mm till
Stenhamra centrums soffor
mm. Tack till stenhamrabor
som visat sin uppskattning
för det jag gjort och gör i
Stenhamra centrum.
Stig Mårtensson
Till torghandlare Ali och
Dagge frukt, grönt och
blommor, Mälarö torg för
deras bemötande och
förstklassiga produkter.
Vi är många nöjda kunder.
Tack för en bra tidning
också! Leena

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

EKERÖ-HELGÖ / FÄRJEVÄGEN 4

IDYLL MED BÅTPLATS
Accepterat pris: 2 495 000 kr
Boarea/biarea: 72/40 kvm / Tomt: 2 647 kvm
Två gäststugor, bastu, verkstad, växthus. Underbart
läge i ”Slottshagen” vid Kaggeholms slott. Blivande
villatomt då kommunalt v/a är planerat 2016.

SVARTSJÖ / HILLERSJÖNÄSVÄGEN 37

GARAGE OCH BÅTPLATS
Accepterat pris: 2 975 000 kr
Boarea/biarea: 140/148 kvm / Tomt: 3 650 kvm
Charmig idyll med permanentstandard. Nyare
dubbelgarage 68 kvm, 2 gäststugor om 45 + 10
kvm, grillkåta, 2 friggebodar. Nytt godkänt avlopp.

FÖR KUNDERS RÄKNING SÖKER VI 2:OR OCH 3:OR I EKERÖ CENTRUM

Smartpump!

IVT PremiumLine EQ:
1

#

Sveriges effektivaste värmepump
enligt oberoende tester.**
Appstyrning för både Android
och iPhone (tillbehör).

Just nu ingår 10 års
försäkring när du köper
Sveriges effektivaste
värmepump!

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

Försäkringen gäller för hela värmepumpen.
Värde 2 300:- inkl. moms.*
För vi chansar aldrig.
IVT FÖRSÄKRING

års

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

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

*Gäller t.o.m. 15/10 2012. IVT PremiumLine EQ kostar
från 79 500:- inkl. moms.
**Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå
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Ekerö IK serievinnare 2012
FOTBOLL | För ett år sedan
fanns samma rubrik på
MN:s sportsida, endast
årtalet var ett annat. För
Ekerö IK:s herrlag har tagit
ett seriekliv per säsong.

match kvar att spela. Oavsett hur det går i denna match
är seriesegern klar, Ekerö IK
herrar kliver upp till division
2.
– Det har fungerat väldigt bra hela året. Vi har en
mycket jämn och bred trupp
som kompletterar varandra.
Det är bra inställning hos killarna, hög konkurrens och
god anda som gör att vi har
full fart på träningarna även
så här i slutet av säsongen, säger Thomas Dahlberg som är
lagets huvudtränare.
Han menar också att laget
inte påverkats lika mycket
som motståndarna av att byta

2011 kvalificerade sig Ekerö
IK:s herrlag i fotboll från
division 4M till division
3. I våras då MN intervjuade lagets tränare Thomas
Dahlberg, sa han att målsättningen för säsongen var
att laget skulle etablera sig
i division 3 och gärna i den
övre halvan.
Nu när denna artikel
skrivs, återstår endast en

spelare i matcherna.
– Man går aldrig genom en
serie med bara elva spelare.
Man måste ha spelare som
kan gå in. Där har det fungerat väldigt bra.
Hur planerna ser ut framöver är inte klart men de har
ett bra läge att förbereda sig
för nästa säsong redan nu.
– Det kommer vi försöka
att göra under hösten. I och
med att vi har i stort sett
hela oktober och delar av
november på oss. Sedan blir
det uppehåll, avslutar Thomas Dahlberg.
Ekerö IK:s herrar har ännu en gång tagit ett kliv till nästa division. Förra året vann de division 4M och gick till
division 3. Även här blev de serievinnare. Nu väntar division 2.
Foto: Andreas Ekeling

EWA LINNROS

Skå IK och bygdegårds damlag i fotboll kvalar till division 1 i oktober
FOTBOLL | Skå IK:s damer
är klara för kval till division
1 genom att säkra seriesegern i sista hemmamatchen
mot Hässelby i division 3a
Stockholm.

Trea blev förra årets vinnare
Annie Marichal med 9 mål
och 5 målpass.
– Men det är inte bara målgörarna som är viktiga i ett
lag. Målvakten Britta Gynning har trots lite småskador
varit stabil under säsongen.
Hon har dessutom fått gästspela med AIK i Flickallsvenskan för sjuttonåringar,
fortsätter Kjell Hellström.
Mittbackarna med veteranen
Sara Adamek och Lowa Backstad har tillsammans med ytterbackarna Karolina Sandén,
Esther Carlsson och Sandra
Malm hållit ihop försvaret.
På mittfältet har defensivt
Lisa Blomkvist och Mimmi
Brolin-Karlsson varit motorn i laget. Mimmi har med
sina långa inkast bidragit till
många målchanser som resulterat i mål.
– Offensivt har Annie Marichal och Camilla Iveroth
gjort många mål framfö-

– Det har varit en fantastisk säsong där alla hemmamatcherna har vunnits.
Två matcher på bortaplan
som spelats på förmiddagar
har förlorats. Den oavgjorda
matchen var 0-0 borta mot
tvåan Djursholm som dessutom besegrades med 6-0 på
hemmaplan. Målfabrikationen har det inte varit något
fel på. 66 mål på 16 matcher.
Försvaret har också varit
starkt med 18 insläppta mål,
berättar Kjell Hellström, tränare för Skå IK:s damer.
Skytteligan vanns överläget av Camilla Iveroth med 25
mål och 16 målpass. Tvåa blev
Helen ”Körslaget” Mattsson
med 10 mål och 14 målpass.

DET HÄNDER


rallt på inlägg som kommit
från våra snabba yttermittfältare Helen Matsson, Michaela Tallqvist och Erika
Wennerth. En annan gammal trotjänare Sandra Rosenkvist, har varit en stark
inhoppare i varje match och
har på endast en tredjedel av
lagets totala speltid fått till
8 mål och 6 målpassningar.
Flera unga spelare från reservlaget DFF har under
säsongen fått hoppa in och
gjort bra ifrån sig, säger Kjell
Hellström.

har i fotbollsstyrelsen beslutat att föreslå att damlaget
nästa år skall spela i Ekerö IK,
detta under förutsättning att
Svenska fotbollsförbundet
godkänner överlåtelse av serieplats och spelare, berättar
Kjell Hellström.
Skå har utlyst ett extra
medlemsmöte den 15 oktober
där medlemmarna får besluta
om framtiden för damfotbollen.
– Anledningen till önskemålet att spela i Ekerö är
främst att underlaget för att
hämta egna spelare i Skå har
förvunnit. Det ﬁnns även
organisatoriska och ekonomiska aspekter. Men framförallt ﬁnns det ett starkt behov
av att ha en samlad damverksamhet på Mälaröarna och
tanken är att damlaget i framtiden ska spela under namnet Ekerö-Skå, avslutar Kjell
Hellström.

I kvalet nu i oktober väntar
matcher mot Stensätra IF från
Sandviken och Roslagsbro IF
från Uppland. Vid kvalvinst
väntar division 1 och annars
division 2.
– Från nästa år väntar förhoppningsvis ett utökat
samarbete i dam- och ﬂickfotbollen mellan Skå IK och
Bygdegård och Ekerö IK. Skå

Skå IK vann med 5-1 i den näst sista matchen hemma mot Hässelby.

Foto: Ove Westerberg

TILL DEN 21 OKTOBER

HANDBOLL Damer div 4b : 14/10 kl 16:45 Tappströms Bollhall: Skå IK-Bajen IF INNEBANDY Herrarr div 3n : 20/10 kl 15:30 Tappströmsskolan: Ekerö IK-Rotebro IS IBK  Herrar div 5a: 13/10 kl 17:45 Tappströmsskolan:
Adelsö IF-Ängby IF ISHOCKEY Herrarr div 2 norra, reg.ö: 9/10 kl 19:30 Vikingahallen: Mälarö HF-FOC Farsta  16/10 kl 19:30 Allhallen: Mälarö HF-Sollentuna HC

 LÄGET! DEN 2 OKTOBER
FOTBOLL

FOTBOLL

Damer div 3a
Skå IK & Bygdegård 16
FC Djursholm
16
Hässelby SK FF
16
IK Frej Täby
16
Djurgården TFF
16
Bajen DFF
16
Kallhälls FF
16
IFK Viksjö
16
Vallentuna BK Dam
16
Bollstanäs DFF
Utgått

Damer div 4a
Enebybergs IF
13
Sollentuna Fotboll IF 12
Mariebergs SK
13
Essinge IK
13
Spånga IS FK
13
Ängby IF
13
Skå DFF
14
Bagarmossen Kärrt. 13
Åkersberga BK
Utgått

13
13
8
8
8
4
4
3
1

1
1
4
2
1
4
3
3
1

2
2
4
6
7
8
9
10
14

66
48
33
27
28
26
24
19
12

-

18
17
25
25
24
42
36
44
52

40
40
28
26
25
16
15
12
4

FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
12
10
11
10
9
8
8
8
7
3
0

4
4
7
4
5
5
6
5
2
4
4
0

2
5
4
6
6
7
7
8
11
10
14
21

64
49
56
51
66
44
43
49
38
38
24
13

- 24
- 19
- 40
- 36
- 32
- 40
- 33
- 42
- 37
- 29
- 54
- 149

49
40
37
37
35
32
30
29
26
25
13
0

FOTBOLL
Damer div 5a
11
10
7
5
5
4
2
0

0
2
0
5
3
4
1
1

2
0
6
3
5
5
11
12

40
53
31
22
22
20
17
7

-

11
4
24
14
19
18
46
76

33
32
21
20
18
16
7
1

Edsvikens FK
13
Rissne IF
13
IFK Österåker FK
13
Spånga IS DFF
14
Enebybergs IF DFF
14
Rotebro IS FF
13
Ekerö IK
13
Danderyds SK
13
Erikslunds KF
Utgått

11
9
8
6
5
5
2
1

1
0
1
3
3
2
0
2

1
4
4
5
6
6
11
10

74
48
32
48
37
26
20
12

-

13
22
34
31
37
36
63
61

34
27
25
21
18
17
6
5

16 14
15 13
15 9
15 9
14 6
15 5
15 3
15 3
14 0
Utgått

1
0
2
0
2
2
1
1
1

1
2
4
6
6
8
11
11
13

65
77
62
40
44
27
16
20
13

-

13
18
22
34
25
52
56
67
77

43
39
29
27
20
17
10
10
1

FOTBOLL
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

13
12
12
9
8
8
8
7
6
4
2

2
3
2
7
7
4
2
3
2
4
3

6
6
7
5
6
9
11
11
13
13
16

53
39
42
37
40
41
44
32
29
28
18

-

39
26
27
32
29
38
41
39
67
48
69

41
39
38
34
31
28
26
24
20
16
9

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

 KORT OM SPORT

ISHOCKEY | När TV-pucken
avgjordes för 54:e gången i
ordningen den 9 september
var 15-årige Emil Alba från
Ekerö en i det segrande
laget Stockholm nord.

THAIBOXNING | Ekeröbon
William Wisén 17 år, följde
upp sin SM-titel från tidigare
i år med ett brons på thaiboxnings-VM i Sankt Petersburg i
början av september. William
Wisén tog guld i maj då det
för första gången någonsin arrangeras junior-SM och riksmästerskap i ”diplom Muaythai”. VM i Sankt Petersburg
blev för svensk del en succé
med totalt 15 medaljer. Det
blev tre guld, fyra silver och
åtta brons. William Wisén
tog brons i 63,5- kilosklassen
junior.
– Nästa mål blir förhoppningsvis EM, säger William.

Nio minuters förlängning
behövdes för att avgöra ﬁnalmatchen som stod mellan
Stockholm nord och Gästrikland.
– Även om jag hoppades
på att vi skulle vinna så var
det ingen som trodde att vårt
lag skulle ta hem segern. Det
känns verkligen jättebra, berättar Emil Alba.
Själv är han ganska blygsam
när det gäller sina egna kvaliteter som hockeyspelare,
men nämner att hans storlek
och styrka är två framgångsfaktorer. Erik Koskela som är
sportchef för Ekerö IK:s ungdomssektion är desto mer
översvallande.
– Emil är en otroligt ﬁn kille
som är mycket socialt kompetent och sammantaget med
att han är en duktig spelare
gör det att det blir extra roligt

att han får sådana framgångar.
Han var en av de tongivande i
sitt lag i TV-pucken, säger han.
Förutom den personliga
framgången framhåller Erik
Koskela dessutom att det är ett
erkännande för Mälarö hockey
som klubb att en av dess spelare lyckas så väl.
– Genom det här har myten
om att man måste lämna våra
öar för att kunna komma någon vart inom ishockeyn blivit spräckt. Emil har alltid tagit
alla tillfällen till träning och
även tränat själv till exempel
på allmänhetens träning, vilket visar att det är dig själv det
hänger på om du ska nå långt,
säger han.
Emil Alba själv fortsätter
sikta framåt, men fokuserar i
första hand på att avsluta nian
i Tappströmsskolan. Sedan
får han se om det blir aktuellt
med att söka till hockeygymnasium.
– Jag vill fortsätta att förbättra mig och nå så långt jag kan,
säger han.
LO BÄCKLINDER

MOTORSPORT | Ekeröföraren Marcus Fluch i den sista
deltävlingen i Clio Cup JTCC
2012. Marcus Fluch i Sportstyle Racing-teamet kom till Solvallaﬁnalen med 16 poängs
ledning och hade chansen att
ta hem slutsegern på hemmaplan. Men det efterlängtade guldet förvandlades till ett
silver, trots att Marcus körde
ihop lika många poäng som
den slutlige vinnaren Andreas
Wernersson.
– Klart jag är besviken men
självförtroendet är ändå på
topp efter den här säsongen.
Jag har haft kul och de 229 poängen visar att jag har kapacitet att vinna. Det tar jag med
mig till nästa säsong, avslutar
säger Marcus.

I SAMTLIGA
PRISER INGÅR:
8 års bilgaranti
3 års vagnskada
3 års fri assistans
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MITSUBISHI
M
ITSUBISHI ASX 1
1,6
6 AS&G KOMFORT
TILL OTROLIGA

169 900 KR

Månadsavgift 1987 kr/mån*

Sveriges längsta
bilgaranti

Årsmodell 2012. Omgående leverans

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

Foto:Johan Andersson

Emil Alba intervjuas efter segern i TV-pucken.
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UKontrollansvar

med riksbehörighet
UByggarbetsmiljö-

samordnare (bas)

Ring

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

UByggnadskonsult
UByggbesiktningar
UProjektledning

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se
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Höghammar Såg & Trä
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Vi ﬁrar genom att bjuda gamla
& nya kunder på rabatt året ut!

200:HERR/BARNKLIPP..................... 150:DAMKLIPP.................................

FÄRG-SLING-PERM-behandlingar
..............................

Kattis Klippotek
Tel 560 357 16. 0704-53 96 62

100:- rabatt
Ring för tidsbokning kl 9-20!
Välkomna! Pråmvägen 4a, innergården, alldeles intill Ekerö C

= Personlig hantverkare =

Snickeri z Målning z Tapetsering z Renovering z Montering
www.mkc-tech.se 072-25 38 006 info@mkc-tech.se
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Båtstölder och skadegörelser
i och kring Ekerö centrum
Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under de senaste två
veckorna.

21 SEPTEMBER | Stöld ur ett förråd
sker i Väsby.
 ;d f[hied Xb_h X_j[d Wl [d ^kdZ _
Stenhamra.
IaWZ[]h[bi[ia[hf[dfWha[hWZX_b
i Träkvista.

17 SEPTEMBER | Ekerö tennisklubb
vid Ekebyhov råkar ut för ett flertal
stölder genom inbrott.
?Älvnäs blir ett rådjur påkört.
;dXjXb_hijkb[d\hd[dXjXho]]W_
Sånga-Säby, Svartsjö.
 ;d cejehYoa[beboYaW c[Z f[hiedskada sker på Bryggavägen i höjd
c[Z ia_ZXWYa[d$ <hWh[d Xb_h l[d
rapporterad för vårdslöshet i trafik
samt olovlig körning.
 =hel ijbZ ][dec _dXhejj ia[h _ [d
fastighet i Brunnaområdet.
;dYoa[bXb_hijkb[d\hdEkuddsvägen, Ekerö.
 ;jj hZ`kh Xb_h fahj l_Z Munsö
aohaW$
 Ic_jd_d] \hd [d jhW\_aeboYaW kjWd
personskador sker på Adelsö.
IaWZ[]h[bi[ia[hf[d]hlcWia_d
på Ekerö.

22 SEPTEMBER | En hund blir påkörd
på Bryggavägen, Ekerö.

18 SEPTEMBER | Två olika förråd i
Väsbyområdetkjijji\hijbZ$
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f [d X_b l_Z
OKQ8 i Skå.
;db]Xb_hfahZf<h[djkdWl][d
vid Betlehemsskogen.
19 SEPTEMBER | Stöld ur förråd sker i
Brunnaområdet.
ul[d_Träkvista blir det inbrott i ett
förråd.
 <hia j_bb ijbZ ][dec _dXhejj _ X_b
sker i Väsbyområdet.
IjbZWl[dXjcejehia[h\hdUtholmens båtklubb, Munsö.
20 SEPTEMBER | Polisen har en hastighetskontroll på Björkuddsvägen
l_Z ;a[Xo^eliiaebWd$ ;d f[hied \h
böter.
 ;d jhW\_aeboYaW ia[h f <h[djkdWl][d" Hilleshög$ ?d][d f[hied Xb_h
skadad.
 IjbZ kh [jj ]WhW][ ia[h f [d l_bbWtomt i Närlunda.
 ul[d _ Väsbyområdet _djh\\Wh [d
stöld. Denna gång genom inbrott i ett
förråd.
 D]ed kj\h iaWZ[]h[bi[ f [d Xjmotor vid Drottningholms båtklubb,
Lovön.

23 SEPTEMBER | <hiaj_bbijbZ][nom inbrott i brevlåda sker i en fastighet i Skå.
 F Munsö _djh\\Wh [d ijbZ ][dec
inbrott i en sommarstuga.
24 SEPTEMBER | Stöld av en utegrupp sker i Sandudden.
 F Ekerö blir en parkerad bil utsatt
för skadegörelse.
8hWdZ\hilWh[j^`bf[hj_bbWjjjWbeii
en fågel som fastnat i en skorsten på
Ekerö.
25 SEPTEMBER | Polisen har en hastighetskontroll på Stenhamravägen,
<h_d]i _ ^`Z c[Z Ab[lX[h]il][d$
Åtta personer får böter för olika traﬁkförseelser.
 F Västgårdsvägen, Ekerö blir ett
rådjur påkört.
 IjbZ Wl [d c_dZh[ Xj ia[h \hd [d
Xho]]W _ Tappström. Den återfinns
ZeYa i[dWh[ l_Z @kd]\hkikdZi cWh_dW
eY^aWdj[hbcdWij_bb]Wh[d$
;dijbZia[hkh[jj]WhW][_Närlunda.
 Ic_jd_d] \hd [d fWha[h_d]iiaWZW
sker på Ekerö.
L_Z_d\WhjifWha[h_d][d_Tappström
utför någon skadegörelse på en parkerad bil.
;jjhZ`khXb_hfahjfBergviksvä-

gen, Ekerö.
26 SEPTEMBER | Stöldförsök sker i
ett garage i Närlunda.
 ? Bergvik, Ekerö blir ett rådjur påkört.
IjbZWl[dXjiWcjijbZkh[dWddWd Xj ia[h l_Z [d Xho]]W _ Tappström.
27 SEPTEMBER | I`aehjij`bikh[d
Xjl_Z[dXho]]W_Tappström.
IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[h_Träkvista.
28 SEPTEMBER | <hiaj_bbX[Zh][h_c[Z^`bfWl\Wbia\WajkhWia[hcej
en person i Brunna.
 ;d bWijX_b _ Björkudden, Ekerö utijji\hijbZ][dec_dXhejj$
 IjbZ eY^ iaWZ[]h[bi[ ia[h ][dec
inbrott i en parkerad bil i Kungsberga"<h[djkdW$
 ;d bij Yoa[b Xb_h ijkb[d \hd Närlunda.
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f jh[ Xkiiakh[h
på Ekerö.
29 SEPTEMBER | Stöld genom inbrott i en bil sker i Väsbyområdet.
 ;d jhW\_aeboYaW ia[h f Kungsbergavägen"<h_d]i$
 8hWdZ\hilWh[j ibYa[h [d XhWdZ _
[d f[hiedX_b f <h[djkdWl][d l_Z
Svartsjö slott.
30 SEPTEMBER | Stallet vid Asknäs gård, Ekerö råkar ut för stöld av
ridsadlar vid ett inbrott.
IjbZWl[dXjcejehia[h\hdKungsberga båthamn,<h[djkdW$
IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[h_Träkvista, Ekerö.

FORTSATT OKLART KRING RADHUSBRAND

Fortfarande är det oklart hur branden som ödelade fyra radhus på Gustavavägen
den 18 september startade. Polisen utgår dock fortfarande från att den var
anlagd.
– Bevisningen mot den person som satt anhållen precis efter branden räckte
inte för häktning så vederbörande släpptes. Men personen är fortfarande intressant i utredningen även om det kan finnas andra förklaringar, berättar Martin
Svanehed, gruppchef på den avdelning hos västerortspolisen som utreder ärendet.
Han berättar att även närpolisen på Ekerö är engagerade i utredning och tar
emot inkomna tips och annat som kan föra utredningen framåt.
– Svårigheten med bränder är att mycket av spåren som skulle kunna hjälpa
oss i arbetet redan är förstörda av branden eller all den aktivitet som var på platsen i samband med branden, fortsätter han.

Vi förlänger succén!

PC Akuten

Pensionärstaxa

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

Inom Ekerö tätort
Tappström/Träkvista/Skärvik



70 kr

i säkra händer

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

www.pcakuten.se

!LKOLÍS  !LKOTEST
Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
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Alltid Einarsson – Einarssons Bygg
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Jag behöver
någon att prata
datorer med!

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


BILVÅRD


ADVOKATBYRÅN

O

Ekerö Centrum

Allt inom bilvård
s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND
3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

560 349 30, 528 006 55
BEGRAVNINGSBYRÅER


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

LOKALER


FÄRG TAPET
GOLV

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål
O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt

FÄRGHANDEL


BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

Ekerö Färglager
Träkvista Torg
Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

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

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

Telefon: 560 304 70

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

Husgrunder
och
Markanläggning

08-560 304 54
070-555 15 08

Trygghet & Kvalitet

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

BYGGVAROR


Flyttstädning?

l

ke
& ka
v
l
o
g
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

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

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

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

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

560 301 00
0705-94 23 19

070-733 65 26

www.ekerobilskadecenter.com

DATA


INKASSOBYRÅER


TAXI


Boka på
ekerotaxi.se

Service & reparationer
av alla bilmodeller

Binärdata AB

Auktoriserad
serviceverkstad för

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

0707-139 000
560 402 51

Howqvist Anderson Entreprenad har bytt namn






SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

070Ͳ7891499
www.skottensomskottar.se
BaseradiFärentuna,Ekerö

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

0707-99 64 21

STÄDNING


GOLV & KLINKER

b er ga
Å-

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

L O K A L E R

Grundat 1921

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Ekerö
Farmartjänst AB

L E D I G A

PLÅTSLAGERI


FÖNSTER


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

BILSERVICE


| service för dig! 33

Leif Rickegård

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

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


ENTREPRENAD


Din verkstad
nära Dig
Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

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

RB

RANSC

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63
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BILUTHYRNING


BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


F’SONS
ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

www.fsons.se
Tel: 560 47 111
,62 &HUWL¿HUDGH  
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

En annons på
denna sida kostar

395:-

exkl moms per införanden
Arsbokning gäller

TRÄD- & TOMTARBETEN


PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
7H\S)LYUHYK¶0:(*LY[PÄLYHK(YIVYPZ[

Ring 560 356 00



0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

VÄRMEPUMPAR
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

LACKERING


M

CGS
Trädfällning

Lilla Berga, Skå

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

Telefon:

www.micklack.se

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

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

KYL&KLIMAT
Service AB
Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

34

Däckspecialisten!

familj | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G-D@ID7:G'%&'
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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• Karl-Erik Johansson, Ekerö,
avled 13 september i en ålder
av 83 år.
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SFÖRBUN

• Anna Maria Ekstrand, Ekerö,
avled 19 september i en ålder
av 89 år.

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Min älskade Edith fyllde
5 år den 26 september.
Grattiskramar från
mormor.

• Wallis Kurt Ottemark Falk,
Ekerö, avled 14 september i en
ålder av 74 år.

Minna Eckhardt, vårt
älskade yrväder fyller
5 år den 8/10. Grattis! Farmor och farfar
Råström.

• Jessica Osberg, Svartsjö, avled
3 september i en ålder av 39 år.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt eventuell jpgbild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

• Monica Carlberg, Färentuna,
avled 5 september i en ålder av
57 år
• Mauritz Isaksson, Skå, avled
10 september i en ålder av 70 år.
• Anders Linnartsson, Stenhamra, avled 14 september i en
ålder av 59 år.
• Mats Olausson, Svartsjö, avled
17 september i en ålder av 49 år.
• Karl Olof Folke Ek, Ekerö, avled
25 september i en ålder av 82 år.

• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före vår utgivningsdag.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00.

HÖSTLOPPIS

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ
Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

FÖNSTERPUTS
Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

Glöm inte RUT-avdraget!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Lördag - söndag
20 - 21 oktober
kl 10-16
Kafé med hembakat

Maurits
Isaksson

Välkommen!

* 5 juni 1942
har idag hastigt lämnat oss
i oändlig sorg och saknad
Skå
den 10 september 2012

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Förslag till stipendiater kan lämnas av föreningar, andra sammanslutningar, distriktorganisationer, fritidsgårdar liksom av de kommunala
enheter som bedriver någon form av ungdomsverksamhet.

O

SUSANNE och RAINER
Simon Filip

EN

Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium är
avsedd att stödja och uppmuntra ungdomsledare som har gjort värdefulla insatser i ungdomsarbetet inom Ekerö kommun.

ADELIE och LENN

AC - service
H

Ungdomsledarstipendium 2012

&YRHJULSINSTËLLNINGAR

SFÖRBUN

Läs mer på kommunens hemsida
www.ekero.se
Ansökan om stipendium eller förslag till
stipendiat skall lämnas till:
Ekerö Kommun, Kultur- och fritidsnämnden,
Box 205, 178 23 Ekerö.
Du kan även maila in din ansökan till:
kulturnamnden@ekero.se
Information om stipendiet kan fås av
Åsa Lindgren, telefon 08-560 391 51

YLVA
Släkt och många vänner

b ld
EKERO

Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du
bland oss fanns kvar
Men nu när Du gått
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns
allt det fina ändå

BYRA

Vi minns dej med glädje

mälaröarna
motiv - miljöer

Bredband,
är det något
för mig?
Ring

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

Tillbehör
till datorn?

Sista ansökningsdag är
den 31 oktober 2012

Ring

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

nyheter

2012

Jan 23
Feb 6, 20
Mar 5, 19

Redaktion

Annonser

KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se

THOMAS
Maxine Amanda

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Begravningen har ägt rum.

www.ekerobildbyra.se 

Stipendiet är på 15 000 kr.

STEFAN och SUSANN
Jenny

D

Ekerö kommuns

MÄLARÖARNAS

Vår älskade Pappa
Svärfar, Morfar och Farfar
Min käre

Husby skola, Munsö

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



Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

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

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

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

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

Anders Hjelm
Hemsida

www.malaro.com/mn
ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg

Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31

SMS:A 83691 TILL 71122

SMS:A 72293 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

 Pris 2 100 000 kr - 3 700 000 kr  Några med fin sjöutsikt  Del i brygga

ACCEPTERAT PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 2 698 kvm. EP 87 kWh/m²/år. Stugvägen 2. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

TOMT Tomtarea 1 040 m² - 1 452 m² . NäktergalsvägenÄlvnäs 1:275. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 87787 TILL 71122

EKERÖ ÄLVNÄS 7 st sjönära villatomter

 Välskött 50-talsvilla  Nytt helkaklat duschrum  Stor solig tomt

SMS:A 89518 TILL 71122

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ 5 rok, 137 + 27 kvm

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ TÖRNBY 5 rok, ca 132 + 79 kvm

 Pris 1 800 000 kr/tomt  Soligt sjönära läge  Del i brygga

 Ostört naturnära läge  Vidsträckt vy över åkrar  Dubbelgarage

TOMT Tomtarea 1 010 m² - 1 033 m². Älvnäs - Näktergalsvägen. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ SOMMARSTAD 8 rok, ca 192 + 100 kvm

 Familjevilla i toppskick m fantastisk utsikt över Ekerö k:a o Mälaren

SMS:A 90315 TILL 71122

EKERÖ ÄLVNÄS 4 plana villatomter

Christer Eriksson, Linn Lagerqvist,
Susanne Eriksson, Martin Larsson

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

ACCEPTERAT PRIS 5 500 000 kr/bud. TOMT 1 360 kvm . EP 62 kWh/m²/år. Allévägen 44. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 91871 TILL 71122

SMS:A 92180 TILL 71122

 Eftertraktat bostadsrättsradhus  Omtyckt 55+ förening  Sol hela dagen

ACCEPTERAT PRIS 5 295 000 kr/bud. TOMT 1 002 kvm. EP 119 kWh/m²/år. Åsbranten 32. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

ACCEPTERAT PRIS 1 395 000 kr/bud. AVGIFT 4 173 kr/månad. EP 61 kWh/m²/år. Kapplandsvägen 25. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 81972 TILL 71122

EKERÖ BRUNNA 2 rok, ca 67,5 kvm

 Vitputsad fasad, stora fönsterytor o terrass m sjöutsikt i soligt söderläge.

SMS:A 91433 TILL 71122

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, ca 157 kvm

EKERÖ HELGÖ 5 rok, ca 137 kvm + 37 kvm

FÄRINGSÖ HARHOLMEN 3 rok, ca 62 kvm + 42 kvm

 Rymlig familjevilla  Exklusivt Puustellikök  Pool med perfekt solläge

 Strålande solläge  Godkänt avlopp  Ca 350 m till Mälaren

ACCEPTERAT PRIS 3 975 000 kr/bud. TOMT 2 486 kvm. EP 308 kWh/m²/år. Backvägen 4. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 2 677 kvm. Harholmsvägen 20"Gläntan". EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 7 rok, 180 kvm

 Tillbyggd villa i toppskick  Stor solig hörntomt  Nära till båtklubb
ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 759 m² . EP 68 kWh/m²/år. Havrevägen 7. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 87795 TILL 71122

Stor efterfrågan
på bostadsrätter!
Vi på Svensk Fastighetsförmedling har under det
senaste 2 åren sålt över 50 bostadsrätter här i
kommunen med ett genomgående mycket bra
resultat. Efterfrågan på bostadsrätter är just nu
mycket stor och vi har flera kunder som deltagit i
våra budgivningar men ännu inte köpt.
Funderar ni på att sälja? Kontakta oss för en
riktigt bra affär!
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

