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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Under höstlovet bjuder Ekerö kultur in till en rysarvecka för alla modiga yngre öbor. Skräckkabinett med 
läbbiga figurer från världens alla hörn, skräckhistorier, halloweenpyssel och skräckpromenad står på pro-
grammet i de båda biblioteken. Häxtjejerna ovan var ute i Ekebyhovs bokskog redan i förra veckan.       
                 Foto: Ove Westerberg

Diskussion
i KF om 
hyresrätter
På kommunfullmäktiges möte var åsikterna 
många kring kommunens bostadspolitik. En 
delårsrapport presenterades också. | 4

FÖRÄLDRAPROTEST
Uppgårdsskolans föräldraförening uppmanar i ett 
öppet brev kommunen och polisen att satsa mer 
resurser för att stötta föräldravandrarna i arbetet med 
att stävja ungdomsproblem i Stenhamra. | sid 6 och 
24 tyck 

”Man kan också ställa sig frågan, ska olä-
genheterna under byggtiden av förbifarten 
endast drabba oss, som förmodligen icke 
är betjänta av förbifarten till mer än 25 
procent? En Ekerömodell, är lösningen, som 
avgiftsbefriar oss, som är skrivna i Ekerö 
kommun eller har fordon, som berörs... och 
omfatta gratis färjetransport Ekerö-Slagsta 
och den nya leden Färingsö Hässelby om 
den nu blir verklighet!” | 24 tyck

HAVSÖRN KAN VARA HOTAD
Planer på avverkning av skog på Björkö upprör Mälar-
öarnas naturskyddsförening. | 12

REKORDINSAMLING
Mälaröborna gjorde en rekordinsamling när de för 
fjortonde gången i ordningen samlade in pengar till 
Världens barn genom Radiohjälpen. | 16

UPPFINNARE 
OCH KONSTNÄR
Eva Anundi blev glaskonst-
närinna efter pensionen. 
Men inte nog med det, 
nu har hon uppfunnit en 
röksug. | 18
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
10-11 nov: Georg Miskar – 
minnesutställning. 17-18 
och 24-25 nov: Bo Lundaahl 
– stengods och porslin, 
Lars Westerman – måleri, 
tempera. Arr. Mälaröarnas 
konstförening.

Galleri Utkiken
”Skräckkabinettet”. Med 
skräckblandad förtjusning 
presenteras både välbe-
kanta och okända skräckfi-
gurer från runtom i världen. 
Rekommenderad ålder 
är från 7 år. T.o.m. 23 dec. 
Kulturhuset, Ekerö C.

Hantverksstallet
Maria Cotellessa – keramis-
ka skulpturer, betong. Öppet 
tor-sön 11-16, Jungfrusund.

EVENEMANG

Skrivarkvällar
Massor av kul skrivövningar 
och även fritt skrivande för 
alla som gillar att skriva och 
är mellan 10-16 år. Kost-
nadsfritt, ingen föranmälan 
krävs.  5 nov och därefter 
varannan måndagkväll kl 18 
- 19.30. Biblioteket, Ekerö C.

Författarbesök
Skådespelaren och ekerö-
bon Johan Hedenberg har 
skrivit boken ”Lill-Tarzan 
å jag”. Han berättar om 
sin uppväxt i Vällingby på 
60-talet och den samtida 

krackelerande folkhemsidyl-
len. 6 nov kl 19-20, bibliote-
ket, Ekerö C.

Skridskoskola
Skridsko- och konståknings-
skola för både gamla och 
nya medlemmar. Anmälan 
till Ekerö KK. 7 nov-12 dec, 
onsdagar kl 16.30-17.20, 
Allhallen. Arr: Ekerö KK.

Kräftor
Magnus Fürst, en av de 
främsta kräftkännarna, 
framstående limnolog och 
aktiv naturvårdare, berättar 
om kräftan. Fokus kommer 
att sättas på kräftans eko-
logi och nuvarande livssitua-
tion, men kulinariska tips 
blandade med myter och 
annan kuriosa står även på 
agendan. 7 nov kl 19, Ekeby-
hovs slott. Arr: Mälaröanas 
naturskyddsförening.

Film
8 nov kl 19.30: Pojken med 
cykeln, regi: Dardenne, 
Belgien, 2011, 87 min. 22 
nov kl 19.30: Avsked, regi: 
Takita, Japan, 2008, 125 
min. Medlemskort i Filmstu-
dion berättigar till inträde 
till höstens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas. 
Erskinesalen, Ekerö C.

Arkivens dag
Mälaröarnas folkrörelse-
arkiv ordnar allmän träff i 
samband med Arkivens dag. 
Arkivföreningen har valt det 
lokala temat ”Folkskolor” 

för Arkivens dag i år, trots 
att det nationella temat är 
”Framtiden”. 8 nov kl. 19, 
Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra. 10 nov: visning 
av skolbilder från Ekerö 
kommun. Ekerö-Munsö 
hembygdsförening har en 
stor bildsamling och har 
bidragit med skolbilder från 
Munsö och Ekerö. Visningen 
sker i samarbete med Mä-
laröarnas folkrörelsearkiv. 
Kl 13.15-14.30, biblioteket, 
Ekerö C. 

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

Ekebyhovs slott
10 nov, tema under helgen: 
”Trafikklösningar som får 
köerna till Ekerö att försvin-
na. 11 nov: Reversibla körfält, 
pendelbåt och spårbil. 
Kaféansvariga: Miljöpartiet 
de gröna. 
24 nov kl 14: Färingsö 
blåskvintett, ledare Jonas 
Dominique. 25 nov kl 14: 
Hallsta bykapell från Adelsö. 
Kaféansvariga: Närlunda-
skolan 5A och 5B.    

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 15 november)

             FORTS PÅ SIDAN 30
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TIPSPROMENAD – med fina priser!

www.vasterortdjursjukhus.se

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

Lätt 
att parkera, 

öppet alla dagar!

KATTENS DAG 2012
Lördag 1 december klockan 11-15

– Vi bjuder på glögg och lussekatter

25% RABATT
PÅ KATTFODER (max 2 st 

påsar/plattor torrfoder/våtfoder)

KANONERBJUDANDE
PÅ EVERCLEAN KATTSAND 6 kg

(max 1 förpackning per hushåll)

GRATIS DROP IN 
TANDKONTROLL
för din katt
klockan 11-13

GRATIS 
ANSIKTS-
MÅLNING 
för alla barn

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1 100 E Ekkke öörö centttrumEEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-11155.5.000000MåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11100.0.000000-11155.5.000000

Fira med oss!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

   

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

på alla glas!

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

Välkommen butik 
nr 10 vid S:t Eriksplan!

Gilla oss på Facebook! 

Vi på Ekerö firar 
vår systerbutik!

Värde upp till 1815:-

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

KÖP 6L VÄGGFÄRG & FÅ 3L TAKFÄRG*

––

LADY. När bara det bästa är gott nog.

Nödvändig för många. Trygg för alla!

DEVELOPED IN COLLABORATION WITH

– FÄRGEN AVGER INGA HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN VARKEN NÄR DU MÅLAR ELLER DEN TORKAR

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

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

V



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 5 495 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 203 kvm
Tomt: 1 086 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2011
Adress: Enlundavägen 28D
Ring för visning!

Nyproducerat 2-planshus med
exklusiva materialval och ljus
planlösning med stora fina
fönster. Bergvärme, braskamin,
bubbelbad och bastu - bara för
att nämna några detaljer som gör
husen till något extra! Bygglov för
dubbelgarage finns. Endast ett
hus av tre kvar! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2896.

FÄRINGSÖ SKÅ

Accepterat pris: 3 395 000:-
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
Ring för visning!

Fint hus i gammal stil med
charmiga detaljer bevarade.
Vedspis o kamin. Fönsterveranda.
Totalrenoverat-08. På tomten
finns ett till boningshus med
badrum, 4 sovrum o pentry. 5 min
till snabbuss mot Brommaplan.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3332.

FÄRINGSÖ ÖLSTA

Fast pris från 5 950 000:-
Antal rum: 7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt
Byggt: 0
Adress: Tallåsen 1-13
Visas sön 11/11 15.00-16.00

Nu har försäljningen av etapp 4 i
Västra Sandudden startat! C4-hus
bygger villor i två plan om 198
kvm på högt belägna tomter med
fantastisk utsikt över Mälaren. Nu
finns ett bra alternativ för den
stora familjen! 5 tomter kvar!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3141.

EKERÖ SANDUDDEN

Fast pris från 4 600 000:-
Antal rum: 5 rok
Boarea: 153 kvm
Byggt: 0
Adress: Sanduddsvägen 48-64
Visas sön 11/11 15.00-16.00

Nu startar försäljningen av en ny
etapp i populära Sandudden!
C4-hus bygger bra planerade
villor i två plan om 153 kvm på
Sanduddsvägen. Carport och
förråd ingår. Nära till den anlagda
dammen i området, skola,
förskola och busshållsplats. 9
tomter finns i denna etapp.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3294.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 1 395 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boarea: 45 kvm
Tomt: 2 722 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1955, ombyggt 1988
Adress: Flittens Väg 14
Ring för visning!

På vackra Adelsö - Mälarens
pärla, finns detta mysiga
fritidshus med
permanentstandard på stor och
plan naturtomt. Uteplats i
sydvästläge, modern köksdel och
egen båtplats via servitut! Ca 10
minuters promenad till färjan mot
Munsö. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3346.

EKERÖ ADELSÖ

Fast pris från 4 945 000:-
Antal rum: 7 rok
Boarea: 182 kvm
Tomt: 1 399 kvm
Byggt: 0
Adress: Fantans Väg 2-12
Visas sön 11/11 15.00-16.00

Sista chansen på Fantans väg,
etapp 3! C4-hus bygger villor om
170-182 kvm i två plan med fin
utsikt över den anlagda dammen i
området. Samma fina hustyp som
i de tidigare etapperna. Carport
och förråd ingår. Nu endast 4 st
kvar i denna etapp!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3164.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 2 650 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 126 kvm, biarea: 58 kvm
Tomt: 160 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1971, ombyggt 1989
Adress: Gräsåkersvägen 29D
Ring för visning!

Trevligt, välskött radhus, beläget i
lugnt barnvänligt område. Stort
kök som är utbyggt med
matplats. Stort vardagsrum med
utgång till trädgård och trädäckad
altan i bästa läge. Balkong och
uteplats på husets entrésida. Fem
bra sovrum. Garage i länga. Nära
till skola, dagis, bad, bussar och
fina strövområden i skog och
mark. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3366.

EKERÖ GRÄSÅKER

Accepterat pris: 3 500 000:-
6 rok, varav 3-2 sovrum
Boarea: 121 kvm, biarea: 101 kvm
Tomt: 3 149 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 47 kWh/kvm år
Byggt: 1965, ombyggt -94 och
2004
Adress: Flintvägen 3
Ring för visning!

Underbar oas på vackra Munsö.
Bör upplevas! Insynsskyddad
tomt med påkostat utekök.
Vedeldad badtunna. Garage med
massor av yta för förvaring. Två
utmärkta gästhus.
Badrocksavstånd till brygga o
grillplats. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1146.

EKERÖ EKEBY



Färingsö försam
ling 5 - 25 novem

ber 20
12

Gudstjänster
ONSDAG 7 NOVEMBER 
18.30 Timmermannens kapell 
Veckomässa, Lars Brattgård 

SÖNDAG 11 NOVEMBER 
11.00 Skå kyrka 
Gudstjänst med små och stora med  
nattvard, Kiki Svee avskedspredikar, 
Färingsö gospel kids, kyrkkaffe

ONSDAG 14 NOVEMBER
18.30 Timmermannens kapell 
Ungdomsmässa, Lars Brattgård 

SÖNDAG 18 NOVEMBER
10.00 Sånga kyrka 
Gudstjänst, Ellen Jakobsson, Solist

ONSDAG 21 NOVEMBER
18.30 Timmermannens kapell 
Veckomässa, Lars Brattgård 

SÖNDAG 25 NOVEMBER
15.00 Herman Palmsalen
Musikgudstjänst, Lars Brattgård.

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

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

Sammanträde
Färingsö församlings kyrkofullmäktige sammanträder i  
Stenhamra församlingsgård onsdagen den 7 november  
kl 19.00. Välkommen!

Bagge-effekten
FaVo-kören övar på torsdagar i Stenhamra. Kom med du 
också och drabbas av vår sångarglädje!
TORSDAG 8 NOVEMBER
19.00 Herman Palmsalen

Höstljus
Körkonsert med Lidingö 
manskör. Vi bjuds på en 
blandad repertoar med 
sakral musik från Sverige, 
Georgien och USA.
LÖRDAG 17 NOVEMBER
15.00 Skå kyrka

“Ryskt och polskt 
i salig blandning” 
Musikgudstjänst med Johan 
Kyllmar, cello och Rickard 
Backlund, piano. Musik av S 
Rachmannninov, F Chopin m fl. 
Lars Brattgård
SÖNDAG 25 NOVEMBER
15.00 Skå kyrka

4  nyheter | 

KOMMUNEN | Den 25 
oktober var det dags för 
höstens första kommun-
fullmäktigemöte där bland 
annat en delårsrapport 
presenterades. En bostads-
politisk diskussion upptog 
en stor del av kvällen men 
innan dess ägde även all-
mänhetens frågestund rum.

Det var fullsatt i Mälarökyr-
kans kafédel på allmänhetens 
frågestund. Vid tidigare frå-
gestunder har man suttit inne 
i fullmäktigesalen och använt 
sig av talarstolen. Nu satt invå-
nare och politiker tillsammans 
runt de olika kaféborden.

– Vi gick runt med trådlösa 
mikrofoner och allvarliga och 
stora frågor togs upp men i en 
mindre formell inramning, 
berättar Johan Elfver, infor-
mationsansvarig på kommu-
nen.

Personaltäthet i förskolan, 
väg 261, pojkar och flickors 
idrott var några av de ämnen 
som togs upp under fråge-
stunden.

Därefter tog kommunfull-
mäktiges möte vid och kom-
munens delårsrapport per au-
gusti 2012. 

– Den visar ett positivt re-
sultat som ligger på cirka 36 
miljoner kronor bättre i bud-
geten än vad vi trodde att det 
skulle vara, berättade kom-

munstyrelsens ordförande 
Peter Carpelan (M).

Anledningen till det posi-
tiva resultatet är högre skat-
teintäkter, återbetalning av 
sjukförsäkringspremier som 
alla kommuner har fått, hö-
gre reavinster än man räknat 
med och också att flera verk-
samheter håller sin budget 
och ligger på en bra nivå.

– Det som också är glädjan-
de är att vi det senaste året har 
kunnat amortera 66 miljoner 
på vår låneskuld. Prognosen 
för 2012 ser väldigt bra ut, 
ungefär 26 miljoner kronor 
plus om allt går som vi tror 
och Gud står oss bi, fortsatte 
Peter Carpelan.

Socialnämnden och bygg-
nadsnämnden går med un-
derskott.

– Det är naturligtvis inte 
bra men vi vet från kommun-
styrelsens sida att det pågår 
ett intensivt arbete i båda 
nämnderna för att se till att 
man har en budget i balans, 
sa Peter Carpelan. 

En av de punkter som upptog 
en längre tid under kvällens 
möte var bostadsbyggnads- 
och markanvändningsplanen 
för 2012. 

Lennart Nilsson (M), 
byggnadsnämndens ordfö-
rande inledde med att säga 
att grundregeln för bostads-
byggandets utveckling under 
kommande år är att det ska 
byggas cirka 140 nya bostä-
der per år, vilket ger 400 nya 
invånare.

Oppositionsrådet Lars 
Holmström (S) kritiserade 
formulering i planen: ”Av 
tillkommande lägenheter i 
flerbostadshus bör om möj-
ligt cirka 20 procent utgöras 
av hyreslägenheter.”

– För det första byggs det 
nästan inga lägenheter över-
huvudtaget i den här kom-
munen. För det andra så vet 
vi att vi inte har byggt en 
enda hyreslägenhet här sedan 
i början av 90-talet. Vi so-
cialdemokrater yrkar därför 
en ändring av texten till ”att 
som en viktig del av Ekerö 
kommuns bostadsbyggnads- 
och markanvändningsplan, 
ska 200 lägenheter per år 
uppföras under perioden 
2012- 2021 varav merparten i 
form av hyresrätter. 

Diskussionen kom igång 
ordentligt och Lars Holm-

ström frågade sig varför det 
inte byggts någonting på 20 
år.

Jan-Erik Billter (FP) replike-
rade med att detta inte stäm-
de och hänvisade till att det 
byggts nere vid Tunnlands-
vägen. Han höll dock med 
om att det byggts för lite.

– Halva mandatperioden 
har gått. Jag ser inga nya hy-
reslägenheter. Vi bygger 140 
nya bostäder per år, men det 
är bara småvillor eller stora 
villor. Det blir 400 nya invå-
nare och det blir många bilar. 
Vi har väntat i 20 år på nya 
bostäder. Det är nästan 10 år 
till att vi har en fjärde fil och 
då innebär det att vi ska vänta 
tio år till på några hyreslä-
genheter, sa Ylva Forslid, (Ö-
partiet).

Också miljöpartiets Kris-
ter Skånberg ifrågasatte bris-
ten på nybyggnation i kom-
munen.

– Vi har ett kommunalt bo-
stadsbolag och det står i det 
instrument som styr bola-
gets verksamhet att man ska 
bygga bostäder. Vi tycker att 
det skulle vara jättebra om vi 
kunde komma igång. Det är 
någonting som hindrar det 
men det kan kanske någon 
vänlig kommentera vad som 
gör att vi inte får bygga bostä-
der i Ekerö bostäder. 

Peter Carpelan svarade att 
den senaste planeringen i 
Ekerö bostäder innebär för 
Wrangels väg 70 lägenheter 
med start 2013, för Stenham-
ra 60 lägenheter 2015 och 
Ekerö centrum 70 lägenheter 
2017.

– Den som läser den plan 
som vi har skrivit ser att det 
är ett massivt lägenhetsbyg-
gande. Problembilden är om 
vi kan hålla den takten med 
tanke på den infrastruktur 
och den vägsituation vi har. 
Det är kanske framförallt det 
som vi ska fundera på, inte 
att det kommer att byggas  
för lite lägenheter, sa Peter 
Carpelan.

– Det som står i en val-
plattform måste väl gälla 
mandatperioden och inte nå-
gon annan gång. I alliansens 
valplattform står att ”under 
mandatperioden av tillkom-
mande lägenheter i flerfa-

miljshus, bör om möjligt 
cirka 20 procent utgöras av 
hyreslägenheter.” Jag kan för-
stå att man kanske inte riktigt 
hinner att komma igång och 
bygga så mycket 2014. Men 
kan ni inte komma med en 
deklaration inför kommande 
mandatperiod och försäkra 
oss om att om möjligt, det ska 
byggas 20 procent då, så att 
det händer någonting någon 
gång när det gäller hyreslä-
genheter, sa Krister Skånberg.

Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Ö-partiet 
yrkade på ändring med me-
ningen  ”Att, som en viktig 
del av Ekerö kommuns bo-
stadsbyggnads- och mark-
användningsplan, ska 200 
lägenheter per år uppföras 
under perioden 2012- 2021 
varav merparten i form av hy-
resrätter”. Krister Skånberg, 
(MP) yrkade på tillägg att en 
tredjedel av de bostäder som 
byggs under 2014-2021 ska 
vara hyresrätter.

 Beslut togs om bostads-
byggnads- och markanvänd-
ningsplan  av fullmäktige 
enligt kommunstyrelsens 
förslag med reservation från 
Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet, Ö-partiet och 
Miljöpartiet.

EWA LINNROS

Bostadsbyggnadsfrågor på KF

”Halva mandat-
perioden har gått. 
Jag ser inga nya 
hyreslägenheter.”

”Den som läser 
den plan som vi 
har skrivit ser att 
det är ett massivt 
lägenhetsbyg-
gande. ”



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

Priserna gäller vecka 45 t o m söndag 11/11-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Fars Dag! 
Bjud pappa på middag 

med en riktigt god köttbit.

 Kaffe 
 Zoega.   500 g. 

  Hela bönor.  

 Jfr pris 98:00/kg.     

  

 49k   /förp  

 Pommes Strips 
 ICA.   1 kg.    

     

  

 10k    /kg 

 T ill världens 

bästa Pappa! 

 Choklad 
 Åre Chokladfabrik.   100 g.    

 Biff/Entrecôte 
 Svenskt butikskött.

Ursprung Sverige.     

Hängmörat.  

    

  

 249k    /kg 

 Fars dags 
 Tårta 
 Vivels Bageri.   6–bitar.   Inkommer torsdag.  

     

  

9 9k    /st 

  

 59k    /st 

 Såser 
 Lomanders.   245 g.    

 Jfr pris 91:84/kg.     

 2 för 

 45k     



6  nyheter | 

ADELSÖ | Samåkning via 
ett smidigt bokningssys-
tem för mobiltelefonen 
startar nu som pilotprojekt 
på Adelsö. Om tillräckligt 
många hakar på, kan sys-
temet utvidgas till andra 
kommundelar.

Initiativet har tagits av fören-
ingen Gröna ön Adelsö och 
inspirationen kommer från 
Tolg, en liten by med 500 in-
vånare utanför Växjö. Där har 
systemet använts så fram-
gångsrikt att det 2011 utsågs 
till ”Årets landsbygdsinno-
vation”.

– Bara en månad efter star-
ten i Tolg hade 93 användare 
registrerats och sammanlagt 
249 mil samåkts, berättade 
Maja Söderberg från Tolg i 
våras under en föreläsning på 
Adelsö, arrangerad av Gröna 
ön Adelsö.

Så här fungerar systemet, 
utformat av en webbyrå:

Intresserade registrerar sig 

som chaufför, passagerare 
eller både och. Chauffören 
matar enkelt in tider och kör-
sträckor. Den som vill åka 
väljer dag och sträcka och 
får då upp en lista på chauf-
förer, väljer vem man vill åka 
med och på vilka hållplat-
ser man vill stiga av. Däref-
ter klickar man ”spara”. Då 

går det automatiskt iväg ett 
SMS till chauffören. Chauf-
fören bekräftar eller nekar 
resan genom att följa en länk 
i SMS:et. 

Den som har en äldre mo-
biltelefon svarar bara genom 
att SMS:a OK eller NEJ. Varje 
kvartal får passageraren en 

faktura och chauffören en 
utbetalning. 

Minderåriga behöver 
målsmans tillstånd för att 
kunna samåka. Systemet 
kan användas också från da-
torn.

– De som kanske i första 
hand får nytta av det här på 
Adelsö är nog ungdomar 

som åker på träning och äldre 
som saknar bil, tror Anita 
Björk i styrelsen för Gröna 
ön Adelsö.

Maja Söderberg i Tolg, 
pekar inte bara på fördelar 
med systemet som bland 
annat är minskade koldi-
oxidutsläpp, sparade ben-
sinpengar, kortare bilköer, 
utan också potentialen för 
oväntade möten. 

– Som till exempel samåk-
ningen där den ene skulle på 
hockeymatch och den andre 
till operan. Gemenskapen 
har ökat påtagligt i Tolg, sä-
ger hon.

Projektet som delfinansieras 
av landstinget, länsstyrelsen 
och Ekerö kommun kom-
mer att pågå under ett år. 
Därefter görs en utvärdering 
med uppgifter bland an-
nat om mest frekventa tid-
punkter, statistik över vilka 
åldersgrupper som använt 
mobilsamåkningen samt be-

räkning på hur mycket kol-
dioxidutsläpp som sparats 
in.
Fler och ingående förkla-
ringar utlovas den 24 no-
vember i Pannrummet på 
Adelsö. Då är det registre-
rings- och lanseringsfest 
där, med närproducerad 
mat, bar och musik.

– Ju fler som registrerar sig, 
desto bättre kommer mo-
bilsamåkningen att fungera. 
Hela systemet är beroende 
av adelsöbornas medverkan, 
säger Anita Björk.

Adelsö blir först ut med mobilsamåkning

Maja Söderberg kommer till Adelsö den 24 november och berättar om erfarenheterna från Tolgs mobilsamåk-
ning.                               Foto: Ove Westerberg

”De som kanske 
i första hand får 
nytta av det här är 
nog ungdomar som 
åker på träning”

STENHAMRA | Uppgårds-
skolans föräldraförening 
har tidigare sagt ifrån då de 
tycker att kommunens och 
polisens resurser inte räcker 
till för att stävja ungdoms-
problemen. Nu protesterar 
de på nytt genom ett öppet 
brev ställt till kommunstyrel-
sen och polisen.

För andra gången på ett halv-
år skriver föräldraföreningen 
ett brev för att tala om att de 
tycker att situationen i Sten-
hamra börjar urarta.

– Vi tycker att det är allde-
les för stökigt och rörigt på 
helgkvällar och helgnätter 
runt Stenhamra centrum. 
Det finns mycket alkohol 
och även en hel del droger, 
berättar Malin Åhlberg, ord-
förande i Uppgårdsskolans 
föräldraförening.

Efter att föräldravandring-
arna i Stenhamra har fört en 
förhållandevis tynande till-
varo har de under senaste året 
fått ett rejält uppsving och på 
helgerna är det oftast föräld-
rar närvarande på de platser 
där ungdomarna rör sig.

Malin Åhlberg berättar om 
äldre ungdomar som drar 
med sig yngre i missbruk 
och även att man misstänker 
att försäljning av alkohol och 
droger pågår förhållandevis 
öppet i området. En av de sa-
ker som bekymrar henne är 
att ungdomarna är så opåver-
kade av vuxennärvaron.

– När vi kommer så kan 
det stå uppdukat med alko-
hol och ungdomarna bryr sig 
inte ens om att plocka undan 

för de vet att vi inte har några 
befogenheter, fortsätter hon.

Hon upplever att föräldra-
vandrarna behöver mer stöd 
av polis och fältassistenter 
för att få större möjlighet att 
få bukt med problemen. Hon 
har bara gott att säga om det 
jobb de uträttar när de är på 
plats, men tycker att resur-
serna är för knappa.

– Sist jag var ute och vand-
rade ringde vi efter polisen, 
men då kunde de inte komma 
för att de var utlånade till ett 
annat distrikt.

Enligt Tommy Stiernerlantz, 
chef på Ekerö närpolis, är inte 
utlåningen av poliser något 
stort problem.

– Jag har haft tre man ut-
lånade under en tvåveckors-
period nyligen, men under 
den tiden var deras kollegor i 
tjänst så det har inte påverkat 
polisens närvaro i Stenham-
ra, säger han.

Däremot konstaterar han 
att det är ett faktum att ung-
domsrelaterade brott är ett 
problem i kommunen för 
närvarande.

– Vi har jobbat väldigt 
kraftfullt mot ungdomar un-
der denna sommar och höst 
och har just nu ett femtiotal 
ärenden som vi utreder. Mer-
parten av dem har dock skett 
på Ekerösidan, fortsätter han.

Han menar att många upp-
lever att det är polisens sak att 
uppfostra ungdomarna, men 
att han anser att det är för-
äldrarnas ansvar att vara där 
ungdomarna är och se till att 
de sköter sig.

– Jag brukar säga att när ditt 

barn går ut ska du själv också 
ta på dig jackan och gå med. 
De föräldrar som är ute och 
vandrar kan också uppmana 
andra föräldrar att följa med.

Han uppmanar också alla 
att vara vaksamma och rap-
portera till polisen om man 
ser något som är olagligt, till 
exempel langning av alkohol.

– Skriv upp bilnumret el-
ler ta en bild och försvinn 
sedan från platsen om du 
tycker att det känns obe-
hagligt. Vi följer alltid upp 
alla ärenden, säger han, och 
framhåller att polisen gör 

mycket utredande jobb som 
inte syns, men som får stor 
effekt.

Under en period efter 
sommaren har kommunen 
endast haft en fältassistent 
i tjänst, vilket har varit både 
ett arbetsmiljöproblem med 
tanke på att det är ett olämp-
ligt uppdrag att utföra ensam 
och ett resursproblem. Britt-
Marie Fransson, verksam-
hetschef för barn och ung-
dom på socialtjänsten, kan 
dock berätta att det finns en 
ljusning i sikte.

– Vi håller just nu på och 

rekryterar ytterligare en 
fältassistent som ska jobba 
på heltid. Det kan dock ta 
några månader med tanke 
på att den vi kommer an-
ställa förmodligen har ett 
jobb med upp till tre måna-
ders uppsägningstid, säger 
hon.

Under tiden har de timan-
ställt en fältassistent som ti-
digare jobbade i kommunen 
för att kunna ha fältassisten-
terna i tjänst på helgnätterna 
i så stor utsträckning som 
möjligt.

Britt-Marie Fransson poäng-
terar också att det förebyg-
gande arbetet är av stor vikt 
när det gäller att få bukt med 
ungdomsproblemen.

– Vi är otroligt medvetna 
om att det behöver göras mer 
på området. Därför kommer 
vi bland annat att öppna en 
öppenvårdsmottagning un-
der 2013 där föräldrar kan få 
stöd utan krav på att man be-
höver registrera sig, berättar 
hon.

LO BÄCKLINDER

Stenhamraföräldrar i protest 
mot polisen och kommunen

Runt om Stenhamra centrum håller många ungdomar till på helgerna. Mycket alkohol och droger förekommer.                                   Foto: Lo Bäcklinder



KONSERT 
Sön 25/11 kl 19.00 i  
Drottningholms slottskyrka

MUSIK AV 4 UNGA  
TONSÄTTARE   
Lyrisk musik för  
harmonium och slagverk – 
uruppföranden, 
Musik av  
Molly Kien, Cecilia Persson,  
Lina Langendorf och Jannis Xenakis

framförs av  
Bengt Tribukait, cembalo och 
harmonium  
Pontus Langendorf, slagverk

 

KYRKSIDAN

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

Gudstjänster

Mer information:

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

Nyheter & information från våra församlingar                                                   nr 17  2012

Onsdag 7/11
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Pernilla Hammarström

Söndag 11/11
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA,  Pehr-Albin Edén, 
Sonorakören, dir: Mait Thoäng

Lovö kyrka kl 11.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST MED 
SAMTAL, Karin Frödinger,  
orgel: Gudrun Pettersson

Munsö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST, Pernilla 
Hammarström, Barnkören under 
ledning av Mie Johansson

Ekebyhovskyrkan  kl 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST, Pehr-
Albin Edén, orgel: Gudrun Pettersson

Onsdag 14/11
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund

Söndag 18/11
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, 
Lizen Anterud, Ekeröensemblen,   
dir: Kerstin Baldwin

Lovö kyrka kl 11.00
SÖNDAGSMÄSSA MED HELIGA 
DANSER, Jonas Gräslund, AnneLi 
Holmgren Lomaeus, orgel: Helena 
Hansson

Ekebyhovskyrkan  kl 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA MED HELIGA 
DANSER, Jonas Gräslund, Staffan 
Eklund, AnneLi Holmgren Lomaeus, 
orgel: Helena Hansson, Avtackning 
av Pernilla Hammarström

Adelsö kyrka kl 18.00
TEMAGUDSTJÄNST, Lizen Anterud, 
orgel: Gudrun Petterson

Onsdag 21/11
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund 

Söndag 25/11
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA,  Pehr-Albin Edén, 
orgel: Torbjörn Gustavsson

Munsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Christer Kivi,  
orgel: Gudrun Pettersson

Ekebyhovskyrkan  kl 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST med 
bibliolog – församlingen predikar 
Jonas Gräslund, fagott: Pelle  
Hansson, orgel: Helena Hansson 
Middag (50:-) 
18.00 Film: Melancholia

Drottningholms slottskyrka kl 
16.00 HÖGMÄSSA, Christer Kivi, 
orgel: Leif Asp 
kl 19 KONSERT

KYRKRADION 101,4 mHz                
lördagar 12.00-13.00

10/11 HELIGA BERÄTTELSER

17/11 KYRKOR PÅ FÄRINGSÖ

24/11 S:T LUKAS – VAD ÄR DET?

                        
          SOPPLUNCHER

Torsdagar kl 11.45 Musik  
kl 12.00  Soppa i  Ekebyhovskyrkan

8/11 Orgel på svenska, Kerstin Baldwin 
15/11 Bachkoraler, Bengt Tribukait
22/11 Romanser till lunch, sång: 
Lennart Lundblad, piano: Kerstin 
Baldwin

MORGON- 
MEDITATIONER 
När mörker och kyla 
sänker sig så sjunker vi 
in i tystnad och stillhet

Var: Ekebyhovskyrkan 
När: onsdagar 3/10-19/12  
(ej 14/11) kl 8.30-9.00 
Ledare: Jonas Gräslund 

November - årets  
mörkaste tid ...
Dagarna blir kortare och kortare. Nu kurar vi ihop oss in-
omhus. Många njuter av lugnet och kravlösheten – andra 
längtar till första advent då alla fönster fylls av ljus...

Sannerligen vad ni har 
gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni 
gjort för mig.

Text: Marianne Abrahamsson

       TEOLOGI för nyfikna

Hur kan man läsa de heliga 
berättelserna för att de ska bli 
meningsfulla?

Må 12/11 kl 19.00-21.00 
(18.30 Kaffe/te och smörgås)
Var: Ekebyhovskyrkan
Ledare:  Mårten Mårtensson

VILA OCH 
VÄXA

Det är advent!
Vi ägnar oss åt stämningshöjande 
aktiviteter som att göra julkransar 
och annat pyssel.
Vi myser vid brasan och till lunch 
provsmakar vi ett par finesser från 
det kommande julbordet. 

Lördag 1/12 kl 10.00-15.00 i 
Klockargården
150 kr. Lunch och kaffe ingår.
Frågor, anmälan: Lena Burman 
Holmgren, 08-560 387 21
lena.burmanholmgren@ 
svenskakyrkan.se

Kyrkornas

Troxhammar Gård
ÖPPET VARJE LÖRDAG

10.00-14.00  
INLÄMNING TI 13.00- 20.00, LÖ 10.00-14.00 

Snart är advents-  och julsakerna framme

MYCKET JULKLAPPAR FÖR PENGARNA! 

foto: Kyrkobild



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

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

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

  

  

  

Oa-Vägen 7, 246 kvm Ekerö Lundhagen

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1967 Boarea: 123 kvm

Biarea: 123 kvm Rum: 8 Tomt: 920 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 4 650 000 kr

  

  

  

Melonvägen 16, 131 kvm Ekerö Närlunda

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1967 Boarea: 131 kvm

Rum: 6 Tomt: 420 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 3 650 000 kr

  

  

  

Alvikens Gårdsväg 14, 161 kvm Färingsö Stenhamra

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1953 Boarea: 121 kvm

Biarea: 40 kvm Rum: 4 Tomt: 2 575 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,

lena.falck@maklarringen.se Accepterat pris: 3 950 000 kr

  

  

  

Stavsborgsvägen 36, 146 kvm Färingsö Stavsborg

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1978 Boarea: 146 kvm

Rum: 5 Tomt: 1 336 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se Pris: 2 375 000 kr

  

  

  

Klockarvägen 11, 224 kvm Ekerö Sundby

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1956 Boarea: 137 kvm

Biarea: 87 kvm Rum: 8 Tomt: 1 732 kvm

Energideklaration: 76 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,

maria.pettersson@maklarringen.se Accepterat pris: 3 950 000 kr

  

  

  

Sidenvägen 31, 123 kvm Ekerö Träkvista

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1961 Boarea: 123 kvm

Biarea: 30 kvm Rum: 6 Tomt: 467 kvm

Energideklaration: 94 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 2 975 000 kr



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

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82 
Telefon: 08-560 328 40 
Mail: ekero@maklarringen.se

  

  

  

Söderbacksvägen 3, 64 kvm Ekerö Munsö

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Bostadsrätt Byggår: 1992 Boarea: 64 kvm

Rum: 2 Avgift: 4 360 kr/mån

Energideklaration: 66 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 650 000 kr

  

  

  

Solhemsvägen 3A, 283 kvm Ekerö Närlunda

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1947 Boarea: 148 kvm

Biarea: 135 kvm Rum: 5 Tomt: 1 479 kvm

Energideklaration: 106 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,

lena.falck@maklarringen.se Accepterat pris: 3 600 000 kr

Nyhet! Kom på visning hos   
så får du en Adresslott, helt gratis!

En lott för livet. Gratislotten är ett samarbete mellan 
Läkarmissionen, Mäklarringen och Adresslotteriet.  

et. Gratislotten är ett samarbete mellan 
en, Mäklarringen och Adresslotteriet.

 
ott, helt gratis!

Du kan
vinna

3 miljoner!

  

  

  

Ölstavägen 104, 130 kvm Färingsö Ölsta

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 2009 Boarea: 130 kvm

Rum: 5 Tomt: 1 830 kvm

Energideklaration: 57 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 400 000 kr

  

  

  

Ekuddsvägen 32D, 91,5 kvm Ekerö Ekudden

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Bostadsrätt Byggår:  1985/1986

Boarea: 91,5 kvm

Rum: 3 Avgift: 6194 kr/mån

Energideklaration: 59 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,

helene.dahlback@maklarringen.se
Accepterat pris: 1 475 000 kr

  

  

  

Gräsåkersvägen 5C, 172 kvm Ekerö Gräsåker

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1972 Boarea: 116 kvm

Biarea: 56 kvm Rum: 5 Tomt: 160 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,

helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 2 850 000 kr



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

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

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

  

  

  

Skördevägen 12, 213 kvm Ekerö Väsby

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1975 Boarea: 152 kvm

Biarea: 61 kvm Rum: 6 Tomt: 904 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 4 195 000 kr

  

  

  

Paradisvägen 9, 203 kvm Ekerö Tappsund

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1964 Boarea: 161 kvm

Biarea: 42 kvm Rum: 5 Tomt: 910 kvm

Energideklaration: 50 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 4 495 000 kr

  

  

  

Slåttervägen 13, 226 kvm Ekerö Väsby

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 113 kvm

Biarea: 113 kvm Rum: 5 Tomt: 974 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 4 450 000 kr

  

  

  

Brokadvägen 5, 358 kvm Ekerö Träkvista

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1939 Boarea: 238 kvm

Biarea: 120 kvm Rum: 8 Tomt: 1 186 kvm

Energideklaration: 83 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,

helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 7 500 000 kr

  

  

  

Fantholmsvägen 10, 228 kvm Ekerö Träkvista

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1998 Boarea: 200 kvm

Biarea: 28 kvm Rum: 6 Tomt: 1 281 kvm

Energideklaration: 87 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,

helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 6 450 000 kr

  

  

  

Brunnavägen 41, 224 kvm Ekerö Brunna

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1963 Boarea: 162 kvm

Biarea: 62 kvm Rum: 6 Tomt: 920 kvm

Energideklaration: 166 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,

maria.pettersson@maklarringen.se Accepterat pris: 4 650 000 kr



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

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82 
Telefon: 08-560 328 40 
Mail: ekero@maklarringen.se

  

  

  

Högbovägen 21, 229 kvm Ekerö Skärvik

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 187 kvm

Biarea: 42 kvm Rum: 8 Tomt: 1 223 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 6 250 000 kr

  

  

  

Sjöutsikten 11, 111 kvm Ekerö Sandudden

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 2002 Boarea: 111 kvm

Rum: 4 Tomt: 398 kvm

Energideklaration: 101 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,

helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 3 900 000 kr

  

  

  

Målvägen 3, 252 kvm Ekerö Träkvista

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1973 Boarea: 126 kvm

Biarea: 126 kvm Rum: 7 Tomt: 848 kvm

Energideklaration: 72 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,

maria.pettersson@maklarringen.se Accepterat pris: 3 975 000 kr

Visning:  

158 kvm Färingsö Mörby

Adress: Mörbyvägen 48

Typ: Villa Byggår: 2010 Boarea: 158 kvm

Biarea: 25 kvm Rum: 7 Tomt: 1 003 kvm

Energideklaration: 74 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 390 000 kr

Visning:  

231 kvm Ekerö Sommarstad

Adress: Älgstigen 3

Typ: Villa Byggår: 1980 Boarea: 217 kvm

Biarea: 14 kvm Rum: 7 Tomt: 1 399 kvm

Energideklaration: 73 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 975 000 kr

Visning:  

186 kvm Färingsö Mörby

Adress: Gryningsvägen 1

Typ: Villa Byggår: 2011/2012 Boarea: 186 kvm

Rum: 6 Tomt: 1 304 kvm

Energideklaration: 36 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 650 000 kr

Visning:  

97 kvm Ekerö Sandudden

Adress: Mälarvyn 1

Typ: Bostadsrätt Byggår: 2002 Boarea: 97 kvm

Rum: 4 Våning: 2 Avgift: 5 370 kr/mån

Energideklaration: 108 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,

helene.dahlback@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 750 000 kr

Nyhet! Kom på visning hos   
så får du en Adresslott, helt gratis!

En lott för livet. Gratislotten är ett samarbete mellan 
Läkarmissionen, Mäklarringen och Adresslotteriet.  

et. Gratislotten är ett samarbete mellan 
en, Mäklarringen och Adresslotteriet.

 
ott, helt gratis!

Du kan
vinna

3 miljoner!
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BJÖRKÖ | Mälaröarnas 
naturskyddsförening 
slår larm om omfattande 
avverkningsplaner på 
Björkö som bland annat kan 
utgöra ett hot mot havsörn 
som häckar på ön.

Mälaröarnas naturskydds-
förening har fått fram infor-
mation via Skogsstyrelsen 
om att det finns avverknings-
anmälningar på samman-
lagt cirka 20 hektar på södra 
Björkö, fördelat på tre närlig-
gande områden. 

– En så stor avverkning är 
mycket ovanlig på Mälaröar-
na i allmänhet och på Björkö 
i synnerhet, säger Bo Nylén, 
ordförande i Mälaröarnas na-
turskyddsförening.

Föreningen har i samar-
bete med Ekerö kommun 
genomfört en naturinven-
tering som senast uppda-
terats 2002. Denna skrift 
upptar särskilt skyddsvärda 
områden i kommunen och 
är ofta ett tungt vägande in-
strument vid bedömning av 
olika exploateringsplaner 
samt i vilken grad dessa bör 
genomföras.

Samtliga myndigheter i 
länet med ansvar för den 
fysiska planeringen på Mä-

laröarna använder i stor ut-
sträckning denna skrift.

– Vi i Mälaröarnas natur-
skyddsförening är minst 
sagt upprörda över att dessa 
avverkningar genomförs. 
Södra Björkös skogar är san-
nolikt de äldsta, vackraste 
och mest orörda skogarna i 
Ekerö kommun, ja, förmod-
ligen i hela länet. Den nästan 
totala avsaknaden av yngre 
stubbar berättar också att 
endast obetydlig avverkning 
skett på lång tid, i vissa fall 
på hundratals år. Dessutom 
är stora partier starkt kalk-
påverkade, vilket inte minst 
avslöjas genom den ovanligt 
rika svampfloran, som hy-
ser åtskilliga krävande och 
sällsynta arter, fortsätter Bo 
Nylén.

I naturinventeringen har 
hela södra Björkö klassats 
som synnerligen skyddsvärt.
Förutom de skogliga natur-
värdena, häckar sedan 2011 
havsörnen på södra Björkö. 

– Det behöver väl knap-
past påpekas att detta faktum 
omöjliggör all avverkning 
på denna del av ön, säger Bo 
Nylén.

Skogsstyrelsen har varit på 
plats tillsammans med läns-

styrelsen och de har konsta-
terat att ett område är mycket 
biotopiskt. Länsstyrelsen har 
börjat att titta på om man kan 
göra ett naturvårdsavtal med 
bonden som är markägare. En 
annan av avverkningarna är 
inte mycket biotop förutom 
ett antal grova tallar.

– Vi har sagt till bonden att 
vi anser att han bör lämna de 
gamla tallarna. I övrigt kan vi 
inte göra så mycket mer. Han 
har rätt att avverka genom att 
det inte finns mycket biotop. 
Sedan är det också ett mindre 
område som är ganska hårt 
drabbat av granbarkborre. 
För att bli av med skadeinsek-
terna får vi godkänna den av-
verkningen. För andra, käns-
ligare områden har vi också 
pekat på att han kan avverka 
ett annat område med yngre 
skog istället som har varit fö-
remål för skogsbruk tidigare, 
så att de viktigaste områdena 
skyddas, säger Anders Blom-
qvist, skogskonsulent på 
Skogsstyrelsen och tillägger:

– Skogsstyrelsen har dock 
ingen möjlighet att skydda 
halva Björkö eftersom det 
inte är naturreservat. Vi för-
söker att rädda det som räd-
das kan. Samtidigt får man 
inte glömma att bonden själv 

är verksam på Björkö. Om 
inte han kan bruka sin mark 
så får han svårigheter. 

Mälaröarnas naturskydds-
förening motsätter sig all 
avverkning på södra Björkö. 
De förordar istället ett av-
verkningsstopp på åtmins-
tone femtio år, där markäga-
ren får en rimlig ersättning 

för förlorad förtjänst. Ett 
motsvarande avtal finns idag 
mellan Skogsstyrelsen och 
Malmvik avseende ”blåsipps-
backen”. 

– I slutändan anser vi att 
hela ön bör införlivas med 
världsarvet, alternativt att 
södra Björkö avsätts som 
naturreservat. Vidare för-
utsätter vi att kommunens 

förtroendevalda tar sitt 
ansvar i ärendet och aktivt 
bidrar till att Björkös omist-
liga skogar får bestå samt 
att ett gynnsamt avtal mel-
lan markägaren, Skogssty-
relsen och kommunen kan 
komma till stånd, avslutar 
Bo Nylén.

                           EWA LINNROS

Avverkningsplaner upprör
Häckande havsörn på Björkö kan vara hotat av en avverkning

På Björkö häckar en havsörn. Trädet på bilden är dess boträ. En avverkning på Björkö skulle kunna vara ett hot 
mot havsörnen.                             Foto: Kenneth Bengtsson

 

Läckra cafédagar på Ekebyhovs slott 
10 -11 november kl 12 -16

  

PÅ LÖRDAGEN

Kl 13.30: MP:s miljöpris delas ut till 

Föreningen Gröna Ön och Färingsö hem-

bygdsförening.
Kl 14: Pendelbåt Ekerö – Stockholm! 

Anders Rörby, projektledare för Sjövägen, 

www.sjovagen.nu, berättar om pendelbåten 

som kör folk från Nybroplan till Saltsjö-

kvarn – Finnboda – Nacka Strand – Lidingö 

– Frihamnen. Pilotprojektet blev en ome-

delbar succé när det startade 2010.

Kl 15: Karlsson Jazz www.cmsone.se/jazz

PÅ SÖNDAGEN
Kl 14: Undersökningen av Ekeröbornas livskvalitet introduceras av Björn Dahlström, Columbi Research, www.columbiresearch.
com. Alla inbjuds att lämna sina svar. Det tar max 10 minuter och den som lämnar sin mail-adress får en rapport i lådan då alla svar kom-mit in. Vi bjuder deltagarna på något gott till kaffet.

Vårt omvittnat delikata kaffebord står uppdukat lördag 
och söndag till traditionellt låga priser. 



Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 
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Erbjudandet gäller 3/11 – 17/11 2012

Svensk Mattlackad 
Ek, 3-stav – en riktig 
kvalitetsprodukt.

Vitlaserad  
och mattlackad.

Ny leverantör 
PREMIÄRPRIS

Borstad, mikrofasad och 
mattlackad Ekplanka.  

10 mm – omslipningsbar.

Harmonyserien

– infärgat golv!

H
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FÄRINGSÖ | Missnöjet 
kring den nedlagda buss-
linjen 318 fortsätter från 
föräldrar till barn vars resor 
till och från skola och fri-
tidsaktiviteter påverkats 
negativt. Den 19 oktober 
hade de ett möte med 
Arrivas huvudkontor.

Drygt 130 föräldrar har en-
gagerat sig aktivt för de ung-
domar som drabbats av den 
indragna busslinjen.  

– Jag engagerar mig som 
förälder på Färingsö, men 
ännu mer i min roll på Fabri-
ken och i mitt uppdrag med 
att främja lokala mötesplat-
ser runt om i kommunen för 
ungdomar. Fritidsgården i 
Stenhamra och Kultursko-
lans aktiviteter på Uppgårds-
skolan har redan märkt ett 
bortfall på grund av omöjliga 
kommunikationer. Det tar 
till exempel mellan 58 till 75 
minuter att ta sig till Hilles-
hög från Stenhamra en fre-
dagskväll. Nu sker alltså en 
segregering av ungdomarna. 
Vissa har inte längre kommu-
nens utbud av fritidsaktivite-
ter tillgängligt, säger Ingrid 
Rogblad som är aktivitetsut-
vecklare på Fabriken som är 
Mälaröarnas centrum för ung 
kultur.

Föräldraföreningarna har 
lämnat in en gemensam skri-

velse till SL, kommunen och 
skolornas rektorer.  I skrivel-
sen där problematiken pre-
senteras, är säkerheten en av 
de aspekter man tar upp. Man 
menar att denna har försäm-
rats för barnen då de nu mås-
te göra  bussbyten. Dessa sker 
utmed trafikerade vägar utan 
busskurer. 

Man säger också att många 
av barnen inte förstår var och 
när de ska byta och till vilken 
buss. Detta har lett till att 
barn har fått hoppa av och gå 
utmed trafikerade vägar för 
att komma till rätt busshåll-
platser eller helt enkelt valt 
att promenera hem. Vidare 
menar man att själva skol-
gången påverkas negativt då 
eleverna får gå tidigare från 
lektioner för att hinna med 
bussen och missar i och med 
det ”värdefull skoltid som 
uppgår till flera dagar när 
man slår ut det på ett år.” 

Tillsammans med kommu-
nens trafikplanerare, Jonas 
Hedh, hade representanter 
från föräldraföreningen ett 
möte med Arriva den 19 ok-
tober.

– Arriva ska se om det finns 
möjlighet att få mer pengar 
från SL för att kunna lägga in 
en eller två direktlinjer på ef-
termiddagarna från Jäsängen 
till Stenhamra. Det här blir 

tidigast till hösttidtabellen 
2013, men ingenting är sä-
kert, säger Jonas Hedh.

Beslutet att lägga ner linje 318 
är delvis baserat på statistik 
som visade att det i genom-
snitt var som mest 10-15 per-
soner spritt på flera turer som 
reste med 318 från ”Hilles-
högsområdet” till Stenhamra 
vid tiden för skolans start på 
morgonen och omvänt vid ti-
den för skolans slut på efter-
middagen. Arriva ska nu gå 
igenom höstens resandesta-
tistik och utifrån den lägga 
förslag till SL. 

– Den statistiken lär ju vara 
ännu sämre eftersom fler och 
fler skjutsar eleverna med bil. 
Det är i sig ohållbart för fa-
miljernas ekonomi såväl som 
för miljön och trafiksituatio-
nen på de smala vägarna, sä-
ger Ingrid Rogblad.

På mötet framhölls från 
föräldrasidan att det är akut-
läge redan nu inför vin-

tertidsomläggningen med 
mörker och kyla. Arrivas 
huvudkontor ska därför kolla 
upp med Arriva Ekerö hur 
mycket det kan tänkas kosta 
att nu under vintern sätta in 
någon typ av direktlinje. 

– Kanske det kan ske i bästa 
fall, men med tanke på att det 
kostar mycket pengar så är 
det nog knappast troligt att 
det blir av tyvärr. Dessutom 
är det problem med plats för 
en till buss på bussdepån, sä-
ger Jonas Hedh.

 
Representanterna för för-
äldraföreningen visade på att 
kommunen betalar busskort 
för Färingsös skolelever för 
cirka 1 000 000 kronor per 
termin.

– Det borde motsvaras 
av ett tillmötesgående mot 
dessa unga resenärer. Det 
borde även rimligtvis inne-
bära att kommunen kan ställa 
krav, säger Ingrid Rogblad.

– Det är SL och Stockholms 
läns landsting och inte kom-
munen som ansvarar för 
detta. Sedan förstår jag att 
föräldrarna är upprörda och 
vi för naturligtvis en dialog 
med SL för att försöka få en 
så bra lokaltrafik som det bara 
går. Vi framför önskemål och 
synpunkter till SL hela tiden, 
men det är inte vi som be-
stämmer i slutändan, säger 

kommunstyrelsens Peter 
Carpelan (M).

Lars Holmström, opposi-
tionsråd och Hanna Svens-
son, gruppledare barn- och 
utbildningsnämnden för So-
cialdemokraterna på Ekerö, 
kommenterar situationen på 
följande vis:

– Om inte SL kan erbjuda 
en lösning så att våra barn 
kan ta sig till och från skolan 
på ett säkert sätt, då måste 

Ekerö kommun se till att lösa 
problemet. Vi kan till exem-
pel sätta in en skolbuss så att 
barnen åtminstone kan full-
följa hela skoldagen och ta sig 
till och från utan att ta risker. 
Det är vårt ansvar att se till att 
barnen kan komma till och 
från skolan på ett tryggt och 
säkert sätt. 

                                 EWA LINNROS

Möte om nedlagd busslinje

Mörker och kyla är några av de faktorer som oroar föräldrarna till de 
skolbarn som måste göra bussbyte sedan buss 318 lagts ned.
                           Foto: Ingrid Rogblad

”Vissa har inte 
längre kommunens 
utbud av 
fritidsaktiviteter 
tillgängligt.”

Kingswood
                                         Since 2012

PREMIÄR 
för Kingswoods 

Julshop
Pynta julen 
med tomtar, 
stjärnor och 
änglar!

Välkomna!

Ekerö Centrum

Telefon: 560 355 94 

Mån - Fre 10-18.30

Lör 10 - 15

Munsö Husläkarmottagning söker ytterligare en

Distriktssköterska
Munsö Husläkarmottagning är en liten auktoriserad, 
privat läkarmottagning med landstingsavtal, natur-
skönt belägen på Munsö i Ekerö kommun. Vårt upp-
tagningsområde är Munsö och Adelsö. Mottagningen 
består av läkare, mottagningssköterska och distrikts-
sköterska. 

Den vi söker är utbildad distriktssköterska som 
tycker om att arbeta självständigt med såväl öppen 
mottagning som hembesök. Arbetstiden 75 %. 
Tillgång till egen bil är önskvärd. Tillträde efter 
överenskommelse.

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

mhlm@swipnet.se
Munsö Husläkarmottagning, Söderby Gård

178 91 Munsö. 08-560 503 94

Ateljéhusen 
i Stenhamra
har utvecklats till en 
trevlig företagsby med 
företag inom skönhet, frisk-

Nu är en ateljé ledig: 

www.smedsudden.se
Ring Viking: 
08-14 20 20, 0707 33 50 95

Smedsudden
Fastigheter AB

Sånga-Säby söker en 

BARTENDER 
Läs mer om tjänsten och sök via: 

www.sanga-saby.se/Om-oss/
Jobba-hos-oss

Sök senast 2012-12-04



2  stora balkonger i syd mot
Mälaren. Påkostad, i bästa
skick.

Pris 2.995.000 kr / bud
Kvm 127 Avgift 7.242 kr
Visas Ring för info
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4:A-5:A
MÄLARVYN 11

Energiprestanda 106 kWh/m2, år

Barnvänlig idyll. Härliga
uteplatser. Påkostat våtrum.

Pris 3.995.000 kr /bud
Kvm 150+25 Tomt 795
Visas Ring för info
Ekerö 08-560 304 22

TRÄKVISTA
BROKADVÄGEN 4

Energiprestanda 68 kWh/m2, år

Expressv
ärderin

g

Expressvärdera
din bostad!!

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

Välkommen att bli nöjd du också!

Mälarglimt!  
Styckbar tomt... Kvm 100 + 50 & sidohus Tomt 4.270 kvm

Ring Niklas Bergsten för mer info 08-560 304 22

EKERÖ - ENVÄGEN 6

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 fler fina saluobjekt på www.husmanhagberg.se/ekero

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Vi hyllar dig som inte släpper 
ner vem som helst i källaren. 
Vi chansar heller aldrig.

Att installera en värmepump är många gånger ett komplext  
arbete. Men det är ingenting du behöver bekymra dig om.  
Vi låter bara våra certifierade och special utbildade återförsäljare 
installera våra värme pumpar. De kommer dessutom gärna hem 
till dig och gör en kostnadsfri besparingskalkyl, så att du vet i 
förväg hur mycket du kommer att spara. För vi chansar aldrig. 

www.ivt.se

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se 
Skå industriby, 179 75 Skå
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KNALLEBORG | I slutet av 
oktober firade Knalleborg 
korttidshem 20 år med 
stora lass bullar och öppet 
hus för alla som ville 
komma och hälsa på. I och 
med det firade man två 
decennier av att vara en 
rolig mötesplats för funk-
tionshindrade barn, men 
även att ge välbehövlig 
avlastning för många för-
äldrar. 

Redan i hallen känns doften 
av nybakta bullar som blan-
das med en slinga sköljmedel 
som letar sig ut ur tvättstu-
gan. Här har varit full rulle 
under helgen, men nu har 
barnen åkt till skolan och 
personalen har fullt upp med 
att byta lakan i sängarna, baka 
bullar och göra lokalerna 
redo för nästa gäng barn och 
ungdomar som kommer efter 
skolan i eftermiddag.

– Vi har tjugofem plat-
ser som är fördelade på fem 
grupper. Alla barn kommer 
hit en dag per vecka och var 
femte helg, berättar Anna-
Lena Kotz, enhetschef.

Personalen på korttidshem-
met har lagt mycket energi 
på att forma grupper som 
fungerar väl och där barnen 
trivs tillsammans. Med tan-
ke på att de barn som kom-
mer till korttidshemmet i 
första hand har neuropsy-
kiatriska funktionshinder, 

främst inom autismspek-
trat, så är det inte självklart 
att den sociala samvaron är 
helt okomplicerad.

– Enligt lagen så har även 
funktionshindrade barn rätt 
till samma förutsättningar 
som alla andra barn när det 
gäller meningsfull fritid och 
kompisar. Men det är inte all-
tid lika självklart och lätt för 
dem att göra saker på fritiden, 
förklarar Anna-Lena Kotz.

Hon berättar om hur de 
genom att erbjuda gemen-
samma aktiviteter även kan 
skapa samhörighet och glädje 
mellan dem som inte helt 
självklart söker sig till en so-
cial samvaro.

– Många av barnen som 
kommer till oss tycker väl-

digt mycket om att skratta 
tillsammans, även om de inte 
alltid väljer varandras säll-
skap, fyller Ninni Uddenfeldt 
i, som arbetar som barnskö-
tare och samordnare.

Förutom att skapa normal 
vardagstillvaro med matlag-
ning, läxläsning och att där-
med stödja barnen och ung-
domarna till självständighet, 
gör personalen en hel del 
aktiviteter tillsammans med 
barnen. Bio och utflykter i 
skog och mark varvas med 
shoppingturer och musei-
besök. Enheten samarbetar 
också i stor utsträckning med 
kommunens fritidsassistent 
inom omsorgen för att kunna 
erbjuda roliga aktiviteter.

Den tio man starka perso-
nalgruppen är utbildad inom 
arbetssätt, förhållningssätt 
och tydliggörande pedago-
gik och turas om att arbeta 
dagar, kvällar och helger och 
under natten finns det alltid 
en vaken personal i huset. 
Dagpersonalen är alla kopp-
lade till en viss grupp barn 
och ungdomar, för att konti-
nuiteten och strukturen ska 
vara tydlig. Åskådliga sche-
man på hallväggen med bil-
der och foton visar vem som 
gör vad och vilket barn som 
bor i vilket av de färgkodade 
rummen. 

En titt i backspegeln visar 
dock att verksamheten inte 
har sett likadan ut under hela 
tjugoårsperioden.

– Förr såg det annorlunda 
ut eftersom vi hade mer 
fysiskt funktionshindrade 
barn. Dessutom handlar 
det idag mycket mer om 
barnens behov av en me-
ningsfull fritid än att vi bara 
ska erbjuda avlastning för 
föräldrarna, berättar Ninni 
Uddenfeldt.

Både personalgrupp och 
barngrupp är förhållandevis 
stabil över åren. Något som 
borde vara ett gott betyg åt 
verksamheten i det röda hu-
set med vita knutar i Knalle-
borg.

LO BÄCKLINDER

Rekordinsamling till Världens barn 
MÄLARÖARNA | För fjor-
tonde gången i ordningen 
plockade mälaröborna 
fram bössor och plån-
böcker för att bidra till 
Radiohjälpens kampanj 
”Världens barn” den 13 
oktober. I år slog insam-
landet rekord med häst-
längder.

Kommunens insamling slu-
tade på 73 375 kronor och 
då är ännu inte riktigt alla 
pengar medräknade. Totalt i 
landet blev insamlingssum-
man 78,5 miljoner kronor.

– I år har Röda korset, 
Lions, Rädda barnen, PMU 
(Pingstmissionens utveck-
lingssamarbete) och Kyr-
kornas second hand varit 
med och samlat in pengar. 
De sistnämnda var fenome-
nala på att samla in mycket 
pengar på kort tid, berättar 
Britt Torstensson, kom-
munsamordnare för in-
samlingen och ordförande i 
Rädda barnen. 

I år var första gången som 
Kyrkornas second hand var 
med i insamlingsarbetet 
och de skänkte hela dags-
kassan på 34 975 kronor 

från lördagen till Världens 
barn.

– Allt vårt överskott går 
ju alltid till välgörenhet, 
men jag tror att när vi gör 
en sådan här insamling 
till ett konkret ändamål så 
lockar det ännu fler. Det är 
också roligt för oss som job-
bar med Kyrkornas second 
hand att vara med i den här 
gemensamma insamlingen, 
förklarar Gabriella Wess-
man, föreståndare.

Generellt sett är hon över-
väldigad över den succé som 
butikens andrahandsförsälj-
ningen blivit. Under 2011 
kunde Kyrkornas second 
hand bidra med drygt 350 
000 kronor till bistånd och 
socialt arbete.

– Jag får ofta frågan om vi 
inte ska utöka öppettider-
na, men jag brukar svara att 
när jag har en kö med män-
niskor som kan tänka sig att 
jobba på lördagarna, då kan 
jag börja fundera över att ha 
öppet i större utsträckning, 
fortsätter Gabriella Wess-
man.

Årets totala resultat för 
Mälaröarnas insamling låg 
nära 25 000 kronor över ti-

digare års summor och även 
om storstadsregionerna ofta 
har lägre insamlingssum-
mor än landsbygden så lig-
ger Ekerö kommun bra till 

när man jämför med övriga 
landet.

– Kommunmedborgarna 
har samlat in nästan 3 kro-
nor per person och det är en 

bra siffra. Det är helt fantas-
tiskt att samarbeta med mä-
laröborna och det finns ett 
ovanligt stort engagemang 
därute, säger Jenny Hög-

lund Lindblad, som arbetar 
som regionsamordnare på 
Världens barn.

LO BÄCKLINDER

Kyrkornas second hand i Troxhammar deltog för första gången i insamlingen till Världens barn och fick in nästan 35 000 kronor. Bilden är från 
tvåårsjubileet som ägde rum helgen före, men att det är kö vid öppningsdags är ingen ovanlighet.        Foto: Anna-Lena Forsman

TAPPSTRÖM | När 
Skolverket utökar sina 
nationella prov med att 
även gälla samhällsoriente-
rade ämnen finns tre lärare 
från Tappströmsskolan med 
i arbetet. Under en intensiv 
vecka i Uppsala arbetar de 
hårt med att ta fram ett 
bedömningsunderlag som 
ska vägleda andra lärare.

– Vi nappade direkt när vi 
fick frågan av en bekant och 
tyckte att detta var värl-
dens chans till fortbildning, 
berättar Maria Bergström, 
som tillsammans med SO-
lärarkollegorna Maria Becker 
och Petra Jonasson redan har 
fått se de nya proven för att 
kunna förbereda sig inför det 
kommande arbetet.

Under en oktobervecka ska 
de sedan bo och jobba i Upp-
sala tillsammans med andra 
yrkesverksamma lärare, lä-

rarutbildare och professorer 
för att arbeta fram ett under-
lag som ska användas när det 
nya provet tas i drift under 
vårterminen. Proven som har 
utarbetats på Uppsala uni-
versitet har testats i ett antal 
klasser och sedan blir nästa 
steg att göra mallar för hur de 
ska bedömas, med elevexem-
pel som riktlinjer.

– När vi fick se hur proven 
var utformade så blev det 
verkligen en ögonöppnare 
för oss. Nu är vi ju även själva 
lite bättre förberedda när våra 
egna elever ska göra proven 
under våren, säger Maria 
Becker.

De nationella proven görs 
av alla Sveriges elever i års-
kurs 3, 6 och 9 bland annat 
för att främja en likvärdig och 
rättvis bedömning och be-
tygssättning i skolorna.

LO BÄCKLINDER

Tappenlärare gör
prestigefyllt jobb

Knalleborgs kortidshem har en kompetent och stabil personalstab 
som jobbar målinriktat för att skapa struktur och trivsel för barnen och 
ungdomarna.                                   Foto: Privat

”Kortis” i Knalleborg fyller tjugo år

Givmilda och engagerade mälaröbor samlade in nära 75 000 kronor till Radiohjälpen

Petra Jonasson, Maria Becker och Maria Bergström gläds åt att få  vara 
med och utforma bedömningsunderlag.                          Foto: Lo Bäcklinder
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50 ÅR SEDAN | En spritfest 
på Ekerö urartar och slutar 
med ett rån, inbrott sker 
här och var på Mälaröarna 
och Munsö Folkets hus har 
ny biosalong.

I Gräsbacka på Kärsön här-
jar tjuvar i slutet av oktober 
för femtio år sedan. De bry-
ter sig in i livsmedelsbuti-
ken och släpar ut butikens 
kassaskåp i en skogsbacke 
där de med hjälp av dyna-
mit spränger upp dörren. 
Bytet blir emellertid inte 
mer än en hundralapp i 
småmynt och några lotter. 
Huruvida det var vinst på 
någon av lotterna framgår 
dock ej.

Ett stort antal inbrott in-
rapporteras även vid samma 
tidpunkt. Bland annat kan 
en stugägare i Hillersjönäs 
rapportera att tjuvar brutit 
sig in och stulit en värdefull 
antik uppsättning sablar och 
andra vapen.

Ytterligare en sommar-
stuga i Skå har plundrats 
på mat och kläder och 
förutom att en sjöbod i 
Väntholmen länsats på 
allt av värde har även en 
bil blivit bestulen på sina 
sittdynor i Stockby.

Fyra potatisplockare på 
Ekerö håller spritfest, men 
när den enda kvinnan i 
sällskapet och en av männen 
bestämmer sig för att lämna 
festen, trots att det finns 
alkohol kvar, åker knytnä-
varna fram. Själva värden för 
tillställningen blir upprörd 
över att kollegan vill ge sig 
av med spriten och utdelar 
ett kraftigt knytnävsslag 
mot honom på gårdsplanen. 
Den slagne mannen förlorar 
medvetandet och när han 
kvicknar till är portföljen 
med spriten och 50 kronor 
i kontanter borta. Kvinnan 
och den bestulne mannen 
beger sig till polisen som 
kallar in statspolisens kri-
minalavdelning som griper 
förövarna misstänkta för 
rån.

De som läser 
Mälaröarnas nyheter under 
hösten 1962 kan även få veta 
att regeringen har medgett 
att t.f. distriktsveterinär 
Bo Lindberg får bo kvar i 
Träkvista så länge han up-
pehåller tjänsten i Drott-
ningholms distrikt. Möjlig-
heterna att skaffa bostad i 

Drottningholm anses vara 
så små och därtill kommer 
att Träkvista anses vara mer 
centralt beläget.

På Munsö stoltserar man 
med en nyinredd biosalong 
i Folkets hus. Där visas 
”Åsa-Nisse bland grevar och 
baroner” den ena veckan och 
”färgsuccén” ”Änglar finns 
dom” med Jarl Kulle och 
Christina Schollin den andra 
veckan.

Vid en högmässa i Ekerö 
kyrka under oktober används 
nya grepp. Under ledning av 
fru Birgitta Fjellström åskåd-
liggörs dagens predikotext 
genom att den framställs 
som en pantomim.

Slutligen kan konsta-
teras att störningar från 
tunnelbanan i Stockholm 
har gjort att ”apparatur för 
pulsationsregistrering” inte 
kunnat monteras vid obser-
vatoriet på Lovön. Sjöfarts-
styrelsen har därför nödgats 
hyra en lokal i Enköpings 
radiostation för ändamålet. 
Till nästa år begärs därför 
60 000 kronor till ett nytt 
magnetiskt registrerings-
hus.

LO BÄCKLINDER

Dramatisk spritfest på Ekerö 
slutar med två gripna rånare Vi ses
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Vi ses i Ekerö Centrum 
Ditt eget personliga  centrum på hemmaplan

Härligt med höst!  Ta vägen 

förbi Ekerö Centrum när 

du behöver fylla på förråden 

kanske är det något speciellt du söker.

             Vi har lite av det mesta. Kläder, 

              skor, inredning, sport, pyssel,               

              leksaker, frisör och mat.
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EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

FÄRINGSÖ - SKÅ / TUNA GÅRD

LANTBRUK - HÄSTGÅRD
Accepterat pris: 20 000 000 kr
Areal: 1 754 777 kvm / Vackert belägna ”Tuna 
Gård” är nu till salu. Praktfulla ekonomibyggna-
der med bra ”skyltläge” vid Skå Kyrka väntar på 
att åter tas i bruk. Totalt 175 ha. Sammanhängande 
markområde N/O om Skå K:a. 18 min till Bromma.

FÄRENTUNA / KARLSKÄRSVÄGEN 38

LIVSVERK TILL SALU!
Accepterat pris: 6 800 000 kr
Boarea/biarea: 129/400 kvm / Tomt: 34 444 kvm
Villa med pool och bergvärme. Stall med loge. 
Verkstad med golvvärme och pentry. Gäststuga 
med matkällare. Maskinhall. Parkliknande trädgård 
med hagar och boulebana. 30 min till Bromma.

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



Eva Anundi blev efter pensionen glas-
konstnär. Detta innebär bland annat 
många timmars arbete med lödkolv. Då 
ångorna från lödröken gjorde henne sjuk 
och hon inte kunde finna en bra rökut-
sug på marknaden, uppfann hon en själv. 

Eva Anundi tar emot i sitt hem i Närlunda. 
Hon har en mjuk röst och talar med en kling-
ande norrbottniska. Man ska inte tala om en 
dams ålder men Eva har som hon själv säger, 
fyllt 25 år tre gånger i livet. Hennes blick och 
sinne är också en 25-årings, fylld av energi och 
nyfikenhet och lite bus.

I källarvåningen i huset har hon sin verkstad 
och överallt finns vackra glasänglar, glasskrin, 
blyinfttade glaspartier och lampskärmar i glas. 

– Första dagen som friherrinna eller pensio-
när, satt jag hemma vid köksbordet och fikade 
i sommarstugan i Haparanda och tänkte ”ing-
en hämtar dig här. Bäst att själv fixa ett jobb”. 
Men fönstren var smutsiga så jag tvättade dem 
först. Jag kunde inte öppna ett fönster och jag 
har alltid bråttom. Så jag tog träskorna och 
slängde mot fönstret och det gick sönder, be-
rättar Eva med en pillimarisk min.

Det blev att åka till glasmästaren. Han hade 
en glasdörr som Eva blev förtjust i och hon frå-
gade vad den kostade.

– Kostar och kostar, kom till mig ska jag lära 
dig, sa han. Och på den vägen blev det, förtsät-
ter Eva.

Glasmästaren fanns i Haparanda nära Evas 
sommarstuga, men till vardags bodde hon i 
Luleå som ligger 26 mil från Haparanda. Men 
det hindrade henne inte. Eva pendlade och 
åkte med postdiligensen klockan fyra varje 

morgon för att hinna till kursen som började 
klockan nio.

Eva var en flitig elev och även rask att kom-
ma igång med att själv arbeta med sin glas-
konst.
– Jag började arbeta med glas omedelbart, det 
var ingenting att vänta på, säger hon.

Hon vidareutbildade sig också genom att åka 
till USA våren och hösten 1995 där hon kom 
in som privatelev hos en glaskonstnär. Maken 
Bosse som följde med, lärde sig även han att 
arbeta i glas.

Tekniken de lärde sig heter stained glas eller 
Tiffanyteknik. Från början var det blyinfattat 
glas. Eva arbetar nu också med infattning med 
koppar och med en speciell silvertråd, som 
bara finns i USA. 

Arbetet innebär mycket lödning och ång-
orna från lödröken gjorde Eva sjuk.

– Även om det fanns en stor takfläkt hjälpte 
det inte. Jag ville inte ha ansiktsmask utan en 
rökutsug. Men det fanns inte. Till sist gjorde vi 
en liten låda i glas och satte dit en fläkt från en 
dator. Jag hade min lilla glaslåda i tio år, berät-
tar Eva.

Nu har hon vidareutvecklad den och haft 
hjälp av universitetet i Stockholm och i Luleå 
för att testa och analysera sin maskin.
– De kom fram till att det finns ingenting lik-

nande i hela världen. Nu har jag patent på den. 
Eva har också fått silvermedalj i Warszawa 

vid ”The IV International Warsaw Invention 
Show 2010 (IWIS)” för sin maskin som har 
fått namnet ”AirAware”. Även Arbetsmiljö-
verket har testat den.

Glaskonstnär och uppfinnare efter pen-
sionsåldern, man frågar sig vad som kan ligga 
i botten på en kreativ och driftig kvinna som 
Eva.

Hon är född och uppvuxen på ön Seskarö i 
bottniska viken.

– Du kan se den ibland då du tittar på väder-
leksrapporten, men den är inte alltid med på 
kartan.

Evas far jobbade på sågverket. Hennes mor 
städade hemma hos de välbeställda på ön.
– Vi hade det fattigt men ingen har haft det så 
bra som jag. Jag har fått trygghet och mina fem 
äldre bröder har alltid vakat över mig. 

Hennes far var av den gamla skolan och an-
såg att flickor inte behövde utbilda sig, de gifte 
sig och klarade sig på så vis. Det blev bara sju-
årig folkskola fär Eva. Med tiden började hon 
på posten i byn och även om hon förvisso blev 
gift, blev hon kvar på posten hela sitt yrkes-
verksamma liv. Ja, alltså det före pensionen...

Trots att hon endast hade folkskola i botten 

gick hon från kassabiträde till postkassör och 
postmästare. Nu sitter hon på skolbänken en 
gång i veckan då hon går kurs hos tillväxtver-
ket för att lära sig mer om eget företagande.

Till Ekerö flyttade hon och maken Bosse 
1998. Eva hade då pensionerat sig men Bosse, 
som är några år yngre arbetade på posten och 
pendlade till Stockholm. En av Evas döttrar 
bodde redan på Ekerö och Eva tyckte att de 
kunde väl flytta ner ett litet tag.

Något klassiskt pensionärsliv är inte aktuellt 
för Eva. Utöver glaskonsten börjar försälj-
ningen av hennes rökutsug sakta ta fart. Se-
dan dyker det säkerligen upp något mer med 
tanke på hur Eva är.

– Många säger till mig att jag kan väl slapp-
na av, sälja huset, ut och resa men så himme-
lens tråkigt tycker jag, säger Eva och tillägger:

– Hemma var det så att det man inte kan 
påverka, ska man  heller inte sörja över. Men 
det jag kan påverka, det måste jag påverka. Jag 
kan inte hålla mig därifrån helt enkelt, säger 
hon och det sprudlar i hennes ögon av kreati-
vitet och energi.                                                                      
        
                                                                
                                                                  EWA  LINNROS

Uppfinningsrik glaskonstnärinna

18  profilen| 

”Många säger till mig att jag 
kan väl slappna av, sälja huset, 
ut och resa men så himmelens 
tråkigt tycker jag”.

Namn Eva Anundi   
Gör  Glaskonstnär och uppfinnare   
Bor  Närlunda 
Favoritställe på Mälaröarna  Hemma i ateljén  
Bäst med Mälaröarna Naturen och kulturen
Oanad talang  Lätt att få vänner. Lätt att se allt från en positiv sida. Går hellre till järn-
handeln än i klädesaffär.

Eva Anundi blev glaskonstnär och uppfinnare efter att hon gått i pension. I källaren i sitt hem i Närlunda har hon en stor verkstad fylld med glas och maskiner till att skapa sina alster.                                           Foto: Ewa Linnros 

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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare



Just nu
får du vitvaror för

20 000 kr
när du köper ett 
Marbodalkök *

Köper du kök för minst 60 000 kr så får du valfria vitvaror för 20 000 kr på köpet från vårt utvalda vitvarusortiment. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.  Erbjudandet gäller under perioden 25/10 till 3/12 2012. marbodal.se

*

Köper du fyra vitvaror eller fler får 
du dessutom ett exklusivt mat-
paket till ett värde av 400 kr från 
Glenn Strömberg Collection.

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



Rim från Stenhamra har börjat en ny kar-
riär som filmstjärna, fastän han är bara 
tre år.

– Rim heter egentligen Rimfrost för han är så 
vit. Och så är han hund.

Han blev filmstjärna mest av en slump. 
Men också för sitt utseende och för att han 
är så smart. Rim är en border collie. Rasen 
är framavlad för att valla får och har fått sitt 
namn eftersom hundarna först dök upp som 
egen ras i gränsområdet – the border – mellan 
Skottland och England. De är kända för att de 
är intelligenta och lätta att träna.

Rims matte heter Fanny Gerlach. Hon har 
växt upp i Stenhamra på Färingsö och är nu 
tjugo år. 

– Mamma Lotta jobbar inom filmbran-
schen och de höll på med en film som har ar-
betsnamnet Eskil och Trinidad. De behövde 
en hund, faktiskt en ganska viktig roll, säger 
Fanny Gerlach.

Regissören Stephan Apelgren och hans team 
hade kollat bilder på en massa hundar, men 
Stephan var inte nöjd och det spred sig en viss 
panik i filmteamet. Var fanns rätt hund? Det 
började bli bråttom. Inspelningarna skulle 
börja om någon dag. Hur skulle man hitta rätt 
hund med rätt utseende och som samtidigt 
var vältränad.

Fannys mamma visste förstås att Rim 
var vältränad och begåvad som ofta border 
collies är. Hon visade regissören en bild på 
Rim. 

– Kan den här hunden passa?
Stephan Apelgren tände direkt.
Rim kan se väldigt annorlunda ut. Som 

en uppkäftig kille med keps på svaj och ska-
teboard. Det beror på att han har ett blått 
öga och ett brunt och att han ofta, utan att 
tveka, tittar den människa som pratar med 
honom rakt i ögonen.

– Han är döv på ena örat. Men det gör inte 
så mycket. Han klarar sig bra ändå, berättar 
Fanny.

Rim fick provfilma. Det är ganska job-
bigt, även för människor. Massor av strål-
kastarljus. Fullt av folk. Ledningar och el-
prylar överallt. Kommandorop och så:

– Tystnad! Tagning.
Det gick jättebra. Rim fick rollen.

Eskil och Trinidad är en dramafilm för hela 
familjen som också har en del humor. Premiä-
ren är i mars nästa år.

Rims matte i filmen spelas av Ann Petrén 
som bland annat haft roller i Beckfilmer och 
Masjävlar.

– Hon och Rim blev snabbt kompisar. Ann 
var jätteduktig med honom.

Det gick förstås åt rätt många köttbullar, 
säger Fanny.

En annan känd skådis i filmen är Torkel 
Petersson som hade huvudrollen i succé-

komedin Kopps.
Inspelningarna tog en och en halv månad 

uppe i Norrland. Nästan alla tagningar gjordes 
i mörker.

– Svårast var när Rim skulle spela rädd eller 
aggressiv. Ibland var det scener med smällar 
och rök och höga ljud. Det gillar inga hundar. 
Visst blev han stressad men han sökte sig till 
Ann. Hon blev hans trygghet när jag inte kun-
de vara nära, säger Fanny. 

Ann Petrén fick en alldeles speciell kontakt. 
Inte bara för att hon hade fickorna fulla med 
köttbullar. Rim blev hela filmteamets favorit. 
Både regissör, skådisar och andra var så impo-
nerade att det kan bli mer filmroller för jycken 
från Stenhamra.

– Det är inget jag satsar på. Men visst vore 
det kul. Ann sa att om jag tröttnar på Rim så 
tar hon hand om honom. Fast jag tröttnar ald-
rig på honom. Han är bäst, avslutar Fanny.                                          

                                                           

                                               CHRISTER GERLACH

Hårig mälaröbo blir filmstjärna 
20  reportaget | 

En scen ur filmen Eskil och Trinidad med hunden och tillika stenhamrabon Rim som i filmen kallas Joshua. Linus Oscarsson spelar Eskil och Ann Petrén spelar Trinidad. 
Filmen har premiär nästa år.                                     Foto:Alexandra Aristarhova 

Det var bland annat den här koncentrerade och orädda blicken som regissören föll för när han gjorde Rim 
till filmstjärna. Kolla ögonen, ett brunt och ett blått. Plus att han är vältränad och gör som han blir tillsagd... 
oftast.                                                                                Foto: Privat

Julbord 395kr
 Kom och njut av vårt traditionella  

julbord i ny regi.
För bokning var vänligen och ring på 0739-05 37 87
eller maila din förfrågan på rastaholm@telia.com

Fredag 17-21, Lördag 12-16 samt 17-21  
och Söndag 12-16 gäller helgerna 2 dec - 16 dec.

Öppet även övriga dagar och tider för bokning  
av grupper över 18 personer.

Familjen Nilsson & Lau hälsar Er varmt välkomna!

www.rastaholm.nu

Välkommen till 

JUL
BORDET

       Julbord i  
herrgårdsmiljö

Julmarknad!  

Söndag 9/12  

  

Julbo

Blicka
av do
Vårt d
herrgå
4 /12 

Julbo
rens- 
i kung
45 mi
                

 

Boka 08 - 560 236 00 
skytteholm@sodexho-se.com

läs mer på www.skytteholm.se

                                    

Julbord 625:-  inklusive moms

Blicka ut över ett vintrigt Mälaren
och njut av doftande glögg vid en 
sprakande brasa. Vårt dignande 
julbord står uppdukat i anrik 
herrgårdsmiljö varje tisdag till
söndag, perioden 4/12 - 20/12.



Söker du mer harmoni och  
balans i tillvaron?

Då är hypnosterapi en effektiv och 
bestående lösning för dig.

Med hypnos som grundtillstånd 
får du hjälp att bli fri från problem 
som t ex låg självkänsla, dåligt 
självförtroende, stress, oro, ångest, 
fobier, depressioner, alkohol-  
tobak- eller sockerberoende, 
sömnlöshet och mycket mer.

Tack vare hypnosens unika egen- 
skaper 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.

Tel: 0768-685 717

www.innersense.dinstudio.se
Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Tel: 08-560 310 11

www.salongnarlunda.se
Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

08-560 313 31

www.naprapaternaekerö.se
Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

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

Nagelförlängning  650 kr

AHA Ansiktsbehandling 390 kr

Permanent ögonfransböjning 340 kr

Öppettider: 

Måndag - Söndag 09.00 - 19.00. 

Vi arbetar för att ge dig en skönare vardag!

Exempel på besvär som du kan söka för:

Nackspärr
Huvudvärk  
och yrsel
Trött nacke
Värk och stelhet

Ryggskott 
Trött rygg 
Ischias
Huggande 
känsla 
Värk och  
stelhet

Knäskador

Ledbandskador 
Stukningar 
Hälseneproblem

Axelbesvär 
Tennis/ 
musarmbåge 
Domningar 
Sovande armar 
nattetid

Muskelbristning
Muskelkramp

Hålfotsbesvär

NYHET!
Nu introducerar vi 2 nya 
behandlingar från Thalion

Absolut lift
Anti-age ansiktsbehandling som intensivt bekämpar 
rynkor och hud som förlorat spänst.
Boka en behandling nu och du får en gåva värde 325 kr

Anti-age Odyssey
Spa behandling till kroppen med en lyftande effekt.
Boka en behandling nu och du får en gåva värde 125 kr
Gåvoerbjudandena gäller t.o.m 30/11 2012 eller så långt lagret räcker.

Ekerö centrum. Tel: 560 355 82
Boka online på:
www.salongcosmetae.se

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Ta hand om dig

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Ansiktsbehandlingar
Massage
Fotvård

Nagelförlängning
Vaxning

Spa-behandlingar



Arkivens dag 

på Mälaröarna

22  kultur | 

EKEBYHOV | Höst-
säsongens sista utställning 
på slottsgalleriet bjuder 
på stengods, porslin och 
måleri.

Munsöbon Bo Lundaahl 
började sin konstnärsbana 
på 70-talet. Efter konstskola 
i Sverige reste han till Eng-
land och besökte där Bernard 
Leach’s Pottery. Så småning-
om blev han också lärling hos 
John Maltby.

– Här hamnade jag i en 
för mig helt ny värld, skild 
från konstskolans liv. Hos 
en studiokeramiker, kunnig 
i konsthistorien, utbildad 
skulptör och med en skol-
ning i den Anglo-orientaliska 
keramiska traditionen, berät-
tar Bo Lundaahl.

Han praktiserade i cirka 
ett och ett halvt år hos John 
Maltby, därefter liftade han 
runt ett tag och kom sedan 
hem till Sverige. 1973 startade 
han en egen ateljé och byggde 
en vedugn i Värmland. 

– Då var det alldeles nytt i 
Sverige. 

Han jobbar med stengods, 
porslin och nu också lite 
lergods. Han har fortsatt att 
bränna med ved. Han arbetar 

till denna utställningen också 
med så kallad Rakuteknik 
som har sitt ursprung i Japan.

Bo Lundaahl är också ut-
bildad terapeut och yoga-
instruktör och har arbetat 
många år med ungdomar. 
Han bygger nu upp en ateljé 
och annan verksamhet på 
Munsö. 

– Jag vill gärna kombinera 
mitt arbete med yoga och 
terapi och min konstnärliga 
verksamhet, säger Bo Lun-
daahl.

Till utställningen på Eke-
byhovs slott har han fått 
tänka om.

– Jag har haft lite problem 
med ryggen, därför har jag 

fått göra helt andra saker till 
utställningen än jag tänkt 
från början. Jag flyttade in 
till köksbordet ett tag och det 
blev figurer och båtar och an-
nat som växte fram.

Tillsammans med Bo Lun-
daahl ställer Lars Westerman 
ut målningar. 

Han har ställt ut sedan 
80-talet och arbetar även 
som konsthallsintendent i 
Sandviken där han är bosatt. 
Han målar i tempera som är 
en blandteknik för att bin-
da olika färgpigment med 
blandning av bland annat ägg 
och lim. 

– Inspirationen hämtar jag 

mest inifrån men sedan är jag 
en naturmänniska. Naturen 
ger inspiration men jag har 
inte målat ren natur på de 
senaste trettio, fyrtio åren, 
säger Lars Westerman och 
fortsätter:

– Det finns mycket inbyggt 
i bilderna med relationer och 
mänskliga, sociala beteen-
den.

I hans bilder finns nästan 
alltid mänskliga figurer med. 

Temperatekniken är alltid där 
men han blandar in olika sa-
ker beroende vad som finns 
till hand.

– Jag målar ofta i papper 
och sågspån och allt möjligt 
som jag hittar, avslutar Lars 
Westerman.

Utställningen börjar den 
17 november och pågår under 
tre helger.                           

                          
                               EWA LINNROS

”Folkskolor” är temat som 
Mälaröarnas folkrörelsearkiv 
valt då man uppmärksammar  
”Arkivens dag”. Fotografiet visar 
den gamla Ekebyhovsskolan, bil-
den är från 1917/1918. Byggnaden 
finns ännu kvar.

Måleri, stengods och porslin

KOMMUNEN | Under den 
första veckan i november 
kan mälaröborna få njuta 
av den framlidne arkitekten 
Georg Miskars blandade 
verk i en minnesutställning 
där hans teckningar och 
akvareller kommer att sam-
sas med arkitektritningar i 
Ekebyhovs slottsgalleri.

Många minns honom som ar-
kitekten som ritade Herman 
Palmsalen i Stenhamra likväl 
som många andra välkända 
byggnader, men när Georg 
Miskar dog för knappt ett år 
sedan lämnade han dessutom 
efter sig otaliga skissblock 
från många resor och ett stort 
antal akvareller.

– Pappa tecknade i hela sitt 
liv, framför allt under sina 
många resor i Italien och 
Grekland, berättar dottern 
Marianne Heed Miskar som 

tillsammans med sin syster 
Katarina de Bourg och arki-
tekten Jim Forsberg har ar-
rangerat minnesutställning-
en över sin far och kollega.

De berättar att han vid sin 
pensionering började måla 
akvareller tillsammans med 
hustrun Lillemor och att de 
båda fick dela på kommunens 
kulturstipendium 1996.

– Han var en väldigt blyg-
sam man, men han har gjort 
många fina verk, fortsätter 
Marianne Heed Miskar.

Georg Miskar föddes 1924 
i Mähren som senare kom att 
bli Tjeckoslovakien. Innan 
han kom till Sverige i början 
av 50-talet hade han både fått 
uppleva en tid som krigs-
fånge i Kanada och studerat 
till arkitekt vid Tekniska hög-
skolan i Graz i Österrike.

– Han träffade min mam-
ma och flyttade till Ekerö 

1965 och sedan dess har de 
bott i Tappström, säger Mari-
anne Heed Miskar. 

Under sitt yrkesverksam-
ma liv hann han rita många 
byggnader, såväl två huvud-
kontor för Domänverket, 
om och tillbyggnad av Na-
turhistoriska riksmuseet och 
som den barnens vän han 
var, ett flertal skolbyggnader. 
Nämnas kan Söderhamns 
Stentägtskola som kan sägas 
vara den mest internationellt 
uppmärksammade. 

På Mälaröarna var han ak-
tiv i Mälaröarnas konstför-
ening och ställde även ut i 
kommunen vid ett flertal till-
fällen. Han var starkt engage-
rad i lokal arkitektur, bland 
annat genom sin vänskap 
med Ralph Erskine. Den som 
besöker minnesutställningen 
kommer därför inte bara att 
få se konst med sydeurope-

iska teman utan även många 
Mälarömotiv.

Utställningen riktar sig 
till alla åldrar och intressen 
och är indelad i teman såsom 
”barnens vän”, ”arkitektur”, 
”Medelhavet” och ”mälarö-
bon”. Eftersom inga av ori-
ginalteckningarna eller mål-
ningarna finns till försäljning 
har det tagits fram mappar 
med tryck till försäljning.

Katarina de Bourg som är kos-
tymör och koreograf bygger 
utställningen på sitt eget sätt. 
Jim Forsberg, en av Georg 
Miskars favoritkollegor och 
före detta elev har satt ihop allt 
underlag om arkitektur. Ma-
rianne Heed Miskar är grafisk 
formgivare och har gett hela 
utställningen en tydlig profil.

                       LO BÄCKLINDER

MÄLARÖARNA | Den 8 
november är det åter dags 
för ”Arkivens dag”. Denna 
uppmärksammas både 
nationellt och lokalt här 
på Mälaröarna.

Det nationella temat för 
Arkivens dag är i år ”Fram-
tiden” men Mälaröarnas 
folkrörelsearkivförening 
har valt det lokala temat 
”Folkskolor”.

Programmet, som inne-
håller många intressanta 
bilder, inleds med en kort 
presentation av föreningen. 

Sedan kommer Anne-
Marie Andersson som ar-
betat nio år i Skå skola, att 
berätta minnen och visa 
egna bilder kring miljö och 
personer vid den unika 
samlingen av skolor som 
fortfarande finns kvar i Skå.  
Hon snuddar också vid in-
formation som togs fram 
inför den utställning om 
folkskolor som Färingsö 
hembygdsförening ordnade 
i somras. 

Därefter informerar kom-
munens arkivarie, Anneli 
Brattgård, en del om vad 
som finns i kommunarki-
vet om våra folkskolor. Av-
slutningsvis visar Anders 
Öberg både gamla och nya 
bilder med anknytning till 
kommunens skolor.

Det har blivit en tradition 
att Mälaröarnas folkrörelse-
arkiv i samband med ”Arki-
vens dag” ordnar en allmän 
träff i ”Barnens eget biblio-
tek” i Stenhamra. I år har de 
valt att även hålla presenta-
tionen i biblioteket i Ekerö 
centrum det 10 november.

Minnesutställning på slottsgalleriet

Georg Miskar och hans hustru Lillemor mottog Ekerö kommuns kultur-
stipendium 1996.                   Foto: Ove Westerberg

”Figurer i båt” samt  i bakgrunden keramik av Bo Lundaahl.

”Balansakt” av Lars Westerman. Bilden är beskuren.

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

Betala bekvämt på 24 månader utan ränta. 

Endast aviavgift 30 kr/mån och uppläggnings-

avgift 495 kr tillkommer.STRÅLANDE 
TIDER 
Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller 

hela sortimentet) och Premodul skorsten lämnas 

1.500:- rabatt på skorstenen. Välkommen!

Contura 860T Täljstens-
modellen är en smidig och
nätt kamin. (Ord. pris 19.900:-)

Pris Nu 17.900:-, 829:-/mån. 

Contura 750 Med högt placerad 
brännkammare och mycket ge-
nerösa glas.(Ord. pris 17.500:-)

Pris Nu 14.900:-, 700:-/mån.    

Contura 510 Välj mellan 
gjutjärnstopp, lamelltopp eller 
täljstenstopp. (Ord. pris 16.800:-)

Pris Nu 13.800:-, 651:-/mån.  

Kampanjen gäller t o m 17 november 2012.

378 001

MILJÖMÄRKT

Contura 520T Liten täljstens-
kamin med stor värmekapacitet.
(Ord. pris 22.700:-)
Pris Nu 19.900:-  918:-/mån  

70:-
Vi förlänger succén!

Pensionärstaxa
Inom Ekerö tätort Tappström/Träkvista/Skärvik

Gäller tillsvidare



Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: Micra 0,43-0,54 (1,2 DIG-S - 1,2 CVT) Juke 0,49-0,76 (1,5dCi - 1,6 DIG-T) Qashqai 0,45-0,82 (1,6 dCi - 2,0). CO2-utsläpp g/km: Micra 99-125 (1,2 DIG-S - 1,2 CVT) 
Juke 129-175 (1,5dCi - 1,6 DIG-T) Qashqai 119-194 (1,6 dCi - 2,0). *Priset gäller endast ett begränsat antal lagerbilar. Erbjudandena gäller t o m 31/10 2012 och kan ej kombineras med andra erbjudanden avtal 
eller rabatter. Med reservation för ändringar. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 

• 3 års/100.000 km nybilsgaranti • 3 års vagnskadegaranti • 12 års rostskyddsgaranti • 3 års lackgaranti • 3 års/100.000 km Nissan Pan Europe Vägassistans

Mobility Motors Sweden AB, ägs av Roelofsen Family Holdings AB och är verksam i Sverige som återförsäljare av Nissan person- och transportbilar vid 4 fullserviceanläggningar i Stockholm, Malmö och Lund – Sveriges största Nissan-exklusiva återförsäljare!

NISSAN BROMMA: Ulvsundavägen 112. 08-546 328 00
VARDAGAR 9-18. LÖRDAGAR-SÖNDAGAR 11-15
www.mbil.se

NISSAN QASHQAI+2
CROSSOVER-KOMBIN MED 2 EXTRA 
SITTPLATSER ELLER 550 LITERS BAGAGEUTRYMME

SPARA UPP TILL 27.700 KR!
ORD.PRIS FRÅN 204.500 KR

HÖSTERBJUDANDE HOS 
MOBILITY BROMMA!

NISSAN MICRA KAMPANJMODELL
JUST NU FRÅN 99.990 KR
ORD.PRIS FRÅN 128.990 KR

NISSAN JUKE
JUST NU FRÅN 139.900 KR*
SPARA 18.600 KR

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

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

MITSUBISHI ASX 1,6 AS&G KOMFORT 

TILL OTROLIGA 169 900 KR
Månadsavgift 1987 kr/mån* 

Årsmodell 2012. Omgående leverans

I SAMTLIGA 
PRISER INGÅR:

8 års bilgaranti
3 års vagnskada

3 års fri assistans

MMITSUBISHI ASX 1 6 AS&G KOMFORT

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

Sveriges längsta 
bilgaranti

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

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

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

 |  privata marknaden 23

SÄLJES

Gasoltub P19. Full med gas. 
20 år gammal. Finns på Älv-
näs. 500:-. Telefon 070-579 
96 05.

Fin hylla för böcker och/eller 
cd-skivor i bra skick. B 45, 
D 20, H 140. 150 kr. Hämtas 
i Ekerö centrum. 073-635 
98 08.

Dubbdäck Michelin 185/65 
R14, plåtfälg. Mönsterdjup 8 
mm. Pris 800 kr. Tel. 073-715 
01 47.
 
Skrivmaskin  50-tal liten. 
100 kr. Tel 073-975 69 56.

Räknemaskin 50-tal. 100 kr. 
Tel. 073-975 69 56.

Glasdörr 60x180 utan ram, 
2 cm tjock. 150 kr. Tel 073-
975 69 56.

Asiatic, Gustavsberg 50-tals 
kaffekoppar med assiett, 8 
st. 250 kr alla. Tel 073-975 
69 56.

Kristallkrona 40-50-tal. 
2000 kr. Tel. 073-975 69 56.

KÖPES

Slalompjäxor och skridskor 
storlek 36-37. 070-522 26 11 
(fr o m 6 november).

Jag köper vinylskivor ut-
givna från 1950-tal till nutid. 
Bra betalt för välbehållna 
skivor. Hämtar och betalar 
kontant. Tel: 073-808 12 28
Mail: jorgen.skoglund64@
gmail.com

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

UTHYRES

Fräscht radhus Ekerö 
uthyres 10 november-26 
december. 8-9 bäddar ring 
för mer information 073-975 
06 28.

ÖNSKAS HYRA

Önskas hyra! Min kära 
mamma tillika våra barns 

mormor ska flytta till Ekerö 
som nybliven glad pensio-
när. Vi söker en lägenhet el-
ler liknande för långtidshyra. 
Gärna centralt alternativt 
Närlunda eller Träkvista. 
Goda referenser finns! 
Johanna 070-598 47 86.

EFTERLYSNING

Hittelön 1000 kr! Vår äls-
kade katt Prutten sprang 
bort i torsdags (25/10) från 
Galtuddsvägen i Stenhamra. 
Han är ljusbrun med mörk-
bruna tassar, svans och 
ansikte samt blå ögon och 
skygg. Ring och tipsa Ella på 
070-896 07 57 om ni sett 
honom.  

ROSOR OCH TACK

Änglar finns! Tack du fina 
människa som trots stress 
och tillfälle lämnade in 
mina bankomatpengar till 
Konsum Träkvista så att jag 
kunde få tillbaka dem! Marie

Stort tack till kvinnan som 
16/10 vid Brommaplan 
hjälpte min mamma när hon 
snubblade på väg till buss 177. 
Hon blödde från sin hand och 
hade brutit revbenet. Tack 
även till busschaffisen som 
bistod med bandage och lät 
bussen vänta. Monica Sund-
man för min mamma Anny



UNNA DIG...

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

Troxhammar Butiksby

Nu kan du boka
 tid via nätet!

 ... en FOTVÅRD med SPA-BEHANDLING 
90 min hos Tina Selander 

Specialutbildad medicinsk fotvårdare

Dina fötter får tillskott av bl.a aminosyror som 
återfuktar huden, en mjukgörande mask av exklusiv 

naturlera som gör dina fötter mjuka och lena

30 %  rabatt på ordinarie pris
Erbjudandet gäller endast mot uppvisande av denna annons under nov -12

UNNA DIG...

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

Nu kan du boka tid via nätet!

  

 ... ett besök hos vår nya fantastiska 
FRISÖR Anna Liljekvist 

Gesällbrevsdiplomerad med många års erfarenhet av yrket

30 %  rabatt 

på ordinarie pris på valfri färgbehandling

Erbjudandet gäller endast mot uppvisande av 
denna annons under nov -12

UNNA DIG...

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

Nu kan du boka tid via nätet!

  

Erbjudandet gäller endast mot upp-
visande av denna annons under nov -12

 ... en välgörande KROPPSBEHANDLING 
hos vår härliga hudterapeut Camilla Nordén 

Certifierad & Cidesco-diplomerad samt SHR medlem

30 %  rabatt 
på ordinarie pris på valfri 
kroppsbehandling eller massage

  

24 !

Situationen är nu akut!
Föräldraföreningen i 
Uppgårdsskolan gjorde en 
skrivelse till polisen och 
Ekerö kommuns politiker  
i våras med anledning av 
att våra poliser lånades ut 
(i vår mening) i alldeles 
för stor utsträckning till 
våra grannkommuner.

Efter skrivelsen blev situa-
tionen bättre och våra poliser 
fanns i större utsträckning 
kvar i kommunen.

Nu, en bit in på hösten är 
vi tillbaka på ruta ett. Halva 
polisstyrkan är nu utlånad 

till grannkommunerna 
medan behovet att ha dem 
kvar här är enormt. När det 
gäller ungdomarna, så är det 
väldigt stökigt på framförallt 
fredag- och lördagskvällar 
med mycket alkohol, droger 
och skadegörelse till följd. 
Detta gäller både Färingsö 
och Ekerö, vilket gör att en 
halv poliskår inte räcker.

Det här i samband med 
minskad bemanning av 
fältassistenter (nu är de ute 
varannan helg) gör återigen 
situationen akut.

Stenhamraskolans skol-

gård är nu under helgkvällar 
fulla av ungdomar försedda 
med stora mängder alko-
hol. När föräldravandrarna 
kommer så reagerar de 
knappt, de sitter kvar och 
fortsätter dricka och verkar 
inte alls tycka det är jobbigt 
att bli upptäckta. De vet att vi 
inte har samma befogenheter 
som polisen.

Ett annat stort problem 
är ett fåtal bilar som cir-
kulerar i området. De kör 
som galningar för att sedan 
parkera vid skolor eller vid 
Söderströms väg med öppen 

baklucka. Efter en stund 
smyger det fram ungdomar 
och om polisen kommer 
smyger de yngre iväg för att 
sedan komma tillbaka när 
polisen åkt.

Vi känner att det behövs 
resurser för att stoppa detta, 
se till att de äldre inte kon-
taktar de yngre, att polisen 
syns här ute. 

Vad tänker ni göra?

– Föräldraföreningen 
i Uppgårdsskolan
Malin Åhlberg,
ordförande

Alla vi ekeröbor har i dagarna 
per post från Trafikverket 
fått ta del av en kommande 
ombyggnad av vår väg 261 
till Brommaplan via en 
broschyr, gällande bland 
annat den så kallade 4-filiga 
vägen. Information är alltid 
bra! De förutsättningar, som 
beskrivs, har en del att önska 
vad gäller tiden/årtalen, 
samt besked om och när de 
nya uppgraderade trafiksig-
nalerna på Lovön, är i bruk? 
Sist men inte minst, men 
störst  – Förbifart Stockholm 
–  som enligt informationen 
är klar att byggas. Här måste 
Trafikverket redogöra för vad 

man menar med avlastning 
av vår väg 261, när förbifarten 
är klar! Inte en stavelse som 
berör Brommaplan, stopp-
klossen i dramat, vad händer 
här?

Inför den i Sveriges his-
toria största och dyraste 
vägsatsning, Förbifart 
Stockholm, kommer belast-
ningen och kostnaderna för 
oss ekeröbor bli kännbara. 
Redan nu betalar vi vägskatt, 
färjeavgift och för med-
lemskap i de lokala vägför-
eningarna. Dessutom  är vi 
med och betalar 65 miljoner 
kronor till breddningen av 
väg 261 i nuläget. Varför kan 

man fråga sig? Man kan också 
ställa sig frågan, ska olägen-
heterna under byggtiden av 
förbifarten endast drabba 
oss, som förmodligen icke 
är betjänta av förbifarten till 
mer än 25 procent?

En Ekerömodell, är lös-
ningen, som avgiftsbefriar 
oss, som är skrivna i Ekerö 
kommun eller har fordon, 
som berörs. 

Ekerömodellen bör träda 
i kraft redan vid årsskiftet 
2012/2013 och omfatta gratis 
färjetransport Ekerö-Slagsta 
och den nya leden Färingsö 
Hässelby om den nu blir 
verklighet! Denna modell 

bör i varje fall vara i bruk 
under byggtiden av förbifar-
ten. Därefter kan man göra 
en utvärdering, som ger oss 
svaret, för att  permanenta 
modellen.

Till sist, för oss alla med-
borgare, som värnar om 
miljö, hälsa och ett beva-
rande av vårt fina Ekerö, för-
läng spårvägen (12:an) med 
slutstation Ekerö centrum. 
Börja i rätt ände, då når vi 
målet snabbare!

Citat Trafikverket ”Res 
smidigt, grönt och tryggt”,  
en slogan, som förpliktar!

– Hälsar Anders på ön

Hur slipper vi köandet till Brommaplan?

Jag tycker att det är allde-
les för få handbollshal-
lar på Ekerö. Vi har ynka 
två stycken att träna i. Jag 
spelar handboll själv och 
vet hur svårt det är att träna 
ordentligt och bra i våra 
handbollshallar. Båda pla-
nerna är på tok för korta och 
alldeles för smala. Detta gör 
att det blir riktigt svårt för 
kantspelarna att kunna öva 
på skott och positionering. 
Målvakterna (som jag själv 
är) har också himla svårt 
att kunna öva ordentligt på 
grund av att linjen som går 
som en båge runt målet har 
för litet avstånd till målet. 
Utespelarna kommer alltså 
alltid för nära när de ska 
skjuta. 

Den närmaste bra hallen 
ligger i Bromma, som vi 
åker till en gång i veckan och 
tränar i. Grejen är den att det 
bara finns tider väldigt tidigt 
på dagen, vilket man inte 
hinner till efter skolan, även 
om man åker direkt.

Jag skulle vilja att man 
bygger en till, fullt stor 
handbollshall här på Ekerö. 
De vi har nu går inte att 
träna i!

– Handbollstoken

Fler hand-
bollshallar 
på Ekerö!

Hitta en hållbar lösning innan olyckor sker

REPLIK

”Boende i Hilleshög” är med 
all rätt nöjd med att turtät-
heten har ökat mot stan. 
Flera av oss som kämpar för 
en direktlinje till och från 
Stenhamra några gånger 
om dagen, åker också till 
Brommaplan och är också 
glada över en ökad turtät-
het med buss 338, vars när-
maste hållplats Björkliden, 
ligger två kilometer från 
Hilleshög.

 Men vi bryr oss också om 
våra barn. Alltså högstadie-
elever boende i Hilleshög 

och ett flertal områden i 
Färentuna, barn och ungdo-
mar 11 till 16 år.

Vi har sammanställt res-
tiderna till Stenhamra och 
jämfört med restiderna till 
Brommaplan och det är 
faktiskt så att det går något 
fortare och är framför allt 
säkrare och smidigare till 
och från Brommaplan de 
flesta tider på dygnet. Till 
och från Stenhamra tar det 
oftast mellan 37 minuter 
och 1 timme och 17 minuter, 
längre norrut ännu längre 
tid. Då blir man även stå-
ende vid busstolpar och 

väntar på osäkra byten i 
regn och rusk, mörker och 
kyla. Det är kommunens 
skyldighet att ge möjlighet 
för våra barn att ta sig till 
och från skolan på ett säkert 
vis. Som det är nu, vinner 
skolorna vid Brommaplan 
före den närliggande Upp-
gårdsskolan det ”resetestet”. 
Det är ju en ganska stor 
summa skolpeng som dessa 
elever representerar.  

Vi tänker framför allt på 
barnens säkerhet. De ska 
inte behöva korsa vägar där 
det körs i 90 kilometer i 
timmen för att byta buss. De 

ska inte behöva stå ute, vid 
bussbyten, i 15-30 minuter 
för att kunna ta sig till och 
från skolan.  

Som det är nu väljer 
många föräldrar att skjutsa 
barnen till Stenhamra eller 
Svanhagen, och sedan 
nyttja den utbyggda 
infartsparkeringen där, 
vilket kommer att försämra 
resandestatistiken på 338 
norr om Svanhagen så att 
dessa utökade turer kanske 
dras in till nästa år. SL tittar 
bara på resandestatistik. Ett 
Moment 22 eftersom sämre 
turer ger färre resande och 

så vidare.
Kommunen betalar 

ungefär två miljoner kronor 
per år för de 325 SL-korten 
som ges ut till eleverna 
på Färingsö. Vi tycker att 
alla ska åka buss så mycket 
som möjligt, men vansin-
nesbeslutet att dra in 318 
under skoltid kommer att 
ha vittgående konsekvenser. 
Nu när det är mörkt redan 
vid tretiden på eftermid-
dagen är det med livet som 
insats som våra barn står 
och väntar vid vägkanten på 
Färentunavägen. När det är 
förseningar och busshave-

rier vid halt väglag,  börjar 
många att promenera längs 
vägen för att komma hem.

Vi vill inte att det ska 
ske olyckor innan Ekerö 
kommun, SL och Arriva har 
hittat en hållbar lösning.

– Ingrid Rogblad och 
Åsa Christie, 
boende i Hilleshög
samt 150 föräldrar i 
Aktionsgruppen 
”SL, ge oss tillbaka 
busslinjen till skolan!”
på Facebook 

ty
ck

!

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

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

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som 
lämpar sig som  insändare och 
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser 
hänvisar vi till vår  privata 
annonsmarknad.
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Det bör gå fler bussar ut till 
Jäsängen och Björkvik. Just 
nu går det två i timmen. 
Själv kommer jag inte till 
skolan utan att behöva byta 
buss om jag inte ska gå cirka 
en kilometer till en annan 
busshållplats. Bytesbussarna 
är också oftast försenade 
vilket är väldigt jobbigt då 
man ofta vill hem fort efter 
skolan.

– En från Uppgårds-
skolan

REPLIK

I min förra insändare fram-
förde jag kritik kring fiberut-
byggnaden. För att förtydliga 
vill jag säga att jag är natur-
ligtvis inte kritisk till att vi 
äntligen får fiber i kommu-
nen. Det jag är kritisk till är 
hur utbyggnaden framställts. 
Telia säger att kommunen är 
först i länet med att erbjuda 
fiber till de flesta hushållen. 
För att förtydliga detta ska 
väl Telia tillägga att det gäller 
fiber från just Telia, då är vi 
först i länet. Johan Elvfer 
säger att vi är först i länet att 
få en sådan här stor fiberut-
byggnad genom den storsats-
ning som regeringen beslutat 
om. Ja, det stämmer faktiskt 
också. Men man kanske ska 
ha lite perspektiv på det hela. 
Stockholms län har 26 kom-
muner, en enkel sökning på 
nätet visar att  17 av dessa har 
till stora delar fiber som är 
byggd före regeringens stor-
satsning. Kvar är då nio kom-

muner varav Ekerö är en. I tre 
av dessa förutom Ekerö har 
Telia/Skanova byggt exakt 
samma fiberlösning som 
nu kommer hit. Haninge, 
Tyresö och Huddinge har fått 
stora fibernät genom Telias 
försorg. Skillnaden mellan 
dessa kommuner och Ekerö 
är att det fanns viss fiber 
redan i dessa kommuner, 
alltså kan inte Telia erbjuda 
fiber till alla innevånare i 
dessa kommuner. På Ekerö 
är fibern nästan obefintlig 
och Telia kan komma att 
erbjuda 95 procent eller ännu 
fler innevånare en fiberlös-
ning, sådana procentsiffror 
kommer man troligen inte 
nå i någon annan kommun 
i länet. Kvar är när Ekerö 
äntligen får sin fiber bara 5 
kommuner som jag inte kan 
hitta någon information 
om, endast 2 av dessa har fler 
innevånare än Ekerö. 

Sedan var jag också kritisk 
till Telias utbud och priser. 
En stor aktör som Telia borde 

inte ha några problem att 
dra till sig fler leverantörer 
så att priserna på tjänsterna 
kan sänkas. Här spelar vi 
konsumenter en viktig roll. 
Vi måste påverka Telia att 
teckna avtal med fler leve-
rantörer. Jag tittade på en stor 
leverantör (Banhof) och tog 
troligen en av de vanligaste 
tjänsterna, bredband 10/10. 
Hos Telia vill Banhof ha 
295:-/månaden hos de som 
bor på Tyresö. Hos Open Net 
tar Banhof 205:-/månaden 
för exakt samma tjänst. En 
boende i Vallentuna som via 
Teknikbyrån beställer samma 
tjänst av Banhof har redu-
cerat pris i tre månader och 
betalar därefter endast 145:-/
månaden. Det är stora pris-
skillnader på exakt samma 
tjänst, vad skillnaderna beror 
på kan nog endast Telia och 
Banhof svara på.

– Hälsningar 
Åke Pernkrans,
Närlunda

Stora prisskillnader för samma tjänst

Buss linje 318 är saknad!
Barnen från norra Fären-
tuna, Hilleshög och Skå har 
fortfarande problem med 
sina skolresor sedan SL 
gjorde linjeförändring i som-
martidtabellen som vi många 
trodde just var en sommar-
tidtabell. Själv ringde jag 
kommunen och frågade om 
denna linjeändring skulle 
kvarstå till hösttidtabellen 
vilket de sa att de inte visste. 
Jag flaggade redan då för att 
det kommer bli problem 
för bland annat skolbarnen 
till och från Stenhamra och 
Uppgårdsskolan. 

 Skolan blev i mars till-
frågad om vilka sluttider 
eleverna skulle få till höstter-

minen. Det nämndes inget 
om att det skulle bli linjeför-
ändring och bussbyten. 

Jag har ringt, mailat SL 
många gånger. Inget händer! 
Man har gjort om en linje 
som påverkar hundratalet 
grundskoleelevers resa till 
och från skolan på deras 
bekostnad till förmån för 
linje 338 utökning av turer.

Barnen går i kommunens 
närmaste hänvisade skola! 
Om anslutande buss inte 
kommer, vem hjälper barnen 
i mörker, vind och kylan? 
Vänta på nästa buss timmen 
senare? 

– Stackars skolbarn

Utbilda bort bussmissar
För en tid sedan åkte jag in 
mot stan. Vid Svanhagen ser 
jag en dam komma spring-
ande för att hinna med 
bussen, som stannat för att 
släppa på väntande passa-
gerare. Jag uppmärksammar 
chauffören på damen. Döm 
om min förvåning då han 
stänger dörren och kör iväg! 
Detta trots att damen hade 
klart mindre än tio sekunder 
kvar innan hon varit framme 
vid bussens entrédörr.

Vid Ekerö centrum frågar 
jag föraren om han skulle ha 
rast nu eftersom han hade så 
bråttom och det skulle han 
ha. Då jag påpekade att han 
kört ifrån en som uppen-
barligen ville åka med den 
buss han körde, svarade han 
”Jag såg henne men klockan 
visade en minut över min 
avgångstid”.

Då jag berättade episoden 
för en kamrat, fick jag höra 
att någon förare av buss 
312 (= Adelsöbussen) vid 
Brommaplan hade kört ifrån 
en passagerare som knackade 
på bussens dörr vid avgångs-
hållplatsen. Med tanke på 
den glesa trafiken mot de 

avlägsna delarna av trafikom-
rådet måste det vara speciellt 
angeläget att man som buss-
förare ser till att de som vill 
åka med också kommer med 
på bussen. 

Sådana här episoder ökar 
absolut inte intresset för 
att åka buss. Det motverkar 
definitivt all reklam för kol-
lektivt resande. Bussförarnas 
huvuduppgift måste, enligt 
min mening, vara att trans-
portera folk. Därför tycker jag 
att det bör ingå i SL:s och de 
anlitade driftbolagens utbild-
ning av sina medarbetare, att 
påpeka denna grundläggande 
del i arbete för en bussförare!

Det skulle vara intressant 
att få en kommentar till min 
insändare från ledningen för 
både SL, Arriva och Ekerö 
kommun. 

Jag har fortfarande uppfatt-
ningen att vi har mycket bra 
och passagerarvänliga chauf-
förer som kör våra bussar i 
Mälarötrafiken. Men undan-
tag finnes tydligen. Eller – 
den här föraren kanske hade 
haft en rejält dålig morgon.

– L-E Eriksson

Jag är en ekeröbo som är 
riktigt trött på cigaretter i 
skolan. För det första så kan 
eleven förstöra hela sitt liv 
genom att börja röka och för 
det andra kan en elev som 
börjat röka få andra att också 
börja röka, vilket gör att det 
blir ännu värre och för det 
tredje förstör rökarna vår 
skolmiljö när de slänger alla 
fimpar och cigarettpaket på 
marken. Jag tycker bara att 
det är sorgligt att tänka på att 
en elev med en god framtid 
börjar röka och då förstör 
hela sin framtid. Min åsikt 
är att skolorna ska sätta upp 
kameror utanför skolan 
och sedan se ifall en eller 
flera elever röker och senare 
beslagta cigaretterna och 
kontakta elevernas färäldrar. 
Att få alla elever att sluta 
röka skulle alla tjäna på, både 
rökaren, vi andra elever och 
miljön.

– Hälsningar Rökfritt

Bort med 
cigaretterna!

Tätare 
turer ut till 
Färentuna 

Vill du göra en insats 
som kontaktfamilj? 
Ekerö kommun söker just nu kontaktfamiljer till barn och 
ungdomar, bl a till syskonpar som under en period behöver 
komma hemifrån varannan helg. 

Att ha uppdrag som kontaktfamilj är att göra en betydelse-
full insats. Du som kan erbjuda trygghet, har tid och engage-
mang, hör av dig så berättar vi mer.

Ersättning utgår till uppdragstagare. 

Kontakta oss via intresseanmälan på Ekerö kommuns 
hemsida under Omsorg och hjälp/Nyheter eller ring/mejla 
oss direkt.

Marie Möller
Familjehem-/kontaktsekreterare
08-560 392 41, marie.moller@ekero.se 
                   
Heli Kersmo
Familjehem-/kontaktsekreterare
08-560 391 71, heli.kersmo@ekero.se



TENNIS | Ekerö TK lyckas 
trots sin trångboddhet att 
få fram duktiga spelare. 
Juniorer, herr- och damlag 
hävdar sig väl på tävlingar.

Bland juniorerna avancerade 
John Edlund till kvartsfinal i 
regionsmästerskapen utom-
hus för pojkar 96-97. John 
besegrade flera starka mot-
ståndare på vägen fram till 
kvartsfinalen. Nicole Hed-
blom segrade i Vallentuna TK 
Runspelen 14-årsklass och 
avancerade till semifinal i re-
gionsmästerskapen i dubbel 
flickor 14. Tom Johansen seg-
rade i Vallentuna TK Runspe-
len P16 efter övertygande spel 
och Pontus Lagernäs gick till 
semifinal i USIF September-
spelen i Pojkar 12.

Ekerö TK deltar  också i flera 
seriespel och herrar lag 1 lig-
ger just nu på fjärde plats i di-
vision 3. Förlust mot Västerås 
Fridnäs TK med 1-3 och oav-
gjort mot Näsbyparks TK bor-
ta 2-2 är de matcher som spe-
lats hittills. Förra året slutade 
laget tvåa i serien och hoppas 
på bättre flyt framöver.

– Ekerö TK:s damlag har 

inlett övertygande i division 
3 och är obesegrade efter att ha 
besegrat Älta TK och Spånga 
TBK på bortaplan. Damerna 
siktar på serieseger och har en 
bra mix av seniorer och junio-
rer i laget detta år, säger Jonas 
Tydén, chefstränare för Ekerö 
TK.

Ekerö TK:s flickor 15 lag 
ligger 2012 i högsta serien di-
vision 1 och har inlett med en 
förlust mot Västerås Fridnäs 
TK borta med 0-3. Nicole 
Hedblom, Hanna Zethraeus 
och Hanna Larsson har många 

tuffa uppgifter framför sig och 
närmast väntar Näsbyparks 
TK borta och ett möte med 
SALK hemma i Ekebyhovs-
hallen.

– Många av våra yngre ju-
niorer tävlar på flitigt och det 
är kul att se deras utveckling. 
Nu väntar vi bara på att det blir 
möjligt för klubben att bygga 
en hall till. Då kan vi få en rik-
tigt stark tennisklubb som kan 
utmana om både regions- och 
SM-titlar, avslutar Jonas Ty-
dén.

EWA LINNROS
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FOTBOLL | En vinst och en 
tredjeplats blev resultatet 
när Ekerö IK:s flickor -00 
deltog i Järfälla-cupen den 
6 oktober. Klubbens första 
niomannapokal pryder nu 
klubbhuset.  

För att förbereda sig inför 
nästa års 11-mannaspel på 
bredare och längre plan del-
tog Ekerö IK:s flickor födda 
00 i Järfälla-Cupen i Jakobs-
berg. De ställde upp med 
lagen Vargar och Tigrar och 
hade sammanlagt 24 spelare, 
fyra ledare och många föräld-
rar på plats. Till sin hjälp hade 
de även fyra spelare från EIK 
F-99 som stärkte upp istället 

för några sena avhopp och 
sjuka spelare.

– Sammanlagt var tolv lag 
anmälda och bägge EIK-lagen 
startade med tufft tempo. 
Vargarna mötte ett lag från 
Brommapojkarna och tig-
rarna tog sig an ett av Järfällas 
lag. EIK avgick med seger för 
bägge lagen och sedan käm-
pade tjejerna på i match efter 
match, berättar Olle Skogh 
som är lagets tränare. 

Vargarna hamnade på en 
andra plats i gruppen och 
gick till kvartsfinal och Tig-
rarna vann sin grupp och gick 
direkt till semifinal. I den 
första kvartsfinalen vann EIK 
Vargar med 4-0 mot Norrtull 

och gick till semifinal. Dagen 
tog hårt på tjejerna och Tig-
rarna drabbades av bortfall av 
en tjej på grund av magsjuka 
men de kämpade på hela ti-
den. 

I den andra semifinalen 
mötte EIK Vargar Spånga 
som blev för svåra och Var-
garna förlorade med udda-
målet 1-2. Tigrarna däremot 
mötte Hässelby SK i semifi-
nal 1 och vann med 1-0. I fina-
len mötte de sedan Spånga. 
EIK:s tjejer spelade med stor 
pondus och säkerhet och 
vann finalen med 2-0. 

Sammantaget gjorde tje-
jerna storslam och kom 1:a 
och 3:a och förstaprispokalen 

kan studeras i EIK kafé, den 
första pokal somt tagits i ett 
9-mannaspel. 

– Det är underbart att se 
dessa tjejer spela så bra och 
det är en härlig uppslutning 
av spelare, ledare och föräld-
rar när EIK:s F-00 spelar. En 
långsiktig satsning som EIK 
gjort på tjejfotbollen, genom 
tjejlyftet, är en av bidragande 
orsakerna till att det går så 
bra. Men denna dag skall de 
äras som äras bör och då är 
det tjejerna själva som ska ha 
den stora elogen, säger Olle 
Skogh.

Ekerö IK:s vinnande tjejgäng 

Starka juniorresultat i Ekerö tennisklubb Skå IK:s damlag i fotboll förlorade kvalet
FOTBOLL | Skå IK:s damlag 
förlorade den andra och 
avgörande kvalmatchen till 
division 1.

Matchen mot Roslagsbro 
den 20 oktober på borta-
plan spelades på en blöt 
och slirig gräsplan. Regnet 
hade fallit dagarna före och 
under förmiddagen innan 
matchen startade. En stor 
hemmapublik hade kom-
mit, 312 åskådare enligt do-
marens rapport. 

– Matchen började med 
full fart från båda lag. Ros-
lagsbro tryckte på och fick 
några hörnor. Skå hade 
svårt att få igång sitt pass-
ningsspel på det hala grä-
set, berättar lagledare Kjell 
Hellström.

Matchen slutade med 6-0 
till Roslagsdamerna.

– Bollen gick inte vår väg 
men resultatet speglar inte 
matchen. Det hade kunnat 
sluta annorlunda men i av-
görande lägen missade vi. 
Men vi är väldigt nöjda i alla 
fall. Totalt sett har vi gjort 
en väldigt bra säsong. Må-

let för nästa säsong är inte 
riktigt satt ännu men det är 
definitivt att hamna i övre 
halvan av division 2, säger 
lagets huvudtränare Joel 
Zachrisson.

Nästa säsong övergår 
också laget till Ekerö IK. Skå 

IK:s fotbollsdamer har ett 
starkt damlag med en säk-
rad plats i division 2. Samti-
digt saknar Skå IK spelarre-
surser och organisation för 
att säkra lagets framtid. 

EWA LINNROS

HANDBOLL | Damer div 4 b: 18/11 kl19:15 Tappströms Bollhall: Skå 
IK-Ösmo GIF HK. 

INNEBANDY | Herrar div 3 n: 17/11 kl 18:30 Tappströmsskolan: Ekerö 
IK-KTH IF  Herrar div 5 a: 17/11 kl 20 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-
Erikslunds KF  24/11 kl 19:45 Tappströmsskolan: Adelsö IF-Märsta 
IBS

ISHOCKEY | Herrar div 2 nö: Div 2 norra 9/11 kl 19:30 
Vikingahallen: Mälarö HF-Bålsta HC  16/11 kl 19 Allhallen: Mälarö 
HF-Värmdö HC

 Sportnyhet?
• Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se      

              

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Bro IK 5 5 0 0 40 - 14 15
Mariebergs SK 5 5 0 0 27 - 10 15
Djurgårdens IF 5 4 0 1 41 - 17 12
Skå IK & Bygd 5 3 0 2 33 - 26 9
Ormbacka/Skälby 5 2 1 2 32 - 46 7
Västerorts IBK 4 1 0 3 29 - 28 3
Stäkets IF 5 1 0 4 16 - 28 3
Vällingby BK 5 1 0 4 23 - 36 3
Stockholm West 5 1 0 4 21 - 44 3
Westermalms IBK 4 0 1 3 18 - 31 1
 

 

INNEBANDY
Herrar div 5a
Runby IBK 6 5 1 0 42 - 26 16
Täby FC Ungdom 6 5 0 1 47 - 27 15
Märsta IBS 5 4 0 1 40 - 18 12
IBK Sundby 5 3 1 1 34 - 20 10
Ängby IF 5 3 0 2 30 - 25 9
Danderyds SK 5 3 0 2 30 - 33 9
Rotebro IS FBC 4 1 0 3 22 - 25 3
Mälarö IBK 5 1 0 4 29 - 45 3
Hässelby IBK 6 1 0 5 27 - 45 3
Erikslunds KF 5 1 0 4 21 - 41 3
Adelsö IF 4 0 0 4 18 - 35 0 

HANDBOLL
Damer div 4 b
Spårhundens HF 6 6 0 0 242  -  83 12
Tumba HK 6 6 0 0 203  -  73 12
Sportsgear DHK 6 6 0 0 173  -  90 12
Skå IK 5 3 0 2 104  -  102 6
BK Sol 6 3 0 3 120  -  167 6
IK Tellus 6 2 0 4 125  -  139 4
HF Tyresöflickorna 5 2 0 3 103  -  136 4
Gurrabergs HK 5 1 0 4 83  -  134 2
Tungelsta IF 5 1 0 4 65  -  120 2
Ösmo GIF HK 5 0 0 5 54  -  131 0
Bajen IF 5 0 0 5 43  -  140 0
HK Tyresö Strand          Utgått

INNEBANDY 
Herrar div 3 n
Rotebro IS IBK 5 4 1 0 27 - 16 13
Råsunda IS 5 4 0 1 41 - 21 12
Turebergs IF 5 4 0 1 34 - 22 12
IFK Sollentuna 5 3 1 1 25 - 28 10
Ekerö IK 5 3 0 2 32 - 26 9
Töjnan IBK 5 2 1 2 26 - 21 7
Nyboda IBK 5 1 1 3 23 - 28 4
Täby IS IBF 5 1 0 4 15 - 24 3
KTH IF 5 0 2 3 19 - 29 2
Offensiv Lidingö 5 0 0 5 9 - 36 0
 
 

ISHOCKEY
Herrar div 2 nö
Sollentuna HC 7 5 1 1 27 - 14  16
Värmdö HC 6 4 1 1 33 - 22  14
Mälarö HF 6 2 3 1 19 - 15  11
Bålsta HC 7 3 1 3 26 - 23  11
Spånga IS IK 7 2 2 3 27 - 24  10
Lidingö Vikings HC 7 2 2 3 21 - 31  8
FOC Farsta 7 2 1 4 21 - 30  7
IFK Österåker Vikings 7 1 1 5 18 - 33  4
 

LÄGET! 29 OKTOBER                         DET HÄNDER  TILL DEN 25 NOVEMBER

Skå IK:s damlag förlorade den andra och avgörande kvalmatchen till 
division 1. Motståndarna Roslagsbro vann med 6-0. Bilden är från hem-
mamatchen mot Hässelby SK FF då Skådamerna spikade seriesegern i 
division 3a.                        Foto: Ove Westerberg

Tom Johansen och John Edlund är framgångsrika juniorer.   Foto: Ekerö TK

Sammantaget gjorde Ekerö IK:s flickor -00 storslam och kom 1:a och 
3:a och förstaprispokalen kan studeras i EIK:s kafé, den första pokal 
som tagits i ett 9-mannaspel.                                   Foto: Ekerö IK



Skräckkabinettet i galleri Utkiken bjuder på både välbekanta och 
okända skräckfigurer. I den mycket skrämmande och välgjorda utställ-
ningen finns en mumie från Egypten, greve Dracula, spöken, gastar, 
änglar, en trollpacka, en engelsk och en mexikansk kyrkogård. Ovan 
studerar två vernissagebesökare sin förebild tillsammans med kabinet-
tets skapare Stig Holm.                         Foto: Ove Westerberg    

Skräckparaden för fritidsbarn och övrig publik i Ekebyhovs bokskog 
den 25 oktober bjöd på många läskiga överraskningar. Kulturskolans 
elever hade intagit flera skräckstationer där de gav små skrämmande 
föreställningar. Ovan dansar vampyrkvinnan med sin huvudlösa man. 
Flera av paradens deltagare hade också klätt ut sig som monster och 
häxor.                      Foto: Ove Westerberg

Jenni Lindberg  som är född och uppvuxen på Ekerö besökte den 19 
oktober Tappströmsskolan och berättade om sitt ideella engagemang 
för ett barnhem i Ghana. Förutom att jobba som volontär på plats 
har hon samlat in pengar och jobbar nu för ett samarbete mellan 
Tappströmsskolan och barnhemmet.

 Foto: Privat

”Den goda döden – god vård i livets slutskede”, pratade Mikaela 
Luthman, överläkare på Stockholms sjukhem, mycket engagerat om 
den 23 oktober på biblioteket i Ekerö centrum. 

 Foto: Åsa Sjöberg

Bridgens dag  firades den 20 oktober i Mälarökyrkan. Deltog gjorde 64 
spelare från Mälaröarnas bridgeklubbar. Vinnare blev Göran Johansson 
och Anders Micski (bilden) och på andra plats kom Dennis Malmström 
och Hans Widlund.                  Foto: Privat

Knöl- och fröbytardagen den 16 oktober samlade ett gäng entusias-
ter som redan börjat planera och drömma om nästa vår. Stora och små 
fröpåsar bytte ägare på biblioteket i Ekerö centrum och även en och 
annan knöl.         Foto: Åsa Sjöberg
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Välkommen äls-
kade Victor! BB 
Stockholm 9/10 
2012. Linda Ås-
lund och Rasmus 
Nihlén.

Grattis Hanna 
Hessling 
till din filosofie 
kandidatexamen 
i media och kom-
munikationsve-
tenskap. Mormor 
och morfar.

Annika Hederoth 
och Magnus 
Lindberg
vigdes i Sånga 
kyrka 8/9 2012. 
Foto: Artgraphic

Bredband, 
är det något 

för mig?

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

FÖDDA

• Franz, Manfred och Tyko 
har fått en lillebror. 
Välkommen älskade och 
efterlängtade Eder. 
Sofia och Bror Parszyk 

DÖDA

• Anna-Lisa Netz, Ekerö, 
avled den 8 oktober i en 
ålder av 75 år.

• Gulli Elvira Hed, Ekerö, 
avled den 10 oktober i en 
ålder av 87 år.

• Kjell Herbert Ekström, 
Ekerö, avled den 13 okto-
ber  i en ålder av 69 år.

• Gunnar Karlsson, Ekerö, 
avled den 18 oktober i en 
ålder av 92 år.

• Karl Gustav Böklund, 
Ekerö, avled den 21 okto-
ber i en ålder av 87 år.

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

Anders Hjelm

Ekerö Centrum 
Telefon  560 301 31

Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar. 
Vi gör även hembesök och hjälper gärna  till med bouppteckningar.

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

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

Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

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

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

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

• 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.

Min älskade Make

Gunnar

Karlsson
* 27 september 1920

✝ 18 oktober 2012

B O J A N

Släkt och vänner

Så har vi vandrat Du och jag
i kärlek, hand i hand

Så har vi delat varje dag
i våra drömmars land,

Vår lycka var vår rikedom,
nu har Du gått,

min hand är tom

Begravningen äger rum i 
Skå kyrka torsdagen den 

15 november kl 15.00. Efter
akten inbjudes till minnesstund.
Osa till Ekerö Begravningstjänst

tel. 08-560 301 31 senast 
12 november. 

kallas härmed till sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdag 
den 2o november kl. 14.00. 

Varmt välkomna! 

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 

Ekerö kommunfullmäktige

Kontakta oss på
solveig.klaussen@veterankraft.se 

tel 08 – 730 07 20 

Arbeta på 
egna villkor 

som pensionär!
Är du pensionär och vill 
arbeta med barnpassning 
och städning i hemmet?
Kontakta oss!

HUSBY SKOLAS 
Loppis och Lotteri vill 
tacka alla sponsorer:

Ica Tappström, Kingswood, 
Anjas Hud & Skönhet, 

Mälaröarnas Bokhandel, 
Toy & Toy, Ekerö Färg-

lager, Manicas bod, Tistlar 
& Pioner, Aseanna

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Tillbehör 
till 

datorn?

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp data/ 

program



En annons på 
denna sida  kostar 

395:-
exkl moms per införanden

Arsbokning gäller

Ring 560 356 00

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

| service för dig! 29

ADVOKATBYRÅ

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

BYGGVAROR

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

TAXI
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

Boka på
ekerotaxi.se

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

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

Husgrunder 
och 

Markanläggning 

0707-99 64 21
Howqvist Anderson Entreprenad har bytt namn

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Alltid Einarsson – Einarssons Bygg

Kontrollansvar 
med riksbehörighet

Byggarbetsmiljö-
samordnare (bas)

Byggnadskonsult

Byggbesiktningar

Projektledning

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

AE Ei B d AB

VED
550:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

    

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

Ring för tids bokning kl 9-20! 
Välkomna! Pråmvägen 4a, inner-
gården, alldeles intill Ekerö C

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden.  Etabl. 1949
Ges ut av Mälarö Media AB

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

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

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö 

PRENUMERATIONER 
Boende utanför kommunen  450 kr/år. 
Betalas på bankgiro  837-0017

TRYCK V-TAB, Södertälje 2012

Tidningen ansvarar ej för icke beställt 
material samt för fel i annonser mer än 
till annonspriset. 

HEMSIDA www.malaro.com/mn

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Utgivning 2012
Januari 23
Februari 6 20 
Mars 5 19  
April 2 23 
Maj 7 21
Juni 4 18
Augusti 20
September 3 24 
Oktober 8 22
November 5 26 
December 10 17

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

15 OKTOBER | Fyrtio anmälningar om 
klotter runt om på Mälaröarna inkom-
mer till polisen.

villa sker på Ekerö.

Bryggavägen, 

mot en privatperson i Rastaholm.

Nockebybron

16 OKTOBER | -
Jungfrusundsvägen 

-
ter.

Stenhamra för-
skola.

från Ekerö kommun.
Kungs-

berga båtklubb.

Älvnäs-
vägen

-
-

Drottningholm.

i Ekerö centrum.

17 OKTOBER | 
Rastaholm.

-
ket i Stenhamra.

18 OKTOBER | 

Hammar-
kvarn

Sandudden.

Illända, Färentuna.
-

plats på Ekerö.

19 OKTOBER | -
Bo-

finksvägen Ekuddsvägen, 

Sten-
hamra.

-
Skå. Därefter utsätts samma 

20 OKTOBER | -

Ekerö.

-
permarket, Ekerö.

21 OKTOBER | Trä-
kvista

Jungfru-
sunds marina.

Ekerö

Ekerö.
Ekudds-

vägen -
len.

22 OKTOBER | -
Ekerö.

Ekerö centrum.

Stenham-
ra.

Ekerö centrum.

24 OKTOBER | 
Munsö.

Ekerö.
Ekerö, men av-

-

25 OKTOBER | Stenhamra springer en 

Sånga Säby springer ytterligare ett 

27 OKTOBER | -

Ekerö.

28 OKTOBER | 

Ekerö.

30  larmet går | 

Klotteranmälningar och 
fräckt rån Ekerö centrum

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Vandring på Eldgarnsö
Fågelvandring runt mar-
kerna i naturreservatet för 
att titta på de stora mistel-
bestånden som så här års 
dignar av mistelbär, som i 
sin tur drar till sig mängder 
av trastar. Varje år övervint-
rar dubbeltrastar, som även 

kallas ”misteltrast”. Dess-
utom stöter man på många 
olika fågelarter i släptåg. 11 
nov kl 10, naturreservatets 
parkering. Arr: Mälaröarnas 
ornitologiska förening.

Bytesmarknad
Friluftsfrämjandet Mälar-
öarna i samarbete med Mä-
laröarnas alpina skidklubb 
Vi tar emot och säljer alla 
sorter av vintersportutrust-
ning i användbart skick. Ej 

kläder. 18 nov, inlämning kl 
9-10. Märklappar kan häm-
tas i sportaffären i Ekerö C 
fr.o.m. 2 nov. Försäljning kl 
10.15-12. Kl 13.30-15 utläm-
ning av pengar och ej såld 
utrustning. Av försäljnings-
värdet dras en viss provi-
sion. Tappströmsskolan.

Musik
Lyrisk musik för harmo-
nium och slagverk – urupp-
föranden. Musik av Molly 

Kien, Cecilia Persson, Lina 
Langendorf och Staffan 
Storm. Cembalo och har-
monium: Bengt Tribukait, 
slagverk: Pontus Langen-
dorf. 25 nov kl 19-20, Drott-
ningholms slottskyrka. 
Arr: Ekerö pastorat. 

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

Ekerö närpolis fortsätter sitt arbete mot fart-
syndare runt om i kommunen. 

 Foto: Polisen

Vi firar med 
rabatt för gamla 
& nya kunder!5-årsjubileum!
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ACCEPTERAT PRIS 5 500 000 kr/bud. TOMT 1 360 kvm . EP 62 kWh/m²/år. Allévägen 44. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

EKERÖ SOMMARSTAD 8 rok, ca 192 + 100 kvm

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

ACCEPTERAT PRIS 3 400 000 kr/bud. TOMT 2 486 kvm. EP 308 kWh/m²/år. Backvägen 4. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

EKERÖ HELGÖ 5 rok, ca 137 kvm + 37 kvm

Rymlig familjevilla Exklusivt Puustellikök Pool med perfekt solläge
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 1 955 kvm. EP 41 kWh/m²/år. Bredlötsvägen 36. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ BREDLÖT 6 rok, ca 162 kvm

Nybyggd familjevilla Makalös vy över böljande åkrar Sol hela dagen
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ACCEPTERAT PRIS 4 600 000 kr/bud. TOMT 2 874 kvm. EP 168 kWh/m²/år. Kungsberga. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 3 rok, ca 137 kvm + 376 kvm

Storslagen villa om 513 kvm Sjönära & Sjöutsikt Sydvästvänd tomt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 2 064 m². Släggvägen 5. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

MUNSÖ EKEBY 3 rok, 60 kvm + 2 gästhus

Plan fin trädgårdstomt Flera hus som alla är i mycket bra skick
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ACCEPTERAT PRIS 3 250 000 kr/bud. TOMT 1 595 kvm. EP 87 kWh/m²/år. Törnbyhill Stenhamravägen 56. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ TÖRNBY 5 rok, ca 132 + 79 kvm

Ostört naturnära läge Vidsträckt vy över åkrar Dubbelgarage
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 151 kvm. Linvägen 26. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ VÄSBY 5 rok, ca 125 kvm

Totalrenoverat i smakfullt utförande Perfekt söderläge mot grönområde
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 9 950 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 2 050 m². Strandvägen 29. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 190 kvm + ca 30 kvm.

Fantastisk sjöställe! Anno 1904 Sjöstuga m gästrum, bastu mm
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

Fem lönsamma skäl att anlita 
Svensk Fastighetsförmedling på Ekerö

 när du ska sälja din bostad!
Vi är marknadsledande i Mälardalen!
Svensk Fastighetsförmedling är den mäklarkedja som säljer 
flest bostäder i hela Mälardalen. Vi jobbar lokalt och kän-
ner omgivningarna utan och innan.

Hos oss kan du Varudeklarera din villa. 
Med Varudeklarerat får både säljaren och köparen ett 
starkt försäkringsskydd vilket ökar värdet på ditt hus före 
försäljning.  

Vi har ett av marknadens största kundregister och 
konkurrenskraftiga bolån via SEB.
Tack vare vårt gedigna kundregister så vet vi vilka köpare 
som vill bo där du bor och vilken typ av bostad de söker. I 
nära samarbete med SEB kan vi även erbjuda konkurrens-
kraftiga bolån vilket skapar bra köpkraft! 

Vi erbjuder alla våra köpare 2 månaders premiefri 
boendeförsäkring via Trygg-Hansa.
Dessutom erbjuder vi dig som säljare motsvarande 
trygghetsförmån när du köper ny bostad. 

Välbesökt webbplats och egen bostadsapp. 
Vår prisbelönta och välbesökta webbplats svenskfast.se har 
drygt 500.000 unika besökare i veckan. Och med vår kost-
nadsfria applikation ”Hitta Hem” för iPhone, Android och 
iPad är det enkelt för köparna att se vilka bostäder som är till 
salu via oss. Kontakta oss så berättar vi mer! 

EKERÖ MÄLARÖ TORG 4. TEL 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO

CHRISTER, SUSANNE, LINN OCH MARTIN
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