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Sporthall
byggs i
Ekebyhov
Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde
konstaterades att badhusbygget läggs på is,
men att det kommer att byggas en ny sporthall
på Ekerö. | 4

LÅG ANDEL BEHÖRIGA
Antal behöriga förskolelärare i Ekerö kommun är idag
34 procent. Men kommunen arbetar aktivt med kvalitetshöjande utvecklingsprojekt. | 6
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Mälarö

OMSORG

”Om Ekerövägens anslutning till förbifarten
innebär en allvarlig hälsorisk för barn, allergiker, astmasjuka och äldre med lungbesvär
har väljarna att begära omförhandling med
krav på att kommunen och Trafikverket satsar den summa som avsatts på nedfarterna,
på vägförbindelsen ovan jord via färjor eller
broar.” | 30 tyck

GRANNAR I SAMVERKAN
Ett femtiotal nyutbildade kontaktpersoner för grannsamverkan finns nu runt om i kommunen som ett
resultat av polisens nygamla satsning. | 12

FINA RESULTAT I HOPPNING
Två skinande blanka prisbucklor delades ut i den
jämna ridhästklassen när Mälaröarnas ridklubb höll
klubbmästerskap. | 32

TUVAS KAMP

ÅRETS EKERÖFÖRETAGARE ODLAR MAT FÖR SJÄLEN
”Årets Ekeröföretagare 2012 har bevisat att ett småskaligt nytänkande med tiden kan leda till något mycket
stort”. Så lyder de första raderna i motiveringen till utnämningen som gick till Alverbäcks blommor. På bilden
företagets VD Håkan Alverbäck bland praktfulla amaryllis. | 14 OCH 16
Foto: Ewa Linnros

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

Lilla Tuva har en grav
hjärnskada. Det finns
hjälp, dock inte i Sverige
utan på andra sidan
jordklotet i USA. Läs om
Tuvas föräldrars kamp
för att ge Tuva ett värdigt liv. | 22

www.statoil.se



BILTVÄTT
Ren bil på 4 min!
år

Träkvista
08-560 300 96

på n cken
a

YOGA
Gratis prova på

FriskvårdCenter
Jungfrusundsvägen 5, Träkvista torg
www.mfcenter.se OTel. 560 333 99

BOKSLUT!?

Till dig som

glasögon!
g

Specialvisning!

Just
nu!

Tordagen den
29 november
möter du
bågexperten
Calle från
Tom Ford!
Mingla med
oss mellan
kl 12.00 - 18.30!

Varmt välkomna!

Vi bjuder alltid
på kaffe!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

2 för 1!

Kvalitetsglasögon till lägsta

PRISGARANTI

Vid köp av kompletta
glasögon bjuder vi på
ett extra par från utvalt
bågsortiment!

Utföres av legitimerad optiker. Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc.).

Kom in, så
mer! KRONOR
berättar vi290

Giltig t.o.m 12-12-31

VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
KLIPP UR & TA MED

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Krubbor från hela världen.
Invigning 5 dec kl 14 med
Lennart Lundblad, chef för
Ekerö kultur. Till och med 20
dec. Entrén på slottet och
galleriet. Samarr: konferensverksamheten Ekebyhovs slott. Stiftelsen Bok &
kultur, Ekerö församling.

/ .......... Kl.....................

Boka tid
redan i
dag!
Erbj gäller t.o.m 31/12 -12.
Kan ej kombineras med
andra erbjudanden
eller rabatter.

Vi bjuder alltid
på kaffe!
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28 nov kl 12.15-13, Kulturhusets entré, Ekerö C.
Svalbard
Reseledaren och naturentusiasten Sören Lindén
berättar och visar bilder från
sin resa på Svalbard. Det blir
fågel- och djurbilder i spännande miljöer och vackra
naturscenerier. 29 nov kl
19, Ekuddens föreningslokal Ekuddsvägen 12, på
baksidan. Arr: Mälaröarnas
ornitologiska förening.
Julmarknad
Årskurs 6 på Birkaskolan har
minijulmarknad med hembakt, julgodis, glögg, mistlar,
lotterier mm. 30 nov kl 12-19,
1 dec kl 10-15, Ekerö C.

Hantverksstallet
Maria Cotellessa – keramiska skulpturer, betong. Öppet
nov tor-sön 11-16, dec: månsön kl 11-16. Jungfrusund.

Julmarknad
Årskurs 9 på Ekebyhovsskolan säljer nybakat, julpynt,
kantareller med mera. 1 dec
kl 11-16, Träkvista torg.

Utställning
Gudrun Nilsson ställer ut
mindre oljemålningar. Öppet
mån-tor kl 8-17. Utställningen pågår t.o.m 20 dec.
Profydent, Ekebyhovsvägen
1, (vid brandstationen).

Ekebyhovs slott
1 dec kl 14: Jublande jul
med Ekerökören. 2 dec kl
12-16: Hantverksjulmarknad. Kaféansvariga båda
dagarna: Ekerö-Färingsö
Röda korskrets. Ekerö
Munsö hembygdsförening
bjuder traditionsenligt på
varm glögg och pepparkakor
i hembygdsrummet i samband med julmarknaden.

EVENEMANG
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Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
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Galleri Utkiken
”Skräckkabinettet”. Med
skräckblandad förtjusning
presenteras både välbekanta och okända skräckfigurer från runtom i världen.
Rekommenderad ålder
är från 7 år. T.o.m. 23 dec.
Kulturhuset, Ekerö C.

Ta även del
av våra kampanjer
för dagen

Namn:........................................................................................... Min bokade tid: Datum...........
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Novella
Skådespelerskan Suzanne
Reuter läser noveller från
världens alla hörn, föreslagna av bibliotekets låntagare.

Julmarknad
Årskurs 9 på Ekebyhovskolan har julmarknad med

bland annat nybakat, julgott,
kantareller. 1 dec kl 11-16,
Träkvista torg.
Julmarknad
Julmarknad på Gustavshill
1-2 dec kl 10-15.
Julmarknad
Stor julmarknad med servering, blommor, presenter,
julpynt, godis mm. 1 dec kl
11-16, 2 dec kl 12-16, Kafé
Hovgården samt Adelsö
hembygdsgård. Samarr:
Kafé Hovgården och AIF.
Streetdance
Dansuppvisning av två
barngrupper från ”Sodance”.
Därefter prova-på-dans
tillsammans med danspedagogen Sofia från Sodance.
2 dec kl 14, Barnens eget
bibliotek i Stenhamra.
Ljuståg
Adventsgudstjänst med
ljuståg. Lovö barnkör, Klara
Valkare, Ulrika Björkman
flöjt, Thomas Erlandsson
bas, Leif Asp orgel, präst:
Karin Frödinger. 2 dec kl 16,
Drottningholms slottskyrka.
Arr: Ekerö pastorat.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
26 nov)

FORTS PÅ SIDAN 36

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

FÄRINGSÖ SKÅ

EKERÖ SANDUDDEN
Accepterat pris: 5 495 000:-

Fast pris från 4 945 000:-

6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 203 kvm
Tomt: 1 086 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2011
Adress: Enlundavägen 28D

Antal rum: 7 rok
Boarea: 182 kvm
Tomt: 1 399 kvm
Byggt: 0
Adress: Fantans Väg 10 och 12

Ring för visning!

Visas sön 25/11 15.00-16.00

Nyproducerade 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.

Sista chansen på Fantans väg,
etapp 3! C4-hus bygger villor om
170 kvm i två plan. Samma fina
hustyp som i de tidigare
etapperna. Carport och förråd
ingår. Nu endast 2 st kvar i denna
etapp! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3164.

EKERÖ NYCKELBY

EKERÖ EKEBY
Accepterat pris: 4 495 000:-

Accepterat pris: 3 500 000:-

6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 160 kvm, biarea: 80 kvm
Tomt: 2 024 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1935
Adress: Nyckelbyvägen 27

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

Visas sön 25/11 13.30-14.30

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

FÄRINGSÖ ÖLSTA

Ring för visning!

Underbar oas. Bör upplevas!
Insynsskyddad tomt med
påkostat utekök. Vedeldad
badtunna. Hel källare med rum.
Stort garage o massor av yta för
förvaring. 2 utmärkta gästhus.
Badrocksavstånd till brygga.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1146.

EKERÖ ADELSÖ
Accepterat pris: 3 395 000:-

Accepterat pris: 1 295 000:-

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

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

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.

Fint hus i gammal stil med
charmiga detaljer bevarade.
Vedspis o kamin. Totalrenoverat08. På tomten finns ett till
boningshus m badrum, 4 sovrum
o pentry. Lantlig idyll. 5min till
snabbuss mot Brommaplan.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3332.

EKERÖ ADELSÖ

EKERÖ ADELSÖ
Accepterat pris: 780 000:-

Accepterat pris: 675 000:-

Tomt: 2 255 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1991
Adress: Lindbyvägen

Tomt: 2 223 kvm Trädgårdstomt/
Naturtomt
Byggt: 0
Adress: Lindbyvägen

Ring för visning!

Tillfälle att förvärva vackert
belägen naturtomt på Adelsö med
sjöglimt! Mindre fritidshus finns
på tomten och bra
bussförbindelser mot Färjeläget.
Förhandsbesked-bygglov finns.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3340.

Ring för visning!

Tillfälle att förvärva vackert
belägen naturtomt på Adelsö med
fritt läge och sjöglimt. Bra
bussförbindelser mot Färjeläget.
Förhandsbesked-bygglov finns.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3378.
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Högvinst till
handlande man
TRÄKVISTA | En man på
Ekerö köpte nyligen en blandad spelpåse med god eftersmak. I påsen fanns ett
Stryktipssystem som gav
1 079 892 kronor i vinst.
Mannen var på Coop Konsum
på Ekerö för att handla och avslutade med att köpa en spelpåse för 150 kronor. I påsen
fanns bland annat ett Stryktipssystem för 32 kronor som
gav mångfalt tillbaka.
13 rätt gav 1 021 162 kronor,
men den totala vinstsumman uppgick till 1 079 892
kronor eftersom det på kupongen även fanns fem rader
med 12 rätt, tio rader med 11
rätt och tio rader med 10 rätt.
Pierre Jonsson, vinnarambassadör på Svenska spel,
ﬁck kontakt med mannen vid
middagstid på söndagen.
– Otroligt. Det här var ett
av de roligaste samtalen jag
fått någonsin. Nu får vi ha ett
familjeråd och prata igenom
vad vi ska göra, sa mannen
när han ﬁck beskedet.

Olovligt arbete

MÖRBY | Byggnadsnämnden har konstaterat att en
fastighetsägare i Mörby har
låtit utföra olovliga markarbeten utan att ha marklov.
Fastighetsägaren får betala
en byggsanktionsavgift på 22
000 kronor för arbetena.

Ny idrottshall byggs 2014
KOMMUNEN | Badhuset
skjuts upp på obestämd
framtid, men en ny
idrottshall ska byggas vid
Ekebyhovsskolan. Det var
några av de punkter som
togs upp när kommunfullmäktige höll en åtta timmar
lång budgetdebatt den 20
november.
– Det går bra för Ekerö kommun. Vi har stor inﬂyttning
och en stark, stabil ekonomi.
För åttonde året i rad går vi
med plus, konstaterade Peter
Carpelan (M), kommunstyrelsens ordförande när han
var först att kliva upp i talarstolen.
Dock slog han fast att
det planerade badhusbygget skjuts upp på obestämd
framtid eftersom det inte
blev någon försäljning av
Ekerö bostäder (Frågan
kommer följas upp i kommande nummer av MN.
Reds anm.).
Han

berättade också om
ökade satsningar på kompetensutveckling för lärare,
ombyggnad av Färentuna,
Närlunda och Träkvista skolor under 2013 och en allmän
satsning på underhåll av
kommunens lokaler.
Oppositionens Lars Holmström (S) tog tacksamt emot

Mysig

LYl

beskedet om att badhusbygget skjuts upp på obestämd
framtid.
Han var dock inte nöjd
med hela det budgetförslag
som alliansen lade fram.
– Istället för att betala av på
låneskulden så borde vi satsa
på att fortsätta renovera våra
skolor och fastigheter. Det
kommer att ta många år att
komma ikapp med det dyra,
akuta underhållet, sa han.
Även Lena Holst (MP) kom-

menterade hur kommunen
hanterar sina fastigheter och
underhållet av dessa.
– Ekerö kommun har fastnat i ett paviljongmissbruk,
konstaterade hon.
Mycket av de efterföljande
politiska debatterna handlade
om hur Ekerö kommuns skolor egentligen ligger till i jämförelse med andra kommuner,
med tanke på att olika undersökningar visar olika resultat.
Huruvida den nuvarande beställar/utförarorganisationen
i kommunen är effektiv eller
inte upptog även ett stort diskussionsutrymme.
I de respektive nämndernas genomgångar av satsningar under kommande
år kunde en hel del nyheter
konstateras.
Gunilla Lindberg (FP) ordförande i kultur- och fritids-

Talarstolen i Mälarökyrkan fick många besökare när kommunfullmäktige höll årets budgetdebatt.

Foto: Ove Westerberg

nämnden kunde berätta om
satsningar på en ny sporthall
invid Ekebyhovsskolan och
att byggstart för denna kan
tänkas bli av redan under 2014.
– Vi planerar också en föreningsgala i Erskinesalen där
vi ska visa på mångfalden i
föreningsverksamheterna
i kommunen och dela ut
priser. Det kommer att bli
mycket glitter och glamour så
titta i garderoberna efter vad
ni har för festkläder, uppmanade hon.

En ombyggnad av kulturhuset i Ekerö centrum kommer
också att genomföras under
det kommande året.
I de övriga nämnderna åter-

fanns bland annat satsningar
på två fältassistenter istället
för som idag, en. Inom socialnämnden satsas det även
på en familjemottagning
som stöd till familjer med
behov.
Både öppna förskolan, fritidsklubbarna, biblioteken

och ungdomars fritid får ökade bidrag. Dessutom satsas
det på övergångsboende för
unga vuxna med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.
I miljönämnden prioriteras arbete med att sanera enskilda avlopp och tillsyn över
verksamheter som riskerar
att förorena Mälaren.

LO BÄCKLINDER

Julmarknad
i växthusmiljö på Gustavshill
1-2 december kl 10-15

Den 1:a december kommer Tomten och bjuder på kaffe
och pepparkakor samt har en överraskning till barnen

SKAPA JULSTÄMNING!
Blommor

Inspiration

Stockholms bästa
julstjärnor?
7NmPZOPEVX½RRWSGOWoEPPEERHVENYPFPSQQSV

Björkviksvägen 1, Färentuna
Öppet: Mån-fre 9-18, lör-sön 9-15
Tel 560 425 80  www.gustavshill.com

Inredning

Presenter

Julklappcheck

5 % RABATT
på hela ditt köp!

(Gäller en gång per kupong
t.o.m. 9/12 -12,
dock ej presentkort)
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Blommor  Träd  Buskar  Tillbehör  Café  Interiör

EXTRAÖPPET till kl 16 den 1-2 december

Tips till pepparkaksminglet!

19

90

Röra 1: Pastej 100g, grädde 1 msk, portvin 1 tsk.
Röra 2: Philadelphiaost 100g, Rökt lax 100g,
mixa med salt o peppar. Vill du inte röra själv

/st

ﬁnns det såklart färdigt i vår delidisk.

26

2 för

99k

90
/st

Glögg

Black Bomber, Amber Mist

Pepparkakor

Engelsk Cheddar. 200 g.
Jfr pris 247:50/kg.

Gille. 425 g. Små hjärtan.
Jfr pris 46:82/kg.

Dufvenkrooks. 75 cl. Olika sorter.
Jfr pris 35:87/liter.

69k
/kg

99k

Fläskﬁlé

/kg

Ursprung Sverige. Max 2 kg /kund.

Från vår manuella
delikatess
Pastejtårta
Pastejköket.

Jul till
God

bra pris

2 för

30k

249k
/kg

disk
Från vår manuella fisk
Rökt & Gravad lax
Finap, Härnösand.

199k
/kg

Marabou Premium

Smaka på julen
Julskinka

100 g. Olika smaker.
Jfr pris 150:00/kg.

Mor Matildas. Ursprung Sverige.
Färdigskivad från vår delikatess.

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

Priserna gäller vecka 48 t o m söndag 2/12-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'+CDK:B7:G'%&'

6

Flera
hjärtstartare
MÄLARÖARNA | Sjöräddningssällskapet har ett avtal
och en överenskommelse
med Hjärt-lungfonden om
att förse varje stationsområde med ett antal hjärtstartare. Med anlening av detta
har Munsö sjöräddningssällskap erhållit sammanlagt åtta
stycken hjärtstartare som placerats ut. En på Adelsöfärjan,
tre stycken på Ekeröleden,
det vill säga en på varje färja,
Konsum Träkvista, ICA Skå,
Birka/Björkö och Alholmen.
I paketet ingår även gratis utbildning av personal på
de utvalda platserna. Samtliga hjärtstartare är även gratis
med löpande drift, förutom
byte av batterier som ansvariga på varje plats får stå för
själva.
– För ögonblicket håller
våra sjukvårdskunniga inom
Sjöräddningssällskapet
Rs
Munsö på att planera in utbildning på samtliga ställen,
säger Paul Forell, stationschef
för Rs Munsö.
EWA LINNROS

Bland annat utrustas Ekeröledens
tre färjor med hjärtstartare.

Foto: Ove Westerberg

Låg andel behöriga i förskolan
Kommunen arbetar med kvalitetshöjande utvecklingsprojekt
KOMMUNEN | Kommunen
har en stor utmaning i att
se till att alla barn får rätt
till utbildade behöriga
lärare. Det konstaterade
lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén när hon
besökte Ekebyhovsskolan i
mitten av oktober.
– För en kommun som denna med många barn är det
klart att kvaliteten i skolverksamheten och förskola
är jätteviktig. Kommunen
måste se till att alla barn får
rätt till utbildade behöriga
lärare. Det gäller hela vägen
från förskola, fritidshem
och grundskolan upp till
årskurs nio, säger Eva-Lis
Sirén.
Hon besökte samtliga
avdelningar på Ekebyhovsskolan. De största problemen med behörigheterna
märkte hon på grundsärskolan.
– Där behöver staten satsa
betydligt mer. Där har man
helt enkelt bortsett från hur
stora utbildningsbehov det
ﬁnns. Det är riktigt allvarligt,
fortsätter Eva-Lis Sirén.
Hon konstaterar dock att
kommunerna skjuter till
pengar till skolan. Däremot

anser hon att kommunerna
måste satsa på lärarlönerna
då det gäller att rekrytera lärare och att satsa på kompetensutveckling så att man får
rätt lärare på rätt plats till rätt
elever.
Vad beträffar behöriga för-

skolelärare ligger antalet i
Ekerö kommun idag på 34
procent.
– Vi vill höja det. Ett sätt
som vi tror på och som
också är förenligt med strävan att bli en av de tio bästa
skolkommunerna, det är att
arbeta med kvaliteten inom
organisationen, säger Mikael Caiman Larsson, produktionschef för förskola och
skola i Ekerö kommun.
Inom kommunen finns
också flera kvalitetshöjande
utvecklingsprojekt.
– Vi satsar på pedagogisk
dokumentation
utifrån
Reggio Emilia-pedagogiken. Vi har precis dragit
igång ett nätverk med barnskötare, förskolelärare och
förskolechefer ledda av
Reggio
Emiliainstitutet,
fortsätter Mikael Caiman
Larsson.
När det gäller problemen
med behöriga förskolelärare

är detta ett speciﬁkt problem
för Stockholms län. Tittar
man på Malmö och Göteborg
och kranskommunerna där,
har de en högre andel behöriga förskolelärare än motsvarande i Stockholm kommun.
Man vet att arbetsmarknaden
är lokal för hela läraryrket,
inklusive lågstadie-, högstadie- och förskolelärare. Det
vill säga, man är inte beredd
att resa långt. Detta slår också
igenom på hur man väljer utbildningsort.
– Stockholm är förvisso
också en utbildningsort. Vi
har både Södertörns högskola och universitetet som
utbildar förskolelärare. Det
är bara det att det är enormt
förskoletätt i vår region. Av
de tio kommuner som har det
svårast att leverera behöriga
förskolelärare, ligger åtta av
dessa kommuner i Stockholms län, säger Anders Anagrius, nämndansvarig för
barn- och utbildningsnämnden.
Under de närmaste fem, sex

åren behövs i Stockholms län
mellan 3000 och 4000 förskolelärare per år för att täcka
behoven.
– Idag tar Stockholms uni-

versitet emot 150 studerande.
Då ska vi som kommun i slutet av vägen konkurrera med
dem som är mitt i vägen. Vi
har inte många förskolelärare
här ute som inte bor här, fortsätter Anders Anagrius.

”Trots det problem
som vi har att
arbeta med så har
vi en verksamhet
som vi är stolta
över och som
utvecklas
ordentligt.”

versitetet inte har haft utbildningar som har motsvarat det
som behövts. De barnskötare som velat läsa vidare kan
haft en gammal barnskötarexamen som kanske inte
är tillräcklig som grund för
högskolebehörighet.
Det
innebär att de måste läsa in
andra ämnen före.
– Trots det problem som
vi har att arbeta med så har
vi en verksamhet som vi
är stolta över och som utvecklas ordentligt. En av
de förskolor som tagit stora
kliv framåt är Svanängens
förskola. Här har man också
lyckats rekrytera utbildade
förskolelärare utifrån, säger
Mikael Caiman Larsson.
Positivt är också att kommu-

Det ﬁnns en möjlighet för
dem som idag redan arbetar
inom skolan men som inte
har behörighet, att läsa upp
sin behörighet. Kommunen
har en avsatta medel för pedagogisk utveckling. Den
möjliggör för upp till fem
personer per år att vidareutbilda sig och att kunna gå ner
i arbetstid något för att läsa på
distans, samtidigt som man
är i tjänst.
Problemet har varit att uni-

nen är bland de bästa i länet
när det gäller måluppfyllelse.
Andelen elever som går ut
årskurs nio med fullständiga
godkända betyg ligger på 89
procent i Ekerö kommun.
Vad beträffar behöriga till nationella program, ligger kommunen på 95 procent och
hamnar på topp tio.

EWA LINNROS
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(För ålderspensionär=65år, gäller 400kr).Rabatten gäller för inköp av allt utom tobak och ombudstjänster såsom:


spel, SF-bio, telekontant, apotek, postärenden, SL-biljetter samt bensin (säljs i Kungsberga).



STENHAMRA & KUNGSBERGA

När vintermörkret
kring oss står,
då gryr på nytt
vårt kyrkoår
med nåd och tröst
från världens ljus
från konungen av
Davids hus.

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 2 DECEMBER
Adelsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Lizen Anterud
Ad Mundi, dir: Malin Rudengren
Efter gudstjänsten: JULMARKNAD
Munsö kyrka kl 18.00
ADVENTSGUDSTJÄNST, Lizen Anterud,
Ad Mundi, dir: Malin Rudengren
SÖNDAG 9 DECEMBER
Adelsö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST, Lizen
Anterud, Mona Wikborg, Scouterna,
Barnkören, dir: Mie Johansson

Psalm 421

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 28 NOVEMBER
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA I TAIZÉTON, Lizen Anterud
SÖNDAG 2 DECEMBER
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Pehr-Albin Edén,
Ekerö kyrkokör, trumpet: Fredrik
Österling, orgel: Bengt Tribukait,
dir: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST
Staffan Eklund, Ekerö kyrkokör,
trumpet: Fredrik Österling, orgel
Bengt Tribukait, dir: Kerstin Baldwin
ONSDAG 5 DECEMBER
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Pehr-Albin Edén
SÖNDAG 9 DECEMBER
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Karin Frödinger
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
ADVENTS- OCH LUCIAGUDSTJÄNST
Jonas Gräslund, Ekerö barnkör, dir:
Helena Hansson, Marie Björnvad

KYRKRADION 101,4 MHZ
LÖRDAG 1 DECEMBER
12.00 Det är advent, Marianne
Abrahamsson spelar adventsmusik
LÖRDAG 8 DECEMBER
12.00 “Unga kvinnors värn”, Barbro
Arlinger intervjuar Lena Thoms

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 2 DECEMBER
Sånga kyrka kl 11.00
GUDSTJÄNST, Lars Brattgård,
Färingsö kyrkokör, trumpet
KYRKKAFFE
Färentuna kyrka kl 13.00
GUDSTJÄNST, Lars Brattgård,
Färingsö kyrkokör
KYRKKAFFE MED LOTTERIER
ONSDAG 5 DECEMBER
Timmermannens kapell kl 18.30
ANDAKT, Sussi Redig
SÖNDAG 9 DECEMBER
Hilleshögs kyrka kl 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Juris Ozolins

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 2 DECEMBER
Lovö kyrka kl 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST, Staffan
Eklund, trumpet: Mårten Adolfsson,
Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp
KYRKKAFFE i Klockargården
Drottningholms slottskyrka kl 16.00
GUDSTJÄNST MED LJUSTÅG
Karin Frödinger, Lovö barnkör, dir:
Klara Valkare, ﬂöjt: Ulrika Björkman,
bas:Thomas Erlandsson, orgel:
Leif Asp
SÖNDAG 9 DECEMBER
Drottningholms slottskyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Jonas Gräslund, Lovö kyrkas kör

Gott nytt kyrkoår –
Gott nytt samarbete
Första advent är början på ett nytt kyrkoår i Svenska kyrkan. Ekerö
pastorat och Färingsö församling inleder det nya kyrkoåret med en
gemensam annonssida i Mälaröarnas nyheter.
Ekerö kommun består av många öar – med många vackra kyrkor. Den
här annonsen visar att alla kyrkorna och församlingarna hör ihop – de
är alla delar av Svenska kyrkan på Mälaröarna.
De flesta av oss känner säkert störst närhet till kyrkan där vi bor men
vi kan ha både kontakter och rottrådar på flera av öarna.
I mycket påminner verksamheten i de olika församlingarna
om varandra – men varje församling har också sin egen karaktär,
formad av traditioner och många olika människors erfarenheter
och kunskaper. Traditioner som ger hemhörighet men också traditioner som förändras. Varje tid måste få lämna sina avtryck, både
i kyrkobyggnaderna och i församlingslivet.
Tillsammans har vi ett stort och rikt utbud av gudstjänster och
verksamhet.
Välkommen på upptäcktsfärd!

Musik i
adventstid

Öppet hus
med julgröt

LÖRDAG 8 DECEMBER

TISDAG 4 DECEMBER

Drottningholms slottskyrka kl 11.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Damkören Boo Kapella
dir: Marianne Ribbing, präst: Christer Kivi
Drottningholms slottskyrka kl 13.00, 14.00 och 15.00
JULMUSIK
Sångkvartetten Vox Regalis: Alexandra Ullsten, Charlotte Hedberg,
Marcus Josephson och Leif Asp

SÖNDAG 9 DECEMBER
Drottningholms slottskyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp präst: Jonas Gräslund
Drottningholms slottskyrka kl 13.00 och 14.00
JULENS SÅNGER
Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp
Drottningholms slottskyrka kl 15.00
LUCIATÅG
S:ta Birgittas Ungdomskör, dir: Carina Olofsson
Ekerö kyrka kl 18.00
JULKONSERT: Gaudete för kör och tre instrument,
Ekerö kyrkokör ﬂöjt: Eje och Kristina Kaufeldt, fagott: Knut
Sönstevold dir: Kerstin Baldwin

Julfint på
Second hand
Nu är alla julsaker framplockade.
På Kyrkornas Second hand får du mycket
för pengarna. Här kan du köpa både
julpynt och julklappar – och överskottet
på det du handlar för eller skänker går
vidare till människor som har det svårt.
Butiken och inlämningen är öppna
LÖRDAGAR 10.00-14.00
lnlämning tisdagar 13.00-20.00

Färentuna församlingshem kl 12.00
Terminsavslutning med GRÖTLUNCH

TORSDAG 6 DECEMBER
Munsö församlingsgård kl 13.30
JULGRÖT - ”Kulingarna” underhåller med julmusik

TORSDAG 11 DECEMBER
Stenhamra församlingsgård kl 13.00
JULBUFFÉ Anmäl dig gärna till 08-564 209 20 så att vi vet hur
många som kommer. Kostnad 80 kronor!

TORSDAG 13 DECEMBER
Ekebyhovskyrkan kl 12.00
JULGRÖT, LUCIA. Jazzgruppen Maybe Tuesday underhåller.

TORSDAG 20 DECEMBER
Lovö Klockargård kl 13.30
JULGRÖT - med underhållning av visgruppen Kristall

TISDAG/ONSDAG 18-19 DECEMBER
Ekerö kyrka 18.30, 20.30 tis, 18.30 ons
JULKONSERT Ekerö gospel, Cyndee Peters
Förköp biljetter 200:- tel 08-560 387 00

Gemensam annons för Svenska kyrkan
Ekerö pastorat och Färingsö församling
Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero.
Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso

Högbovägen 17, 242 kvm Ekerö Skärvik

Högbovägen 21, 229 kvm Ekerö Skärvik

Typ: Villa Byggår: 1931/2011 Boarea: 192 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 6 Tomt: 1 284 kvm
Energideklaration: 87 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,
lena.falck@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 187 kvm
Biarea: 42 kvm Rum: 8 Tomt: 1 223 kvm
Energideklaration: 42 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 700 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 250 000 kr

Hampvägen 44, 125 kvm Ekerö Väsby

Brunnavägen 41, 224 kvm Ekerö Brunna

Typ: Radhus Byggår: 1969 Boarea: 125 kvm
Rum: 5 Tomt: 172 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 800 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 450 000 kr

Hagens Backe 3, 320 kvm Ekerö Lundhagen

Brokadvägen 5, 358 kvm Ekerö Träkvista

Typ: Villa Byggår: 2001 Boarea: 200 kvm
Biarea: 120 kvm Rum: 7 Tomt: 1 330 kvm
Energideklaration: 85 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 7 450 000 kr
Duobo: Köp och sälj din bostad i den ordning du själv vill. Med vår tjänst Duobo är
du försäkrad mot dubbla boendekostnader.

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 7 500 000 kr

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

Klippans Väg 24, 120 kvm Färingsö Prästnibble
Fantastiskt sjöläge! Ett paradis vid Mälarens strand med vidsträckt sjöutsikt, brygga och badstrand invid huset. Ett
fint hus med hög trivselfaktor. 4 rum och kök, kaklat duschrum och separat tvättstuga. Sällskapsdel med braskamin.
Sjöutsikt från alla rum! Nybyggt bastuhus med dusch, hög standard. Stora altandäck. Bra geografiskt läge med endast
ca 35 min till Brommaplan. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.
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En kostnadsfri timme där du får möjlighet att träffa
inredningsarkitekt Jill Breiler på hemmaplan för att 
få tips och råd kring julpyntning i ditt hem.
Rabatterade priser under kvällen och rabattcheckar 
för senare inköp.

'DWXPRSZIQFIV
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3ODWVMäklarringens kontor på Ekerövägen 82 (YAPEHER 

Vi bjuder på glögg och tilltugg. 

Fantastiskt sjöläge.

Ett paradis vid Mälarens strand.

Typ: Villa Byggår: 1987 + 2001 Boarea: 109,5 kvm
Biarea: 23 kvm Rum: 4 Tomt: 521 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 200 000 kr

En kväll fylld med inspiration för dig
som längtar efter julen!


8MPPWEQQERWQIHMRVIHRMRKWEVOMXIOXIR.MPP&VIMPIV
JPSVMWXIR7STLME(ELPUZMWXSGLFYXMOWMRRILEZEVIR
Annika Sandquist bjuder vi in till en inspirationskväll
inför julen. 

Vi fyller vår lokal med julinspiration och aktiviteter som
skapar den rätta julkänslan. Sophia lär dig dekorera din
julkrans och Annika lär dig mer om paketinslagning. 
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Inspirationsföreläsning med tips och råd inför julen och
SPMOEHIOSVEXMSRWWXMPEV
Julblommor; vad man ska tänka på och granens påverkan 
MLIQQIX
Dekorera din julkrans till självkostnadspris.
-RWTMVIVEWEZSPMOENYPT]RXSGLMRVIHRMRKWHIXEPNIV
Paketinslagning; tips, inspiration och prova på.

Anmälan görs till ekero@maklarringen.se alternativt ring till kontoret på 08560 328 40 senast 26 november. Obs, begränsat
antal platser. Välkommen, även ni som inte köpt eller sålt via Mäklarringen!

Kingswood
Since 2012

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

www.maklarringen.se/ekero

Strandvägen 36, 203 kvm Färingsö Stenhamra
Fantastisk vy över Mälarens glittrande vatten! Här bor du ett stenkast från vattnet med sjöutsikt från alla rum och ett
härligt ljusflöde i hela huset. Uppvuxen trädgård med perfekt sydvästläge på en nästan bilfri återvändsgata. Ett
kvalitativt boende endast 25 minuter från Brommaplan. Kan man bo bättre?

Sjöutsikt från alla rum.

Härligt ljusflöde.

Typ: Villa Byggår: 1976 Boarea: 134 kvm
Biarea: 69 kvm Rum: 6 Tomt: 1 105 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Bud: 5 500 000 kr

Paradisvägen 9, 203 kvm Ekerö Tappsund

Bollgränd 26, 111 kvm Ekerö Hummelvreten

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

Typ: Radhus Byggår: 1967 Boarea: 111 kvm
Rum: 4 Tomt: 235 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Bud: 3 995 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 750 000 kr

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

Du kan
vinna
3 miljone
r!

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

Sten Banérs Väg 5, 131 kvm Ekerö Helgö
Typ: Villa Byggår: 1960 Boarea: 113 kvm
Biarea: 18 kvm Rum: 3 Tomt: 2 800 kvm
Energideklaration: 183 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,
lena.falck@maklarringen.se

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

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 465 000 kr

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

246 kvm Ekerö Lundhagen

213 kvm Ekerö Väsby

131 kvm Ekerö Närlunda

224 kvm Ekerö Sundby

Adress: Oa-Vägen 7
Typ: Villa Byggår: 1967 Boarea: 123 kvm
Biarea: 123 kvm Rum: 8 Tomt: 920 kvm
Energideklaration: 43 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Adress: Skördevägen 12
Typ: Villa Byggår: 1975 Boarea: 152 kvm
Biarea: 61 kvm Rum: 6 Tomt: 904 kvm
Energideklaration: 68 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Adress: Melonvägen 16
Typ: Villa Byggår: 1967 Boarea: 131 kvm
Rum: 6 Tomt: 420 kvm
Energideklaration: 133 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Adress: Klockarvägen 11
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

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 650 000 kr

Accepterat pris: 4 195 000 kr

Accepterat pris: 3 650 000 kr

Accepterat pris: 3 950 000 kr

158 kvm Färingsö Mörby

121 kvm Färingsö Kungsberga Myrudden

170 kvm Färingsö Viksund

111 kvm Ekerö Sandudden

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

Adress: Myrudden Erikslund
Typ: Villa Byggår: 2009 Boarea: 121 kvm
Biarea: 15 kvm Rum: 4 Tomt: 2 055 kvm
Energideklaration: 116 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Adress: Viksundsvägen 62
Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 148 kvm
Biarea: 22 kvm Rum: 6 Tomt: 1 999 kvm
Energideklaration: 120 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Adress: Sjöutsikten 11
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

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 390 000 kr

Accepterat pris: 4 250 000 kr

Accepterat pris: 3 490 000 kr

Accepterat pris: 3 750 000 kr

212 kvm Ekerö Sundby

186 kvm Färingsö Mörby

231 kvm Ekerö Sommarstad

64 kvm Munsö Söderbacken

Adress: Labensky Plan 6
Typ: Villa Byggår: 1972 Boarea: 169 kvm
Biarea: 43 kvm Rum: 6 Tomt: 964 kvm
Energideklaration: 42 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

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

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

Adress: Söderbacksvägen 3
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

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 925 000 kr

Accepterat pris: 5 650 000 kr

Accepterat pris: 3 975 000 kr

Accepterat pris: 650 000 kr

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

www.maklarringen.se/ekero
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När grannar samverkar
sjunker brottsligheten
MÄLARÖARNA | Även om
Ekerö kommun är hyfsat
förskonad från inbrott och
stölder sker det ändå upp
till 40 villainbrott om året.
Polisens förebyggande
arbete är en viktig åtgärd
för att hålla ner siffrorna
och i det ingår grannsamverkan som en grundbult.
– Sedan jag började arbeta
här på nytt för ungefär ett år
sedan har jag utbildat nära
50 kontaktpersoner som
sedan i sin tur ansvarar för
varsin
grannsamverkansgrupp, berättar Hans Kempe, brottsförebyggare på
Ekerö närpolis.
För ett antal år sedan jobbade han i kommunen och var
även då ansvarig för grannsamverkan. Under de tio år
som han höll i verksamheten
utbildade han närmare 300
kontaktpersoner.
– Två av polisens viktigaste
mål är att minska brottsligheten och att öka tryggheten och grannsamverkan är
framförallt ett sätt att öka
tryggheten för människor i
deras hem, fortsätter han.
Han berättar om hur per-

sonerna i ett grannskap som
går ihop och bestämmer sig
för att ansluta sig till grannsamverkan ställer upp på tre
grundkrav.
– Du ska säga till antingen kontaktpersonen eller
någon granne om du reser
bort, dina värdehandlingar
och värdeföremål ska förvaras på ett betryggande sätt
och dessutom ska du vara
vaksam på och notera vad
som händer i ditt bostadsområde och i förekomman-

Bara det faktum att grannar i
ett område slutit sig samman i
grannsamverkan kan avskräcka
inbrottstjuvar.

de fall, meddela detta vidare
till kontaktpersonen och
polisen.
Förutom dessa krav rekommenderas de som ansluter sig
även att göra en inventarieförteckning över sina värdesaker och stöldskyddsmärka
det som går.

”Grannsamverkan
är ett sätt att
öka tryggheten
för människor i
deras hem”

Just att förvara sina värdesaker säkert, menar Hans Kempe, är en oerhört viktig åtgärd
man kan göra för att undvika
att få sina käraste ägodelar,
exempelvis smycken, stulna
vid ett inbrott.
– Ett inbrott tar normalt
mellan tre och tio minuter
och den tiden ägnar tjuvarna oftast åt att leta igenom föräldrasovrummet,
badrumsskåpen och köket.
Om man vet det kan man

sedan använda sin fantasi
till att tänka ut var man kan
gömma sakerna. Anteckna
gärna någonstans var du
gömt dem, för det är inte
ovanligt att man glömmer
det om det är ett bra gömställe, säger han.
Han poängterar också att
villaägare kan göra en hel del
för att förhindra att inbrott
överhuvudtaget sker. Rörelsestyrd belysning på baksidan av huset och att ordna så
att någon ser till att huset ser
bebott ut när du reser bort är
två av dessa råd.
Nu ägnar han en stor del av

sin arbetstid åt att utbilda nya
och uppdatera beﬁntliga kontaktpersoner. För dem som
startar en grannsamverkan
bistår polisen med allt som
behövs för att komma igång.
Det kan till exempel vara utbildning, informationsmaterial och skyltar att sätta upp i
grannskapet.
– Det viktiga är att man
själv visar intresse och kontaktar oss, säger Hans Kempe.
LO BÄCKLINDER

Hyresgästerna på Wrangels väg använder grannsamverkan för att öka
tryggheten och motverka brott.
Foto: Lo Bäcklinder

Grannsamverkan som
trygghet för hyresgäster
EKERÖ | På Wrangels väg
12 har ett nytt projekt startats där hyresgäster hos
Ekerö bostäder slutit sig
samman i grannsamverkan.
Hittills har intresset varit
stort för att öka tryggheten
i hemmet och närmiljön.
– Vi har valt ut tre portar där
vi utsett trapphusombud
som är hyresgästernas kontakt mot polisen och Ekerö
bostäder i de här frågorna,
berättar
Ann-Charlotte
Wallman, Ekerö bostäder.
Hon beskriver hur hyresgästerna genom samarbetet ökar sin vaksamhet och
dessutom får en kontaktväg

till polisen som kan vara
till nytta i många sammanhang.
– Så här långt har hyresgästerna varit väldigt positiva och vi har även fått
förfrågningar från andra hyresgästföreningar och trappuppgångar om när de ska få
chansen att börja med grannsamverkan, fortsätter hon.
Projektet utvärderas genom att de boende får svara
på frågor om hur de upplever
tryggheten i sitt hem och i
sin närmiljö innan projektet
påbörjas samt när det pågått
ett halvår.
LO BÄCKLINDER

Hyr plats på Ekerö Kontorshotell
med härlig utsikt över Mälaren
För dig som är trött på köer och vill stimuleras
i en kreativ miljö finns nu:

..
..

6 fräscha arbetsplatser
Konferensrum, Internet, Kök
Uppsägning 3 mån
2 500:- per plats

Inflyttning 1 dec 2012
Välkommen!

Från kontoret ser man båtar komma och gå

För mer info och visning, ring
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Med 44 år i branschen
Alverbäcks blommor Årets Ekeröföretagare 2012
SÅNGA SÄBY | Sånga Säbys
matsal var full till sista stolsrygg. Kommunens företagsseminarium lockade återigen
rekordpublik. Alverbäcks
blommor blev under kvällen
utsedd till ”Årets Ekeröföretagare”.

Årets företagare Handelsminister Ewa Björling delar ut utmärkelsen till Alverbäcks blommor. Foto: Stefan Pellén

Dagens överraskning Team Bagge från TV4:as Körslaget underhåller.

Dagens föreläsare Ida Hult

Foto: Stefan Pellén

Foto: Laila Westerberg

Kvällens underhållare Måns Möller Foto: Stefan Pellén

220 besökare deltog i seminariet och torsdagseftermiddagen den 9 november började
med samling i Sånga säbys
hörsal. Konferencier Lennart
Lundblad, kommunens kulturchef, hälsade välkommen
och därefter tog kommunalrådet Peter Carpelan (m) och
näringslivschef Stefan Pellén
vid och informerade om företagsklimatet på Ekerö. Kommunen har fortsatt att klättra
i Svenskt näringslivs ranking
med 160 placeringar på tre
år och 100 placeringar i år till
plats 52 av landets 290 kommuner.
Seminariets föreläsare var
Ida Hult, etnolog. Hon berättade om samhällstrender och
beteendemönster och hur
företagare kan dra nytta av
vetskapen om dessa i sitt företagande.
Företagen Skanova och
Telia avslutade seminariets
inledande del med att berätta
om kommunens bredbandssatsning.
Därefter följde mingel

bland montrar och företagsrepresentanter på den ”minimässa” som anordnats.
Kvällens stora höjdpunkt
var korandet av årets Ekeröföretagare. Nominerade till
utmärkelsen var MG rental,
Mälarö träningsverk och Alverbäcks blommor, där den
sistnämnde stod som slutlig
segrare med motiveringen:
”Årets Ekeröföretagare 2012
har bevisat att ett småskaligt
nytänkande med tiden kan
leda till något mycket stort!
Som småföretagare har Alverbäcks utvecklat sina drömmar och idéer så att dessa har
genererat tillväxt och lönsamhet. Detta har i sin tur skapat
nya intressanta produkter och
arbetstillfällen i kommunen.
Alverbäcks blommor sprider
idag färg och glädje året runt i
många av våra svenska hem.”
Priset delades ut av Sveriges
handelsminister Ewa Björling
(m), tillika mälaröbo. Som en
överraskning för åhörarna
slogs dörrarna sedan upp och
Ekerökören ”Team Bagge”
från TV4:as Körslaget rusade
upp på scenen och sjöng tre
låtar, varav en med Anders
Bagge på solosång från scenens talarstol. Kören tackades
med stående ovationer.
Dagen avrundades med
middag och uppträdande av
komikern Måns Möller, känd

Vi vill tacka mälaröborna för nomineringen av oss till

”ÅRETS EKERÖFÖRETAGARE”
och juryn för utmärkelsen!
Vi klimatkompenserar tulpanodlingen – från lök till butik
Till säsongen 2011-2012 utökade vi på Alverbäcks vårt miljöarbete genom att klimatkompensera för hela tulpandrivningen, från lök till butik. Bakom klimatkompenseringen ligger en gedigen kartläggning av tulpanernas klimatpåverkan från odlingen på fälten i Holland, lagring, transporter och drivning i växthusen på Ekerö inklusive transport till
butik. Även allt emballage är inkluderat i utredningen. Resultatet blev en livscykelanalys över hela produktionskedjans
utsläpp av klimatgaser, vilka nu kompenseras genom trädplantering i Afrika, där träden inte bara fungerar som en kolsänka utan bidrar även till landskapsutveckling och fattigdomsbekämpning. Inventeringen ger oss inte bara en siffra
på hur mycket koldioxidekvivalenter som vi behöver kompensera. Den hjälper oss också att lägga fokus på rätt ställe
i vårt fortsatta arbete med att minska koldioxidavtrycket.
Miljön har för oss alltid varit i fokus och vi arbetar ständigt
med att minska vår miljöpåverkan. Tulpanerna planterar vi i
ekologisk jord, lådorna ångas före plantering och inga kemiska växtskyddsmedel används. Under de senaste åtta åren
har vi också minskat energiförbrukningen med 14 procent.
Redan 2005 installerade vi pelletspanna för att kunna värma
våra växthus med biobränsle på ett miljöriktigt sätt vilket vi är
väldigt glada för. Nu när vi eldar med pellets har vi en koldioxidbelastning med 49 ton CO2e för uppvärmningen av växthusen. Hade vi fortsatt att värma växthusen med olja hade
koldioxidbelastningen varit 1054 ton CO2e, det vill säga 1000
ton mer än idag.

från bland annat det egna
humorprogrammet ”Cirkus
Möller” på TV4. Han valde att
inleda sitt framträdande med
att ta upp frågor speciﬁka för
just Mälaröarna och skojade
friskt med spontant utvalda
ur publiken. ”Hur går det med
nya vägen?” undrande han
och tolkade snabbt den slående tystnad som publiken
visade till ”Jaså, är det så illa”.
Möller fortsatte med spontandialogen där ingen som
valde att yttra sig slapp undan.
Publiken vred sig av skratt då
det slutligen gick upp för Möller att den ”tjänsteman” som
han valt att grilla lite extra och
som yppat ”sju år” tills nya
vägen är färdig, i själva verket
var ”borgmästaren i golfbil”.
Årets Ekeröföretagare Alverbäcks blommor med representanten Håkan Alverbäck
blev snabbt ”Blom-mannen”
som Möller tyckte såg ovanligt vital ut för sina 44 år i
branschen.
En av kvällens största
skrattsalvor stod en rapp kvinna bland åhörarna för. Möller
raljerade över att kommunen
är snudd på fri från invandrare.
”Hur många av er företagare är
invandrare till exempel?” Ett
par händer syntes i luften.”Å
var är du ifrån?”. Borlänge blev
svaret...

Bromma Blocks ägs och utvecklas av

Tjuvkika på julens nyheter redan nu. Välkommen till Bromma Blocks!
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Familjeföretaget Alverbäcks blommor har utsetts till ”Årets Ekeröföretagare 2012”. Under 44 år har företaget vuxit fram sakta men säkert. Här ses företagets VD Håkan Alverbäck i ett hav av julrosor.

Foto: Ewa Linnros

Årets företagare odlar mat för själen
Årets Ekeröföretagare Alverbäcks blommor är ett familjeföretag som under 44 år sakta
men säkert har vuxit fram. Och
växtkraften är det inget fel på, i
dubbel bemärkelse. Här produceras inte mindre än 23 miljoner
tulpaner om året.
Solen skiner från en klarblå himmel
när Håkan Alverbäck tar emot i företagets lokaler på Brygga gård. Håkan är företagets VD och hans syster
Karin Sundin är administrativ chef.
Deras andra syster Maries man Mats
Björnvad är försäljningschef och
Håkans son Anders Alverbäck är
driftassistent. Att det är ett familjeföretag är det ingen tvekan om.
Grunden lades av pappa Sven och
mamma Birgitta 1968.
– Vi ﬂyttade hit på hösten. Då
var det helt tomt här, det fanns
bara en fruktodling. Vi ﬂyttade
från det gamla växthusdistriktet
Hässelby Skälby där pappa och farfar hade trädgård, berättar Håkan
Alverbäck.
Vi sitter i hans ljusa kontor med
utsikt mot vattnet. Man ser också
föräldrarnas hus och taket på Håkans hus. Runt omkring bor alla
syskon med familjer.
På väggarna i kontoret ﬁnns bilder på tulpaner i alla dess skepnader och på ett bord står en lampa
med skulpterade tulpaner på. Det
är också tulpaner som är företagets
kännetecken.
– När dagligvaruhandeln provade
att ta in blommor i livsmedelsbutikerna i slutet av 60-talet ﬁck pappa
de första kontakterna med Konsum
om att ta in tulpaner. Sedan har vi
vuxit allteftersom. Idag har alla butiker blommor och vi är med och
försöker hjälpa till med den bit vi
klarar, säger Håkan.

i maj och juni och alla olika vårplantor som man sätter ut i trädgården.
Det som även är mycket stort hos
oss är hängande amplar med en
blandning av olika klängväxter. Alla
trädgårdsprogram till trots så vill
många ha en färdig produkt idag,
fortsätter Håkan.

”Man måste ha något
att vila ögonen på och
blommor förmedlar
känslor som du inte kan
uttrycka i ord.”

Han berättar med entusiasmen och
visar sedan med glädje runt i de
enorma lokalerna. I ett växthus breder sig ett enormt hav av julrosor ut,
i en hall intill sätter några tjejer med
van hand lökar i lådor med jord. I
speciella kylhallar står radvis med
andra lökar och har vintervila. En
del väntar på julen, andra på våren.
Sedan tas de in allteftersom i växthusen och odlas. Det är ett ﬂöde
varje dag.

Från de vintervilande lökarna i kylrummet kommer vi till en något
varmare men fortfarande sval lokal
med lådor med spröda, gröna stjälkar som varsamt vattnas av en av
Alverbäcks anställda. Det är tulpaner som när deras knopp är färdigutvecklad, handplockas för att sedan kylas åter i cirka ett halvt dygn.
Därefter packas de i buketter.
– Det är ett riktigt handarbete.
Det ﬁnns inga robotar som kan göra
detta utan det är mänskliga händer
som i vilket fall vi inte har hittat robotar till.
Alverbäcks har en grundstab på

cirka 30 anställda personer. Under
vintern då de skördar, arbetar här
70 personer och mången Mälaröungdom har börjat sitt arbetsliv
här.
– Varje vinter har vi 40 ungdomar
som arbetar på helgerna för att avlasta den ordinarie personalen. Vi har
varit en inskolningsplats för ungdomarna in i arbetslivet. Många har
också kommit tillbaka och sagt att
det var en fantastisk start för dem.
Det roterar med kanske 10 till 15 nya
ungdomar per år, så det har blivit
många genom åren.
Efter midsommar när pelargo-

En unik satsning för företaget gjor-

des till säsongen 2011-2012 då de
utökade sitt miljöarbete genom att
klimatkompensera hela tulpandrivningen från lök till butik. Detta
genom att träd planteras i Afrika för
att kompensera för tulpanernas koldioxidbelastning. Hela anläggningen är också klimatcertiﬁerad och
energiförbrukningen har på åtta år
minskat med 14 procent. Växthusen värms med biobränsle och elen
kommer från svensk vattenkraft.
Tulpanerna planteras i ekologisk
jord.
Miljöperspektivet präglar dock
inte hela blomsterbranschen.
– Vi är stora i Sverige men små
i världsperspektiv. Det finns jättestora tulpanfabriker och även
andra blomfabriker i Holland som
bara pumpar ut varor och som

FAKTA


körs långväga med lastbilar kors
och tvärs. Vi levererar mycket i Mälardalen och Stockholm. Det är det
viktigaste området miljömässigt.
Men vi skickar också längre till i
stort sett i hela Sverige, men det är i
varje fall bättre än transporter ända
från Holland.
Vi lämnar ett rum där redan ett ﬂertal praktfulla amaryllisar har slagit
ut. Det är inte bara till jul de passar,
många vill ha dem i andra sammanhang. Precis som bagarens barn är
det med odlarens, på frågan om Håkan har många blommor i sitt hem
blir svaret nej. Men en kvast tulpaner tar han hem så ofta han kan,
för det är nog tulpanen som är hans
favorit. Dels för den stora variation
av form och färg som ﬁnns, dels
för att den ”låter” med sitt krispiga
ljud. Tulpansäsongen är också lång,
den börjar vid jul och pågår ända till
mitten på april. De olika sorterna
avlöser varandra.
– Jag brukar säga att blommor är
mat för själen. Men behöver dem,
man kan inte bara stoppa i sig mat.
Man måste ha något att vila ögonen
på och blommor förmedlar känslor
som du inte kan uttrycka i ord.
EWA LINNROS

ALVERBÄCKS

>> Alverbäcks blommor startade på Ekerö 1968 av Sven och Birgitta Alverbäck.

>> Alverbäcks blommor har idag 30 000 kvadratmeter växthus
och lager.

>> Här planteras, skördas och packas allt för hand. 1,3 miljoner
tulpaner skördas i veckan. Per år producerar de ungefär 23 miljoner
tulpaner.

>> Över 300 000 stycken amaryllis skördas per år och 900 000

De är störst på tulpaner men det

är inte allt som odlas i den närmare
30 000 kvadratmeter stora ytan av
växthus och lager. Lökar i krukor såsom amaryllis och hyacint, vårlökar
i kruka, påskliljor och pärlhyacint
drivs även fram här.
– Pelargoner är också väldigt stort

nerna är sålda stänger odlingen ner
någon månad, men resten av året är
tempot högt. Däremot har företaget
skyndat långsamt i sin utveckling
och familjen har aldrig gjort några
risksatsningar.
– Vi jobbar alltid långsiktigt med
allting. Under de här 44 åren har vi
inte gjort några galenexpansioner,
säger Håkan.

hyacinter.

>> Utöver blomsterproduktionen utformar de själva etiketter och
förpackningar.

>> Till säsongen 2010-2011 blev Alverbäcks världens första prydTulpanodling är det som är Alverbäcks kännetecken. Att odla dessa är ett hantverk
från knöl till färdig blomma. På bilden visar Håkan Alverbäck upp de första spirande
stjälkarna på blivande tulpaner.
Foto: Ewa Linnros

nadsväxtföretag med klimatcertifierade blommor.

10% på allt för dig
som bor på Mälaröarna.
Fram till jul har du som får Mälaröarnas Nyheter
10% på allt – från walk-in closets och soffgrupper till
vinglas och doftljus. Hos oss hittar du enkelt den
perfekta julklappen till dig själv eller någon du gillar.
Varmt välkommen!
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Boka 08 - 560 236 00
skytteholm@sodexho-se.com
läs mer på www.skytteholm.se

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
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Kreativitet på anstalt
Intagna tävlar om att göra FN-skylt
FÄRINGSÖ |På FN-området
i Nairobi, Kenya finns
ett akacieträd där barn
och beslutsfattare möts
och samtalar om frågor
som rör barnen. Nu tävlar
intagna kvinnor i hela
Sverige om att smycka
platsen med en skylt. Från
Färingsöanstalten kommer
ett bidrag att delta.
I verkstaden på Färingsöanstalten håller en av de intagna
på och färdigställer en skiss
som ska tävla om att bli den
mässingsskylt som ska pryda
trädet i Nairobi. Själva skylten kommer att tillverkas
av intagna män på anstalten
Mariefred.
– Det här är ett positivt

projekt där intagna kvinnor
och mäns förmågor kommer till uttryck. Vi synliggör
också den svenska kriminalvårdens klientarbete i ett internationellt sammanhang,
säger Gunilla Ternert, ordförande för Kriminalvårdens
kvinnonätverk.
– Bidragen ska vara inlämnade den 10 december och
det är den ideella föreningen
Globträdet som arrangerar
tävlingen, berättar Kerstin
Andersson, kriminalvårdsinspektör.
Globträdet samlar barn och

vuxna som är engagerade i
framtidsfrågor som rör barn
och har ansvar för mötesplatsen vid akacieträdet. Bland
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annat har de under 2012 turnerat med teaterföreställningen ”My life” som spelas
av barn och ungdomar som
bor i slummen och på gatan

i en förort till Nairobi. Föreställningen gästade även Färingsöanstalten.
LO BÄCKLINDER

Trädgårdsutbildning på Färingsöanstalten
FÄRINGSÖ | Under
våren 2013 kommer
fem intagna kvinnor på
Färingsöanstalten få chansen att genomgå en trädgårdsutbildning som ett led
i att avtjäna sitt straff. 320
kvadratmeter växthus står
redan redo för att fyllas
med växtkraft.
– Det känns helt rätt att knyta
an till de gröna näringar som
traditionellt sett funnits på
Mälaröarna i alla tider. Även
Svartsjöanstalten hade en i
gång tiden växthus, berättar produktionssamordnare
Johan Johansson, som var
den som ﬁck reda på att Skenäsanstalten ville göra sig av
med ett av sina växthus och

ringde direkt och bad om att
få ta över det.
Sedan dess har intagna
män på den öppna Svartsjöansalten byggt upp växthu-

Johan Johansson visar växthuset
där en trädgårdsutbildning kommer starta till våren.

Foto: Lo Bäcklinder

set med gjuten grund och
ny kanalplast. Själva utbildningen utformas i samarbete
med
Arbetsförmedlingen
och en trädgårdsmästare är
redan anställd och jobbar
tills vidare i den nuvarande
verksamheten för att lära sig
mer om anstalten. Dessutom
kommer en lärare att anställas som ansvarig för yrkesutbildningen.
– Tanken är att vi ska starta
en yrkesutbildning för de
intagna kvinnorna. Både för
dem som är på den öppna
delen av anstalten, men även
för dem från den slutna delen
som bedöms passa i verksamheten, fortsätter Johan
Johansson.
Han beskriver hur viktigt

det är för de intagna att ha
sysselsättningar som upplevs som meningsfulla och
att de får känna sig behövda.
Odlingarna ska omfatta både
grönsaker och prydnadsväxter och knyta an till den
mer än 100-åriga traditionen
jordbruk som bedrivs ekologiskt på Svartsjöanstalten.
– Vi har ju redan alla maskiner på Svartsjö, så investeringarna har varit minimala.
Målet med trädgårdsutbildningen är att deltagarna
ska få sådana kunskaper om
växthus och trädgårdsarbete
att de efter avtjänat straff ska
kunna få anställning inom
trädgårdsarbetarbranschen.
LO BÄCKLINDER

Ingen datumparkering Hembesök för äldre blir
EKERÖ | Byggnadsnämnden
har beslutat att inte införa
datumparkering i Ekerö tätort trots att stadsarkitektskontorets utredning visar
att det skulle innebära
många fördelar.
I samband med att kommunal parkeringsövervakning
infördes i december 2011
startades också en utredning
om vilka förändringar i traﬁkföreskrifterna som skulle
vara gynnsamma.
– En utredning gjordes av
stadsarkitektkontoret
där
man kom fram till att datumparkering borde användas för

att ge bättre och enklare vinterväghållning och för att få
bukt med långtidsuppställda
fordon bland annat, berättar
Jonas Hedh, traﬁkplanerare
på kommunen.
Av de tre vägföreningar
som är verksamma i tätorten
var det enbart Närlunda vägförening som var positiv till
den remiss som sändes ut i
ärendet. För att kunna besluta om att använda datumparkering i hela området krävdes
att alla vägföreningarna skulle gå med på införande på de
vägar som de ansvarar för.
LO BÄCKLINDER

6HUYHUDVGHFHPEHU
+RVRVVVHUYHUDVHWWGLJQDQGHMXOERUGVRP
EHVWnUDYHJHQSURGXFHUDGHUlWWHUWLOODJDGH
DYVYHQVNDRFKQlUSURGXFHUDGHUnYDURU

3ULVSHUVRQLQNOPRPV

I verkstaden på Färingsöanstalten skapas förslag till hur en mässingsskylt
som ska placeras på FN-området i Nairobi ska se ut.
Foto: Orasis

Gemensam familjerätt med Solna
KOMMUNEN | Ekerö socialnämnd har beslutat att ingå
ett avtal om gemensam
familjerätt med Solna och
Sundbyberg.
– Jag ser mycket positivt på
socialnämndens beslut som
enligt min bedömning ligger helt i linje med de verk-

samhetsområden där Ekerö
redan samverkar eller planerar ett samgående med
nordvästkommunerna, säger
Johan Pehrsson, socialchef.
Socialkontoret har nu socialnämndens uppdrag att
återkomma med förslag till
avtal för den gemensamma
familjerätten.

permanent erbjudande
KOMMUNEN | Det projekt
med ”förebyggande hembesök” hos kommunens
äldre som pågått sedan
2010 permanentas vid
årsskiftet. Då kommer
alla som fyllt åttio att
erbjudas ett besök från
kommunen.
– Erbjudandet gäller att de
som inte har någon insats
från socialtjänsten eller hemsjukvård ska erbjudas ett
hembesök. Under besöket får
de information bland annat
om kommunens öppna verksamheter, hemtjänst och anhörigstöd, berättar Karolina
Nyberg, utvecklingsledare på
kommunen.
I utvärderingen av projektet har man kunnat konstatera att samtalen har haft
många positiva effekter.
Bland annat har de medfört
att behov av stöd har upptäckts i god tid och att tryggheten har ökat då de äldre
har fått bättre kännedom
om vilka verksamheter och

vilket stöd kommunen kan
erbjuda.
– Samtalen är en del av
socialnämndens förebyggande och uppsökande
verksamhet. Syftet är att
nå ut till äldre i kommunen
som kanske inte behöver
någon insats i dagsläget,
för att de ska få reda på vart
man kan vända sig den dagen man behöver hjälp, säger Karolina Nyberg.
Syftet är också att under
hembesöket informera om
de öppna verksamheterna
Kajutan och Stockbygården
som finns för äldre i kommunen. För att delta i deras
verksamheter behövs inget
biståndsbeslut, fortsätter
hon.
Av dem som erbjöds samtal under 2010 tackade 45
procent av de 421 tillfrågade
personerna ”ja” och under
2011 var motsvarande siffra
36 procent av 101 personer.

LO BÄCKLINDER

Bästa Ekeröbo,
Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2013 innehåller många
satsningar i verksamheterna. Dessa är möjliga tack vare en god budgetdisciplin
och kostnadsmedvetenhet i kommunens verksamheter.
Den beslutade budgeten för 2013 innebär bland annat att:
 YLÀQDQVLHUDUYnUDLQYHVWHULQJDULEODVNRORURFKHQQ\VSRUWKDOOXWDQDWWYL
EHK|YHUWDQnJUDQ\DOnQ
 2 miljoner kronor satsas i kompetensutvecklingsmedel för grundskolan.
 fokusera på skolan genom en extra ”lärarmiljon” om 1,5 mkr för att stärka
kvalitetsutvecklingen.
 öka budgeten för öppna förskolan och fritidsklubbarna.
 två fältassistenter möjliggörs på heltid.
 förstärkt underhållsbudget för Tekniska nämnden med extra 3 mkr som
innebär att den totalt har mer än 23 mkr till underhåll av verksamhetslokaler.

Peter Carpelan (M)
Kommunstyrelsens ordförande

 stärka biblioteksservicen och mer stöd till ungdomars fritid samt
föreningsutveckling.

Framtid och åtaganden
2013 kommer att präglas av ett fortsatt ansvarstagande för Ekerös ekonomi genom att Kommunfullmäktige avsätter en budJHWUHVHUYPHGKlQV\QWLOOGHQHNRQRPLVNDRURQLRPYlUOGHQ.RPPXQHQIXOOI|OMHUVLWWDQVYDUI|UHQEXGJHWLEDODQVPHGRPsorg om skattebetalarnas pengar. Viktigt är också att fortsätta att amortera på kommunens höga låneskuld så att pengarna
DQYlQGVLYHUNVDPKHWHQLVWlOOHWI|UWLOOUlQWHNRVWQDGHU(NHU|NRPPXQNRPPHULQWHDWWSnE|UMDE\JJHWDYHWWEDGKXVXQGHU
XWDQVNMXWHUXSSE\JJVWDUWHQWLOONRPPXQHQVHNRQRPLWLOOnWHU

Så här fördelas Ekerös

3%

ekonomi 2013:

Kultur och fritid

Socialtjänsten

34%

Skola och förskola

56%

Förtroendevalda
och administration

7%
Läs mer om budget på
ZZZHNHURVHXQGHUÁLNHQNRPPXQRFKSROLWLN

Foto: Kenneth Bengtsson
gtsson
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Ekerö kommuns budget för 2013
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HANDSKAR

20 %

SCHWARZKOPF
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Världens mest hudvårdande mineral
make-up från USA
ERBJUDANDE!
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Ta även del av våra andra
produkterbjudanden
under december

Boka en gratis prov make-up 30 min där du får hjälp
med färgval och möjlighet att prova vår nya
mineral make-up. (Gäller 1/12 –22/12 i mån av plats)
Boka online på
www.salongcosmetae.se
Tel. 560 355 82

Erbjudandena gäller under Julkuldagen den 1/12 -12 om inte annat anges
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Tuva är en glad och harmonisk bebis men hon för en kamp mot en grav hjärnskada. Pappa Jimmy på bilden
och mamma Malin har funnit hjälp i USA, dessvärre både långt bort och dyrt för familjen. Foto: Malin Larsson

Vardagsrummet har blivit en arbetsplats för Tuvas utveckling. På bilden pappa Jimmy med Tuva eller ”Lilla krigarprinsessan” som hon kallas på Facebook och i en egen blogg.
Foto: Malin Larsson

Tuvas kamp för ett värdigt liv
Skridskodisco, loppis, barndans, fika och
brandbilar fanns på plats i Vikingahallen
den 18 november. Evenemanget arrangerades till stöd för Tuva ett år.
Malin öppnar dörren med lilla Tuva på armen.
Det är en glad och jollrig liten tjej som nyﬁket
kikar på vad som sker runt ikring henne. När
Tuva föddes var hon också precis som alla andra bebisar. Men vid tre och en halv månads
ålder ﬁck hon en allvarlig form av epilepsi, så
kallad infantil spasm.
– Vi märkte ingenting på henne innan dess,
hon var precis som alla andra barn. Vi trodde
att hon hade sura uppstötningar. Hon hulkade
till och sedan ﬁck hon långa serier med de här
hulkningarna. Vi åkte in till akuten ett ﬂertal
gånger, berättar Tuvas mamma Malin.
Hon har lämnat över Tuva till pappa Jimmy
som just kommit hem från jobbet för att fortsätta med att jobba med Tuva. Vardagsrummet är till hälften inrett för Tuvas övningar
med en lång ramp och en hörna klädd i svarta
och vita rutor.
När de först kom till akuten ﬁck de höra att

det nog kunde vara mjölkproteinallergi. Men
en gång när de kom dit ﬁck Tuva en attack
på sjukhuset och då gick det undan. Efter 24
timmar med övernattning på epilepsiavdelningen ﬁck de beskedet att deras Tuva hade en
grav hjärnskada. Den är mycket ovanlig och
heter Lissencephali vilket egentligen betyder
slät hjärna.
– En hjärna ska egentligen se ut som en valnöt och vara veckad. Men någon gång under
fosterstadiet har det hänt någonting som gjort
att Tuvas nervceller har lagt sig i en bunt istället. Det innebär att den cell som skickar signaler inte vet var mottagaren är för de ligger

i oordning. Man vet inte alls varför det är som
det är. Det ﬁnns ingenting hos vare sig mig eller Tuvas pappa. Det händer en på hundratusen, fortsätter Malin.
Hjärnskadan var också orsaken till Tuvas
epilepsi. Utan behandling av den här typen
av epilepsi, stoppas all utvecklingsmöjlighet
av hjärnan med uttalade neurologiska handikapp som resultat. De blev inskrivna åtta
veckor på sjukhuset. Under denna tid gick
Tuva på tung behandling för epilepsin.
–Det var en mycket tuff medicinering och
Tuva svullnade upp som en fotboll. Ögonen
började att skela och hon blev jättekonstig,
men jag är övertygad om att den akutmedicineringen just då räddade hennes liv. Så
långt var sjukvården fantastisk. Vilken tid på
dygnet det än var, fanns det alltid någon där.
Läkarna satt i timtal med oss och hjälpte oss
med att ta in beskedet, fortsätter Malin.

– När den andra mamman åkte till USA
första gången var sonen i ett stadie som var
snäppet över koma. De spenderade två år
med att åka fram och tillbaka till det här institutet men sedan hade de inte längre råd.
Men de två åren har gjort att sonen ser, kan
läsa, han kan kommunicera genom en bräda
med olika val. Tack vare de två åren har de
en relation med sonen. Då kände jag att vi
måste testa, berättar Malin.

Men när de åtta veckorna var över stannade
det upp. Tuva var fem månader när de skrevs
ut från sjukhuset och från habiliteringen ville
man inte starta upp något förrän Tuva var ett
år.
– Hjärnan växer som mest under det första
levnadsåret och jag kände bara att de kan inte
mena allvar, men så var det.
Malin är sjukgymnast och har arbetat med
idrottsmedicin tidigare. Hon kände att det var
självklart att de måste arbeta aktivt med Tuva
och började söka runt på internet. Hon hittade ett par bloggar där två mammor skrev
om sina söner som hade samma diagnos som
Tuva. På ena bloggen fanns en länk till ett institut, IAHP (Institutes for the Achievement
of Human Potential) i Philadelﬁa, USA. De
arbetar med intensivstimulering av barn med
hjärnskador.

De reste till USA i somras. Då hade Malin redan haft telefonkontakt med institutet fyra
gånger. Hon hade blivit rekommenderad ﬂera
böcker om institutets koncept som hon också
läste. Detta gjorde att hon redan före resan
kunnat sätta igång med ett neurologiskt stimuleringsprogram.
– Tack vare böckerna och samtalen med
USA så förstod jag Tuva. Helt plötsligt fattade
jag hur jag kunde hjälpa henne.

”Det allra finaste vore förstås
om någon här i Sverige
kunde få upp ögonen för
behandlingsmetoderna.”

Tuvas utveckling går mycket långsammare

än andra barns. Hon kan inte åla eller krypa
på plant underlag, men lägger man henne på
kanan börjar hon göra rätt rörelser. Malin
berättar om andra positiva resultat av enträget arbete. Tuvas ena pupill öppnade sig och
slöt sig inte som den skulle. Under tre månader stimulerade Malin och Jimmy Tuvas

pupill 100 gånger om dagen med hjälp av en
ﬁcklampa. Nu fungerar den perfekt.
– Via institutet har jag fått en handlingsplan
som visar hur resan ser ut till att Tuva faktiskt
blir en fungerande person. Målet med alla
barn är att de ska gå och tala, sedan lyckas inte
det alltid. Men ribban läggs där. Här hemma
saknar habiliteringen en strategi. Det vi får
är en stol med spännen och en väst så att hon
sträcks upp.
I december reser de till USA en andra gång.
Skridskodiscot, som arrangerades i egen regi
blev en stor hjälp till resan. Ett trettiotal personer ställde upp med massor av nybakat och
ﬁna lottvinster. Det var släkt och vänner till
familjen som bakat i massor, de ﬁck låna Vikingahallen gratis, företag ställde upp med
sponsring och brandbilen kom förbi och visade upp sig. Många besökare kom och resultatet gav 16 000 välbehövliga slantar. För resan
är dyr och de måste dessutom ha med sig en
barnvakt eftersom Malin och Jimmy har egna
utbildningsdagar på institutet.
– Det allra ﬁnaste vore förstås om någon här
i Sverige kunde få upp ögonen för behandlingsmetoderna. När det har landat lite mer
hos mig tänker jag att jag har ändå min sjukgymnastutbildning och man får försöka starta
någonting åt det här hållet. Jag känner att det
ﬁnns så många föräldrar som jag tror skulle
orka och vilja göra så mycket mer för sina
barn, men här i Sverige är Tuvas framtid lite av
ett paket eller inte en funktionell människa i
alla fall. Jag tror att många föräldrar skulle välja att göra mer om det var någon som sa att det
faktiskt ﬁnns saker att vinna på att göra mer.

EWA LINNROS

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

www.davidarmstrongdesign.com

179:-

Med spackel på
rulle hinner du
göra fint till jul!
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Arbetslagen utgår från Tornvillan varje morgon och vidare ut på de varierande uppdragen. Till vänster: John Lindqvist, Jonas Backelin och Daniel Kullti. På högra bilden: Mikael Bergström.

Foto: Lo Bäcklinder

Arbetsglädje i Tornvillan
Många av dem som arbetar på
kommunens dagliga verksamhet Tornvillan park och trädgård är välkända ansikten runt
om i kommunens verksamheter, men inte alla vet hur många
strängar de har på sina lyror.
Med noggrannhet och entusiasm tar de sig an allehanda
röjnings-, renhållnings- och
underhållsuppdrag inom kommunen.
Strax före nio på morgonen fylls de
anrika lokalerna i Tornvillan invid
Ekebyhovs slott med ett gäng ivriga
arbetstagare. Att ha besök av lokaltidningen ger en liten extra nerv
åt dagens inledning, särskilt för de
personer som kräver lite fastare rutiner, men den första nervositeten
lägger sig snart och de berättar gärna
om sina uppdrag.
Dagens arbete är redan planerat
sedan igår eftermiddag och alla vet
vad de ska göra.
Bredden på de uppdrag de åtar sig
är stor.
– Vi ﬁxar snickerier, målarjobb,
sköter underhållet i Ekebyhovsparken tillsammans med kommunens
arbetsmarknadsenhet, gör renhållningsarbeten, ﬂyttjobb och andra
punktinsatser som behöver utföras
inom kommunens verksamheter,

berättar Jonas Backelin, specialpedagog och ansvarig för verksamheten.
Just nu har de förutom alla övriga
fasta och temporära uppdrag dessutom ansvar för kommunens postkörning, vilket är ett tidskrävande
och omfattande arbete. Att demontera kommunens kasserade datorer
och minutiöst sortera materialen är
ett av de viktiga och tålamodskrävande jobben.
Till sin hjälp har Jonas Backelin
ytterligare två arbetsledare och nio
arbetstagare. Antalet arbetstagare
ändrar sig över tid och beroende på
gruppens sammansättning ligger
det ideala antalet någonstans runt
tolv personer menar han.
Att det är populärt att använda sig

av Tornvillans tjänster är tydligt.
– Det händer att jag får säga nej
till jobb och många tror att vi måste
ta oss an allt som vi blir tillfrågade
att göra, men det är bara vissa fasta
uppdrag som vi är skyldiga att utföra, säger Jonas Backelin.
För att komma ifråga för arbete på
Tornvillan park och trädgård krävs
att man är omsorgstagare med psykiska funktionshinder och har rätt
till daglig sysselsättning.
– Verksamheten har funnits sedan 2002 och var från början ett
projekt som permanentades 2005.

Ett av målen är att den ska vara så lik
den reguljära arbetsmarknaden som
möjligt.
Om man spetsar till vad Jonas
Backelins arbete går på så handlar
det egentligen att göra sitt arbete
överﬂödigt. Men riktigt så enkelt
är det inte i praktiken. En av målsättningarna är att arbetstagarna
ska komma ut på den reguljära
arbetsmarknaden och ha ett traditionellt lönearbete. Detta lyckas
dock inte alltid då vissa till exempel behöver den nära kontakten
med arbetsledarna för att fungera
bra. Därför ﬁnns det en kärna av
arbetstagare som ﬁnns kvar under
en längre tid, likväl som det är en
populär arbetsplats inom omsorgen och det fylls hela tiden på med
nya arbetstagare.
Det är dock inte bara tanken om
att alla har rätt till ett meningsfullt
och efterfrågat arbete som ligger till
grund för verksamheten.
– Vi har också en funktion att
fylla när det gäller träning i hur man
ska agera i sociala sammanhang. Vi
hoppas också att vi kan vara schyssta, manliga förebilder i en omsorgens annars ganska kvinnodominerad värld.
När det kommer till uppdragen
så gäller som alltid inom kommunal

verksamhet att man inte får konkurrera med näringslivet. Därför
är det nästan uteslutande kommunala uppdrag som utförs och även
om de interndebiteras, blir det en
kostnadsbesparing för kommunen
att använda sig av Tornvillans park
och trädgård istället för att anlita en
extern aktör.
Ett tydligt exempel på detta är de

röjningsarbeten som gruppen utfört när de städat undan avfall som
dumpats i naturen runtom i kommunen, handlar det om stora summor som annars skulle ha belastat
skattebetalarna.

”Vi har också en
funktion att fylla när
det gäller träning i hur
man ska agera i sociala
sammanhang”

Sedan en tid tillbaka ﬁnns en arbetskonsulent knuten till gruppen. Hon
arbetar aktivt med att ragga reguljära jobb till arbetstagarna.
– Vi arbetsledare har ju inte samma tid och möjlighet eftersom vi är
närvarande i själva driften och det är

verkligen jättebra att ha en person
som jobbar på heltid med att hitta
jobb och som även kan följa upp i
efterhand.
Verksamheten är dessutom ganska strikt reglerad genom krav på
dokumentation och individuella
genomförandeplaner. Alla arbetstagare är delaktiga i sin egen planering
och med jämna mellanrum görs gemensamma utvärderingar.
Strax efter nio är alla ombytta och
klara och morgonkaffet är urdrucket. Som på en given signal är ﬁkarummet tomt och alla är ute genom
dörren. De samlas vid ladan där
fordon och redskap ﬁnns och gör
sig redo för att ge sig ut på de olika
uppdragen. Den som har ansvar för
att tömma papperskorgarna och se
till att det är skräpfritt i parken ger
sig iväg på sin runda, ett gäng hoppar in i lastbilen för att åka iväg på
postrundan och ytterligare någon
ger sig iväg med en gul sopvagn för
en längre renhållningspromenad
kring Ekebyhovsområdet. Det går
inte att ta miste på den stolthet de
ﬂesta i gruppen känner för att göra
ett viktig arbete som gör skillnad för
oss alla i kommunen.

LO BÄCKLINDER

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

ÄLVNÄS - DOMHERREVÄGEN 30A

EKERÖ ÄLBY - ENVÄGEN 6

TRÄKVISTA - BROKADVÄGEN 4

Pål Ross villa med nyskickskänsla. Exklusiv & välbelägen.
Ljusa vackra rum. Mälarnära läge.
Accepterat pris 6.290.000 kr Kvm 142+23,5 Tomt 919 kvm
Visas Ring för info Ekerö 08-560 304 22

Mälarnära med vacker tomt i syd, möjligen styckbar.
Sidohus i perm. standard. Lugnt lantligt läge nära stan.
Pris 4.495.000 kr / bud Kvm 100+50 samt sidohus 50+25 kvm
Tomt 4.470 kvm Visas Ring för info Ekerö 08-560 304 22

Barnvänligt eftersökt läge. Välhållen villa med luftiga ytor,
renoverat våtrum & ute-SPA.
Pris 3.995.000 kr / bud Kvm 150+25 Tomt 795 kvm
Visas Ring för info Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 68 kWh/m2, år

MUNSÖ DRAKNÄS
DRAKNÄSVÄGEN 41

SANDUDDEN 4:A - 55+
MÄLARVYN 11

Renoverad 1920-talsvilla.
Mälarnära, ev. styckbar,
tomt i idylliskt lantligt läge.

Milsvid vy i syd över
Mälaren & villaidyll.
Bekymmersfritt lyxboende!

Accepterat pris 3.750.000 kr
Kvm 100 Tomt 9.647 kvm
Visas Ring för info
Ekerö 08-560 304 22

Pris 2.890.000 kr / bud
Kvm 127 Avgift 7.242 kr
Visas Ring för info
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 106 kWh/m2, år

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

Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1, vid Träkvista Torg. Tel: 08-560 304 22. Se fler saluobjekt på www.husmanhagberg.se

VÄLKOMMEN PÅ

öppet hus
KOM TILL OSS PÅ EN HÄNDELSERIK DAG!
Lördagen den 8/12 klockan 10:00-14:00

Denna dag kan du även passa på att besöka Jungfrusund
skärgårdsstads Julmarknad 11.00-16.00. Ta med hela
familjen och besök oss och julmarknaden!

Jullekar och Julpyssel för barnen.
Vi bjuder på lusseﬁka.
Såklart har vi ett bra medlemserbjudande denna dag!
DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

worldwide

BÖRJA TRÄNA

nu

Bryggavägen 133, Jungfrusund
08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se
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Julkrubba från Polen. Bilden är något beskuren.

Julkrubba från Mexico.

Julkrubba från Spanien.

Julkrubbor från hela världen
EKEBYHOV | I december
fylls Ekebyhovs slott av julkrubbor från hela världen.
Närmare 70 stycken julkrubbor kommer att visas i
slottets entré samt i de fyra
utställningsrummen i galleriet på övervåningen. Det

är krubbor från olika länder
i Europa, Asien, Afrika,
Sydamerika och Centralamerika. Samlingen kommer från stiftelsen ”Bok &
Kultur”.
– Vi började först att samla från släktingar ute i Europa och sedan genom vänner

som reste. Totalt har vi idag
95 stycken krubbor, berättar Maria Elena Parra från
stiftelsen. Hon kommer
själv från Spanien och är
uppvuxen med julkrubbstraditionen.
Den första kända julkrubban kommer från Ita-

lien och skapades av den
helige Franciskus 1223. Julkrubba blev en katolsk tradition och är än idag vanligare i
katolska länder. I Sverige dök
julkrubbor upp i borgerliga
katolska hem under 1800-talet. Svenska kyrkan var till en
början mot traditionen men

Debutskiva med musiker från Adelsö
ADELSÖ | Två tredjedelar
av Woodlands musiker
har Adelsö som sin fasta
punkt i tillvaron. Där har
också största delen av
låtarna kommit till. När
deras första platta släpptes
den sista oktober fick de
toppbetyg av många recensenter.
När de rutinerade musikerna Sara Wilson och Niklas
Korsell av en slump gjorde
en spelning tillsammans
med Marcus Holmberg lade
det grunden till det som
skulle komma att bli en lustfylld musikalisk resa.
– Det är en sådan spelglädje när vi tre gör grejer
tillsammans. Det är också
det som vi fokuserar mest
på, berättar Sara Wilson via
telefon när hon är på väg till
en spelning i Oslo.
Just nu turnerar hon med
artisten Moneybrother som
en uppladdning inför en
tysklandsturné där Woodlands ska vara förband till
densamme. Men hon är inte
bara känd från scenen utan

så småningom spred den sig
till såväl kyrkor som hem.
– Jag tror att det i vårt land
är vanligare med julkrubbor
nu än förr. Idag har varje kyrka med självaktning en ﬁn
julkrubba, berättar Marianne
Abrahamsson som är informationssekreterare i Svenska

EWA LINNROS

Nysläppt bok av Rolf Knutsson

Woodlands skiva kom till

EKERÖ | Ekeröbon Rolf
Knutsson har tidigare givit
ut ett flertal böcker. Nu har
han skrivit en bok som har
sina rötter i en omskakande
överraskning i författarens
liv.

under fem intensiva studiodagar och togs emot
med strålande recensioner
av bland annat DN. Där fick
de 4 i betyg av 5 möjliga och
Mattias Dahlström skrev:
”...Woodlands är, om man
nu ska kalla det för en supergrupp, det i ordets bästa
bemärkelse. Sara Wilson
från bland annat First Floor
Power, Markus Holmberg
från Komeda och Niklas
Korsell från The Plan är
alla veteraner inom svensk
popmusik men kommer in
i Woodlands med nya vinklar och energi... Allt utfört
med en bergsäker rutin,
utan att någonting tillåts gå
på rutin.”
Att skivan över huvud taget kom till kan i mångt och
mycket härledas till att Sara
Wilson och Niklas Korsell
flyttade till Adelsö för ett

”Brevet till Betty” heter boken som har formen av ett
brev till författarens mor
som gick bort i cancer då Rolf
Knutsson var åtta år. Vid sjuttio års ålder får Rolf Knutsson
reda på att den man han levt
med under hela sin uppväxt
inte är hans biologiska pappa.
Rolf har under sitt liv levt
endast de första åren med
någon av sina verkliga föräldrar. Frågorna är många, men
svaren så gott som inga alls.
Boken berättar om de kaotiska
och stundtals förvirrande tankar som uppstår i samband
med beskedet. Drömmar, tankar, läsupplevelser och andras
berättelser bildar en ram till
de tolkningar som författaren
gör av det inträffade.
Rolf Knutsson beskriver i
sin bok familjehemligheter
som många barn och vuxna

även för många ungdomar
som haft Fabriken på Ekerö
som sin musikaliska bas. Där
har hon varit en av musikcoacherna.

Musikerna i Woodlands Sara Wilson, Niklas Korsell och Marcus
Holmberg. Sara och Niklas är adelsöbor.
Foto: Magnus Åström

par år sedan.
– Det var där jag började
skriva egen musik efter att
ha bott i lägenhet största delen av mitt liv och helt plötsligt kunde jag börja spela
högt på piano och sjunga
nonsenstexter för full hals,
berättar Sara Wilson.
Det var också på Adelsö
som omslaget till skivan
togs. Men när det gäller videon till låten River run-

kyrkan, Ekerö.
Utställningen på Ekebyhovs slott invigs den 5 december av Lennart Lundblad, chef för Ekerö kultur.
Utställningen pågår till och
med den 20 december.

ning wild så säger bandet att
den är inspelad på samma
flod som den legendariska
filmen ”Den sista färden”.
För den som är insatta
i Mälaröarnas natur så är
platsen dock förvånansvärt
lik ett specifikt vattendrag
på Färingsö...

LO BÄCKLINDER

”Brevet till Betty” heter boken
som handlar om en gripande
omvälvning i Rolf Knutssons liv.

lever med. Ett problem som
man inte upplever så vanligt,
som det trots allt är.
Rolf Knutsson har sedan
dess givit ett ﬂertal barnböcker och diktsamlingar och har
skrivit TV-dramatik. Utöver
författandet har han verkat
som TV-producent, regissör
och programledare vid Sveriges television. Boken ”Brevet
till Betty” är hans artonde
bok, utgiven på bokförlaget
Heidruns förlag.

ANHÖRIGSTÖD

Julmarknad
Ekebyhovs gamla skolhus
I mer än 100 år har människor välkomnats av det
gamla röda huset. Nu tänder vi ljusen 1:a helgen i
advent 1 & 2 december klockan 11.00 till 16.00.
9L¿QQVYLG(NHE\KRYVN\UNDcNHUVWLJHQ

Alla är varmt välkomna!

Till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom
Välkommen till en träff med information från Folktandvården och dialog om munhälsa vid demenssjukdom!
Onsdagen den 5 december 2012
Tid: 13.00-15.00
Plats: Kajutan, bottenplanet på Ekgårdens äldreboende
Anmäl dig senast den 4 december till Pia Nilsson, anhörigkonsulent, telefon 073-660 44 67
WRG
0HULQIRUPDWLRQ¿QQVSnZZZHNHURVHDQKRULJVWRG

| 50 år sedan

G
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Var(du förberedd
!!!
minns väl vintern 2010)

Rattfyllerist och berusad
mopedist gör vägarna osäkra
50 ÅR SEDAN | En förfriskad mopedist gör
Nockebybron osäker och en
hägerstensbo som besöker
Adelsö per bil en dag 1962,
dricker så mycket sprit
under besöket att han somnar vid ratten i väntan på
färjan.
Mannen från Hägersten har
åkt till Adelsö för att ﬁska.
”Jämsides med att han bedrev ﬁskafänge styrkte han
sig ordentligt ur en medhavd
brännvinsﬂaska. När han
på kvällen skulle åka hem
somnade han över ratten vid
färjeläget. Personalen upptäckte att han luktade sprit
och gjorde polisanmälan.”
Alkoholhalten visar sig
vara 2,07 promille. Mälaröarnas nyheter upplyser
läsarna om att ”Gränsen
mellan rattonykterhet och
rattfylleri går som bekant
vid 1,5 promille.” Mannen
döms vid Färentunatinget
till en och en halv månads
fängelse.
Vid samma ting döms
en drottningholmsbo som
framfört moped i spritpåverkat tillstånd. Mannen
ertappades på Nockebybron körandes sin moped.
”Mopedisten hade kört
med fotsteget mot trottoar-

kanten och ramlat omkull
över fordonet.”
Det hela inträffar klockan
20.50 men först klockan
23.45 tas blodprov på mannen. ”Eftersom läkaren då
konstaterade 1,42 promille
förutsatte domaren att den
skyldige haft minst 1,50
promille i blodet när olyckan
skedde. Därmed hade han
kvaliﬁcerat sig för rattfylleristraff.”
Mälaröarnas nyheter skriver att domstolarna i regel
bedömer mopedfylleri som
ett något lindrigare brott än
rattfylleri i vedertagen mening. Men i detta fall anser
rätten att mannen gjort sig
skyldig till ett allvarligt och
synnerligen traﬁkfarligt
beteende.

”Nockebybro är både smal
och hårt traﬁkerad och en
vinglig mopedåkare kan lätt
åstadkomma större olyckor.”
Normalstraffet för mopedfylleri år 1962 är böter
men eftersom drottningholmsbons beteende anses så
graverande utdömer rätten
”frihetsstraff ”.
Hur lång tid som mopedisten är frihetsberövad
framgår inte av artikeln.
Förmodligen missar han
dock det breda bioutbudet
i kommunen. På Munsö
folkets hus visas ﬁlmen
”Svenska Floyd” med CarlGustav Lindstedt, Arne
Källerud och Lill-Babs. På
Färentuna folkets hus visas
”Desperat mördare”, ”Fort
Apache” och ”Helgonet leder
dansen”.
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Vi har
snöskyfflar,
snöskyfflar
snöspadar
och snöslungor
i lager

G
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Erbjudandet gäller 24/11 – 8/12 2012

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
5FMr'BY
JOGP!GBSJOHTPUSBTFrXXXGBSJOHTPUSBTF
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DEVELOPED IN COLLABORATION WITH

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

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

KÖP 6L VÄGGFÄRG & FÅ 3L TAKFÄRG *
SKÅ / FÄRENTUNAVÄGEN 97

–

261 KVM & BERGVÄRME

–

Accepterat pris: 1 995 000 kr / Boarea: 173 kvm
+ 89 kvm / Tomtarea: 4 806 kvm / Rum: 6-8 rum,
varav 4-7 sovrum / Stor villa om totalt 261 kvm
med högt fritt läge utan grannar. Centralt i Skå
på Färingsö. Endast 17 min från Brommaplan.
Bergvärme från 2005. Renoveringsbehov.

STENHAMRA / KVARTSSTIGEN 2

TRIVSELHUS ANNO 2003
Accepterat pris: 3 950 000 kr / Boarea: 151 kvm
+ 32 kvm / Tomtarea: 1 008 kvm / Rum: 6 rum,
varav 4 sovrum / Trivsam och välplanerad
1,5-plansvilla med fristående garage på ﬁn, plan
hörntomt. Öppen planlösning, golvvärme och 2 st
helkaklade badrum.

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

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

LADY. När bara det bästa är gott nog.

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

www.davidarmstrongdesign.com
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Ekeröbornas framtid
planeras idag utifrån ett
Tappströmsperspektiv.
Där förtätas byggnationen, där byggs ett nytt
affärscentrum, där byter
man buss och därifrån
ska man ta sig till och
från öarna via förbifarten.
Denna trattlösning löser
varken nu eller på sikt
övärldens traﬁkproblem,
men kan innebära en allvarlig hälsorisk för traﬁkanterna.

Arbetet med förbifarten
dröjer och det beror bland
annat på svårigheten med
luftföroreningarna i tunneln där ju också den tunga
traﬁken ska gå. Lastbilar har
under halva året dubbdäck.
Problemet med dubbdäck
har fått ny aktualitet då
Karolinska institutets studier visar att barn, som bor
och vistas vid Hornsgatan
i vissa fall förlorat upp till
20 procent av sin lungkapacitet. Om villkoret för
att ta sig från storstadens
luftförorenade buller till
det naturnära hemmet är
medelst den luftförorenade
förbifarten bör ekeröborna
få säga sitt i frågan.
Anslutningen till förbifarten motiverades med att
vägen över Lindö och Lovö
är ekeröbornas enda möjliga väg till fastlandet. Det

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

Pilarna visar hur trafiken från
huvudlederna: Ekerövägen
med trafik från Ekerö tätort
och Munsö, vägen från färjeläget Jungfrusund och vägen
från Färingsö mynnar i
”tratten”, rondellen på Lindö,
vidare till förbifarten.

Illustration:
Adam Gistedt

är inte korrekt. Fastlandet
omsluter som en vagga
öarna med två nära anslutningar. Jungfrusundfärjan
söderut har idag nästan
samma sträckning som den
utlovade förbifartstunneln, men ovan jord. Och
Svartsjö slott ligger nästgårds Hässelby slott med
lite vatten emellan. Den
förbindelsen gick förr sjövägen. Vid förra valet lovade
alliansen att ordna en färjförbindelse.
Varför vill kommunledningen slussa all traﬁk,
från norra Färingsö och
södra Ekerö till Tappströms
cirkulationsplats, vidare

över Lindös smala lågland
genom en dubblerad tunnel
för att på Lovö nå anslutningarna till förbifarten
– för många en resa på ﬂera
mil – för att komma till ett
vägnät, som ligger nästgårds.
Förbifartslösningen
är på sikt också av andra
skäl olycklig. När Peter
Carpelan och Traﬁkverket
kom överens om att ansluta
Ekerövägen till förbifarten
var förutsättningarna rätt
annorlunda. Kravet på att
Stockholm med förorter
ska bygga för nya stockholmare har tillkommit.
Ekerö kommun planerar att

bygga ﬂera hundra attraktiva bostäder på Ekerö och
Färingsö. De behövs för att
ge kommunen en ekonomisk och befolkningsmässigt stabil grund. Om tio år,
när förbifarten står färdig,
är vi 35 000 på öarna, om
tjugo år 45 000 och än ﬂer
bilar och bussar kommer att
trängas i den ”trattformade”
anslutningen Lindö/ Lovö.
Och de som väljer att ta sig
till stan via Brommaplan
kommer att trängas med
traﬁkanter från de många
förtätade områdena i västerled. Året runt traﬁk med
båtbussar vore ett smidigare
alternativ.
Peter Carpelan har utverkat den mycket kostsamma
anslutningen till förbifarten, utifrån kommunens
självbestämmanderätt att
annars vägra dragningen
av förbifarten under Lovö.
Om Ekerövägens anslutning till förbifarten innebär
en allvarlig hälsorisk för
barn, allergiker, astmasjuka
och äldre med lungbesvär
har väljarna att begära
omförhandling med krav
på att kommunen och
Traﬁkverket satsar den
summa som avsatts på nedfarterna, på vägförbindelsen
ovan jord via färjor eller
broar.

Foto: Christian Hallberg

Förbifarten allvarlig hälsorisk

tyck!
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Snabbåtar
I Göteborg har Styrsöbolaget
två snabba passagerarbåtar
av katamarantyp som transporterar 163 personer med
28 knop utan att ge nämnvärda vågor. Driftekonomin
är också god. Med dispens
skulle en sådan båt göra
sträckan Tappström – Tegelbacken på 20 minuter. Det
innebär tre till fyra turer
varje morgon vilket skulle
avlasta våra vägar avsevärt.
Lösningen är värd att testas.
– Tommy Grünbaum

Reﬂexer på!
Till er alla på Mälaröarna,
barn, ungdomar och vuxna,
som ej bär reﬂexer: Sätt på
er reﬂexer! Vi bilister har
ibland svårt att se när ni
går över kommunens alla
obevakade övergångsställen utmed vägkanter eller
springer över vägen i mörka
kläder.Vi måste hjälpas åt för
att förhindra olyckor.
– Bilisten

Lugnt basljus

– Gunnel Bergström

REPLIK


Dålig reklam

Socialdemokraterna vill ge barnen tid att utvecklas

Så här ser papperskorgarna
ut runt hela Stenhamra.
Dessvärre har det sett ut så
här i över en vecka nu. Ingen
bra reklam om man vill kalla
sig ekokommun.

Att barn tar tid och kräver
uppmärksamhet tror jag att
alla vi som är småbarnsföräldrar är väl medvetna om.
Frågor som: Vad gör spindlar
på dagarna? Varför sticks
myggor? Hur många löv har
ett träd? duggar tätt och förtjänar givetvis svar. Svar som
bland annat min egen dotters
förskolepedagoger med glans
levererar. Men det måste få
ta tid, något som personalen
idag lider brist på.
Barn lär sig sociala spelregler genom att umgås och
leka med varandra. Stora
grupper kan göra det svårt
för alla barn att knyta trygga
och varaktiga kontakter, både

– Jane

med andra barn och med
vuxna. Alla barn måste ges
förutsättningar att trivas och
utvecklas inom förskolan,
stora barngrupper riskerar att
påverka vissa barn mer negativt än andra.
Alla elever ska få de bästa
av förutsättningar att klara
grundskolan. Inget barn ska
riskera att misslyckas för att vi
som vuxna och politiker inte
klarar att ta vårt ansvar. Det
ﬁnns saker vi kan göra för att
skapa bättre förutsättningar
för våra barn. Det handlar
bland annat om att öka lärartätheten, minska klasstorlekarna och förbättra lokalerna.
För att Ekerö kommuns

barn och ungdomar ska få
tillgång till verksamhet som
håller en hög kvalitet och
ger dem en god start i livet
måste personalen känna att
de har utrymme att utvecklas,
tillsammans med barnen och
själva i sin egen yrkesroll. Vi
vill ge personalen möjlighet
till kompetensutveckling
och vidareutbildning. Som
arbetsgivare måste vi investera i vår viktigaste resurs,
personalen. Därför måste vi
även se över möjligheten att
kompensera för inkomstbortfall vid kompetensutveckling och vidareutbildning. Det är ont om utbildad
personal inom förskolan

och skolan och det är viktigt
att vi visar framfötterna och
är en attraktiv arbetsgivare
som man söker sig till.
Därför prioriterar Ekerös
Socialdemokrater i förslag till
budget bland annat minskade barngrupper i förskolan,
att alla elever ska få chans och
rätt att klara grundskolan och
att personalen inom förskola
och skola ges bättre förutsättningar till kompetensutveckling.
– Hanna Svensson,
gruppledare för
Socialdemokraterna
i barn- och utbildningsnämnden

Läser signatur Markus som
irriteras över att bilförare
ligger för nära. Som pensionerad trafkpolis blir jag också
förvånad över det traﬁkfarliga
beteendet. Jag kör varje dag
till min arbetsplats på Adelsö
och ser ett annat fenomen,
att väldigt många bilförare
kör med ”olaglig” belysning.
Känner de inte till att man inte
få kombinera halvljuset med
annat ljus? Ljus under stötfångaren får inte tändas när du
kör med ordinarie halvljus.
Det är förstås lagstiftarens
mening att bilen ska framföras med ett ”lugnt” basljus,
det vill säga med två ljuspunkter och ingenting annat.
– Pensionerad polisman

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Galleri och Butik
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Bryggavägen 133

Julöppet

JULMARKNAD
Ta färjan till en
historisk julmarknad!
Torekällberget i Södertälje 2/12 och 9/12 ʬ.O11–16

Alla dagar
1-22 december kl 11 - 16

z

hantverksstallet.se

Vi har Julklapparna
som passar alla.
Presentkort är alltid lika
uppskattat att ge som att få.
Välj på behandlingar,produkter
och smycken
Vi har öppet alla lördagar fram
till jul.
Välkommen/Katarina & Gunilla

Välkomna!
Tel 560 353 00

9LÀUDUYnUI|UVWDMXO

Tel: 08-523 014 22
www.sodertalje.se/torekallberget

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50
www.sensebysea.se
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Hur ska länet utvecklas utan nya vägar?
Miljöpartiet fortsätter att
styvnackat protestera mot
Förbifart Stockholm. Med ett
Stockholms län som växer
med runt 40 000 människor
varje år behövs det mer av
alla traﬁkslag. Det behövs
satsningar på både spår och
vägar. När Miljöpartiet säger

nej till förbifarten säger
de också nej till att regionen ska fortsätta att växa
och utvecklas. Men det är
inte bara Mp som behöver
svara för sin utvecklingsﬁentliga politik. Så länge
Socialdemokraterna räknar
med Miljöpartiets stöd för

att få majoritet i riksdagen
och i Stockholmsregionens
kommuner är även de
svaret skyldiga på frågan hur
Stockholms län ska kunna
utvecklas utan några nya
vägar.
– Tobias

Alliansen satsar på kompetensutveckling
REPLIK

Johan Sundqvist, nu ledamot i barn- och utbildningsnämnden för (S), har
helt rätt i att vi inte kan vara
nöjda med att endast 32
procent av den pedagogiska
personalen inom förskolan
är högskoleutbildade. Det
är just därför som alliansen
satsar 500 000 kronor för
kompetensutveckling så att
ﬂer når upp till högskolenivå.
Den låga andelen högskoleutbildade förskollärare
är ett Stockholmsproblem,
andelen utbildade förskollärare är 38 procent
i Stockholm, att jämföra
med rikssnittet på drygt 50
procent. I dagsläget utbildar
Stockholm cirka 300 personer, medan behovet är närmare 3000!
Men den låga andelen
högskoleutbildade innebär

inte att personalen helt
saknar pedagogisk utbildning, utan de ﬂesta har till
exempel en barnskötarutbildning. Eftersom kraven
på utbildningen har höjts
efter att den ﬂyttades från
Lärarhögskolan till universitetet behöver de sökande
numera vara högskolebehöriga, vilket många av
barnskötarna inte är i nuläget. Våra barnskötare måste
därför först läsa upp sina
betyg för att få högskolebehörighet och först efter detta
påbörja sin högskoleutbildning till förskollärare, en
utbildning på sju terminer.
Glädjande nog har ett ﬂertal
barnskötare nu börjat läsa
upp sina betyg för att studera
på högskola. Men detta innebär att det är först 2013 som
vi ser en ökning av sökande
till förskollärarutbildningen.
Under de besök som jag
och nämnden gjort på olika

förskolor har vi sett ett
enormt engagemang och
personal som brinner för sitt
arbete. Viljan att utvecklas
och engagemanget i sitt jobb
är minst lika viktigt som en
formell högskoleutbildning. Det positiva gensvar
som föräldrarna ger intygar
att förskolorna håller en
bra kvalitet och personalen
utför ett strålande arbete –
även om vi kan hjälpa till att
höja kvaliteten ytterligare.
Alliansen arbetar för att höja
andelen högskoleutbildade
förskollärare, men vi tycker
också att de personer som
vill komplettera sin utbildning ska få rimlig tid på sig.

– Lena Gerby,
ordförande i
barn- och utbildningsnämnden

Erbjudande
Värva en vän!

UNNA DIG

L JUS
KVÄLL

Torsdagen den 6 december
har Troxhammar Butiksby
öppet till kl 20!
Massor av erbjudanden på varor
och behandlingar!
Hunddagiset har ÖPPET HUS!
Följ marshallerna från stora vägen
VARMT VÄLKOMNA!
Country Chic
K L Ä D B U T I K

Tecknar din vän ett årskort, så
bjuder vi på inträdesavgiften. Du får
45 minuter med en personlig tränare!
worldwisebaby

roligt
Det är räna
att t ans!
m
tillsam

www.butiksbyn.se

Välkommen på Öppet hus så berättar vi mer:
Träkvista - Tis kl 17-20
Stenhamra - Tors kl 18-20

www.pulsochtraning.se
Träkvista: Tunnlandsvägen 7

Stenhamra: Apelvägen 22

Erbjudandet gäller på P&T Ekerö och Stenhamra tom 2012-12-31.

TROXHAMMAR BUTIKSBY
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Johan Hedenberg, skådespelare och kungsbergabo, fyllde biblioteket
på Ekerö när han den 6 november berättade om sin uppväxt i Grimsta
på 60-talet, vilket renderat i den självbiografiska boken ”Lill-Tarzan å
jag – En berättelse från världens bästa land”, där hans egen framgång
står i bjärt kontrast till uppväxtvännernas undergång.

Miljöpris Miljöpartiet delade den 10 november ut sitt miljöpris 2012 till
föreningen Gröna ön Adelsö och Färingsö hembygdsförening med motiveringarna: ”Gröna ön inspirerar och ger hopp för framtiden.” ”Färingsö
hembygdsförening genom att vårda det historiska arvet”. Ovan grattas
Gröna öns ordförande Staffan Eriksson av MP:s gruppledare Lena Holst.
Foto: Ove Westerberg

Birkaflickans skapare, skulptören Oscar Nilsson, berättade den 13
november i huvudbiblioteket om det drygt åtta veckor långa mödosamma arbetet med att ge ansikte åt en 1000 år gammal 6-åring.
Grundämnet till Birkaflickan var ett ganska slarvigt ihoplimmat kranium, vilket hittades vid Hjalmar Stolpes utgrävningar av Birkas gravar i
slutet av 1800-talet.
Foto: Ove Westerberg

Sri Lankas faddrar firade sina 10 år i fattigdomsbekämpningens tjänst
med lankesisk middag för drygt 50 supportrar i Herman Palmsalen
i Stenhamra den 10 november. Föreningen är stödgrupp till Irmgard
Kaiser, som varit aktiv i hjälparbetet i 35 år. Ovan ses föreningens ordförande Tomas Andersson, t v, och kassören Cilla Lundqvist, mitten.

Mälaröarnas Waldorfskola höll i kaféet på Ekebyhovs slott den 3 och
4 november. I Wrangelska salen trollband ”Poesi-Björnen” publiken med
sin poesi och trumma. Björn Karlsson, som konstnären heter, bygger
själv alla sina trummor och skriver alla texter.

Invigning av Färingsöanstaltens nya multireligiösa andaktsrum ägde
rum i mitten av november i närvaro av bland annat biskop Eva Brunne.
Ovan ses representanter för Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd,
Ortodoxa kyrkan och Katolska kyrkan.

Foto: Eva Johansson

Foto: Chrisitian Appelsved

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Vällingby Parkstad

Hemsida
på internet

Bläck- eller
laserskrivare?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Installationshjälp datorer
/ program

Skydda
datorna vid
åska

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Ekerö kommunfullmäktige
RÅCKSTA
Tännforsen

Bo 19 minuter från Fridhemsplan och med promenad-avstånd till
Grimsta naturreservat. I kvarteret Tännforsen i nya Vällingby parkstad
bygger JM moderna lägenheter om 2-4 rok, 40-93 kvm. Här har du
nära till natursköna motionsspår, fiske och urskog såväl som till biograf,
200 butiker, restauranger och annan service i Vällingby City.
Tunnelbanestationen Råcksta ligger bara någon minut bort.
Preliminär inflyttning kvartal 2, 2014.
Storlek: 2 - 4 rok, 40 - 93 rok
Pris: 1 155 000 - 3 060 000 kr
Avgift: 3 000 - 5 100 kr inkl. Telia Triple Play
Visning: Söndag 2/12 kl 14 - 15
Visningsbostad på Råcksta gårdsväg 21, 4tr
Kontakt: Carina Lindahl, 08-441 57 04,
carina@nytthemsthlm.se
www.jm.se eller mobil.jm.se

kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdag
den 11 december kl. 18.00. Mötet inleds
med stipendieutdelning.
Varmt välkomna!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+DQGOLQJDUQD¿QQVSnZZZHNHURVHNIVDPWL
NRPPXQKXVHWVUHFHSWLRQ
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Att August Strindberg hade anknytning till
Mälaröarna liksom att han skrev lustspel
var nog en överraskning för många när jag
i början av året i den här spalten berättade
om hans teaterstycke Midsommar. När nu
Strindbergsåret går mot sin avslutning, vad
vore lämpligare än att berätta om ett annat
av hans verk, förvisso ett av de mindre kända,
men med motiv hämtade från våra öar.

U

nder det gångna året har August stigit in i våra hem
via TV-sända dramer och serier som skildrar hans
liv och personlighet. Att den gode August hade
det svårt med kvinnorna och oftast knackigt med
pengar var väl ingen överraskning. I skildringarna av hans liv får
man dessutom intrycket av att han ständigt skriver men sällan
läser vad andra skrivit. I själva verket var han mycket beläst, inte
minst i svensk historia, som ofta speglades i både pjäser och en
rad historiska verk. När han några år in på 1900-talet planerade
att skriva Nya svenska öden tycks tanken ursprungligen ha varit
att skriva en egen svensk historia i en serie noveller och återupprepa en tidigare succé på detta tema. Planen slutfördes aldrig helt
och hållet, men i det här sammanhanget är det hur vikingatiden
speglas i ett par inledande noveller som är särskilt intressant.
Sagan om Stig Storverks son, som också inleder Nya svenska
öden, är en strindbergsk omdiktning av en urnordisk sägen om
Starkodder, av jättesläkt. Här är Strindberg i sitt diktande esse
och berättar på ett språk som låter
som isländsk saga och ord från runristningar om jättens äventyr. Anknytningen till Mälaröarna finns bara
i inledningen, då Starkodder stiger
i land på Eldgarnsö med en miljöskildring som August säkerligen
hämtat genom egna vandringar bland
mistlarna på denna nordliga del av
Färingsön. Novellen – ty det är en novell och inte historielärobok
– för läsaren in i en svindlande och fascinerande sagovärld. Den
som gillar att leva bland avatarer känner sig som hemma.
Men ack, det vore icke August om inte jätten blir förtryckt
när han skaffar sig en maka och tvingas till de mest förnedrande
sysslor i hem och kök. Nå, han dricker mansblod och blir åter en
urstark kämpe.
Den andra novellen med Mälarömotiv lever inte riktigt upp
till Starkodderberättelsens sprudlande fantasi och språk, ja, den
är nästan litet tradig som berättelse. I novellen Adelsö och Björkö
är det de övriga Mälaröarna som bildar bakgrundsmiljö. Mellan de två öarna råder ett hat genom generationer, som speglas
i striden mellan dem som befolkar de två öarna: Birka, den rika
köpstaden, som ändå är beroende av Adelsö, där brödet växer. En
kamp utspelas mellan Torkil, den störste storbonden på Adelsö,
och Ragvald, den främste köpmannen på Björkö, gifta med
varsin kvinna som är systrar. När det är som hetast, byter de två
hustrur med varandra och grälar över fjärden, stående på varsin
strand. Det blir strider med både Munsöns och Ekeröns invånare
inblandade. En föregångare till Ansgar anländer till ön och vill
blidka de stridande. Här finns det angelägna budskapet utöver de
nästan komiska skildringarna av brutaliteten bland vikingatidens
människor: den kristne Folke predikar kärlekens och ickevåldets
budskap i kontrast till det våldets och människooffrets rike som
rådde i vikingarnas värld. Men att predika kärleksbudskapet är
föga framgångsrikt och kostar Folke livet.
Något riktigt krut i berättelsen blir det väl aldrig, och det
känns inte heller säkert att August ens besökt Adelsö och Björkö
för att hämta miljö till denna vikingatida saga. Men vilket språk! Det har
sagts att Strindbergs ordförråd var
större än Shakespeares, och att läsa
Nya Svenska öden gör mig övertygad.
Det är som att läsa en isländsk saga –
från Adelsö, Björkö, Munsö och Ekerö.

Strindberg
på Björkö

Jan Malmstedt

Nu är det
dags för
SKOLVAL
2013
Från den 28 januari till 17 februari ska du
göra skolval till förskoleklass och år 6 på
webben.
Under januari är ni välkomna till de informationsträffar
som respektive skola håller om sin verksamhet. Tid och
SODWVI|ULQIRUPDWLRQVWUlIIDUQD¿QQVSnZZZHNHURVH
Information om skolvalet har skickats till berörda vårdnadshavare under vecka 47. Om du inte har fått informationen,
kontakta nämndkontoret barn och utbildning eller titta på
KHPVLGDQZZZHNHURVHVNROYDO

Fem lönsamma skäl att anlita
Svensk Fastighetsförmedling på Ekerö
när du ska sälja din bostad!
är marknadsledande i Mälardalen!
X ViSvensk
Fastighetsförmedling är den mäklarkedja som säljer flest bostäder i

hela Mälardalen. Vi jobbar lokalt och känner omgivningarna utan och innan.
oss kan du Varudeklarera din villa.
Y Hos
Med Varudeklarerat får både säljaren och köparen ett starkt försäkringsskydd

vilket ökar värdet på ditt hus före försäljning.
ett av marknadens största kundregister och konkurrenskraftiga bolån via SEB.
Z ViTackharvare
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
konkurrenskraftiga bolån vilket skapar bra köpkraft!
erbjuder alla våra köpare 2 månaders premiefri boendeförsäkring via Trygg-Hansa.
[ ViDessutom
erbjuder vi dig som säljare motsvarande trygghetsförmån när du köper

ny bostad.
webbplats och egen bostadsapp.
\ Välbesökt
Vår prisbelönta och välbesökta webbplats svenskfast.se har drygt 500.000 unika

besökare i veckan. Och med vår kostnadsfria applikation ”Hitta Hem” för iPhone,
Android och iPad är det enkelt för köparna att se vilka bostäder som är till salu
via oss.
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

CHRISTER, SUSANNE, LINN OCH MARTIN

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

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

EKERÖ MÄLARÖ TORG 4. TEL 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO
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Storslam för Anna – dubbel klubbmästare
HÄSTSPORT | Inte mindre
än två skinande blanka prisbucklor fick delas ut i den
jämna ridhästklassen när
Mälaröarnas ridklubb den 10
november höll klubbmästerskap i hoppning. Bland ponnyerna tog Anna Uddenfelt
hand om pokalen och kan
därmed titulera sig dubbel
klubbmästare.

Anna Uddenfelt på Machiavelli, som därmed plockade
hem totalsegern i klubbmästerskapet. Dessutom för andra året i rad. Det innebär att
hon nu är regerande klubbmästare i både hoppning och
dressyr.

’’Tyvärr finns det
vissa begränsningar numera, efter
att ridtältet rasade
vintern 2010.’’

Klubbmästerskapet i banhoppning lockade 32 deltagande ekipage och en stor
publik på läktarna i Ekebyhovs ridhus, Mälaröarnas ridklubbs hemmabana.
Tävlingen var den andra
och sista deltävlingen i klubbmästerskapet, som delas upp i
en vår- och en hösttävling, där
den första avgörs på utomhusbanan.
Ponnyerna inledde tävlingarna över hinder på 70
centimeter. Snabbast i mål
med noll fel efter omhoppningen var Simone Forssell
på ponnyn Fantasia, som
knep den blågula förstaprisrosetten. På andra plats kom

Bland ridhästarna blev fajten om vinstpokalen hård.
Snabbast av alla i mål, dessutom med noll fel, var till
slut Anna Carlsson på Cockienelle. Men hack i häl och
på andra plats fanns Signe
Österlund på Harli. Tack
vare en ﬁn fjärdeplats under
vårens deltävling skrapade
Signe Österlund åt sig tillräckligt med poäng för att
dela totalsegern med Anna
Carlsson.

Tävlingsledare Alice Kjellsson
var positivt överraskad över
tillströmningen:
– Det var väldigt kul med så
mycket publik på läktarna. Vi
bjöd på en bra tävling, allt har
ﬂutit på ﬁnt.
Ridskolechefen
Hanna
Jansson var nöjd med elevernas och ridskolehästarnas
insatser, men pekar på de organisatoriska svårigheter det
innebär med bara en ridhall på
ridskolan:
– Tyvärr ﬁnns det vissa begränsningar numera, efter att
ridtältet rasade vintern 2010.
Både antalet deltagare och antalet tävlingstillfällen måste
hållas nere. Dels beroende på
att ridskolans verksamhet inte
ska störas för mycket , dels för
att vi måste ha uppvärmning i
samma arena som själva tävlingen hålls i, vilket stjäl tid,
säger Hanna Jansson och fortsätter:
– Det känns tråkigt att inte
kunna erbjuda eleverna mer
tävlingar när viljan så uppenbart ﬁnns.

Anna Uddenfelt är numera klubbmästare i både dressyr och hoppning. Hon och ponnyn Machiavelli tog
andraplatsen i höstens andra deltävling, vilket gjorde henne till totalsegrare.
Foto: Carin Tellström

CARIN TELLSTRÖM

Säsongsinledningen över förväntan

Lyckat innebandy-camp på höstlovet

 LÄGET I LAGET

INNEBANDY | Ekerö IK
anordnade för första gången
i klubbens historia en innebandy-camp under höstlovet.

åldern. Vi har lärt in ett helt
nytt försvarsspel som kallas
3-2-1, vilket tjejerna har tagit
till sig på ett väldigt ﬁnt sätt.
Vi gör dock lite för lite mål
men det är något vi kommer
att börja jobba mer på nu.

HANDBOLL | Läget i laget
Andreas Wallin, tränare
för Skå IK och bygdegårds
damhandbollslag?
– Säsongsinledningen har
gått långt över förväntan
trots att vi inledde med en
storförlust mot Spårhunden
(Spårvägens farmalag) med
33-14. Deras trupp innehöll
endast gamla elitseriespelare
så det var klasskillnad. Vi har
än så länge spelat sex matcher
denna säsong och vunnit
fyra. Det är verkligen mycket
bättre än väntat då många av
tjejerna slutade spela handboll vid 13-14 års ålder och nu
tagit upp spelet igen i 25-års-

Vad har ni för förhoppningar för säsongen?
– Förväntningarna för resten av säsongen är att vi skall
fortsätta ha kul tillsammans
och utvecklas som lag. Vi gör
framsteg hela tiden. Resultatmässigt har vi som mål att
som sämst behålla vår fjärdeplats i tabellen. Vår långsiktiga målsättning är att klättra
i serierna då vi har många
duktiga ungdomslag i föreningen.

Är truppen konstant eller
har ni fått några nya spelare?
– Till denna säsong gjorde
vi en nystart för handbollens damlag. Det var många i
gamla truppen som valde att
ta nya vägar. Antingen med
arbete eller med studier och
några spelare ville vidga sina
vyer och testa spel i andra
klubbar i högre divisioner. Vi
ställde då förfrågan till spelare som spelat i Skå IK handboll som unga om intresse
fanns att ta upp handbollen
nu när de blivit lite äldre. Idag
består truppen till stor del av
tjejer födda 1992-1993, äldsta
spelaren i truppen är född
-86.

– Det var 60 glada barn, både
tjejer och killar, i åldersklasserna 00-04 som under
höstlovet begav sig till Bollhallen och gympasalen vid
Tappströmskolan för att vara
med på Ekerö IK:s första innebandy-camp, berättar Bengt
Larsson, ordförande Ekerö IK
innebandy.
Efter en inledande presentation av alla ledare, delades
barnen in i fyra grupper. En
grupp bestod av enbart tjejer
och hade ledare från Ekerö
IK:s F96-innebandylag.
– De andra tre grupperna

LO BÄCKLINDER
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HANDBOLL

INNEBANDY

Damer div 4 b
Spårhundens HF
Tumba HK
Sportsgear DHK
Skå IK
IK Tellus
BK Sol
HF Tyresöflickorna
Gurrabergs HK
Tungelsta IF
Ösmo GIF HK
Bajen IF
HK Tyresö Strand

Herrar div 3 n
Råsunda IS
Rotebro IS IBK
Turebergs IF
Ekerö IK
IFK Sollentuna
Töjnan IBK
Nyboda IBK
KTH IF
Täby IS IBF
Offensiv Lidingö

8
8
7
7
8
7
7
5
8
4
7
4
7
2
7
2
7
1
7
0
7
0
Utgått

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
2
4
3
5
5
6
7
7

328 - 107
241 - 88
207 - 144
147 - 132
161 - 165
145 - 181
142 - 180
119 - 172
85 - 182
86 - 196
70 - 184

16
14
14
10
8
8
4
4
2
0
0

221
153
63
15
-4
-36
-38
-53
-97
-110
-114

INNEBANDY

INNEBANDY

Herrar div 4 v
Bro IK
Mariebergs SK
Djurgårdens IF
Skå IK & Bygd
Västerorts IBK
Westermalms IBK
Ormbacka/Skälby
Stäkets IF
Vällingby BK
Stockholm West

Herrar div 5a
Runby IBK
Täby FC Ungdom
Ängby IF
IBK Sundby
Märsta IBS
Danderyds SK
Rotebro IS FBC
Mälarö IBK
Hässelby IBK
Erikslunds KF
Adelsö IF

7
7
7
7
7
7
7
6
6
7

7
7
5
4
3
2
2
1
1
1

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
2
3
4
4
4
5
5
6

71
39
51
56
50
34
46
22
27
24

föräldrar hade kommit för att
se sina barn spela ﬁnalspel. Vi
kommer deﬁnitivt fortsätta
med innebandy-camp under
höstlovet, säger Bengt Larsson och menar att det enda
som skulle kunna förhindra
att antalet deltagare växer är
bristen på sporthallar i kommunen.
– Som läget är nu så är det
kris för Ekerö IK innebandy
som måste tacka nej till många
spelare då det inte ﬁnns tillräckligt med träningstider.
Det innebär också att det inte
går att anordna innebandycamps med så många deltagare som det ﬁnns behov för,
avslutar Bengt Larsson.

bestod av killar och hade ledare från Ekerö IK:s herrjuniorlag. Totalt var det tio ledare
samt en rektor som tidigare
spelat i damlaget som för tillfället är nerlagt. Men Ekerö IK
planerar en nystart till säsongen 2013-2014, säger Bengt
Larsson.
Varje dag bestod av två
innebandypass, ett fyspass utomhus och en femkamp.
Dagarna avslutades sedan
med matcher. Barnen delades
in i sex olika lag med en blandning av tjejer och killar samt
alla åldrar. På fredagen så avslutades innebandy-campen
med slutspelsmatcher mellan
”Superligalagen”.
– Det var en fantastisk stämning i Bollhallen då många

-

22
15
22
51
39
46
71
38
47
69

21
21
15
12
9
7
7
3
3
3

TILL DEN 9 DECEMBER

HANDBOLL | Damer div 4 b: 2/12 kl 16:45 Tappströms Bollhall:
Skå IK-Tumba HK
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
5
5
4
3
1
1
1
0

1
1
1
0
1
1
2
2
1
0

1
1
1
2
2
3
4
4
5
7

54
43
43
51
35
35
39
29
29
15

-

33
29
30
41
39
28
47
39
42
45

16
16
16
15
13
10
5
5
4
0

INNEBANDY | Herrar div 4 v: 1/12 kl 17:45 Tappströmsskolan: Skå IK
& Bygd-Västerorts IBK

Herrar div 5 a: 1/12 kl 19:15 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Ängby IF 
8/12 kl 17:15 Tappströmsskolan: Adelsö IF-Mälarö IBK

Sportnyhet?
Skicka kort text till: sporten@malaroarnasnyheter.se
ISHOCKEY

8
7
7
7
7
8
7
7
7
7
6

6
6
5
4
4
4
3
2
2
1
0

1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0

1
1
2
1
3
4
3
5
5
6
6

55
57
44
49
50
54
38
47
34
36
25

-

38
35
35
33
31
50
35
59
51
63
59

19
18
15
14
12
12
10
6
6
3
0

Herrar div 2 nö
Värmdö HC
Sollentuna HC
Bålsta HC
Mälarö HF
Spånga IS IK
Lidingö Vikings HC
FOC Farsta
IFK Österåker Vikings

13
13
13
13
13
13
13
13

10
10
7
5
3
3
3
1

2
1
1
4
5
3
3
1

1
2
5
4
5
7
7
11

71
57
43
44
49
37
36
30

-

34
32
39
39
46
49
59
69

34
31
23
22
17
13
12
4

FÖRGYLL DIN VARDAG!
NISSAN JUKE
JUST NU FRÅN 139.900 KR*
SPARA 18.600 KR

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

SPARA UPP TILL 27.700 KR!

NISSAN MICRA KAMPANJMODELL
JUST NU FRÅN 99.990 KR

ORD.PRIS FRÅN 204.500 KR

ORD.PRIS FRÅN 128.990 KR
NISSAN BROMMA: Ulvsundavägen 112. 08-546 328 00. NISSAN SÄTRA: Murmästarvägen 17-19. 08-603 27 00
VARDAGAR 9-18. LÖRDAGAR-SÖNDAGAR 11-15
www.mbil.se

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). CO 2 -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 31/12 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
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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!
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  DÖDA

AC - service

• Ingela Granmyr Poromaa, Skå, avled den 4 oktober i en ålder av 40 år.
MO

SFÖRBUN

• Lisbeth Björk, Ekerö, avled den 22
oktober i en ålder av 57 år.

• Lars Erik Ölund, Ekerö, avled den 5
november i en ålder av 68 år.

• Gunvor Dabnell, Adelsö, avled den
27 oktober i en ålder av 86 år.

• Lennart Petersson, Färingsö, avled
den 6 november i en ålder av 72 år.

• Aina Vilhelmina Augusta Ståhlberg,
Ekerö, avled den 29 oktober i en
ålder av 93 år.

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Den 2 oktober
föddes Leo,
vår härliga son!
Daniel Fjällendal
och Maria Källström.

Grattis till Malte
9 år den 24
november från
farmor och farfar.

• Elisabeth Karlsson, Munsö, avled
den 9 november i en ålder av 64 år.

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

Munsö IF

• Sonja Ingeborg Irene Karlsson,
Ekerö, avled den 5 november i en
ålder av 75 år.

Julbasar

• Sigrid Ekdahl, Ekerö, avled den 12
oktober i en ålder av 92 år.
• Naemi Signhild Maria Rosén, Fären-

Välkommen till

TASSA IN!

Vår kära

Lotta Froman Diplomerad hundfrisör
Axvägen 9, Stenhamra z Nockeyby torg 11
Tidsbokning: 070-600 34 11

Äntligen! Återförsäljare KLASS Hundfoder

Maria Löfroth
* 12 december 1919
har idag stilla insomnat
Ekerö den 4 november 2012
LENNART
INGRID och PETER
Tom och Elin

6I©NNSNiRDUBEHyVEROSS
+BHIKºMQFSEJHNFEBMMBGS¾HPSLSJOHCFHSBWOJOH HSBWTUFO 
KVSJEJLPDIGÝSTºLSJOHBS
7BSNUWºMLPNNFOUJMM'POVTJ#SPNNB

Johan Kull

• Dennis Helge Norman, Munsö,
avled den 15 november i en ålder av
61 år.

FIN HUND TILL JUL

Lördag 8 december kl 13 vid Husby skola
Lotteriförsäljning och hantverksförsäljning
Julgranar från Munsö!
Korv- och glöggförsäljning
Kaffeservering! Varmt välkomna!

• Anna Hermansson, Ekerö, avled
den 13 november i en ålder av 92 år.

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

Stellan

Kära lilla Mamma,
Nu är din strävan slut
All oro den är borta
Och du får vila ut.

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Begravningen har ägt rum.

www.ekerostad.com
070-159 41 14

malaro.com

b ld

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

EKERO

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

alfa

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
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

Se komplett information och
priser på vår hemsida
www.ekerobegravning.se

Naemi Rosén
Ett särskilt tack till
Mälarökyrkan för minnesstunden,
Ingamay Hörnberg och Lennart
Sjöholm för sången samt
personalen på Färingsöhemmet
för god omvårdnad.

TINA, CATHRIN, SANNAH, ZAMIR, JACKIE, CHRISTA, LISELOTTE, LINDA, AMMAR, SOFIA

rekrytering@adeocare.se

Barbro Runar Birgitta och Mats
med familjer

HEMTJÄNST | DEMENSVÅRD | SILVIASYSTER

dec
d kl1512–16

www.kaggeholmsslott.se 08-560 222 500

Arbeta på
egna villkor
som pensionär!

Däckspecialisten!

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

S

R

IK

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Anders Hjelm
Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31

Ett varmt tack till er alla
för blommor och gåvor
vid vår Mors bortgång

INSATSER UNDER ÅRET !

Ka g ge h o
lms
s l ott

Begravningen äger rum i
Adelsö kyrka fredagen den
30 november kl 11.00. Efter
akten inbjudes till minnesstund.
Osa till Ekerö Begravningstjänst
tel 08-560 301 31 senast den
27 november. Istället för
blommor, tänk gärna på
Cancerfonden tel. 020-59 59 59.

Ny adress

VILL TACKA VÅR FANTASTISKA

Julmarkn
a

Kvalitet behöver
inte vara dyrt

Du var så trött, så svag och
matt av sjukdom svår.
Men nu Du funnit vilans natt,
så skönt Du sova får.

EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

HEMTJÄNSTPERSONAL PÅ EKERÖ FÖR ERA

TEL: 08 - 731 77 07

LARS
KENNETH och MALIN
MALIN och RONNY
med familjer
Gunhild och Kalle med familj
Eva och Magnus
Övrig släkt och vänner

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

www.ekerobildbyra.se

Hans Melander,
tredje generationen

Elisabeth
”Bettan”'
Karlsson
* 3 februari 1948
har stilla insomnat
✝ 9 november 2012

Syskon, släkt och vänner

Företagsstäd

Vår älskade

D

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

D

S

R

IK

• Ulf Cederborg, Färingsö, avled den
21 oktober i en ålder av 70 år.

RANSC
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T
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tuna, avled den 14 oktober i en ålder
av 93 år.





SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Kontakta oss på
solveig.klaussen@veterankraft.se
tel 08 – 730 07 20

| privata marknaden 35
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Folkrace-bur till SAAB 99.
400:-. Tel 070-722 97 20.
Högtalare. 4 st cerwin vega
HD63 black speaker.
1 st cerwin vega HD63C
black center. 2500 kr.
Tel 070-542 56 92.
Litet bord 90x90, 150 kr.
Vitrinskåp 95x95x30, 500 kr.
5 köksstolar (Idefekt) 100 kr/
st. Dubbelsäng, endast ramen 500 kr. 073-893 75 74.

Referenser ﬁnnes. Allt av
intresse. Annica 072-296
98 41.
Önskas hyra, mindre hus,
del i villa el lgh på Ekerö! I
första hand Träkvista eller
Lundhagen men även andra
förslag mottages tacksamt.
Jag har hyrt ett hus under
två år men behöver ﬂytta
ut 1 febr då ägarna är åter.
Goda ref ﬁnns! Yvonne 070438 20 75.

Två Duxsängar 105x200 cm
med sänggavel och -kappa
säljes pga ﬂytt. Pris 1000 kr.
073-923 43 43.

Ensamstående mamma
med fast anställlning önskar
hyra hus/stuga/lgh på Mälaröarna, gärna i närheten
av Stenhamra. Maila: Letar.
Bostad.Ekero@gmail.com

  UTHYRES

  SÖKES









Lägenhet på Malta, nybyggd
med härlig havsutsikt uthyres i Marsascala. 3 sovrum
med 6 bäddar, 2 badrum.
Pool ﬁnns inom området,
klippbad, strand och restauranger på gångavstånd.
Uthyres veckovis. Pris från
3000:-/vecka. Telefon: 08560 212 34/070-695 12 50.

  ÖNSKAS HYRA




Skötsam kvinna 50+ önskar
hyra ett mindre hus på
Ekerö/Munsö. Arbetssam,
djur- och naturvän. Rökfri.

Medryttare till islandshäst
i Färentuna sökes för lätt
ridning. Cirka 1-3 gånger per
vecka.Krav: viss ridvana och
vikt max 70 kg. 070-609
59 57.
En fungerande skivspelare
med tillhörande högtalare.
Om Ni har någon som står
och skräpar så tar jag tacksamt emot. Har en massa
LP-skivor som bara väntar
på att bli spelade! Ebba
Lindström 073-708 44 84.

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



UPPHITTAT





Jag har ”hittat” en sparkcykel som kan återfås mot
beskrivning genom att ringa
070-66 66 280.

  ROSOR OCH TACK




Ett fång med rosor till er på
Studio 3. Ni har varit helt underbara, alltid ställt upp och
kämpat. Med ett tålamod
som går över all gränser.
Ett extra tack till Fuouzi,
Anna och Johan! Anette

Pensionärstaxa
Inom Ekerö tätort Tappström/Träkvista/Skärvik

70:-

Gäller tillsvidare

Jag vill överlämna en ros till
den som hittade min mobil
på buss 176 mot Stenhamra
den 6 november. Tack!
En eloge till Menhammars
stuteri för att ni har stora
hästhagar där hästar får leva
i ﬂock. De har hästhus att
gå in i om de vill och bäddat
med halm. Tänk om alla hästar ﬁck ha det så då många
hästar i kommunen står i
pyttesmå hagar helt själva.
Ta lärdom!
Tusen tack till Ekerö kommuns bibliotekarie Irene
Lindblom som gång på gång
varit oerhört hjälpsam.
Flitig biblioteksbesökare

Unna dig
lite av oss.

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

Telefon 08-624 55 00
info.royalpark@radissonblu.com
www.royalparkhotel.se
Frösundaviks Allé 15 | Solna
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Lisa Netz till minne
EKERÖ | En stor konstnärssjäl och en i många
avseenden färgstark
person lämnade ett stort
tomrum efter sig när hon,
Lisa Netz avled den 8 oktober efter en längre tids
sjukdom.

EKERÖ CENTRUM
Foto: Privat

även representerad utomlands – till exempel i USA,
Frankrike och Spanien.
Under en följd av år undervisade Lisa i Studiefrämjandets regi i oljemålningens
och akvarellkonstens labyrinter. Många minns med
glädje hennes kurser bland
annat i Tornvillan i Ekebyhovsparken på Mälaröarna.
Vi bokklubbsvänner har
alla en eller ﬂera av Lisas tavlor på våra väggar. Stor uppmärksamhet väcker bland
annat hennes skickligt utförda akvarellmålningar.
På senare år tog Lisa
till sig ny teknik och ut-

nyttjade på ett skickligt sätt
datorns möjligheter för att
ytterligare utveckla sin konst
och sitt måleri. Lisa var också
en duktig fotograf, vilket ledde till en uppsjö ﬁna bilder,
där Lisa på ett eget sätt kombinerade sina oljemålningar
med de fotograﬁska bilderna.
Resultatet blev till en vacker
bok om arkitekten Ralph Erskines Ekerö centrum.
Lisa hade ett varmt hjärta
och en stor själ. Vi stämmer
gärna in i hennes barns (Lotta och Johan) rader i dödsannonsen:
Av litet gav du mycket
Av glädje gav du mer
Av kärlek gav du allt

”En skribent i
en tidning jämförde en gång
Lisas teknik med
Rembrandts”

VÄNNERNA
KERSTIN BENGTSSON
SIW BREITCREUZ
INGER JANSSON
BIRGITTA PERS
ELISABETH SAHLBERG
MARGARETA STERNER
INGER TOMSIC

Vi har tre öppna p-platser
och tre garage.
P-skiva gäller 2 timmar 8-21.
Gör
bästa
klippeT
hos
oss!
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ÖPPETTIDER:
0
VARDAGAR 10 - 18.30
LÖRDAG 10 - 15
ICA SUPERMARKET ALLA
LLA DAGAR 8 - 22
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U
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Lisa Netz framför ett av sina verk

M

Hon föddes i Falun 1936
och kom så småningom till
Stockholm där hon utbildade
sig på Konstfack. Vår bokklubb har blivit en medlem
fattigare efter nära 40 års gemenskap i konstens, kulturens och litteraturens tecken.
Tillsammans med Lisa har vi
inom klubbens ramar bjudit
in författare som vi önskat
få en dialog med efter att
ha läst och diskuterat deras
böcker. Vi har haft förmånen
att träffa sådana som Olof
Lagercrantz, Theodor Kallifatides, Torgny Lindgren,
Agneta Pleijel, Inger Alfvén
och många ﬂer. Dessa författarträffar i våra hem har
utgjort bokklubbens höjdpunkter. Här har Lisa med sin
allmänbildning och klokskap
bidragit till många intressanta diskussioner.
Lisa utvecklade tidigt ett
eget manér och en allsidighet
i målarkonsten, där både olja,
akvarell och glasmålning ingick. En skribent i en tidning
jämförde en gång Lisas teknik med Rembrandts! Lisa
ställde ut sina tavlor på en rad
kända gallerier i Stockholm
och på många ställen runtom
i Sverige. Hennes konst ﬁnns

Vi förlänger succén!

VÄLKOM
ME



SÄLJES

NYFIKEN?
d AB

Olyckor, stölder och djurplågeri

UKontrollansvar

med riksbehörighet
UByggarbetsmiljö-

www.ekerobudo.com

UByggnadskonsult
UByggbesiktningar

VED

UProjektledning

36 61 45

550:- m3

Ring så spikar vi!

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

www.aeeb.se
Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

29 OKTOBER | En person blir rapporterad för hastighetsöverträdelse på Färentunavägen.
30 OKTOBER | Två personbilar kolliderar på Stenhamravägen vid Törnby.
;jjÓia[djXb_hijkb[jkhlWjjd[j_CbWren vid Svartsjö.
 ;d i_d][beboYaW f Yoa[b ia[h l_Z
Drottningholm.
31 OKTOBER | En villa i Stenhamra blir
kjiWjj\hijbZ\hia$
 F Ekerövägen blir ett vildsvin påkört.
 Ic_jd_d] \hd [d jhWÓaeboYaW c[bbWd
[dX_beY^Xkiiia[hfFärentunavägen
vid Skå.
1 NOVEMBER | Skadegörelse sker på en
villa i Träkvista.
 ;d jhWÓaeboYaW kjWd f[hiediaWZW _dträffar på Bryggavägen.
<ohWl_dj[hZYaij`bi\hd[dl_bbWjecj
på Kaggeholm.
 IjbZ Wl jl ijoYa[d fWbb]W\ÔWh eY^
två batterier sker från en kranbil hos ett
företag på Bryggavägen" ;a[h$ <hd
iWccW \h[jW] ij`bi l[d Z_[i[b kh [jj
annat fordon.

RANSC

R

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

MÄLARÖARNAS

5 NOVEMBER | ;jj Xjibf Xb_h ijkb[j
från Närlunda båtsällskap.
6 NOVEMBER | ?dXhejjeY^ijbZia[h_
en manskapsbod som tillhör ett företag
på Munsö.
7 NOVEMBER | 8[Zh][h_c[Z^`bfWl
\WajkhWia[hcej[dfh_lWjf[hied_Stenhamra.
IaWZ[]h[bi[ia[hf[dfWha[hWZX_b_
Stenhamra.
 ;d b]eboYaW _djh\\Wh f ;a[hl][d
vid Bergvik.
 ?dXhejj _ X_b ia[h f fWha[h_d][d l_Z
Ekebyhovsskolan.
Ojj[hb_]Wh[[dX_bfEkebyhovsvägen
kjijji\h_dXhejj$
8 NOVEMBER | ;d b]eboYaW ia[h f
Ekerövägen vid Drottningholm.

2 NOVEMBER | ;dbi^kdZ]hj_bbWjjWYacej[df[hied_Nyckelby.
3 NOVEMBER | <hd[dXho]]W_Tapp-

12 NOVEMBER | Skadegörelse samt

självkostnadspris i pausen.
Fri entré. 8 dec kl 18, 9 dec kl
15, Erskinesalen, Ekerö C.

FORTS FRÅN SIDAN 2

IK

4 NOVEMBER | <hiaj_bbijbZia[h_[d
villa i Träkvista.
<hiaj_bbijbZ_l_bbWia[hl[d_Väsby.

10 NOVEMBER | Inbrott i bil sker på parkeringen vid Ekebyhovsskolan.
 ul[d f fWha[h_d][d l_Z Träkvista
skolaXb_h[dX_bkjiWjj\h_dXhejj$
 ;d b]eboYaW kjWd f[hiediaWZeh ia[h
på Färentunavägen.
 <ohW f[hied[h hZZWi \hd [d aWdjhWZ
Xj iec Ôoj[h _ lWjjd[j c[bbWd Björkö
eY^Ekerö.

PÅ G


3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv

strömij`bi[d[aWc[Zcejeh$
 <hia j_bb ]hel ijbZ ][dec _dXhejj _
[dieccWhijk]Wia[h_Träkvista.

Musikgudstjänst
Boo Kapella, dirigent: Marianne Ribbing, präst: Christer
Kivi. 8 dec kl 11-12, Drottningholms slottskyrka.
Arr: Ekerö pastorat.

Film
Mannen från Le Havre, Regi:
Kaurismäki, Fin/Fra/Tyskl,
2011, 93 min. Medlemskort
i Filmstudion berättigar till
inträde till höstens samtliga
filmer. Enstaka biljetter får
ej säljas. 6 dec kl 19.30,
Erskinesalen, Ekerö C.

Julens sånger
Vox Regalis: Alexandra
Ullsten sopran, Charlotta Hedberg alt, Marcus
Josephson tenor, Leif Asp
bas. 8 dec kl 13, 14 och 15,
Drottningholms slottskyrka.
Arr: Ekerö pastorat.

Musikteater
Mälaröarnas musikteater
Skråme framför föreställningen ”Julspår”. Musik
och texter med tankar om
jul, spår av jul i vår tid med
både glädje och allvar.

Team Bagge
Konsert/annorlunda
julshow med Team Bagge.

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

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

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.

16 NOVEMBER | IjbZkh[dXjia[hf
CbWhWhdWiXjlWhl_Skå.
;dWdcbWdecZ`khfb][h_aecc[h_d
från Hundön_:hejjd_d]^ebc$;df[hied^WhifWhaWj[dWddWdif[hiedi^kdZ
iiaWZehkffaecc_j$
18 NOVEMBER | ;df[hiedX_bXb_hijklen från en parkering i Svanhagen, Skå.
Bilen hittas senare i närheten av polis.

barn inkl. fika. 9 dec kl 18,
Mälarökyrkan, Ekerö C.
Julmarknad
På Jungfrusunds skärgårdsstads område samlas
mestadels lokala hantverkare med produkter från
Mälaröarna. 8 och 9 dec kl
11-16. Arr: Destination Ekerö.
Julsånger
Lovö kyrkokör, dirigent
Leif Asp. 9 dec kl 13 och 14,
Drottningholms slottskyrka.
Arr: Ekerö pastorat.

Luciagudstjänst
Ekerö barnkörer under
ledning av Helena Hansson, Marie Björnvad, präst:
Jonas Gräslund. 9 dec kl 16,
Ekebyhovskyrkan. Arr: Ekerö
pastorat.
Julkonsert
A Öhrwall: Gaudete Ekerö
kyrkokör, Eje och Kristina
Kaufeldt flöjt, Knut Sönstevold fagott, dirigent: Kerstin
Baldwin. 9 dec kl 18, Ekerö
kyrka. Arr: Ekerö pastorat.

Lucia
Västerleds ungdomskör
under ledning av Carina
Olofson. 9 dec kl 15, Drottningholms slottskyrka. Arr:
Ekerö pastorat.

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:

i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25
www.pcakuten.se
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Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
EN
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HEMSIDA www.malaro.com/mn

15 NOVEMBER | Feb_i[d^Wh^Wij_]^[jikontroll på Bryggavägen vid brandstaj_ed[d eY^ l_Z Maskbacken på Ekerö
samt vid Klevbergsvägen i Stenhamra.
Elva personer får böter.
 8hWdZ\hilWh[j iWd[hWh [d c_dZh[
cd]Zeb`W_Ekerö centrum.
<hiaj_bbZWjW_djhd]ia[hcej[dfh_vatperson på Ekerö genom att någon
h_d][heY^fijhi_]lWhW\hdM_dZemi
i[hl_Y[Y[dj[h$ :[ddW f[hied i][h Wjj
Z[jÓddi[dcWiiW\[bff[hied[diZWjeh eY^ X[h Wjj \ _dbe]]d_d]ikff]_\j[h
\hWjj^`bfWj_bbc[ZWjjehZdWj_bbZ[jjW$

H

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

14 NOVEMBER | Feb_i[d ^Wh [d jhWÓakontroll i Svartsjö.
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f Träkvistavallenscb^ki$

info@pcakuten.se

MO

TRYCK V-TAB, Södertälje 2012

Utgivning 2012
Januari
23
Februari
6
Mars
5
April
2
Maj
7
Juni
4
Augusti
20
September 3
Oktober
8
November 5
December 10
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PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 450 kr/år.
Betalas på bankgiro 837-0017

13 NOVEMBER | Feb_i[d^WhjhWÓaaedjhebb[hl_Zf\[cfbWji[hhkdjec_aecckd[d$
 8[Zh][h_ c[Z ^`bf Wl \WajkhW ia[h
mot ett företag i Skå.
IaWZ[]h[bi[ia[h_Träkvista skola då
d]edaheiiWh\dij[hhkjeh$

PC Akuten

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

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö

stöld genom inbrott i en traktor sker vid
Träkvistavallen.

T

samordnare (bas)

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

MO

B

Alltid Einarsson – Einarssons Bygg
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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ADVOKATBYRÅ


BILVÅRD


ADVOKATBYRÅN

O

Ekerö Centrum

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

560 349 30, 528 006 55
BEGRAVNINGSBYRÅER


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

LOKALER


FÄRG TAPET
GOLV

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål
O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt

FÄRGHANDEL


BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

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

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

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

Telefon: 560 304 70

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

Husgrunder
och
Markanläggning

08-560 304 54
070-555 15 08

Trygghet & Kvalitet

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

BYGGVAROR


Flyttstädning?

l

ke
& ka
v
l
o
g
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

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

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

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

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

560 301 00
0705-94 23 19

070-733 65 26

www.ekerobilskadecenter.com

DATA


INKASSOBYRÅER


TAXI


Boka på
ekerotaxi.se

Service & reparationer
av alla bilmodeller

Binärdata AB

Auktoriserad
serviceverkstad för

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

0707-139 000
560 402 51

Howqvist Anderson Entreprenad har bytt namn






SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

070Ͳ7891499
www.skottensomskottar.se
BaseradiFärentuna,Ekerö

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

0707-99 64 21

STÄDNING


GOLV & KLINKER

b er ga
Å-

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

L O K A L E R

Grundat 1921

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Ekerö
Farmartjänst AB

L E D I G A

PLÅTSLAGERI


FÖNSTER


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

BILSERVICE


| service för dig! 37

Leif Rickegård

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

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


ENTREPRENAD


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

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

RB

RANSC

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63
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BILUTHYRNING


BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


F’SONS
ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

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

En annons på
denna sida kostar

395:-

exkl moms per införanden
Arsbokning gäller

TRÄD- & TOMTARBETEN


PROFESSIONELL

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

Ring 560 356 00



0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

VÄRMEPUMPAR
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

LACKERING


M

CGS
Trädfällning

Lilla Berga, Skå

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

Telefon:

www.micklack.se

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

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

KYL&KLIMAT
Service AB
Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

SMS:A 81689 TILL 71122

SMS:A 60073 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

 Välskött  Sydvästvänd tomt  Verksamhetsmöjlighet i del av huset

ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. TOMT 2 134 kvm / 2038 kvm. Bågvägen 16 A / 16 B. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

ACCEPTERAT PRIS 3 300 000 kr/bud. TOMT 963 kvm. EP 65 kWh/m²/år. Gudmundvägen 3 B. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 97811 TILL 71122

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 147 + 48 kvm

 Bygglov finns för enbostadshus och garage  Godkänt avlopp

SMS:A 87795 TILL 71122

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA 2 st byggklara tomter med högt fint läge i lantlig miljö

 Högt söderläge  Sjöutsikt  V/A anslutning betalad  Generös byggrätt

ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 759 m² (friköpt). EP 68 kWh/m²/år. Havrevägen 7. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 456 kvm. Enlundavägen 36. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

SMS:A 91433 TILL 71122

FÄRINGSÖ SÖDRA Kanske bästa läget i området!

 Nyrenoverat och i toppskick  Härliga ytor  Stor solig hörntomt

SMS:A 97481 TILL 71122

FÄRINGSÖ STENHAMRA 7 rok, 180 kvm

VARUDEKLARERAT*

MUNSÖ KVARNBYN 2 rok, ca 59,2 kvm

EKERÖ HELGÖ 5 rok, ca 137 kvm + 37 kvm

 Idyllisk lantlig miljö  Nära till skola och kommunikationer

 Rymlig familjevilla  Exklusivt Puustellikök  Pool med perfekt solläge

ACCEPTERAT PRIS 625 000 kr/bud. AVGIFT 4 068 kr/månad. EP 113 kWh/m²/år. Kvarnstugevägen 23. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

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.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 97783 TILL 71122

SMS:A 97635 TILL 71122

 Ljus hörnlägenhet i markplan  Strålande söderläge mot bokskogen

ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 kr/bud. AVGIFT 2 900 kr/månad. EP 76 kWh/m²/år. Björkuddsvägen 62 B. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

ACCEPTERAT PRIS 1 400 000 kr/bud. AVGIFT 3 199 kr/månad. EP 135 kWh/m²/år. Gustavavägen 78. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 88463 TILL 71122

EKERÖ GUSTAVALUND 3 rok, ca 53 kvm

 Högklassigt boende med modern och stilren design  Populär förening

SMS:A 98011 TILL 71122

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, ca 64,8 kvm

MUNSÖ SÖDERBACKEN 4 rok, ca 104,9 kvm

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2 rok, ca 58 kvm

 Perfekt gavelläge högst upp i området  Fri utsikt  Sjöglimt på håll

 Välskött bostadsrättsradhus i omtyckt förening  Centralt läge

ACCEPTERAT PRIS 625 000 kr/bud. AVGIFT 6 513 kr/månad. EP 69 kWh/m²/år. Söderbacksvägen 47. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

ACCEPTERAT PRIS 1 050 000 kr/bud. AVGIFT 3 538 kr/månad. EP 99 kWh/m²/år. Blåsbacksvägen 93. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Flyttläge?
Går du i säljtankar?
Vi vet hur det känns.
Välkommen in i bobutiken
och boka tid för en värdering
eller läs mer på svenskfast.se

WWW.SVENSKFAST.SE

Lördagen den  december kan ni träffa oss på torget i Ekerö Centrum. Vi bjuder på glögg, saft och
pepparkakor!

SMS:A 95096 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 190 kvm

 Underbart sjöställe med vackert hus anno 1904  Sydvästvänd tomt och välbyggd brygga med härlig kvällssol  Gästhus och sjöstuga

SMS:A 95743 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 60134 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 9 950 000 kr/bud TOMT Tomtarea 2 050 m² (friköpt). EP 84 kWh/kvm/år. Strandvägen 29. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

VARUDEKLARERAT*

MUNSÖ 7 rok, ca 156 kvm

 Stort 2-planshus med härliga ytor  Naturskönt läge  Dubbelgarage

 Fantastiskt läge  Vacker vy över åkrar  Nära till buss och skola

ACCEPTERAT PRIS 2 475 000 kr/bud. TOMT 608 kvm. EP 127 kWh/m²/år. Ramundvägen 40. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 1 891 kvm. EP 78 kWh/m²/år. Lilla Norrby 24. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

SMS:A 96164 TILL 71122

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 186 kvm

FÄRINGSÖ SÅNGA 3 rok, 54 kvm

LINN LAGERQVIST Mitt mål som mäklare är att överträffa dina förväntningar

 Lantligt läge  Charmigt hus med ett omfattande renoveringsbehov

 Driven  100% engagemang  Nöjda kunder  Bosatt på Mälaröarna

ACCEPTERAT PRIS 1 175 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 152 m² (friköpt). Sånga-Säbyvägen 124. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG! 070-510 65 69, 08-564 109 48, linn.ekero@svenskfast.se.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

