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blir inte av
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På kommunfullmäktiges möte den 20 november
lades ännu en gång planerna på att bygga ett
badhus i kommunen ner. | 4

EN OCH EN HALV LÄRARMILJON
I budgeten för nästa år satsas en och en halv miljon
kronor på att höja lärarnas löner och ge mer fortbildning. | 6
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”Ekerös trafiksituation är faktiskt vårt
största problem. Men Sjövägen Ekerö –
Stockholm ligger där färdig och det är bara
att sätta båtarna i sjön och börja köra.
Avgång Jungfrusund eller ännu hellre Tappström, som i så fall behöver muddras först.
Ankomst Stadshuset eller Riddarholmen
vid T-bana Gamla stan, 45 minuter eller en
knapp timme senare.” | 24 tyck

BRISTER I SKOLORNA
För ett par år sedan gjordes obligatorisk ventilationskontroll av kommunens skolor. Bristerna var många.
Byggnadsnämnden som ska ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten, har inte tagit del av
besiktningsprotokollen. Ännu har ingen ombesiktning
gjorts, men på tekniska kontoret säger man att åtgärderna snart är klara. | 10

EKERÖ BIO MED NY TEKNIK
Erskinesalen har rustats upp för 800 000 kronor och
nu är den nya tekniken på plats i väntan på biopremiär
inom en månad. | 20

FÅGELSKÅDNING
G

JULMARKNADSTIDER
Julkul i Ekerö centrum hölls traditionsenligt den 1 december. Nya stämningshöjare denna gång var nyfallen
snö och en isskulptör som skapade en garanterat brandsäker julbock.
Foto: Ove Westerberg

Ett brokigt gäng
fågelskådare går på
jakt efter en lappuggla
på Adelsö. På vägen
siktar de 25 andra
arter. | 18

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

www.statoil.se
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BILTVÄTT
Ren bil på 4 min!
Träkvista
08-560 300 96

på n cken
a

Bokslut!?

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

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

glasögon till lägsta

PRISGARANTI

EVENEMANG


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

Ekebyhovs slott
Krubbor från hela världen.
Till och med 20 dec. Entrén
på slottet och galleriet.
Samarr: konferensverksamheten Ekebyhovs slott,
Stiftelsen Bok & kultur,
Ekerö församling.

KLIPP UR & TA MED

Kom in, så
mer! KRONOR
berättar vi290

Namn:........................................................................................... Min bokade tid: Datum...........

Giltig t.o.m 12-12-31

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

Utställningen pågår t.o.m
20 dec. Profydent, Ekebyhovsvägen 1, (vid brandstationen).

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

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

Vi bjuder alltid
på kaffe!

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.
Hantverksstallet
Julutställning, blandade
tekniker. Till och med 22
dec, mån-sön kl 11-16.
Jungfrusund.
Utställning
Gudrun Nilsson ställer
ut mindre oljemålningar.
Öppet mån-tor kl 8-17.
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Bridge
Partävlingar, oftast kan
spelpartner ordnas för
den som är singel. 20 kr
inkl kaffe. Mån, tis och tor
kl 10-14.30. IT-Ladan. Arr:
Mälaröarnas pensionärsföreningar.
Julpyssel
Biblioteken ställer fram
sina stora julpyssel-bord.
Alla får göra julpynt och julkort eller annat pyssel. Till
och med 22 dec. Biblioteket i Ekerö C och Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.

Julkonsert
Traditionell julkonsert med
Ekerö kulturskolas elever
och lärare. 11 dec kl 19,
Färentuna kyrka.

Adventskonsert
Julsånger samt musik av
Schubert, Vivaldi och Bach.
Ruth Segerberg – sopran,
Bengt Tribukait – piano.
Entréavgift. 16 dec kl 16-17,
Wrangelska salen, Ekebyhovs slott.
Musikgudstjänst
Julens budskap i ord och
toner. Birkakören, dirigent Johan Wallnäs, orgel:
Torbjörn Gustavsson, präst:
Karin Frödinger. 16 december kl 18-19, Munsö kyrka.

Julens sånger och psalmer
Sjung julens sånger och
psalmer. Ensemble ur Mämus, Helena Hansson och
Kerstin Baldwin, Lennart
Lundblad sång, konferencier. 16 dec kl 18-19, Ekerö
kyrka.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)

REDAKTION 08-560 358 00, red@malaroarnasnyheter.se
Utgivningsplan och kontaktuppgifter annonsbokning se fullständig
inforuta sist i tidningen på vår ”Larmet-går-sida”.
www.malaro.com/mn

DEVELOPED IN COLLABORATION WITH

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

KÖP 6L VÄGGFÄRG & FÅ 3L TAKFÄRG *

…och prata med oss. Vi vill gärna höra vad
du har för idéer och erfarenheter.
Vilken fråga tycker du är viktigast?
Hur skulle du vilja förändra/förbättra?
Den 15 och 16 december finns vi i Ekerö centrum,
Skå och i Stenhamra.

–

–

Ses vi inte där passar vi på att önska en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År
ekeromoderaterna@telia.com
www.moderaterna.net

*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

EKERÖ

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

EKERÖ SANDUDDEN

Fast pris från 5 950 000:-

Antal rum: 7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt

EKERÖ SANDUDDEN

Byggt: 0
Adress: Tallåsen 1-13
Visas sön 9/12 15.00-16.00

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

Fast pris från 4 945 000:-

Antal rum: 7 rok
Boarea: 182 kvm
Tomt: 1 399 kvm

Byggt: 0
Adress: Fantans Väg 10 och 12
Visas sön 9/12 15.00-16.00

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. Snabbsök via webbnr: 1071-3164.

EKERÖ ADELSÖ

EKERÖ SANDUDDEN
Fast pris från 4 600 000:-

Accepterat pris: 1 295 000:-

Antal rum: 5 rok
Boarea: 153 kvm
Byggt: 0
Adress: Sanduddsvägen 48-64

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

Visas sön 9/12 15.00-16.00

Ring för visning!

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

EKERÖ ADELSÖ

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

EKERÖ ADELSÖ
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.

4

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&%9:8:B7:G'%&'

Badhusplanerna skrinlagda
KOMMUNEN | På kommunfullmäktiges möte den
20 november lades ännu en
gång planerna på att bygga
ett badhus i kommunen
ner. Planer som stötts och
blötts i över 40 år.
Så tidigt som 1971 diskuterades en byggnation av ett badhus i kommunen. Sedan dess
har det gått många vändor,
men aldrig har det varit så
nära ett förverkligande som
det var för tre år sedan.
Då, den 20 oktober 2009
togs beslutet av kommunfullmäktige om att ett badhus
skulle byggas i kommunen.
Därefter påbörjades ett upphandlingsskede. Meningen
var att upphandlingen skulle
vara klar till sommaren och
att första spadtaget skulle tas
hösten 2010 med en beräknad byggtid på cirka ett och
ett halvt år.
Inför valet 2010 sa kommunstyrelsens ordförande
Peter Carpelan (M) att ”Vi
har jobbat hårt för att Ekerö
ska få ett badhus. Det ska
byggas vid Träkvistavallen
och beräknas stå klart under
2011-2012”.
Men planerna grusades
ganska fort då upphandlingen av badhuset blev
mer komplicerad än väntat.
Dock var förhoppningen
att upphandlingen skulle

vara avklarad årsskiftet
2010/2011.
I februari 2011 beslutades
att den pågående upphandlingen av badhuset skulle
avbrytas och att en ny upphandling skulle förberedas.
Förhoppningen då var att
ett första spadtag kunde tas
2012.
Allt detta är nu historia och
det talas inte om något första
spadtag längre.
– Ekerö kommun kommer
inte att påbörja bygget av ett
badhus under 2013, utan avbryter upphandlingen och
skjuter upp byggstarten tills
kommunens ekonomi tillåter, säger Peter Carpelan.
Har beslutet att skjuta upp
byggstarten att göra med
att försäljningen av Ekerö
bostäder inte genomförs?
– Ja, en försäljning av Ekerö
bostäder skulle ha gett en
stor ekonomisk vinst på
cirka 400 miljoner kronor
till kommunen. Det skulle
räcka dels till bygget av
badhuset, dels till att amortera på kommunens höga
låneskuld. Med en minskad
låneskuld skulle driften av
badhuset kunna betalas utan
att det skulle påverka kommunens övriga verksamhet
som till exempel skola och
äldreomsorg, säger Peter
Carpelan.

Det sas ingenting år 2009
om att förutsättningen för
att bygga ett badhus var
att sälja Ekerö bostäder.
Fanns det med i planen
från början?
– Att sälja Ekerö bostäder har
funnits med i alliansens planer redan då vi började tala
om ett badhus, svarar Peter
Carpelan.
Jan-Erik Billter (FP), förste
vice ordförande i kommunstyrelsen, sa på kommunfullmäktiges möte 25 oktober 2011 att en försäljning av
Ekerö bostäder inte var en
förutsättning för att kommunen skulle kunna bygga
ett badhus. ”Det ﬁnns en
utmärkt ekonomisk beskrivning av badhusprojektet. Vi
behöver inte sälja Ekerö bostäder för att ﬁnansiera ett
badhus. Det vi ska klara av är
att få in 7-9 miljoner kronor
i driftsresultatet under de
kommande 30 åren. Och det
klarar kommunen utan att
sälja Ekerö bostäder.”
Hur väl stämmer detta uttalande egentligen?
– Med Ekerös relativt goda
ekonomi skulle vi kunna ﬁnansiera ett badhus med en
driftskostnad på 7-9 miljoner kronor per år. Nuvarande
prioritering är dock kraftfulla
satsningar på upprustning av
våra skolor samt nybyggnad

Badhuset så som det framställdes i ett nytt ramprogram som antogs vid kommunfullmäktiges möte i oktober
2011. Totalt upparbetade kostnader för badhuset till den sista november 2012 är 1,35 miljoner kronor.
Illustration: PP Arkitekter

av en sporthall. Om en försäljning av Ekerö bostäder
hade kommit till stånd hade
dock utrymmet för investeringar varit avsevärt större,
svarar Jan-Eric Billter.
I budgeten ﬁnns en ny
sporthall som ska vara färdig 2014. Är det en kompensation för att det inte
blir något badhus?
– Nej, det är en helt annan satsning. Den sporthall
som kommunen ska bygga
vid Ekebyhovsskolan är en
ersättning för den ganska
dåliga gymnastikhall som
skolan har idag. En renovering av gymnastikhallen är
inte lönsam. Med ett extra
tillskott blir det möjligt att
bygga en fullskalig sporthall.
Det innebär att skolan får

en ny sporthall på dagarna
och idrottsklubbarna en ny
sporthall på eftermiddagar,
kvällar och helger, berättar
Peter Carpelan.
Hur mycket har förberedelser, upphandlingsförfaranden och annat arbete
för att få till stånd ett badhus kostat?
– Totalt upparbetade kostnader för badhuset den sista november är 1,35 miljoner kronor, svarar Klas Lindblom,
chefscontroller på Ekerö
kommun.
Är allt arbete som lagts
ned på förberedelserna
förgäves?
– Nej, alla de förberedelser
som gjorts kan återanvändas
den dag som ekonomin tillå-

ter en byggstart. Det gäller till
exempel både underlag för
utformning och upphandling, svarar Peter Carpelan.
Förslag har bland annat
kommit in från Miljöpartiet om att ﬁnansiera ett
badhus med höjda skatter. Vad anser alliansen om
det?
– Vi inom alliansen anser
höjda skatter vara förbehållet
att säkerställa en fortsatt hög
kvalitet inom skola, förskola
och äldreomsorg, det vill säga
de viktigaste ansvarsområden som en kommun har att
hantera. Övriga verksamheter måste man klara inom
ramen för beﬁntliga resurser.

EWA LINNROS

filéfrossa i

Köp din julgran
utanför butiken
& stöd
Ekerö IK.

Juletider!
från manuella köttdisken!

Oxﬁlé

399k

Svenskt Butikskött.
Ursprung Sverige.
Hängmörad.

/kg

399k
/kg

Kalvﬁlé

Mälardalskalv. Ursprung Sverige.

399k
/kg

Oxﬁlé
US Beef. Ursprung USA.

24

90
/Nät

Apelsiner

349k Från vår
/kg

manuella disk!
Stilton
Engelmann. England.
Ekologisk.

ICA. Spanien. 2 kg.
Jfr pris 12:45/kg.

99k
/kg

Provsmakning
lördag 11-16!
Prinskorv
Ekerö Centrum • Telefon: 564 109 90 • ÖPPET måndag–söndag 8–22

Tappström

Havor. Gotland.

Priserna gäller vecka 50 t o m söndag 16/12-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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En och en halv miljon kronor
satsas på höjda lärarlöner
KOMMUNEN | I de senaste
centrala löneförhandlingarna fick Sveriges lärare
4,2 procents löneökning.
Förutom detta görs nu
ytterligare ett par punktinsatser i kommunens
budget för att höja lärarnas status och kompetens.
I kommunens budget för
kommande år har 1,4 miljoner kronor avsatts för att
täcka de höjda lönekostnaderna under de kommande
två åren.
– Ekerö kommuns budget
2013 för skola och förskola
är en tydlig markering från
allianspartierna i Ekerö om
viljan att stödja och underlätta dels den kvalitetsutveckling och fokus på skolan och läraryrket som vi
vill åstadkomma, dels kommunens mål att bli bland de
tio bästa skolkommunerna i
landet, säger Peter Carpelan
(M) kommunalråd i Ekerö
kommun.
Utöver löneökningarna
finns även en del andra riktade medel i skolornas och

förskolornas budget framöver.
– Därutöver finns till exempel cirka två miljoner
kronor i särskilda medel för
kompetensutveckling för
att främja högre måluppfyllelse, vilka de kommunala
och fristående skolorna kan
ansöka om, säger Peter Carpelan och fortsätter:
– Resultatet av satsningen på skolan kommer till
uttryck bland annat i den
skolpeng som följer eleven
till Ekerös kommunala skolor och till friskolorna som
har ökat med mellan 4,0
och 4,6 procent år 2013 jämfört med i år.
Anders Anagrius, nämnd-

ansvarig för barn- och ungdomsnämnden berättar att
hans nämnd fått extra medel i flera av sina potter.
– Vi har bland annat 500
000 kronor avsatta för att
barnskötare med högskolebehörighet ska kunna höja
sin kompetens. Det kanske
inte blir så många individer,
men det är en tydlig mar-

kering om att vi tycker att
detta är viktigt, säger han.
Birgit Edman, kontaktombud för Lärarnas riksförbund
i Ekerö kommun har inte sett
de siffror som satsas på att
höja lärarkompetensen under nästa år.

”Jag anser att
det är kommunen
som ska bekosta
att lärare får rätt
behörighet”

– Om det är så att dessa
medel finns i praktiken så är
det positivt. Jag anser att det
är kommunen som ska bekosta att lärare får rätt behörighet och att man inte ska
behöva använda sin egen
fritid till det, säger hon.
Gällande de pengar som
läggs på läralönerna är hon
positiv.
– Det går inte att säga annat än att det är bra att kom-

JJULGRANAR

munen bidrar med pengar
till detta, så att det inte behöver belasta de enskilda
resultatenheterna. Frågan
är dock om pengarna kommer att räcka.
Även

fritidsklubbarna i
kommunen får höjda anslag
för att möta det höga tryck
som dessa blivit föremål för.
Under kommunfullmäktiges senaste sammanträde, där
budgeten diskuterades, ﬁck
alliansen bland annat kritik
för att de kallade de ökade anslagen för en ”satsning”.
– Det som alliansen kalllar för ”satsning” på en och
en halv miljon kronor är i
själva verket en omfördelning av en miljon kronor
som tagits från ett annat
håll. Tillskottet består bara
av 400 000 kronor, säger
Ylva Forslid, Ö-partiet.
Anders Anagrius menar
dock att det finns andra alternativ för att lösa kostnaderna för höjda lärarlöner
och att han upplever att
detta är en ”satsning”.
– Istället för att spara in

Vid en jämförelse mellan

Sveriges kommuner och
landstings referensvärden
för lärare står sig kommunens lärare förhållandevis
väl om man tittar på statistik från perioden före senaste löneförhandlingarna.
Medianvärdet för hela landet var 26 000 kronor för
grundskolelärare. På Mälaröarna var motsvarande siffra
28 397 för grundskolelärare i
de lägre årskurserna och 29
100 kronor för grundskolelärare i de högre årskurserna.

Birgit Edman menar dels att
lärarna på Mälaröarna inte
ska jämföras med genomsnittet i landet, dels att det
egentliga problemet är lärayrkets dåliga status över
lag och att lärarna generellt
sett är en grupp med låga
löner.

”Hade man
istället skurit ner
på något annat
hade man fått
märkbara
konsekvenser”

– Vi behöver uppvärdera
läraryrkets status överhuvudtaget. Vi har samma
längd på utbildningen som
en civilingenjör, men bara
en bråkdel av lönen, konstaterar hon.

LO BÄCKLINDER

Vi bakar varje dag mat- och kaffebröd

Just nu!
Saffranslängder, lussekatter
och vörtlimpor mm.

kommer till oss den 8 december

195:75:-

LUCIAKAFFE!
Torsdagen den 13 december bjuder vi

Lö på traditionsenligt på luciakaffe och
tra nybakade lussekatter.
ny

BJÖRKVED I SÄCK
FRÅN EKERÖ.
40 LITER

Välkommen!

Mot Adelsö

▼

Från oss alla till er alla
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Calle och Elizabeth
med personal

på något annat i verksamheterna, vilket många andra kommuner gör, för att
kunna ge lärarna höjda löner har man valt att skjuta
till extra pengar. Hade man
istället skurit ner på något
hade det fått märkbara konsekvenser, säger han.
Gällande hur kommunens
lärare ligger till lönemässigt
är det inte helt lätt att reda
ut begreppen. Beroende på
vilken statistik man väljer
att använda sig av ser resultaten olika ut.

LANTHANDEL SORTIMENT
BUTIKSBAKAT BRÖD
BUTIKSPAKETERAT KÖTT

Sundbyskola
Nyckelby

Nibble
Koloniområde
Ekerö Kyrka

Tel: 560 200 41

BENSIN OCH DIESEL
TILL LÅGPRIS

¾PPET -ÍNDAG &REDAG   s ,ÚRDAG  

Gudstjänster

Bereden väg för
Herran!
Berg, sjunken,
djup, stån opp!
Han kommer, han
som fjärran var sedd
av fädrens hopp.

ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 16 DECEMBER
Munsö kyrka kl 18.00
MUSIKGUDSTJÄNST –
JULEN I ORD OCH TONER
Karin Frödinger,
orgel:Torbjörn Gustavsson,
Birkakören, dirigent: Johan Wallnäs

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 12 DECEMBER
Ekebyhovskyrkan kl 13.30
MÄSSA, Staffan Eklund
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund
SÖNDAG 16 DECEMBER
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Pehr-Albin Edén,
sång: Ruth Segerberg
orgel: Kerstin Baldwin
Ekerö kyrka kl 18.00

Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Jonas Gräslund, Sonorakören,
dirigent: Mait Thoäng

KYRKRADION 101,4 MHZ
LÖRDAG 15 DECEMBER
12.00 Julförberedelser
LÖRDAG 22DECEMBER
12.00 Julen i ord och ton

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 12 DECEMBER
Timmermannens kapell kl 18.30
UNGDOMSMÄSSA, Lars Brattgård
LÖRDAG 15 DECEMBER
Färentuna kyrka 15.00
ADVENTS - OCH JULKONSERT MED
LUCIATÅG, FaVo-kören med barnkören Tonprickarna, barn ur församlingens grupper

svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Julkrubbor på Barnens
bibliotek i Stenhamra

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg

KONSERT – SJUNG JULENS SÅNGER
OCH PSALMER
tillsammans med Ensemble ur MÄMUS,
Lennart Lundblad, sång och konferiencier,
Helena Hansson och Kerstin Baldwin

Psalm 103

GE EN JULGÅVA!

Sms:a HOPP till
72950 så skänke
r
du 50 kronor.
Foto: ACT/DCA/Binyan Mengesha

Några får, en åsna och en oxe. Herdar, visa män Josef och Maria och så
Jesusbarnet förstås. Skolbarnen på Färingsö kommer att bygga egna
julkrubbor som sedan ställs ut på Barnens eget Bibliotek i Stenhamra.
I många hem plockas julkrubban fram till första advent och det är
viktigt att det är de ”rätta” sakerna, de som alltid har varit med.
Nu får barnen på Färingsös skolor lära sig mer om denna
traditionoch också bygga sina egna krubbor.
– En ”riktig” julkrubba har Jesusbarnet i fokus, säger Lars
Brattgård, Kyrkoherde i Färingsö församling.
Ursprunget till julkrubban kommer från Franciskus av Assisi
som anses ha byggt den första krubban på 1300-talet. De flesta
figurerna i krubban kommer från Julevangeliet i Bibeln men oxen
och åsnan har en annan historia.
– Oxen och åsnan kommer från Gamla testamentet och är en symbol för att Jesus var Guds son, förklarar Lars Brattgård.
Utställningen öppnar den 9 december.

SMS:A HOPP TILL 729 50
SÅ GER DU 50 KRONOR
GE EN GÅVA VIA
PLUSGIRO 90 01 22-3,
BANKGIRO 900-1223
ELLER I KOLLEKTEN I KYRKAN.

SÖNDAG 16 DECEMBER
Skå kyrka kl 11.00
GUDSTJÄNST, Ellen Jakobsson

Musik i
adventstid

Vi sjunger in
julen

LOVÖ FÖRSAMLING

LÖRDAG 15 DECEMBER

SÖNDAG 16 DECEMBER

Färentuna kyrka 15.00

Ekerö kyrka kl 18.00

SÖNDAG 16 DECEMBER
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA
Jonas Gräslund, orgel: Leif Asp

ADVENTS - OCH JULKONSERT MED LUCIATÅG
FaVo-kören med barnkören Tonprickarna samt barn
ur församlingens grupper bjuder in till en vacker
advents- och julkonsert med alla de rätta sångerna och ett härligt luciatåg

SÖNDAG 16 DECEMBER

KONSERT – SJUNG JULENS SÅNGER
OCH PSALMER
tillsammans med Ensemble ur MÄMUS,
Lennart Lundblad, sång och konferiencier, Helena Hansson
och Kerstin Baldwin

Munsö kyrka kl 18.00

TISDAG 18 DECEMBER

MUSIKGUDSTJÄNST – JULEN I ORD OCH TONER
Birkakören, dirigent: Johan Wallnäs, Karin Frödinger, orgel:T orbjörn Gustavsson,

Klockargården kl 19.00

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

JULSÅNGER & LUSSEKATT
sjung med Helena Hansson, ﬁol, Thomas Erlandsson bas,
Gocki Sköld Linge,rytminstrument, Börje Andersson dragspel,
Leif Asp piano

SÖNDAG 23 DECEMBER
Timmermannens kapell kl 15.00

ONSDAG 19 DECEMBER
Lovö kyrka kl 17.00
MUSIKANDAKT I JULETID
Musiker från FRA, Christer Kivi

LJUS, PSALMER OCH STÄMNING.
Kom till en härlig gudstjänst och sjung med i alla de
vackra julpsalmerna tillsammans med
Juris Ozolins och Rickard Backlund.

JUL för alla
JULAFTON 24 DECEMBER
Ekebyhovskyrkan kl 13.30 -17.00
Fira julaftons eftermiddag tillsammans
med andra. ung eller gammal, singel eller
hel familj – alla är lika välkomna
Vi inleder med julbön, sedan äter vi julmat och sjunger julsånger.
Vill du kan du dansa runt granen, och vi får träffa tomten.
Hilleshögs kyrka. Foto S Sandström

Kostnad: 50 kr/person, barn gratis
Anmälan och förfrågningar,
senast 17/12 till Lena Burman Holmgren, 08-560 387 21
lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se

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

Mörby Prästgårdsväg 5, 161 kvm Ekerö Färingsö
Med Mälarens glittrande vatten i bakgrunden uppförs en arkitektritad villa i New England stil om ca 161 kvm.
Exklusiva materialval och ljus färgsättning. Ryggåstak i vardagsrum och stora fönster gör att ljuset flödar in.
Isolerad förrådsbyggnad om 12 kvm. Grovplanerad lättskött tomt med skogen i ryggen och härlig sjöutsikt.

Arkitektritad villa i New England stil.

Härlig sjöutsikt!

Typ: Villa Byggår: 2012 Boarea: 161 kvm
Rum: 5 Tomt: 1 085 kvm
Energideklaration: Preliminär 29 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 200 000 kr

Bandygränd 1, 111 kvm Ekerö Hummelvreten

Gräsåkersvägen 47A, 172 kvm Ekerö Gräsåker

Typ: Villa Byggår: 1968 Boarea: 111 kvm
Rum: 4 Tomt: 239 kvm
Energideklaration: 120 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1971 Boarea: 116 kvm
Biarea: 56 kvm Rum: 5 Tomt: 188 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 800 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 695 000 kr

Stengränd 17, 115 kvm Ekerö Sandudden

Villavägen 8, 155 kvm Ekerö Närlunda

Typ: Villa Byggår: 1999 Boarea: 115 kvm
Rum: 4 Tomt: 291 kvm
Energideklaration: 136 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,
maria.pettersson@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1958 + 1964/-65, 1973, 2008
Boarea: 155 kvm Biarea: 35 kvm Rum: 6
Tomt: 1 831 kvm Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 200 000 kr
Duobo: Köp och sälj din bostad i den ordning du själv vill. Med vår tjänst Duobo är
du försäkrad mot dubbla boendekostnader.

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 750 000 kr

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

125 kvm Ekerö Väsby

213 kvm Ekerö Väsby

242 kvm Ekerö Skärvik

229 kvm Ekerö Skärvik

Adress: Hampvägen 44
Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 125 kvm
Rum: 5 Tomt: 172 kvm
Energideklaration: Beställd
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: Högbovägen 17
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

Adress: Högbovägen 21
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 mäklare!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 800 000 kr

Accepterat pris: 4 195 000 kr

Accepterat pris: 5 700 000 kr

Accepterat pris: 6 250 000 kr

231 kvm Ekerö Sommarstad

120 kvm Färingsö Prästnibble

131 kvm Ekerö Helgö

230 kvm Färingsö Skå

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: Klippans Väg 24 Typ: Villa
Byggår: 1987 + 2001 Boarea: 109,5 kvm
Biarea: 23 kvm Rum: 4 Tomt: 521 kvm
Energideklaration: 144 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Adress: Sten Banérs Väg 5
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

Adress: Enlundavägen 40
Typ: Villa Byggår: 1928 Boarea: 230 kvm
Rum: 7 Tomt: 1 446 kvm
Energideklaration: 94 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: 3 975 000 kr

Accepterat pris: 4 200 000 kr

Accepterat pris: 3 465 000 kr

Accepterat pris: 3 375 000 kr

Tomt Färingsö Stenhamra

Tomt Ekerö Älvnäs

166 kvm Ekerö Knalleborg

172 kvm Ekerö Gräsåker

Adress: Strandvägen 20A
Typ: Strandnära villatomt Tomtyta: 904 kvm
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Fastighet: Älvnäs 1:285
Typ: Villatomt vid sjön Tomtyta: 1 608 kvm
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Adress: Knalleborgsvägen 7E
Typ: Radhus Byggår: 1975 Boarea: 116 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 5 Tomt: 158 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Adress: Gräsåkersvägen 51B
Typ: Villa Byggår: 1971 Boarea: 116 kvm
Biarea: 56 kvm Rum: 5 Tomt: 179 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kommande försäljning i
januari!

Visning: Kommande försäljning i
januari!

Accepterat pris: 1 490 000 kr

Accepterat pris: 3 150 000 kr

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

www.maklarringen.se/ekero
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Brister i skolornas inomhusmiljö
Byggnadsnämnden har inte tagit del av besiktningsprotokollen
KOMMUNEN | Alla kommunens skolor fick underkänt när de obligatoriska
ventilationskontrollerna
genomfördes för snart
två år sedan. Mälaröarnas
nyheters granskning visar
på en rad frågetecken i
handläggningen, bland
annat har byggnadsnämnden inte varit inkopplad,
trots att de ska ha det
närmaste inseendet över
byggnadsverksamheten och
att det handlar om risker
för elevernas hälsa.
Obligatorisk
ventilationskontroll, så kallad OVK, är
till för att ”veriﬁera att samhällets krav om skydd med
hänsyn till hygien, hälsa och
miljö med avseende på luft
uppfylls”. OVK kom till efter
en stor statlig allergiutredning som gjordes på grund
av ökat antal allergier inom
skola och dagis. Utredningen
som slutfördes 1990, visade
på ett klart samband mellan
allergier och dålig ventilation.
Av de tio protokoll för
OVK-besiktningar i kommunens skolor framgår att nio
av besiktningarna är utförda
i början av 2011, den tionde
skolan besiktigades i september 2011. När en anmärkning på ventilationen görs,
ska detta åtgärdas så snart
som möjligt enligt plan- och
bygglagen. Nu är det snart två
år sedan protokollen utfärdades.
– Felen ska mycket riktigt
åtgärdas snarast möjligt, men
samtidigt hade vi en väldigt
stor bredd på det som skulle
åtgärdas. Men vi har vidtagit
massvis med åtgärder under
det senaste året. Däremot
måste vi samla ihop allting
innan nya besiktningar ska
göras. Vi vill vara klara med
allting. Varje besiktning kostar pengar och vi vill inte göra
en ombesiktning förrän allt är
klart. Därför dröjer det, säger
Frank Renebo, fastighetschef
i kommunen.
Då OVK kom till ansåg Boverkets ventilationsansvarige
handläggare att det behövdes
en organisation som tolkade
och samordnade ”Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem”.
Därför bildades organisationen Funkis 1993. Martin
Ancons och Kurt Ingeberg
från Funkis har bistått MN:s
redaktion med tolkning av
de OVK-protokoll som berör
Ekerö kommuns skolor. Kurt
Ingeberg säger att två år är en
mycket lång tid för att åtgärda
fel och brister.
– Dessutom är det här skolor, det som vi ska värna extra
om. Att vänta med ombesiktning tills allt är klart och
på grund av pengar, är inte
ett acceptabelt argument. Så
snart en skola är klar bör ombesiktning göras. Är åtgär-

derna så stora att de måste
ta så här lång tid på sig, då
måste de dessutom komma
in med en detaljerad tidsplan och inte bara svara att
det tar tid. Det är byggnadsnämnden som, tillsammans
med byggnadsägaren, ska ta
fram en utförlig tidsplan där
det klart och tydligt ﬁnns
ett datum för när åtgärderna
ska vara klara, säger Kurt
Ingeberg.
Ekerö kommuns byggnads-

nämnd har dock inte varit
inkopplad trots att nämndens uppgift är att ”fullgöra
kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen och
ha de närmaste inseendet
över byggnadsverksamheten.”
– Tyvärr har dessa protokoll ej skickats till byggnadsnämnden utan har endast
delgetts tekniska kontoret.
Tjänstemän på stadsarkitektkontoret har kontaktat
ansvarig tjänsteman på tekniska, Rushmir Redzepagic,
som har meddelat att samtliga anmärkningar i protokollen är åtgärdade men ännu
inte ombesiktade. Besiktningsman beräknas utföra
och bli klar med samtliga
ombesiktningar under kvartal 1, 2013. Stadsarkitektkontoret har begärt att samtliga
besiktningsprotokoll framöver ska skickas till byggnadsnämndens funktionsbrevlåda för att säkra upp
byggnadsnämndens tillsyn
framöver, meddelar AnnChristine Wåhlstedt Berg,
expeditionschef på stadsarkitektkontoret.

”Det är
byggnadsnämnden
som, tillsammans
med byggnadsägaren, ska ta
fram en utförlig
tidsplan där det
klart och tydligt
finns ett datum
för när åtgärderna
ska vara klara.”

ta, Munsö och Skå. Dessa två
blir klara före jul. Träkvista
kommer kanske inte bli klar
i år men i januari, säger Rusmir Redzepagic.
Ett stort arbete och ordentlig satsning pågår alltså. Bland
annat lägger man 35 miljoner
kronor bara på ny ventilation
i Träkvista skola. Frågan är
dock hur pass bra slutresultatet blir då besiktningarnas
protokoll som gjorts 2011, visar på att kontrollerna överlag
är undermåliga. Exempelvis
är ﬂera luftﬂöden inte uppmätta.

”Tyvärr har dessa
protokoll ej
skickats till
byggnadsnämnden
utan har endast
delgetts tekniska
kontoret. ”

– Det framgår inte om det har
funnits några luftﬂödesprotokoll som är gjorda vid besiktningen. På ﬂera aggregat
står det att ingen mätning är
gjord och då kan man fråga
sig varför. Man kan alltid
mäta på något sätt. Det står
även att det saknas underlag
för projekterade luftvärden
men även när det är så, mäter
man alltid luftﬂöden. Man
vet ju ändå när ventilationsanläggningen är installerad
och då vet man vad den normen sa. Då får man jämföra
de uppmätta luftﬂödena mot
denna, säger Kurt Ingeberg.
Ett särskilt intyg ska utfärdas
av funktionskontrollanten
om genomförd kontroll, där
datum för kontrollen framgår. Intyget ska sättas upp på
väl synlig plats i den besiktigade byggnaden. På Ekebyhovskolan ﬁnns ett anslag
uppsatt för husets energianvändning. Där står bland annat att ”Ventilationskontrol-

len är ej godkänd”. Anslaget
är daterat 2009-01-05. Det
ﬁnns inget intyg uppsatt i
skolan från någon tidigare
godkänd besiktning. Tidigare protokoll saknas också.
– Det är inte så att vi tar
bort några protokoll. Men
nu är det så att de saknas tidigare protokoll, säger Frank
Renebo.
MN:s redaktion ”hittade”
dock OVK-protokoll från
1996 hos stadsarkitektkontoret. Även då var samtliga
skolor underkända. Däremot
gick det betydligt fortare
att åtgärda den gången. Redan 1997 var samtliga skolor godkända av en annan
besiktningsman och ﬁrma.
Protokollen från 2011 saknar
signatur, även om namnet på
besiktningsmannen står antecknat.
– Precis som med all annan dokumentation ska de
undertecknas. Detta är ingen
lag men en förordning och
denna kräver att det ska vara
signerat. Det är med andra
ord uppenbart att det ska signeras, säger Martin Ancons
från Funkis.
– Vi har sagt till besiktningsmännen att de ska
skriva på protokollen. Det ser
mer legitimt ut då, kommenterar Frank Renebo.
Bland barn och ungdomar
i norra Europa har idag 45
procent någon typ av allergi och astma. Detta är på
grund av dålig inomhusmiljö. Barngrupperna växer
men inte lokalerna.
– Det finns gränser för
hur många man får vara i en
lokal, men vi har svårt att
kontrollera hur det efterföljs. Det måste vara verksamheten som har koll på
det, samtidigt som vi försöker att styra upp det här,
säger Frank Renebo.
Om verksamheten ska ha
koll, finns det anslaget i de
olika rummen hur många
som kan vistas där?
– Nej. Det är lättare att vi i

”Det finns gränser
för hur många man
får vara i en lokal,
men vi har svårt
att kontrollera hur
det efterföljs.”

så fall skickar ut den obligatoriska regeln som säger hur
mycket liter luft per kvadratmeter och per person det ska
vara. Då kan de räkna ut själva, säger Rusmir Redzepagic.
Men lärarna har inget ansvar för detta. Det är byggnadsägaren, i det här fallet
kommunen, som ska se till
att normerna följs, förklarar
Kurt Ingeberg.
– Om vi har ett klassrum
för 20 barn, ska vi ha 200 liter
luft som kravet blir om det är
10 liter per barn. Plockar man
då in 25 barn, räcker inte ventilationen till. Om barngrupperna blir större har byggnadsdsägaren antingen att
välja på att bygga ut ventilationen eller att plocka bort ett
antal barn och placera dessa
i en separat klass, säger Kurt
Ingeberg.
Men idag ﬁnns alltså risken att ett klassrum fylls
med ﬂer barn än vad som
är godkänt för en god inomhusmiljö. När MN:s redaktion frågat skolornas
rektorer om de har tydlig information om vad som gäller, har ﬂera svarat att sådan
information saknas.
– Det som räddar det hela
är att läraren antagligen
märker att luften blir jättedålig. Då är det bara att gå
ut. Men visst ska man se till
att det är bra luftflöde och
det försöker vi att göra. Men
man dör inte av dålig luft,
fortsätter Frank Renebo.
– Det är skrämmande att få
ett sådant svar. Men det visar
ju hur lättsamt man ser på
det här. Man tar det med en
klackspark. De kraftigt ökade

allergierna är på grund av
dålig inomhusmiljö. Jag anser att den största bristen är
uppföljning av kontroll från
kommunens sida. Detta gäller då inte bara skolorna utan
också alla andra lokaler, kommenterar Martin Ancons.
Dessvärre är inte Ekerö kommun ensam om att OVK inte
hanteras på ett fulländat vis.
– För några veckor sedan
hade vi en utbildning för
kommunala handläggare. De
var helt borta när det gällde
OVK. Det är synd, förordningen har inte fått den status som den borde ha. Den
försvann i och med att
kommunerna inte längre
fick ta ut någon avgift för
att hantera det här, avslutar
Kurt Ingeberg.

”Jag anser att den
största bristen
är uppföljning av
kontroll från
kommunens sida.”

Martin Ancons som utbildar ventilationsingenjörer
på yrkeshögskolan, menar
att OVK är en nödvändighet om de komplexa ventilationssystem som finns
idag ska kunna fungera ordentligt.
– När det gäller ventilationssystem är det stora
brister vad beträffar underhåll. Personal vet inte vad
eller hur de ska göra, därför
att de här aggregaten är så
pass komplexa. Vi kan bygga hur bra anläggningar som
helst, men är det ingen som
kan sköta om dem, hjälper
det inte.

EWA LINNROS

FAKTA OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

Rusmir Redzepagic berättar också för redaktionen att
några skolor redan är klara
och en del till och med godkända. Men i och med att
ingen ombesiktning är gjord
bör godkännande vara för tidigt att nämna.
– Munsö skola är nästan
klar. I Skå skola har vi gjort
stora insatser och där pågår
bland annat installation av
ny ﬂäkt. Färentunaskolan är
godkänd, Sandudden är klar
och godkänd och i Närlundaskola har vi gjort en stor
ombyggnad. Tre skolor totalrenoveras, det är Träkvis-

>> Obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK, är till för att ”verifiera att samhällets krav om skydd med
hänsyn till hygien, hälsa och miljö med avseende på luft uppfylls”.
>> OVK kom till efter en stor statlig allergiutredning som gjordes på grund av ökat antal allergier inom skola
och dagis. Utredningen som slutfördes 1990, visade på ett klart samband mellan allergier och dålig ventilation.

>> 2011 besiktigades kommunens samtliga skolor, alla blev underkända. Byggnadsnämnden har inte tagit
del av OVK-protokollen, trots att nämnden ska ” fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen
och ha de närmaste inseendet över byggnadsverksamheten”.

>> MN:s redaktion har endast tittat på de protokoll som rör skolorna. Kommunens förskolor samt övriga
lokaler har också besiktigats. Samtliga protokoll finns nu tillgängliga på Ekerö kommuns hemsida.

TOMTE i BAD
musik & rörelse

FÅGELBORD

239:-

GIRLANG

219:-

(335:-)

239:-

(305:-)
96748

609159

(335-:)

SNÖSKYFFEL

PELLETSKORG

199:-

349:-

502270

Mer
julpynt
och
tillbehör
i butiken

680185

PINGVIN
LED

STRYKJÄRN
med ÅNGSTATION
EDBS2300

DAMMSUGARE
ZB5012

529:(740:-)

995:-

2 990:-

678116

(1 150:-)

(3 350:-)

LUFTFUKTARE

M
Missa
inte
5HNODPðOPHQ
på TV.

799:605706

ESPRESSOBRYGGARE
ELM5400

www.davidarmstrongdesign.com

1995:(3 075:-)

Erbjudandet gäller 8/12 – 22/12 2012

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
5FMt'BYtJOGP!GBSJOHTPUSBTF
XXXGBSJOHTPUSBTFt'ÊSFOUVOBW 4LÌ

God advent!
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Lampor trasiga i ett års tid
Trots flera påminnelser hamnade ärendet mellan stolarna
SUNDBY | I december
månad 2011 felanmäldes
belysning intill Sundby förskola. Trots flera påminnelser är lamporna nu, ett år
senare fortfarande trasiga.
En förälder anmälde de trasiga armaturerna den 18 december förra året. Anmälan
skickades via e-post till kommunen och svaret blev att
felanmälan av belysningen
skulle göras omgående.
Ingenting skedde dock och
den 24 april i år, skickade
samma förälder in ett nytt
e-postmeddelande och påpekade att ännu inget skett.
Ytterligare påminnelser gick
iväg men först den 15 november kom svar från kommunen att en beställning gått
till kommunens entreprenör
från Lars Jonsson, ansvarig
på tekniska kontoret och att
problemet skulle åtgärdas.
Den förklaring som ges till
att det tagit sådan tid är
att felanmälan har gått till
fel entreprenör som i sin
tur återkopplat och påtalat
detta till tekniska kontoret.
Men på tekniska kontoret
har de missat att kontakta
rätt entreprenör för utförande.

Vidare förklaras att felanmälan oftast görs av verksamheten, det vill säga i det här
fallet skola eller förskola. I
de fall då arbetet inte utförts,
gör verksamheten en anmälan igen och påpekar att felet
kvarstår. Men då det i detta
fall var en privatperson som
felanmält lamporna, har
detta inte uppdagats. Hur
logiken är i denna förklaring
är svår att förstå, men så lyder
förklaringen som föräldern
får. Beskedet per den 15 november är dock att arbetet
nu är beställt och kommer att
åtgärdas.

måste skära upp asfalt, schakta och dra fram nya kablar
samt anlägga ny styrningsutrustning. Arbetet påbörjas
inom kort.”

”Det är givetvis en
oacceptabelt lång
tid och rutinerna
för denna typ av
felanmälningar
måste förbättras
och kvalitetssäkras.”

Men trots att denna förkla-

ring kommit och ett utlovande om att felet nu ska repareras, händer fortfarande
ingenting. Den 28 november
kontaktar föräldern inte bara
kommunens
tjänstemän
utan också kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M). MN:s redaktion
får också en kopia av detta
e-postbrev och redaktionen
skickar en fråga via e-post till
Lars Jonsson. Ett svar kommer samma dag:
”Beklagar att belysningen
inte åtgärdats men så kommer nu att ske. Problemet är
större än att byta lampor. Vi

Gott och väl men, även om
problemet är större än att
byta lampor, handlar det om
belysning vid en förskola
och bör anses vara av stor
vikt för barnens säkerhet.
Ett år är en lång väntetid.
Frågan är hur kommunen
prioriterar de arbeten som
ska göras.
– Här har problem uppstått
i ansvarsfrågan. Vi har en
entreprenör för fastighetsskötsel, Dalkia och en annan
entreprenör för utomhusmiljö, Vivaldi. Dessa företag
kontrakterades från och med

i november 2011 och av olyckliga skäl föll denna felanmälan mellan stolarna. Före november 2011 hade vi endast
en entreprenör med ansvar
för hela skötsel och drift. Idag
fungerar
prioriteringarna
bättre, förklarar Lars Jonsson och fortsätter:
– Reparation av belysning
på Sundby förskolas fordonsparkering påbörjas den
30 november och ska vara
färdigställt den 11 december
2012, svarar Lars Jonsson.

Grundliga besiktningar
av kommunens lekplatser
KOMMUNEN | En stor besiktning av kommunens lekplatser är gjord. Ett flertal
anmärkningar kommer nu
att åtgärdas.
Arbetet med att åtgärda lekplatserna är igång. Det innebär att man antingen åtgärdar eller i vissa fall, tar bort
de lekredskap som inte blivit
godkända.
– Det kan bli en del rabalder
för att vi tar bort några redskap, men vi måste gå efter
försiktighetsprincipen och
följa de regler som gäller, be-

rättar Frank Renebo, fastighetschef på kommunen.
Allteftersom kommunen har
råd kommer man dock att
fylla på med nya redskap där
man plockat bort otjänliga.
– Det ﬁnns en budget varje
år för utemiljön, men jag tror
att vi kommer att bli tvungna
att ta bort mer än vad vi har
råd att ställa dit just nu. Det
får fyllas på allt eftersom. Det
viktigaste nu är att lekplatserna är säkra, avslutar Frank
Renebo.
EWA LINNROS

Även Peter Carpelan blev

kontaktad av föräldern. Ska
då Ekerös invånare behöva gå
så långt att de ska vända sig
till dig i frågor som denna?
– Givetvis ska denna typ
av frågor omhändertas av de
tjänstemän som sköter den
dagliga driften och hanteringen av felanmälningar.
Enligt de uppgifter som jag
har fått har ärendet om lamporna ”fallit mellan stolarna”
och inte hanterats på ett normalt sätt. Det är givetvis en
oacceptabelt lång tid och rutinerna för denna typ av felanmälningar måste förbättras och kvalitetssäkras, säger
Peter Carpelan.

Den omfattande säkerhetsbesiktningen som gjorts av kommunens lekplatser, kommer att innebära att man måste ta bort en del utrustning.
Men tanken är att man ska fylla på med nya lekredskap allt eftersom.
Samtliga besiktningsprotokoll finns på kommunens hemsida.
Foto: Ewa Linnros

EWA LINNROS
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Söker du mer harmoni och
balans i tillvaron?
Då är hypnosterapi en effektiv och
bestående lösning för dig.

JULKLAPPSERBJUDANDE!

Vid köp av presentkort på Klassisk
Ansiktsbehandling, 90 min, så får du
Frans- och brynfärg eller Kort Manikyr
på köpet. Gäller tom 2012-12-31.
Våra behandlingar:
Klassisk Ansiktsbehandling, 90 min
Frans och Bryn färg inkl. plockning
Vaxning av hela ben och bikinilinje
NYHET! Nagelförlängning
AHA Ansiktsbehandling
Permanent ögonfransböjning
NYHET! Ögonfransförlängning, 120 min

490 kr
240 kr
390 kr
650 kr
390 kr
340 kr
590 kr

Öppettider:
Måndag - Söndag 09.00 - 19.00.
Följ oss på
Facebook, för
erbjudanden
och nyheter.

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

Trött på
att ha ont
i ryggen,
Tomtefar?
– Låt en
Naprapat
hjälpa dig!

Tack vare hypnosens unika egenskaper är hypnosterapi en
bestående men också betydligt
kortare terapiprocess än vanliga
terapier.
Vill du veta hur hypnosterapi kan
hjälpa just dig, tveka inte att ringa.

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

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

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

JULENS

gåvor

I EKERÖ CENTRUM

Nu är julen verkligen på väg och nu
är det dags att börja köpa julklappar.
Hämta inspiration i någon av våra
butiker som är fyllda med roliga
julklappstips. Vi har ett stort utbud
av hem, fritids och hobbyartiklar.

10
%
20
%
Julvalfri vara
granspynt

Erbjudandet gäller t.o.m 1/1 2013,
när du går med i vår kostnadsfria kundklubb.
Gäller en gång per hushåll och ej foder.

Välko
mmen t
ill en
stämni
ngsfull
jul i E
kerö C
entrum
!

Julklappstips!

Alla
spel

Ta med annonsen och få
20 % på valfri vara

25 %

(Gäller vid köpp över 300 kr)

Julpyssel &
kreativa leksaker
Kom in och fynda!

Kingswood
Since 2012

30 %
valfri service
och vara

(Gäller inlämning under v 50 & 51)

Vi köper begagnat guld!
Ekerö Kemtvätt

Alla vantar
& handskarr

25 %

För en tryggare
jul, besök oss !
Julklappar
och julblommor
ﬁnner du hos oss!
Ekerö Blomman

(Erbjudandena gäller vecka 50 om inte annat anges)

ME
N

VÄLKOM
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EKERÖ CENT
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!

upptäck
våra tre
garage!
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M

Vi ses i Ekerö Centrum – Ditt personliga
centrum på hemmaplan
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Kommunens webbplats utvecklas
KOMMUNEN | Möjlighet
att uppleva världsarven på
plats, lättillgängligare självservice och kanske till och
med att i framtiden kunna
se kommunfullmäktiges
sammanträden via webben
är några av de nyheter som
redan finns eller är på gång
på kommunens hemsida.
Nära ett år har gått sedan
kommunen lanserade sin
nya webbplats och erfarenheterna är goda så här långt
enligt kommunens informationschef Johan Elfver, som
är ansvarig för sidan.
– Vi har fått mycket positiv respons på sidan. Idag
har vi cirka 2 000 unika besökare dagligen och kan se
att de ﬂesta söker sig in via
skolan eller kultur och bibliotek. Vi vet också att många
tycker att det är bra att man
kan gilla sidan via Facebook,
säger han.
Han menar dock att sidan är

ett föränderligt dokument
som anpassas allt eftersom
det görs årliga nöjdhetsuppföljningar där medborgarna
får säga sitt om innehållet eller funktionerna.
– Vi tittar hela tiden på hur
vi kan utveckla den här grunden som vi har och just nu
funderar vi till exempel över

När det kommer till översättningen av informationen till
främmande språk använder
sig kommunen av Google
translate, vilket är ett automatiskt
översättningssystem. Enligt en undersökning
som språkföretaget Semantix
nyligen gjorde får Ekerö
kommun endast ett poäng av
fem när det kommer till översättningen av sidan.
– Vår erfarenhet är att
Google translate blir bättre
och bättre på att översätta
och vi har inga andra planer
på översättning, säger Johan
Elfver.

hur vi kan vidareutveckla
möjligheterna till självservice på sidan, fortsätter han.
Nyligen gjorde Sveriges
kommuner och landsting
(SKL) en uppföljande undersökning av webbplatserna
hos landets 290 kommuner.

”Just nu funderar
vi över hur vi kan
vidareutveckla
möjligheterna till
självservice”

– Resultatet visar att kommunerna är på god väg och
de allra ﬂesta arbetar med att
utveckla sina webbplatser
på ett bra sätt. Vi hoppas att
kommunerna inspireras av
de goda exempel som ﬁnns
i rapporten och använder
dessa jämförelser för ett lokalt förbättringsarbete, säger Håkan Sörman, VD på
SKL.
Mätningen går till så att
250 frågor ska besvaras utifrån den information som
ﬁnns på hemsidan och i genomsnitt kommer Ekerö
upp i en svarsfrekvens på 79
procent. I genomsnitt svarar
kommunernas hemsidor på
74 procent av frågorna, vilket

Han berättar att det nyligen

Drottningholm är en av de platser som man nu kan besöka i panoramaformat på kommunens hemsida.

Foto: Ove Westerberg

är samma resultat som förra
året. Detta trots att en femtedel av frågorna har skärpts till
följd av en allmän förbättring
av hemsidorna. I år har SKL
dessutom samarbetat med
Centrum för lättläst vilket
också redovisas i undersökningen.
Inom de specifika områdena

kan konstateras att när det
gäller tillstånd, näringsliv

och krisinformation, svarar kommunens hemsida
på 100 procent av frågorna,
detta gäller även många
andra kommuner. Även
när det gäller sökfunktionen och informationen om
grundskolorna i kommunen är svarsfrekvensen hög
med 94 respektive 83 procent.
När det gäller individ och
familj, respektive handikapp

Julklappstips
på öarna!

omsorgen var resultaten
sämre och hamnade på 63
procent vardera. Detta resultat ställer sig dock Johan Elfver tveksam till.
– Vi har gjort de ändringar
som de anmärkte på senast,
men utan att påstå att de har
fel i sin undersökning så vill
jag säga att de nog får titta lite
närmare på vår hemsida till
nästa undersökning, säger Johan Elfver.

har blivit möjligt att se ﬂera
platser i kommunen i panoramaformat med 360-gradersfoton. Bland annat kan
man titta runt i kommunens
två världsarv.
– Vi undersöker också möjligheten att sända ut kommunfullmäktige på webben,
men vi vill försäkra oss om
att vi får så mycket som möjligt för skattepengarna och
vill därför vara noga med vad
vi väljer för system och att
ta reda på om det verkligen
ﬁnns ett behov för detta, förklarar Johan Elfver.

LO BÄCKLINDER

Öppet alla dagar fram till jul
Mateus

Gerbera
arseille
Savon de M
Ceannis
cken mm
Kläder, smy

TRÄKVISTA TORG

z

560 354 90

z

www.manickasbod.se

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD
Ett presentkort
är den perfekta
julklappen
till dina nära
och kära

9LÀUDUYnUI|UVWDMXO
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
Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50
www.sensebysea.se

Gör någon glad, ge bort en skön och
avkopplande behandling

25% rabatt före jul på

PRESENTKORT
OBS! presentkorten måste utnyttjas
före den 28/2 2013 och kan ej
kombineras med andra erbjudanden

Tel 560 355 82
www.salongcosmetae.se

Bromma Blocks ägs och utvecklas av

Tjuvkika på julens nyheter redan nu. Välkommen till Bromma Blocks!

99:-

fr.
Åhléns

Nokia Lumia 920

5395:-

fr.
3 & Tele2

169:Lekit

390:-

499:-

1099:-

fr.
The Casbah

Intersport

Akademibokhandeln

9:95:-

/kg
Mjöl, COOP Forum

1199:Scorett

799:-

2499:-

Scorett

Cervera

449:Lekit

275:-

fr.
Åhléns

1995:-

The Casbah

219:Lekit

1299:Stadium

169:Cervera

349:-

Legobox, Lekit

facebook.com/brommablocks brommablocks.se Öppettider: Vardagar 10-20, lördag 10-18, söndag 10-18.
COOP Forum 8-22 varje dag. Systembolaget vardagar 10-20, lördagar 10-15. Julöppettider: Se brommablocks.se
Du hittar oss vid Bromma ﬂygplats. Vi reserverar oss mot ev prisändringar eller slutförsäljning.
Psst! Missa inte vår julkalender på brommablocks.se där du får nya tips och ﬁna erbjudanden varje dag fram till jul!
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Bättre resultat
i grundskolan
KOMMUNEN | Hela 85 procent av eleverna i Ekerö kommun når minst godkänt i alla
ämnen i årskurs nio . Det är
sju procentenheter högre
jämfört med Stockholms län.
När det gäller behörighet
till gymnasiets nationella
program krävs godkänt i åtta
ämnen för att vara behörig
till ett nationellt yrkesprogram och minst godkänt i 12
ämnen för att vara behörig
i ett högskoleförberedande
program.
Statistik
från
läsåret
2011/2012 visar att andelen
Ekeröelever som blev behöriga till gymnasieskolan för
yrkesförberedande program
är 93,7 procent. I riket ligger denna siffra på drygt 87
procent och i Stockholms län
drygt 88 procent.
För estetiska program blev
93,3 procent av Ekeröeleverna behöriga. I riket drygt
86 procent och i Stockholms
län drygt 87 procent. Antal
behöriga
Ekeröelever för ekonomi-,
humanistiska- och samhällsvetenskapliga program blev
91 procent, i riket 85 procent
och i Stockholms län 86 procent.
För naturvetenskapligaoch tekniska program 90,3
procent behöriga Ekeröelever, i riket drygt 83 procent
och i Stockholms län nästan
85 procent.

Carpelan besöker nior
inför deras gymnasieval
EKEBYHOV | I slutet av
november var det gymnasiemässa. Kommunstyrelsens
ordförande Peter Carpelan
(M) besökte niondeklassarna på Ekebyhovskolan
inför deras gymnasieval.
Det är fjärde året i rad som
Peter Carpelan besöker samtliga niondeklassare i kommunen för att prata om framtiden med dem.
– Jag tycker att det känns
viktigt. Det är ju trots allt det
första steget ut i vuxenvärlden. Det är viktigt att skaffa
sig en bra utbildning och kan
jag inspirera på något vis så är
det bra, säger Peter Carpelan.
Han frågade ungdomarna
om det fanns någon som
hade en Iphone fem och det
fanns det. Han kommenterade att en sådan skulle han
själv vilja ha, sedan belyste
han att det är någon som arbetar och sliter för att det ska
gå att köpa den där telefonen.
– Det jag vill säga med det
är att ekeröborna är väldigt
duktiga och arbetsamma, vi
har väldigt låg arbetslöshet.
Föräldrarna jobbar och sliter
och kämpar för att ni ska bo

bra och för att ni ska ha hyfsad levnadsstandard, men
det förutsätter att de har ett
jobb. Det ska också vara er
målsättning att få ett jobb, att
bli självförsörjande, att skaffa
er en bra utbildning, bostad
och familj.
Peter Carpelan ställde också frågan om eleverna tyckte
att det borde byggas en gymnasieskola i kommunen. Just
denna grupp sa inte så mycket
om den saken, men tidigare
besök har givit svar.
– Nästan alla som jag har
frågat har faktiskt sagt att
man inte vill ha någon gymnasieskola. Detta för att man
vill byta miljö, träffa nya
kompisar och för att kunna ha
en stor valmöjlighet till alla
tänkbara program som överhuvudtaget ﬁnns på gymnasiet, berättar Peter Carpelan.
Han uppmanade också till

frågor. En av frågorna var
om han själv hade bra betyg
då han gick ut nionde klass.
Svaret blev att han hade 4,2 i
snitt.
En av de frågor han fått ett
ﬂertal gånger är hur det kom
sig att han blev politiker.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) besöker kommunens samtliga niondeklassare för att tala
om deras gymnasieval och framtid. Här är han på besök i Ekebyhovsskolan.
Foto: Ewa Linnros

– Jag hade inga planer i ungdomen på att arbeta som politiker. Jag gick samhällsprogrammet och sedan läste jag
juridik på Stockholms universitet. När jag blev klar med juristutbildningen, jobbade jag
som tingsnotarie i Stockholm
och därefter som åklagare. Då
ägnade jag mig åt politiken på
hobbybasis. Sedan ﬁck jag förfrågan om jag ville kandidera
som kommunalråd och på
den vägen är det.

Allt det där låter ju som en
ganska rak väg till karriären,
men var han själv så insiktsfull när han gick ut nian?
– Nej, det kan jag inte säga.
Trots att jag är i riktigt mogen
ålder nu, kan jag fortfarande
fundera över vad jag ska bli
när jag blir stor. Det tror jag att
man bär med sig ganska lång
tid, detta att man kan tänka
sig att byta yrkesbana. Därför
kan man inte heller begära att
de här ungdomarna ska veta

redan nu vad de vill bli, svarar
Peter Carpelan och tillägger:
– Jag skojade om Iphonetelefonerna, men det är viktigt att de förstår att det inte
är någon manna från himlen
utan det gäller att dra ihop de
där pengarna för att betala för
telefonerna, att det ﬁnns en
koppling mellan jobbet och
den levnadsstandard som de
har.
EWA LINNROS

Mälarö städ utnämns till
DI:s gasell för tredje gången

Två återanvända
julgranar
EKERÖ | I år smyckas
Kommunhuset och
Stenhamra centrum av silvergranar, som egentligen är
alldeles för dyra att köpa in.
Dock tronade de båda granarna på Träkvistavallen för ett
par veckor sedan och måste
fällas för att ge plats åt den
nya konstgräsplanen. Så istället för att låta de unika träden hamna i ﬂistuggen blir de
årets julgranar.

EKERÖ | För tredje året
på raken får Mälarö städservice Dagens industris
Gaselldiplom som delas ut
till snabbväxande företag.
Medarbetarna är nyckeln
till framgång tror ledningen.

Personalen är den stora tillgången och framgångsfaktorn i Mälarö städservice menar Linnea Björkling, verkamshetsansvarig. Bilden är tagen i
samband med förra årets utnämning.
Foto: Lo Bäcklinder

– Det är alla våra fantastiska
medarbetare som gör att det
går så bra för oss. Vi försöker
jobba hårt för att de ska trivas
hos oss och stanna kvar, säger
Linnea Björkling, verksamhetsansvarig.
Hon är glad och stolt över
att företaget för tredje gången

blivit en av de ”Gaseller” som
Dagens industri utser varje
år. Kriterierna är bland annat
att företaget ska ha en omsättning som överstiger tio
miljoner kronor, har minst
tio anställda, minst har fördubblat sin omsättning från
det första till det senaste räkenskapsåret och dessutom
har sunda ﬁnanser.
– Det är alltid roligt att få
ett kvitto på att det vi gör är
rätt, säger Linnea Björkling.
Vid en stor gala den 3 december i Stockholms konserthus
delades priser ut till de före-

tag som vuxit snabbast och
en lista över de övriga Gasellerna offentligjordes även. I år
bidrog prins Carl Philip med
kunglig glans. Representanter
från Mälarö städservice var givetvis även på plats.
Förra året utsågs 604 diplommottagare vilket var nära
100 färre än året dessförinnan,
vilket härleddes till bistra ekonomiska tider.
Ännu har inte Dagens industri tillkännagivit hur många
diplommottagare det ﬁnns i
år.
LO BÄCKLINDER

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

Vi har ett

Stort urval utomhusslingor.

Traditionella och LED.

ISBJÖRN
LED

795:(1 110:-)

www.davidarmstrongdesign.com
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Nyhet!
Sveriges effektivaste
bergvärmepump.

IVT PremiumLine EQ
www.ivt.se

Det går lika bra att investera i energisnål bergvärme under vintern
som övriga året.* Med andra ord är det fritt fram att sänka dina
värmekostnader redan nu. Kontakta oss, så tar vi fram en kostnadsfri
kalkyl som visar exakt hur mycket du sparar.
För vi chansar aldrig.
*När det är extremt kallt är det lämpligt att vänta någon dag tills vädret blir lite mildare.
Men det håller din IVT-återförsäljare koll på.

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå
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I strålande solsken och med stor iver tar sig ett gäng fågelskådare an uppgiften att sikta så många som möjligt av de fåglar som rör sig på Adelsö när hösten möter vintern. Den största utmaningen är att få syn på lappugglan
som mot alla odds tycks ha bosatt sig på ön.
Foto: Lo Bäcklinder

På jakt efter lappugglan
Fågelskådandet ökar i Sverige för
varje år och även på Mälaröarna är
intresset stort. Med jämna mellanrum anordnar Mälaröarnas
ornitologiska förening välbesökta fågelskådarutflykter för såväl
vana skådare som nybörjare.
Ryggsäckar, en och annan fjällrävenbyxa och en kikare runt varje
hals pryder den brokiga samling
människor som samlas vid Adelsö
kyrka en söndag på senhösten. Med
tanke på den snålblåst och de regntunga dagar som föregått den här
dagen, är det en fröjd att inse att den
erbjuder klarblå himmel och att det
är i princip vindstilla.
Här ﬁnns både vana skådare med
ﬂera hundra kryss på sina listor,
medföljande partners med måttligt
fågelintresse och två fullkomliga noviser, varav MN:s representant är den
ena. Yngst är Stig som är sju månader
och hänger i en sele på föräldrarnas
mage under dagen och även om det
är oklart vem som är äldst med tanke
på att alla går med raska steg, så kan
man tänka sig att någon av deltagarna
är bortåt sjuttioårsåldern.
– Vi går ner mot vattnet först för
att se om vi kan se några havsörnar,
säger Linus Brobacke som är ledare
för dagens exkursion.
Genom ko- och fårhagar, över
gravkullar och förbi gigantiska
mistlar som invaderat vildaplarna,
travar den nio personer starka gruppen. Rätt vad det är stannar någon

av de vana skådarna upp, lyssnar
och gör oss andra uppmärksamma
på vad det är för fåglar som ﬁnns i
omgivningen.
– Där sitter en gulmes, säger Signe
Hagerman och alla riktar sina kikare mot äppelträdets topp och där
upp sitter en lysande gul fågel och
sträcker på sig.
Bara att titta i den ﬁna kikare som
inlånats dagen till ära, är en upplevelse i sig som avslöjar en magisk värld
och för tankarna till barndomens tredimensionella viewmasterbilder. En
kikare kan kosta från några hundra
upp till många tusenlappar och är
den viktigaste utrustning man behöver för att komma igång. En fågelbok
kan också vara bra att ha.
Under ett stopp på en av gravkul-

larna berättar Urpo Könnömäki,
ordförande i Mälaröarnas ornitologiska förening, om hur vana fågelskådare känner igen arterna.
– Man kan se vad det är för fågel på
det som kallas ”jizzen”, alltså hur den
rör sig och hur silhuetten ser ut. Men
många gånger avslöjar sig fåglarna
bara med sitt läte och man får inte ens
chansen att se dem, förklarar han.
Några stopp senare är det dags för
ﬁka. Precis invid vattnet vid Lindby
brygga dukas limpmackor, varm
choklad och butterkaka upp. Men
först sedan luftrummet inspekterats med tubkikare för att vi inte ska
missa någon sevärd fågel.
Även om förtjusningen i fåglar är
det som är gruppens gemensamma

nämnare, är den sociala biten av stor
vikt. Samtalen ﬂödar fritt mellan fågelupplevelser, historia, var som är
bäst att bo och musik. Skratten duggar tätt och alla möts på lika villkor.
Ytterligare några stopp senare,
precis invid öns handelsbod sitter
en ﬂock sidensvansar och smaskar
på rönnbär. I skyn seglar en havsörn
och i en buske precis intill kvillrar
ett gäng gråsparvar ivrigt medan de
pickar i sig frön. Vart man än tittar
är där fåglar och helt plötsligt får de
karaktär och namn.
Som ﬁnal på exkursionen ska vi
göra ett försök att se den lappuggla
som under senaste halvåret varit
synlig i ett område mitt på Adelsö.
– Det är inte så troligt att vi får
se den eftersom den är mest aktiv i
gryningen och skymningen, men vi
provar ändå, säger Urpo Könnömäki.
Utan några större förväntningar
travar gruppen grusvägen fram och
kikar ivrigt utmed stolparna på staket
som omgärdar hästhagen vid vägen.
– LAPPUGGLA, ropar helt plöts-

>> Varje år arrangerar föreningen ett flertal fågelskådningar runt om
i kommunen. Dessa är öppna för alla.

>> MOF startades 1999 och har till syfte att bedriva ornitologiska
studier och bidra till det ornitologiska kunskaps- och informationsutbytet i första hand inom Ekerö kommun.

>> 2011 hade föreningen 134 medlemmar.

söderut och är förhållandena gynnsamma kan de till och med bestämma sig för att stanna.
Alla är överens om att vi som aldrig skådat fågel förut haft en otrolig
tur som ﬁck sikta en så ovanlig art
vid första tillfället. Med så god utdelning är det inte otänkbart att det här
bara är början på ett nytt intresse…
LO BÄCKLINDER

SIKTADE FÅGLAR:

mindre hackspett
kaja
kråka
skata
grönfink
gulsparv
domherre
stare
blåmes
talgoxe
pilfink
knipa
knölsvan
gråtrut
tofsmes
nötväcka
större hackspett
havsörn
ormvråk
sidensvans
lappuggla
nötskrika
björktrast
koltrast

Vi förlänger succén!

Har du HUS-avdrag kvar?
Vi har hantverkare som kan
hjälpa!

Pensionärstaxa

Hinner du inte med allt?

Inom Ekerö tätort Tappström/Träkvista/Skärvik

en del av alltjänstpoolen

Vi sätter upp jullampor i
trädgården, skottar snö
eller tar hand om annat du
inte hinner, kan eller vill
göra!

08-410 417 70
www.alltjanstpoolen.se

Vi får dock se mer av ugglan och
den visar upp sig i all sin prakt när
den ﬂyger mellan staketstolparna
och exponerar de magniﬁka vingarna som kan bli upp till 1,6 meter
mellan spetsarna. Vanligtvis får
man åka långt norrut för att få se
den pampiga uven, men på grund
av matbrist söker sig vissa exemplar

FAKTA MÄLARÖARNAS ORNITOLOGISKA FÖRENING


Fixa hemma innan jul!

Kontakta oss idag så
hjälper vi dig!

ligt någon ivrigt och alla hastar fram
och sliter upp sina kikare.
Och där sitter den minsann.
Blickstilla, tronande högst upp på
en staketstolpe, sånär som på huvudet som snurrar ett halvt varv åt
vänster och sen ett halvt varv åt höger. Helt plötsligt lutar den sig fram,
spejar ner i diket och gör ett graciöst
hopp rakt ner och försvinner bland
växtligheten. Vi förstår vilken tur vi
har, för hade vi kommit två minuter
senare så hade ugglan varit utom
synhåll och med ens blir det tydligt
vilken chansning det här med fågelskådning är. Spänningen i att försöka sikta djur som är i rörelse mest
hela tiden är en del av tjusningen.

info@alltjanstpoolen.se
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Gäller tillsvidare

G
Verktyg
med
riktigt
proffsig
kvalitet
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Stort utbud på lager
Såg – FSR

G

G

G

G

Tack för förtroendet!

G

Borr-set – CXS

G
Cirkelsåg – TS55

ÄVEN I ÅR VISAR SVENSKT KVALITETSINDEX ATT MÄKLARHUSETS
KUNDER ÄR MEST NÖJDA MED SITT VAL AV MÄKLARE.
Vi vill tacka alla kunder som återigen utsett oss till det bästa
mäklarföretaget i Sverige. Vi hoppas att vi får vara med och ge stöd och
råd även i ert nya boende. Välkommen in alla gamla och nya kunder!

G
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Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Sjötomt Solsidan!
Avstyckad till två
tomter...

GÄLLSTAÖ - BOKVÄGEN 22 A & B
Pris 12.500.000 kr / bud Kvm 145+145
Tomt 2.330 kvm Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4:A + 55
MÄLARVYN 11
Exklusivt boende med Mälarvy.
2 balkonger i SV. Påkostat, ljust
och bekymmersfritt! P-plats.
Pris 2.795.000 kr Kvm 127
Avgift 7.242 kr
Visas Ring för visning
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 106 kWh/m2,

Mälarglimt! Fina
sidohus, ev för
uthyrning...

ÄLBY - ENVÄGEN 6 - AVSTYCKNINGSMÖJLIGHET.
Pris 4.495.000 kr / bud Kvm 100+50 samt sidohus.
Tomt 4.270 kvm Visas Sön 9/12 12.00-12.45
Ekerö 08-560 304 22

Ge dig själv en
riktigt ﬁn julklapp
Förbered din bostadsförsäljning med vår tjänst Kommande®
så ökar dina chanser att göra en riktigt bra affär!
En nöjdare jul och ett gott nytt år
önskar vi på HusmanHagberg

www.husmanhagberg.se
Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1, vid Träkvista Torg, tel: 08-560 304 22. Se fler fina saluobjekt på vår hemsida!

www.davidarmstrongdesign.com

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE
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Ny teknik öppnar oanade
möjligheter i Erskinesalen
EKERÖ | Inom mindre än en
månad öppnar Ekerö bio på
nytt i Erskinesalen med ny
teknisk utrustning och nya
filmer på repertoaren. Även
daglediga mälaröbor kommer framöver få chansen
att gå på bio.
– Vi har först och främst investerat i en ny digital projektor och ett nytt ljudsystem, som gör att vi nu har
den senaste tekniken. Det
gör att själva ﬁlmupplevelsen kommer få ett stort lyft,
konstaterar Elisabet Lunde,
nämndansvarig för kultur
och fritid.
Hon berättar att den nya
tekniken, som har kostat
800 000 kronor, gör det
möjligt att visa helt nya ﬁlmer till och med på premiärdagen genom digital teknik. Tidigare har man varit
tvungen att vänta in att få
möjlighet att använda det
begränsade antalet kopior
som ﬁnns av varje ﬁlm.
– Vi har ett avtal med ﬁlmföretaget Videvox som ska
driva verksamheten. Enligt
det ska de visa ﬁlm kvällstid

på onsdagar, fredagar och
söndagar. På söndagar ska de
även ha matinéföreställning
och i den mån det ﬁnns behov ska de dessutom visa bio
dagtid under veckorna, fortsätter Elisabet Lunde.
Mattias Rost som är driftansvarig på Videvox, berättar att första föreställningen
kommer att visas i slutet av
december eller början av januari.
– Tanken är att vi framöver
ska driva biografen i samarbete med en nystartad biografförening som ska bestå av
ﬁlmintresserade mälaröbor.
Vi har redan fått kontakt med
ﬂera intresserade, men behöver ﬂer för att kunna säkra
driften. Vi kommer att göra
en rekrytering framöver, säger han.
I framtiden är det även
tänkt att bioutbudet ska kompletteras av andra föreställningar som kan visas i storbild.
– Mälaröpubliken kommer
troligtvis förutom ﬁlm dessutom kunna se teater- och
operaföreställningar från sto-

Inbjudan till samråd

Välkommen till öppet hus och
samråd för väg 261 Ekerövägen,
Ekerö kommun
Trafikverket arbetar med en arbetsplan där vi utreder
en ombyggnad av väg 261 Ekerövägen till två smala
körfält i varje riktning. Två körfält kommer att används
för kollektivtrafik under högtrafik.
Öppet hus och samråd
Nu vill vi presentera hur långt vi kommit i vårt arbete,
vilka vägval vi står inför och ta emot synpunkter från
dig som bor och verkar på Ekerö. Varmt välkommen!
När: tisdag den 11 december.
Plats: Tappströmsskolans matsal, Tappströmsvägen 3,
178 32 Ekerö.
Tid: öppet hus 15.00-20.00, presentation av projektet
sker kl 16.00 och 18.00.
Handlingar och synpunkter
Materialet som vi använder på öppet hus och samråd
kan du ta del av på projektets webbplats från och med
den 5 december, se adress nedan. Synpunkter kan
lämnas skriftligt till Trafikverket, (Ärendemottagningen
Box 810, 781 28 Borlänge) alternativt via e-post
trafikverket@trafikverket.se senast den 8 januari 2013.
Referera till ärendenummer TRV 2012/19667.
Om projektet
Arbetet med väg 261 Ekerövägen är ett av flera projekt
vi driver för att förbättra trafiksituationen på Ekerö.
Parallellt arbetar vi med en studie för att se om vi
dessutom kan genomföra åtgärder som inte kräver en
fysisk ombyggnad men som förbättrar trafiksituationen.
I vårt arbete för framtidens Ekerö tar vi största möjliga
hänsyn till naturområden och kulturarv. Läs mer på
www.trafikverket.se/ekerovagen.
Mer information
Om du har frågor och funderingar om projektet,
kontakta Trafikverkets kundtjänst på 0771-921 921.
Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

ra scener i världen, berättar
Mattias Rost.
Redan idag ﬁnns en bioförening som är verksam i
Erskinesalen. De heter Ekerö
ﬁlmstudio och har till syfte
att visa ﬁlm av god kvalitet
och med spridning från olika
länder och kulturer. De kommer även fortsättningsvis att
visa ﬁlmer för sina medlemmar i lokalen.
Magnus Ljung, fritidshand-

läggare på kommunen och
ansvarig för lokalerna, poängterar dessutom vilka nya
möjligheter som öppnas för
Erskinesalen i stort.
– Till största delen används
lokalen för internt bruk. Nu
blir det en attraktiv konferenslokal med den senaste
tekniken. Det blir också möjligt att utveckla scenkonsten
mycket mer under bland annat Kulturskolans uppvisningar, genom att till exempel lägga in bakgrundsbilder,
konstaterar han.
Dessutom ser han oanade
möjligheter genom den digitala bildhanteringen i ex-

Magnus Ljung är ansvarig för upprustningen av Erskinesalen med allt vad det innebär i form av ny teknisk
utrustning, nya mattor och utbytta armaturer.
Foto: Lo Bäcklinder

empelvis skolornas mediautbildning genom att elevernas
egna ﬁlmprojekt kan komma
att visas på stor bioduk.
Foajen kommer också att
utrustas med en mobil biljettkassa och TV-skärmar för
att öka biokänslan.

Magnus Ljung berättar också
att näst i tur står att byta ut
nuvarande belysning till
modern LED-teknik för
säkrare, mer energisnål användning. Men de beﬁntliga
lamporna kommer att återanvändas och byggas om för

den nya tekniken. Allt för att
behålla ursprungskänslan i
den byggnad som skapades
av Ralph Erskine för att den
skulle bli en samlingspunkt
för mälaröborna.
LO BÄCKLINDER

Nya avgifter för vatten och avlopp
från 1 januari 2013
Taxan för vatten och avlopp (VA)
ändras från första januari 2013.
För att VA-kollektivets kostnader ska
täckas höjs brukningsavgiften med
12 procent.
Efter avgiftshöjningen ligger brukningsavgiften för vatten och avlopp på
en fortsatt låg nivå jämfört med andra
kommuner i regionen och i landet.
)XOOVWlQGLJWD[D¿QQVDWWODGGDQHU
på kommunens hemsida
www.ekero.se/va
Taxan kan också beställas från kundtjänst för VA och renhållning.
Till kundtjänsten är du alltid välkommen att höra av dig om du har frågor
som rör VA eller Renhållning.
Kundtjänst för VA och Renhållning:
E-post: kundtjanst@ekero.se
Tel: 08-560 394 00
Telefontid: Vardagar kl. 09.00 - 12.00

Begränsad framkomlighet

Vi skyddar Mälaren från utsläpp
I början av december påbörjades arbetet längs
Färentunavägen för att skydda Mälaren från utsläpp. Vi
ska bland annat bygga ett fördröjningsmagasin öster om
Lullehovsbron.
Arbetena kommer att pågå fram till våren 2013 och
innebär att ett körfält tas ur bruk, men ersätts med ett
temporärt. Vid enstaka tillfällen blir det begränsad
framkomlighet och vi ber om er förståelse för detta.
Så påverkas trafiken
Under i stort sett hela byggtiden är det två körfält på
platsen. Två schakter för att dra ledningar behöver
göras, och just då hålls enbart ett körfält öppet. Tiderna
för det är begränsade till natt samt dagtid mellan 9 och
15. På ett ställe blir det trångt för gång- och cykelvägen,
där vägbredden minskas till ca 1 m. I övrigt sker inga
förändringar för gång- och cykeltrafiken.
Mer information
Vi informerar löpande på hemsidan,
www.trafikverket.se/dagvatten, och genom
informationsblad till närboende.
www.trafikverket.se

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&%9:8:B7:G'%&'

| kultur

21

Julsånger och klassiskt på slottet
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Ekeröbon Ruth Segerberg framför julsånger och klassiska pärlor,
ackompanjerad på piano av drottningholmsbon Bengt Tribukait på
Ekebyhovs slott.
Foto: Malin Kullberg
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EWA LINNROS

Din NÄRAKUT för hund och katt!

 AKUTBESÖK?

G

!

sång ur ”Geistiche Lieder”
som handlar om julen och
”Bereite dich, Zion” ur
juloratoriet.
– Sedan blir det de mer
traditionella sångerna. Bland
annat ”Bereden väg för Herran” fast med en melodi från
Dalarna. Så framför vi även
Ave Maria av Schubert, det är
nästan ett måste.
Julsångerna kommer att
rama in de klassiska sångerna i konsertprogrammet
den 16 december.

JUL

romanser, så tänkte vi göra
sådant som passar även om
det inte är riktiga julsånger.
Romanser är väldigt ofta
beskrivningar av känslor och
sinnesstämningar.Vi framför
också en aria av Vivaldi, som
heter Sposa son disprezzata
ur Bajazet och var skriven
till den välkände kastratsångaren ”Farinello”. Den
är tragisk men väldigt ﬁn.
Den passar bra till sångerna i
Winterreise, fortsätter Ruth
Segerberg.
Även Bach är med i
programmet. Det blir en

 TANDPROBLEM?

 BOKA TID?

Kom till oss – vi hjälper Dig!
Vi erbjuder veterinärer med specialistkompetens
inom kirurgi och medicin, välutrustad operationsavdelning,
egen avdelning för tandproblem, avancerat laboratorium,
ultraljud och digitalröntgen.

Den 9 december
byter vi tidtabell

Du kan se din tidtabell redan nu på sl.se eller på mobil.sl.se. Från 5 december
kan du också hämta ditt eget tryckta exemplar på bussen, i spärren eller
på SL Center. För mer information gå in på sl.se eller ring SL:s kundtjänst
08-600 10 00. Trevlig resa!

Trafiknyheter Ekerö:
Avgångstiderna från Brommaplan till Ekerö lördagar och söndagar har
justerats för att få bättre anslutning från tunnelbanan.
Linje 315 Avgången från Jäsängen kl. 07.25 har tidigarelagts med två
minuter så att anslutningen till Stenhamra kan ske vid Färjestadsvägen.
Linje 338 får ny avgång måndag – fredag från Björkvik kl. 20.54.

TELEFON 08-36 26 70
VÄNTETIDS
GARANTI
PÅ AKUTBESÖsidaK
Läs mer på vår hem

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

www.vasterortdjursjukhus.se

SL i samarbete med

www.davidarmstrongdesign.com
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Julklapp till
någon du gillar!
illar!

EKEBYHOV | Julsånger
och klassiska sånger fyller Ekebyhovs slott en
eftermiddag i december.
En stämningsfull adventskonsert utlovas med två
musiker från Mälaröarna,
Ruth Segerberg och Bengt
Tribukait.
Både Ruth Segerberg, sopran
och Bengt Tribukait, pianist
och organist, arbetar som
frilansande musiker med
uppdrag i Sverige men även
utomlands.
– Men det är extra roligt att
få göra konserter på hemmaplan, säger Ruth Segerberg, som vid sidan av sina
sånguppdrag också arbetar
som sångpedagog.
Hon och Bengt Tribukait
träffades för några år sedan
i Trosa i samband med en
konsert.
– Sedan dess har vi arbetat
ihop wde senaste åren, fortsätter Ruth Segerberg.
På konserten på Ekebyhovs slott kommer allt att
innehålla jul- och adventssånger men även några
sånger ur Schuberts Winterreise. Det var Bengts idé att
plocka in dem i programmet.
De handlar om vinter, kyla
och mörker men också om
längtan till våren.
– När vi ändå gör en avstickare från de traditionella
julsångerna och har med lite

G G
G
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Ekebyhovsbacken täcks nu i sin rätta kulör. Snökanonerna började
lägga snö en minut in i december och fortsätter så länge kylan håller
i sig. Förhoppningsvis blir det backöppning redan den 15 december.
Bland årets nyheter märks en rejäl uppfräschning av café Sjötuna samt
en bredare infart till Sjötunabacken.
Foto: Ove Westerberg

Mobilsamåkning på Adelsö fick en lyckad start när föreningen Gröna
ön bjöd in till registreringskalas i Pannrummet den 24 november.
Närmare 50 adelsöbor som ville delta skrev redan första helgen in sig i
samåkningssystemet. Efter en veckas analys visar det sig dock att det
finns gott om plats för fler passagerare.
Foto: Ove Westerberg

Julmarknad Ekerö-Munsö hembygdsförening bjöd traditionsenligt på
varm glögg och pepparkakor i hembygdsrummet vid julmarknaden på
Ekebyhovs slott den 2 december. Ernst Wingborg visade bildspel om
arbetet i sandtagen på Ekerö samt gamla bilder från Närlunda. Cirka
130 besökare tittade in för att smaka på glöggen och pepparkakorna.
Foto: Lars Isaksson

Pepparkakshus Skytteholm har bjudit in alla årskurs 4-5 i Mälaröarnas
skolor att tävla om vilket som är Mälaröarnas finaste pepparkakshus.
Alla som besöker Skytteholms herrgård under december har möjlighet
att rösta. Vinnarhuset presenteras i i mitten av januari. Vinnaren får en
fin pokal och en heldag på Skansen för hela klassen.
Foto: Karolina Engström

Berättarafton Den 16 november hade Ekerö-Munsö hembygdsförening bjudit in till berättarafton i hembygdsgården. Kvällens gäst var
Lennart Rydberg, ordförande i stiftelsen Skärgårdsbåten. Lennart
berättade om ångbåtstrafiken på Mälaren, som i våra trakter pågick
under en 100-årsperiod. I hembygdsgården visas även en permanent
bildutställning med mälarbåtar.
Foto: Lars Isaksson

Julmarknaden på Adelsö den 1-2 december lockade många besökare,
trots hala vägar och vinterkyla. Men så hade också Café Hovgården raggat ihop ett rekordstort antal utställare i samarbete med Adelsö IF. Ovan
studerar en trio fastlänningar julblomster i kaféet.

Vildsvinsjakt Under vildsvinjakten på Adelsö den 1 december sköts
sex av alla de vildsvin som bara blir fler och fler och ställer till besvär
för öns jordbrukare och trädgårdsägare. Fortfarande finns det dock
uppskattningsvis 120 vildsvin kvar så jakten fortsätter.

Arkivens dag firades traditionsenligt den 10 november i hela landet.
På Mälarörna var det lokala temat ”Folkskolor” och båda kommunens
bibliotek uppmärksammade evenemanget. På bilden ses Anders Öberg
visa skolbilder som väckte både minnen och igenkänning hos publiken.

Foto: Christer Svanberg

Foto: Ove Westerberg

Foto: Lars-Erik Larsson

Rutinerad Ekerökock ses i de framgångsrika köken
EKERÖ | Ekeröbon Ulrich
Frehde var en av tre
svenska jurymedlemmar
när Culinary Olympics ägde
rum i Erfurt, Tyskland i
oktober. Det var dock inte
första gången som han var
inblandad i storstilade matlagningstävlingar.
Vart fjärde år möts kockar
från hela världen i matolympiaden för att tävla om att bli
bäst, skapa trender och visa
vad landet har att bjuda på.
I juryn satt Ulrich Frehde
från Träkvista och bedömde
kockarnas förmågor och resultat.
– Jag är sedan över tjugo

med i tävlingssammanhang.
Jag startade Stockholm Culinary Team 1994 och är sedan
många år mycket aktiv i ledningen för Svenska kockars
förening. Jag har också varit
med om tre kockolympiader som aktiv och två gånger
som jurymedlem, berättar
han.
I år var Svenska kockars
förening
representerade
genom det framgångsrika
Svenska kocklandslaget, det
nya
Juniorkocklandslaget,
Stockholm Culinary Team,
huvudstadens eget regionala
tävlingslag samt tre storkökslag.
Efter fyra dagars tävlande

stod det klart att Sverige blev
olympiasegrare i fyra grenar med de vinnande lagen:
Svenska Kocklandslaget, Juniorkocklandslaget, Stockholm Culinary Team och
storkökslaget Team Sabis.
För att uppmärksamma de

svenska framgångarna ﬁck
kocklagen och de svenska
domarna träffa landsbygdsminister Eskil Erlandsson
vid en mottagning på Regeringskansliet i slutet av november.
– Ni hjälper mig att föra
fram visionen om Matlandet
Sverige – tack vare att vi genom er visar och lyfter upp

vår kunskap och våra råvaror
och smaker. Tack för allt det
arbete ni har lagt ner på detta,
sa Eskil Erlandsson, till kockarna.
– Vi domaren ﬁck också
hänga med på ett hörn, säger
Ulrich Frehde.
Det är dock inte bara på
jobbet och i tävlingssammanhang som han njuter av
god mat.
– Det är underbart att bo
som matlagare på Mälaröarna, särskilt att bara kunna gå
ut i naturens skafferi och ta
för sig, säger han.
Vid en mottagning på Regeringskansliet fick Ulrich Frehde träffa landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
LO BÄCKLINDER

Foto: Privat

| 50 år sedan

Jo-jo-kungen visar sina konster
och en och en halv miljon i kvarskatt

G

50 ÅR SEDAN | Veckorna
före jul fylldes även för 50
år sedan av förberedelser
inför julen. Festligheter
blandades med kvarskatt
och återbäring.
Basarer, luciaﬁranden och
julfester avlöser varandra.
Bland annat får hembygdsgården på Ekerö besök av
spendersamma mälaröbor
när Röda korset bjuder till
basar med luciatåg, paketauktion och lotterier. Trots
att 10 000-kronorsfrågan
visas på TV vid samma tidpunkt strömmade besökarna
till och behållningen blev
hela 3 500 kronor ”till glädje
för bland annat gamla och
långvarigt sjuka i församlingen, som kan räkna med
uppvaktning inför den
stundande helgen”.

G
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I Stockby ordnas julmark-

Lucian Margareta Lindgren flankeras av tärnorna Christina Friberg och
Ingemo Sidesjö under Röda korsets luciafirande i Ekerö hembygdsgård.

nad av Färingsö lottakår.
Liksom vid fjorårets lyckade
lottamarknad står även i år en
stadig tomtemora posterad
vid en stor julklappsgryta.
De besökare som köper inslagna paket av henne får dyrt
och heligt lova att inte öppna
paketen förrän på julafton.
I Färentuna Folkets hus
bjuds det på julfest med Luciatablå. Förutom sedvanliga
basaranordningar bjuds det

både på uppvisning av ”Jojo-kungen” och dansmusik
av Bert Åhs orkester. Vuxna
får betala tre kronor i entré
och barnen kommer in till
priset av en krona.
Förhoppningsvis är det
inte priset som avgör om
mälaröborna kan gå på
julfest eller inte. Men när
häradsskrivarkontoret gör

sin slutgiltiga genomgång
av kommunmedborgarnas
skattekonton visar det sig att
en hel del behöver justeras.
4 552 skattebetalare får tillsammans betala in 1 479 900
kronor och 2 537 får tillsammans dela på de 1 207 000
kronor som betalas tillbaka.

G
Energidör
r
Arctic

G

Stäng ute
vinterkylan!

G

Arctic-dörrar hjälper dig att hålla
värmen och gör att du på sikt kan
spara många sköna kronor i minskad
energiförbrukning. Dörrarna är testade
enligt Europastandarden och har ett
godkänt U-värde mellan 0,59–0,72.
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När går båten till stan?

tyck!
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Om Ekerös styrande majoritet inte gör något snart
blir det troligen ytterligare minst tio år i kö på
Ekerövägen för oss.

• 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.

Och det kommer att bli ännu
längre och långsammare
köer än idag. Enligt planen
ska 35000 människor bo på
Mälaröarna 2020, idag är vi
26000. Varje år kommer våra
restider att öka lite till. Fjärde
ﬁlen beräknas vara klar först
2023. Bussterminalen vid
Brommaplan ska byggas om
2017. Tunnelbanans gröna
linje är redan fullt utnyttjad,
tågen är ofta fulla när de

kommer till Brommaplan
och de går redan nu varannan minut i högtraﬁk vilket
är max, tätare tåg skapar kö
på spåret. Ekerös traﬁksituation är faktiskt vårt största
problem. Men Sjövägen
Ekerö – Stockholm ligger där
färdig och det är bara att sätta
båtarna i sjön och börja köra.
Avgång Jungfrusund eller
ännu hellre Tappström, som i
så fall behöver muddras först.
Ankomst Stadshuset eller
Riddarholmen vid T-bana
Gamla stan, 45 minuter eller
en knapp timme senare.
Båtarna behöver vara stora
nog att ersätta ett par bussar

och ha plats för många cyklar
på fördäck. Ett helt nytt kollektivtraﬁkalternativ: cykla
till båten, ta med cykeln,
cykla vidare dit man ska. Eller
fortsätta med buss eller tunnelbana. Vilket lyft det vore
för ekeröborna att kunna välja
sjövägen till stan. Och det är
ingen omöjlighet. Inte alls.
Det som krävs är politisk vilja
och kraft att agera. Vi behöver
utveckla idén: undersöka
resenärernas behov och betalningsvilja, undersöka möjlig
turtäthet, anslutningsbussar,
kartlägga ﬁnansieringsalternativen, hitta bästa sträckning – det kanske vore bra

Spårvagn till Ekerö kan bli verklighet
Är det du som är Anders
på ön? Frågan kom från
en resenär på buss 176 från
Stenhamra till Brommaplan.
Något förvånad, men samtidigt stolt. Jag nickade ja till
svar, men än gladare blev
jag efter följande replik!
”Då kanske vi får mötas på
en spårvagn i framtiden”.
Min insändare i Mälaröarnas
nyheter hade man läst. Än
bättre, man tog den till sig,
på fullt allvar!
I en tid då vi alla må
värna vår miljö, bör Ekerö
kommun värna om sitt goda

ryckte, som den grönaste
kommunen i Stockholm.
Det förpliktigar!
Än gladare blev jag när
Ekerö kommuns planeringssamordnare Leif Kåsthag på
ett SPF-möte med Sveriges
pensionärsförbund (SPF)
den 12 november 2012 berättade, att spårbunden traﬁk
ﬁnns med i planeringen!
Klarsynta politiker och
tjänstemän, har nu frågan
på sina bord. En bättre lösning på Ekerös infrastruktur
kan man icke ﬁnna samt,
inte minst, vår ﬁna tunnel,

porten till Ekerö förblir
intakt!
Spårbunden persontraﬁk
till Ekerö centrum, vidare
med bussar i rätt storlek,
som tar resenärerna vidare
till bostadsorterna, är lösningen för Ekerö kommun,
den gröna kommunen, som
då blir än grönare!
På rätt spår i framtiden!

– Hälsar
Anders på Ön

Nu byter vi till Engelska skolan i Bromma
dotter till svar igår när hon
ville spara sitt pyssel.
Sedan är det gymnastiksalen... Hur lång tid ska det få ta
att renovera duschrummen?
Det går fortfarande inte att
duscha och det är dammigt
och bullrigt . Det har varit så
sedan sommarlovet. Skolans
lokaler i övrigt...Vi har fortfarande största delen av skola
och fritids i tillfälliga baracker.
Behöver jag säga mer?
Guppet vid övergångsstället (vid skolan)... Det tog
typ fyra månader att bygga
och ändå blev det helt fel!
Vem bygger sådant här? Hur
väljer man leverantörer?
Vad kostade det där guppet?

Vi på AdeoCare vill bjuda våra kunder på en jullunch på Ekerö
Hembygdsgård den 19 december kl 13-16. Vi bjuder på mat,
sånger och lite allmän julstämmning.

AdeoCare inbjuder till jullunch på
AdeoCare inbjuder till jullunch på

Ekerö Hembygdsgård

HEMTJÄNST | DEMENSVÅRD | SILVIASYSTER

Jag är förälder till två barn i
Träkvista skola och har varit
på besök. Vissa barn kastar
sig på golvet, kastar pennor,
pratar högt och bråkar. En del
får sitta med hörselskydd för
att kunna jobba. Lärarna hade
stora problem med att hålla
ordning på ﬂera elever. Varför
ﬁnns inte resurser att ta hand
om dem?
Fritids har man i ”kaféet”.
Där ﬁnns en liten hall med
bara hängare men inga hyllor
och det är fullständigt kaos.
De får vara i bibliotektet och
pyssla, men det ﬁnns ingenstans att lägga grejerna till
nästa dag. Göm det någonstans i ”kaféet” ﬁck min

Vi inbjuder även övriga intresserade Ekeröbor
att komma och göra oss sällskap under lunchen,
till en symbolisk kostnad av 80 kr.

Vi på AdeoCare vill bjuda våra kunder på en jullunch på Ekerö
Hembygdsgård den 19 december kl 13-16. Vi bjuder på mat,
sånger och lite allmän julstämmning.

VÄXEL: 08 - 731 77 07

VÄXEL: 08 - 731 77 07

info@adeocare.se

info@adeocare.se

08-522 978 12

08-522 978 12

RING
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Kontakta Tina Rosberg, teamledare
på Ekerö, för ditt intresse att deltaga.

Kontakta Tina Rosberg, teamledare
på Ekerö, för ditt intresse att deltaga.

Ekerö Hembygdsgård

Vi inbjuder även övriga intresserade Ekeröbor
att komma och göra oss sällskap under lunchen,
till en symbolisk kostnad av 80 kr.

Häromdagen såg jag att man
asfalterat över halva guppet
där det blivit fel. Då har man
först lagt en massa pengar på
att göra ﬁnt med kullersten
och sedan drar man bara över
det med asfalt. Det blev en
stor vattenpöl för man har
tydligen glömt att tänka på
dräneringen och sedan blev
det ett alldeles för brant gupp
att när man kommer på kvällen i 50 så slår man sönder
bilen. Därav asfalten, antar jag.
Skolvägen i övrigt... Hur
farlig som helst. I princip är
alla övergångsställen livsfarliga. Busshållplatser precis vid
övergångsställena så sikten är
skymd. Stora stolpar, buskar

– Miljöpartiets fullmäktigegrupp: Lena Holst, Krister Skånberg, Katarina
Bergwall, Lorentz Tovatt

Besviken!
Varför var inte moderaterna
öppna med att om Ekerö
bostäder inte säljs blir det
inget badhus. Det är ingen
information som framgått
tidigare. Än en gång blir jag
besviken. Är det inte dags
att tänka på alla människor i
alla åldrar? En simhall skulle
alla ha glädje av. Visst var det
Miljöpartiet som hade förslag på att höja skatten för att
få badhuset? Bra, då vet jag
hur jag ska rösta.

Traﬁkljusen i anslutning
till rondellen i korsningen
Ekerövägen/Ekvägen har
medfört att det i rusningstid
bildas långa köer som på
morgonen kan sträcka sig
ända upp till Sandudden och
på kvällarna till Tappström
och långt in på Bryggavägen.
Övergångsställena vid
Vikingarondellen bidrar
till att traﬁken blir ryckig.
Problemen orsakas av
att det på båda sidor om
Ekerövägen ligger busshållplatser, skolor, förskolor och annat som gör att
många gående måste korsa
Ekerövägen i rusningstid,
vilket medför att det ofta
blir rött ljus. Om vägtraﬁken och fotgängarna kunde
separeras av en gångtunnel
skulle detta dels skapa ett
jämnare ﬂöde i vägtraﬁken,
dels skapa en bättre traﬁksäkerhet för gångtraﬁkanterna
och dels vara bra för miljön.
Många ekeröbors vardag
skulle härigenom underlättas. För Moderaternas
räkning föreslår jag därför
att tekniska kontoret får
i uppdrag att skyndsamt
utreda möjligheterna att
anordna gångtunnlar under
Ekerövägen.

– Desillusionerad
ekeröbo

– Jan Runesten (M)

Ingen simhall!
och brevlådor som skymmer
sikten. Inga lampor som lyser
upp övergångsställena och
inga övervakade övergångsställen. Dessutom är vägen
så dåligt underhållen att man
nära på välter ner i diket på
vissa ställen. Inga mittlinjer
och så vidare.
Jag har nu ansökt om att
den minsta ska få börja på
Engelska skolan i Bromma,
men den äldre vill tyvärr
inte byta skola. Jag vill dock
passa på att ge en stor eloge
till lärare och andra anställda
på Träkvista skola som gör ett
fantastiskt jobb i denna röra!
– En som gett upp hoppet

I 25 år har Ekerö kommun
diskuterat att skaffa simhall
och sagt tiotals gånger att simhallen ska komma. Det ﬁnns
tusentals badsugna personer
som på vintern, hösten eller
våren i Ekerö kommun inte
vill bada i sjön och jag är en av
dem! Det är för jobbigt att åka
ända in till Åkeshov bara för

att ta en liten simtur. Vi skulle
kunna ha ett eget simlag som
gör att alla simmare här ute
kan träna varje dag utan en
en timmes resa. Som sagt jag
eller någon annan kan inte åka
och bada utan att behöva åka
buss i en timme. Protest!
– Badsugen

Gatubelysning behövs!
Jag vill att Fritidsvägen ska
få gatulampor. När man ska
gå hem på kvällen är det
kolmörkt på vintern och
barn som går hem från sina
kompisar tycker det är läskigt

och obekvämt och kanske blir
rädda. Så snälla ordna gatulampor på Fritidsvägen!
– En lysande idé

Vill Du arbeta på egna villkor
med ett fritt och omväxlande arbete?

JULKLAPPTIPS

Anmäl dig till vår personalpool!

Tag med annonsen och du får

Vi söker dig som har erfarenhet och yrkeskompetens inom snickeri, VVS, måleri eller el, men också
dig som har skaffat erfarenhet på egen hand. Har du
nyss kommit ut på arbetsmarknaden och är beredd
att arbeta med lite av varje är du också välkommen att
söka. Du kan vara ungdom, pensionär eller mitt i livet.
Huvudsakligen är att du är bra på det du gör och att
du gillar att ge bra service till våra kunder!
Tveka inte!
Kontakta oss idag för en
intervju!
en del av alltjänstpoolen

HEMTJÄNST | DEMENSVÅRD | SIL

HEMTJÄNST | DEMENSVÅRD | SILVIASYSTER

att lägga till redan i Alvik där
man kan åka vidare med både
tvärbanan och t-banan. Ekerö
behöver helt enkelt ta tag i
frågan och börja planera. I
valet 2010 fanns politisk enighet i Ekerö om att sjövägen
Ekerö – Stockholm snarast
borde öppnas, men nu, efter
halva mandatperioden, har
den politiska viljan och handlingskraften hos den moderatledda majoriteten ﬂagnat.
Nu är det dags att börja agera.

Gångtunnel
skapar
jämnare ﬂöde

www.alltjanstpoolen.se

08-410 417 70
info@alltjanstpoolen.se

30% RABATT på ett valfritt

PRESENTKORT
(1 presentkort per kund & annons. Erbjudandet gäller under dec -12)

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla våra kunder!
Nu kan du boka
tid via nätet!

Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se
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Varför idrottshall istället för badhus?
Läser att en ny idrottshall ska
byggas vid Ekebyhovsskolan,
men att badhuset skjuts på
framtiden, eftersom det inte
blev någon försäljning av
Ekerö bostäder! Det går bra
för Ekerö kommun, säger
Carpelan och fortsätter med

att säga att vi har stor inﬂyttning som ger stabil ekonomi
och att vi går med plus för
åttonde året i rad. Ge mig
då, en kvinna i högre medelåldern med svår värk och
som enda träningsalternativ
framledes är... vattenträning

och simning, ett enda klokt
svar på varför man satsar på
idrottshall i stället för badhuset. Jag arbetar och betalar
skatt. Vad har jag missat i
artikeln?
– Anne Ohlson

Dagmammor nämns sällan i media
REPLIK

Jag och min kollega reagerade på insändaren från
socialdemokraternas gruppledare, Hanna Svensson.
Dagens debatt är enbart
fokuserad på förskolan
och glömmer bort att det
ﬁnns alternativ barnomsorg i Ekerö kommun. Förr
i tiden när vi startade vår

verksamhet kallades vi för
dagmammor och de ﬂesta
vet nog ungefär vad det är.
I dag kallas vår verksamhet
för pedagogiskt omsorg
familjedaghem och det är
ett lite luddigare begrepp för
nyblivna föräldrar vad det
står för. Jag och min kollega
är utbildade barnskötare med
mer än 20 års yrkeserfarenhet. I vår verksamhet ﬁnns

den tid och engagemang för
barnen i den dagliga samvaron då våra barngrupper
helt naturligt är små. Det är
tråkigt att inte detta belyses
mer i media och från våra
politiker
– Renée Tiselius och
Cicki Salomonsson,
dagmammor och
utbildade barnskötare

STENHAMRA
GYM&REHAB
Fr.o.m. våren 2013 erbjuder
vi även GRUPPTRÄNING!
Välkommen in och titta på vår anläggning
mitt i Stenhamra! Öppet hus varje
måndag mellan 18:00 och 20:00.
Vi erbjuder styrketräning, rehabträning,
sjukgymnastik, naprapat, massage,
personlig träning och solarium.

Kompetensutveckling – kejsarens nya kläder

Öppet alla dagar

REPLIK


04.30 – 24.00

Ordförande i barn- och
utbildningsnämnden har
i sitt svar till mitt tidigare
inlägg angående den låga
behörighetsgraden inom
förskola och skola på Ekerö
framhållit Moderaternas
”stora” satsning på kompetensutveckling om 500 000
kronor.
Det beloppet kan framstå
som mycket pengar och att
det innebär en satsning, men
för mig blir det tydligt att

Moderaterna i vanlig ordning ikläder sig kejsarens
nya kläder. Barn- och utbildningsnämnden omsätter
cirka 650 000 000 kronor.
Moderaternas så kallade satsning är alltså mindre än en
promille!
Denna knappa promillesatsning ska täcka vikarier
för de som väljer att vidareutbilda sig. Någon ersättning
för förlorad arbetsinkomst
får den som vidareutbildar
sig överhuvudtaget inte. Om
vi då betänker att det endast

är 34 procent som är behöriga, det vill säga 66 procent
behöver vidareutbilda sig
framstår denna så kallade
satsning som minimal.
Min förhoppning är att
föra en seriös och konstruktiv dialog, i syfte att skapa
de bästa förutsättningarna
för våra barn här i Ekerö. Jag
hoppas att Moderaterna delar
denna inställning.
– Johan Sundqvist (s)
barn- och utbildningsnämnden

www.stenhamragym.se
Tel: 0708-96 29 55
Välkommen in
önskar vi på
Stenhamra
Gym&Rehab

Nya ägare, nya bilar
nya friska tag...
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Julerbjudande!

EKERÖ CENTRUM

Audi

Betala nu, kör sen...
Köp ett paket med 10 x 80 min körlektioner
för 9100:- (rabatt 700:-) och få en körlektion 80 min
GRATIS!!! OBS! Gäller om du bokar dina körlektioner i jan-feb 2013!

Våra löpande kurser

Nyhet! Risktvåan
Halkbana

God Jul och Gott Nytt År!
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ÖPPETTIDER:
0
VARDAGAR 10 - 18.30
LÖRDAG 10 - 15
ICA SUPERMARKET ALLA
LLA DAGAR 8 - 22

EK ER Ö C E N
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U
!

Grupp eller individuellt

Gör
bästa
klippeT
hos
oss!

M

Handledarkurs JULKLAPPSTIPS!
Vi har
Riskettankurs presentkort
på
valfri summa
Teorikurser

Vi har tre öppna p-platser
och tre garage.
P-skiva gäller 2 timmar 8-21.

VÄLKOM
ME
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Ekerö tennisklubbs lyckade resultat
TENNIS | Ekerö tennisklubb
(ETK) fortsätter sin framgångssaga och visar upp
att de är att räkna med ute
i tennissverige.

blev stor hjälte för herrarna
när han vann i singel och
dubbel tillsammans med
Oscar Ericsson. Resultatet
innebär att herrarna har avgörandet i egna händer och
håller sig kvar i division 3
vid som sämst oavgjort borta
mot Västerhaninge i den sista
matchen.

Ekerö TK:s damer spelade
första helgen i december sin
sista seriematch i division 3
för hösten. Solna bortabesegrades med 3-1 efter vinster av Joseﬁn Millenros och
Nicole Hedblom i dubbel.
Damerna leder just nu divisionen men Geﬂe har möjlighet att gå om och tar vid seger
mot Älta direktplatsen till
division 2.

Herrlag 2 förlorade den
sista matchen i division 5
hemma mot Rönninge TK
med 1-3. Ekerös seger kom
från Alexander Westerblom som varit obesegrad
hela serien.
Herrlag 2 avancerar uppåt
i seriesystemet trots förlusten och spelar nästa år i division 4.

Herrlag 1 kryssade samma

helg borta mot Hallstahammars TK. Mikael Nordström

Juniorerna Tom Johansen
och John Edlund har gjort ett
bra år i serien och kommer att
bli ännu bättre till nästa år.
F15 förlorade bortamötet
mot Näsbyparks TK med 0-3
och åker ur division 1. Nicole
Hedblom, Hanna Zethraeus
och Hanna Larsson får spela
i samma ålderskategori nästa
år och då är siktet inställt på
att komma tillbaka till högsta
serien.

Ekerö TK:s damer leder just nu
division 3. Från vänster: Sofia
Tillström, Josefin Millenros och
Lovisa Hällback.
Foto: Ekerö TK

Hundratal tjejer och killar deltog på uppskattat Easy Basket Challenge i Bollhallen
BASKET | Söndagen den 18
november var en viktig dag,
då basketförbundet och
Blackeberg basket för första
gången lade en aktivitet på
Ekerö.
Denna gång var det en så kalllad Easy Basket Challenge
som välkomnade ett hundratal basketsugna killar och tjejer till Ekerö. Eftersom Blackeberg är kommunens närmaste
basketklubb kom många av
deltagarna från Mälaröarna,
men även lag från Västerort

och Bromma deltog.
– Spelformen Easy Basket
Challenge är en sorts miniliga
som har fokus på glädje och
idrottande med basketboll. Då
basketen vuxit stort på Ekerö
de senaste åren var det dags att
Blackeberg/Ekerölagen själva
ﬁck välkomna andra lag ut till
Ekerö för spel, berättar Olle
Skogh, tränare i två av lagen.
I första passet var det killarnas tur och sex lag, tre från
Blackeberg/Ekerö och tre från
Alvik, möttes i matcher. Spelet skedde tvärs över planen

Domare var Blackeberg/
Ekerös tjejer från F00-99-98
som ﬁck vara med och stötta
spelarna och hjälpa dem på
traven.
Under hela eftermiddagen
hann man med 18 matcher,
skottävlingar och dribblingslekar. Det var trötta men lyckliga åttaåringar som lämnade
Bollhallen i väntan på nästa
tillfälle att få spela Easy Basket
med alla kompisar.

och tre matcher kunde därför
utföras samtidigt. Det blev
mycket passningar, lekar, skottävlingar och sedan matcher
igen. I pass nummer två var det
tjejernas tur att inta planerna.
– Både killarna och tjejerna
från Blackeberg/Ekerö står sig
mycket väl i motståndet och
spelade bra matcher. Men det
är inte vinna som gäller när
man är åtta år och spelar, utan
att bli kompis med bollen,
spela schysst och träffa nya
kompisar, fortsätter Olle
Skogh.

Basketförbundet och Blackeberg basket kom till Ekerö och ordnade
Easy Basket Challenge. Ett hundratal killar och tjejer deltog.
Foto: Martina Carlsson


DET HÄNDER
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HANDBOLL

INNEBANDY

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

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

10 10
9
8
9
7
9
6
9
5
9
4
9
4
9
3
9
2
9
1
9
0
Utgått

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9

398 - 146
285 - 138
228 - 181
187 - 180
186 - 183
197 - 209
176 - 238
163 - 207
129 - 222
105 - 223
115 - 242

20
16
14
12
10
8
8
6
4
2
0

252
147
47
7
3
-12
-62
-44
-93
-118
-127

INNEBANDY

INNEBANDY

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

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

8
8
8
8
8
8
7
8
7
8

8
7
6
5
3
3
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

0
1
2
3
5
5
4
5
6
7

80
42
69
68
54
47
34
48
28
31

-

25
24
24
55
51
60
46
89
47
80

24
21
18
15
9
9
7
7
3
3

TILL DEN 16 DECEMBER

HANDBOLL | Damer div 4 b: 16/12 kl 16:45 Tappströms Bollhall:
Skå IK - Sportsgear DHK
8
8
7
7
8
8
8
8
8
8

6
5
5
5
4
4
2
1
1
0

0
2
1
1
1
1
1
3
2
0

2
1
1
1
3
3
5
4
5
8

57
64
43
43
43
39
35
49
32
22

-

45
43
29
30
35
45
45
57
45
53

18
17
16
16
13
13
7
6
5
0

INNEBANDY | Herrar div 5 a: 15/12 kl 18:45 Tappströmsskolan:
Adelsö IF-Hässelby IBK

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

ISHOCKEY
9
8
9
8
8
9
9
8
8
8
8

7
6
6
5
5
4
3
3
3
1
0

0
1
0
2
1
0
1
1
0
0
0

2
1
3
1
2
5
5
4
5
7
8

73
55
67
61
51
57
73
45
44
44
31

-

45
38
40
36
42
60
73
54
59
73
81

21
19
18
17
16
12
10
10
9
3
0

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

14
14
14
14
14
14
14
14

Våra populära barn- och ungdomskurser fortsätter till våren 2013!
Skynda dig att anmäla ditt barn till minidans eller ungdomsfys.
Mer information om kurserna och anmälan hittar du på vår
hemsida www.pulsochtraning.se eller ring till oss på 08-549 00 600.
Tunnlandsvägen 7 - Träkvista

11
11
6
7
3
4
3
1

2
1
4
1
5
3
3
1

1
2
4
6
6
7
8
12

80
64
50
46
53
42
38
33

-

37
34
43
48
52
52
66
74

37
34
25
23
17
16
12
4
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  UTHYRES


  ÖVRIGT




Utdragssoffa 1890-tal, randigt ylletyg i blått och grått.
Längd 205, bredd 61, ryggstödets höjd 91. 1000 kr/
bud. Telefon 560 341 14.



Bra motionscykel Monark
Home Line 550 säljes billigt.
Pris 500 kr. Tel. 08-550 684
20.

Lägenhet på Malta uthyres.
Nybyggd lägenhet m härlig
havsutsikt uthyres i Marsascala. 3 sovr, 6 bäddar, 2 badr.
Pool inom området, klippbad, strand och restauranger på gångavstånd. Uthyres
veckovis (el längre period).
Fr 3000 kr/v. 08-560 212
34/070-003 22 13.

Motionscykel Monark 640
för inomhusträning, nyskick.
300 kr. Tel. 560 449 82, 070712 62 97.

Liten lokal 40 kvm, värme,
förvaring kortare tid. 350
kr/mån. Tel. 073-975 69 56,
070-858 39 48.

Skydds/lastgaller artikelnummer CH14970 passande
till Hyundai säljes för halva
priset. 500 kr. Ring 070-453
51 44.

  ÖNSKAS HYRA

  KÖPES




Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt och
kunnigt bemötande.
400 258 35.
Jag köper vinylskivor utgivna från 1950-tal till nutid.
Bra betalt för välbehållna
skivor. Hämtar och betalar
kontant. Tel: 073-808 12 28
Mail: jorgen.skoglund64@
gmail.com

Flyttloppis 8/12 - 9/12
kl. 10.00 - 13.00, Stjärtnäsvägen 36, Kungsberga (mitt
emot ändhållplatsen för
buss 315, Jäsängen).

Seriösa spekulanter kan höra av sig till Ralf Österberg, Exploateringskontoret,
Stockholms Stad, ralf.osterberg@stockholm.se eller till Nätverket Rädda Cornelis,
natverket.torpet@gmail.com, 070-553 08 10.



  BYTES




Finnes: 2:a i Göteborg 54
kvm. Stambytt, balkong,
badkar. Önskas: Lägenhet
Ekerö/Bromma. Tel. 031-772
79 11. barbro@olsberg.se

  SKÄNKES




Ett antal snygga A4-pärmar
har tömts på sitt innehåll,
och således blivit överﬂödiga. Skänkes efter telefonkontakt med Robert 070-66
66 280.

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

Du som är kulturintresserad har nu chansen att köpa
Cornelis Vreeswijks barndomshem på Ekerö. Torpet är
på 40 kvm, rött med vita knutar, ett rum och kök. Stort
behov av upprustning. Tomten är på cirka 1.200 kvm
och kommer att ligga längs Cornelisvägen i utkanten av
ett nybyggt villaområde. Nätverket Rädda Cornelis, som
aktivt arbetar för att bevara torpet, ser gärna en köpare
som vill utveckla torpet till en kreativ mötesplats för musiker, författare och liknande.
I andra hand letar vi efter en köpare som enbart vill använda torpet för eget behov,
uppskattar det personhistoriska värdet och bevarar byggnaden exteriört.

Pris: cirka 1 240 000 sek inkl VA och el



Kvinna önskar hyra lägenhet/liten stuga/del av hus
på Ekerö för längre tid. Ref.
ﬁnns. Tel 070-231 79 73.

Bo som Cornelis!

  ROSOR OCH TACK




Stort varmt tack till grannar
och vänner som ﬁrade mig.
Helen och Yvonne ﬁxade
överraskningsfest! Jättelyckad. Gunnel
Vilka ﬁna människor som
bor här ut! Tack till er alla
som hjälper en handikappad
äldre kvinna. Mitt möte med
er främlingar sker främst
när jag åker kommunalt. På
våra bussar får jag titt som
tätt erbjudande om plats om
trångt, men det händer så
sällan på tunnelbanan. Karin

• 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.

ęęĶȗÕ

Följ oss på facebook!

nyheter
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  SÄLJES

Unikt torp till salu

NYFIKEN?
d AB

Viltolyckor ökar på öarna

Alltid Einarsson – Einarssons Bygg
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

Ring

Vad behöver du?
en del av alltjänstpoolen

08-410 417 70

Målare , elektriker, snickare, allti-allo, någon som städar, någon
som klipper gräs och häckar,
kör till tippen eller något annat?
Kontakta oss idag så hjälper
vi dig!

info@alltjanstpoolen.se

www.alltjanstpoolen.se

19 NOVEMBER | En barncykel blir stulen bakom en busshållsplats vid Färentunavägen i Skå.
L_ZFärentuna skola blir diesel stulen
ur en grävmaskin.
;jjhZ`khXb_hfahjfHhXol][d_
Drottningholm.
;difWhaYoa[bXb_hijkb[d\hd[djecj
i Gräsåker.
IjbZ\hdX_bia[hfWrangels väg.
I`kakX_aZ_[i[bij`bi\hd:_d#NX[dsinsstation på Ekerö.
<ohWl_dj[hZYaij`bikh[jjbij\hhZ
på en tomt i Närlunda.
;jjhZ`khXb_hfahjfIj[d^WchWlgen vid Törnby.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
i Ekerö centrum.
20 NOVEMBER | IjbZWl[dXjcejeh
\hd[dXjia[h_Färentuna.
 ;jj l_bZil_d Xb_h fahj f Ekerövägen vid Menhammar.
F;a[hl][dl_ZBergvik blir ett rådZ`khfahj$
21 NOVEMBER | ;dX_bXb_hijkb[d\hd
[d]WhW][kff\Whjj_bb[dl_bbWjecj_Närlunda.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
i Ekerö centrum.
<ohWl_dj[hZYaXb_hijkbdWkh[jj\hhZ
i Färentuna.
22 NOVEMBER | ;d \Wijbij Xjcejeh Xb_h ijkb[d \hd Xj^Wcd[d _ Ekerö
sommarstad.
23 NOVEMBER | ;jj hZ`kh Xb_h fahj
på Ekerövägenl_ZCkdiiaebW$
;df[hiedX_bah_Z_a[jf<h[djkdWvägen i Skå.
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Pensionärsrabatt
Kattis Klippotek
Pråmvägen 4a innergården,
alldeles intill Ekerö C
Tel 560 357 16,
mobil 0704-53 96 62
Ring för tidsbokning kl 9-20!
Välkomna! Kattis

nyheter

MÄLARÖARNAS

24 NOVEMBER | IjbZ][dec_dXhejj
i en bil sker på en parkering i Stenhamra.
;db]Xb_hfahZf>_bb[i^]]hZ_
Svartsjö.
;jjhZ`khXb_hfahjf<h[djkdWlgen vid OKQ8 i Skå.
25 NOVEMBER | En cykel blir stulen
\hdBrunnaområdet.
<hdWrangels vägij`biZ[jeYai[d
cykel.
;djhWÓaeboYaWkjWdf[hiediaWZWc[blan två personbilar sker på Ekerövägen
l_Zl]iab[jj_bbIWdZkZZ[d$;df[hied
Xb_hec^dZ[hjW][d\h]heljhWjj\obb[h_
iWcj]hellhZibi^[j_jhWÓa$

Foto: Lo Bäcklinder

26 NOVEMBER | Ytterligare en cykel
Xb_hijkb[d\hdBrunnaområdet.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
på en uthyrningsbil på OKQ8 på Ekerö.
 ;d X_b Xb_h Wl c[Z i_dW h[]_ijh[h_d]iskyltar på Björkuddsvägen";a[h$
 IjbZ ][dec _dXhejj ia[h _ jl X_bWh _
Träkvista.
 <h WdZhW ]d][d f [d l[YaW ij`bi
diesel ur en grävmaskin vid Färentuna
skola.

28 NOVEMBER | IjbZ ][dec _dXhejj
på ett kontor sker på Kaggeholm.
 ;jj l_bZil_d Xb_h fahj f Adelsö
ringväg.
29 NOVEMBER | IjbZ][dec_dXhejj_
en butik sker i Ekerö centrum.

2 DECEMBER | ;jjhZ`khXb_hfahjf
Adelsö.

27 NOVEMBER | IdWjj[h_WlX[di_dia[h
fIjWje_b"Ekerö.
;dX_bfWha[hWZfEkuddsvägen blir
av med sina registreringsskyltar.
8hWdZ\hilWh[jX_ijhWcXkbWdi[dc[Z
^`bfl_Z[di`kajhWdifehjfEkerö.

OFREDANDE VIA TELEFON

Fler skolor har skickat ut varningar till föräldrarna om en man som ringer till
yngre elever och uppger sig vara från Skolverket. Mannen ställer sedan frågor
om skolan, men också personliga och närgångna frågor om puberteten och den
personliga fysiska utvecklingen.
Enligt LenaTörnblom Löfqvist, tillförordnad polischef på Ekerö närpolis har
händelsen, så vitt hon vet, bara inträffat en gång hittills.
– Vi har bara fått in en anmälan och den är under utredning även om det är
svårt att komma någonvart när man inte har annat än ett anonymt telefonsamtal
att gå på. Men vi uppmanar givetvis att den som råkar ut för något liknande hör
av sig till polisen, säger hon.

PC Akuten
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.

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

!LKOLÍS  !LKOTEST
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17

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
S

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

20
19
23
21
18

EN

HEMSIDA www.malaro.com/mn

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

H

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

23
6
5
2
7
4
20
3
8
5
10

T

TRYCK V-TAB, Södertälje 2012

Utgivning 2012
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December

i säkra händer

info@pcakuten.se

MO

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

30 NOVEMBER | Ic_jd_d]\hd[dfWhkeringsskada sker på Ekeby gårdsväg i
Ia$
 ;d iafX_b ah Wl l][d f BkdZWlgen, Lovön.
;jjhZ`khXb_hfahjfIjhcZWbilgen, Drottningholm.
1 DECEMBER | F <h[djkdWl][d l_Z
SvartsjöXb_h[jjhZ`khfahj$
IjbZWll[hajo]ia[hkh[dYedjW_d[h_
Älvnäs.
;djhWÓaeboYaWc[Zf[hiediaWZWia[h
på Färentunavägen vid Söderberga$<hWh[dhc_iijdaj\hhWjj\obb[h_$
 IjbZ Wl l[hajo] ia[h \hd [d WhX[jiplats vid Ekebyhov.
 ;d jhW\_aeboYaW kjWd f[hiediaWZW
sker på Färentunavägen l_Z >WccWh]hZ[d$ <hWh[d ec^dZ[hjWi
ec[Z[bXWhj \h ]helj hWjj\obb[h_" ]hel
ebelb_]ahd_d]iWcj]hellhZibi^[j
_jhW\_a$

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

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

Följ oss på Facebook

Under senaste tvåveckorsperioden har nästintill en viltolycka om dagen i genomsnitt inrapporterats till närpolisen. De flesta är rådjursolyckor, men även vildsvin och älgar har blivit påkörda.

T

samordnare (bas)

Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under de senaste två
veckorna.
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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! 29

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


VÄRMEPUMPAR
PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

7H\S)LYUHYK¶0:(*LY[PÄLYHK(YIVYPZ[

Ring 560 356 00

0739-22 75 30
www.bernardtrad.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

30

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

familj | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&%9:8:B7:G'%&'

&YRHJULSINSTËLLNINGAR

  FÖDDA

AC - service

• Elin Viktoria har kommit! Lyckliga föräldrar Eva och Jesper gratuleras av mormor och morfar.



RB

Vår innerligt Älskade

RANSC

EN

S

MO

O

H

T



SFÖRBUN





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

Anne-Marie
Olsson
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• Lars Christer Vilhelm Wennerholm, Ekerö, avled den 20 november
i en ålder av 68 år.

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

• Siv Inger Engström, Ekerö, avled den 21 november i en ålder av 70
år.

Grattis Sarah och
Jonny som ﬁck
Alicia 31/10 -12
på BB Stockholm.
Hemma väntar
Maja och Tim.

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

Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

Inom oss kommer Du
alltid att leva

• Lars Erik Martin Sandberg, Munsö, avled den 29 november i en
ålder av 71 år.
• Utannonserat värde får vara 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.

Modica mulier AB

FIN HUND TILL JUL

Samtalsterapi

Välkommen till

,QRPNRUW|SSQDUHQQ\
PRWWDJQLQJSn(NHU|
)|UWLGVERNQLQJULQJ
9lONRPPHQ

TONY
JOAKIM MATTIAS
MARCUS LINUS
Släkt och vänner

• Karl Gustav Björn Berg, Lovö, avled den 27 november i en ålder av
77 år.

• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Mona Wiklund Cederborg

* 3 juni 1952
✝ 2 december 2012

Begravningen äger rum fredagen
den 21 december kl 14.00
i Skå kyrka. Därefter inbjudes till
minnesstund. O s a till alfa/Ekerö
Begr.byrå tel 08-560 310 65
senast 14/12.

b ld
EKERO

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

Äntligen! Återförsäljare KLASS Hundfoder

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

Företagsstäd
HEMSTÄD - RUT-avdrag!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Hans Melander,
tredje generationen

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


Bredband,
är det något
för mig?

Tillbehör
till datorn?

Installationshjälp
datorer /
program

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

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

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

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Bläck- eller
laserskrivare?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

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

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

Julmarkn
a

Kvalitet behöver
inte vara dyrt

Ka g ge h o
lms
s l ott

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

www.ekerobildbyra.se
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Lördag
15 dec
kl 12–16

www.kaggeholmsslott.se 08-560 222 50

Fixa hemmet
innan JUL!

Däckspecialisten!

Hyr en hantverkare av oss!
Minimitid 4 timmar per uppdrag,
inställelseavgift tillkommer

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31
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Kontakta Solveig Klaussen på:
solveig.klaussen@veterankraft.se
tel: 08-730 07 20

SMS:A 96164 TILL 71122

SMS:A 98011 TILL 71122

 Perfekt gavelläge högst upp i området  Fri utsikt  Sjöglimt på håll

 Lantligt läge  Charmigt hus med ett omfattande renoveringsbehov

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

SMS:A 60134 TILL 71122

FÄRINGSÖ SÅNGA 3 rok, 54 kvm

SMS:A 97635 TILL 71122

MUNSÖ SÖDERBACKEN 4 rok, ca 104,9 kvm

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, ca 64,8 kvm

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 186 kvm

 Högklassigt boende med modern och stilren design  Populär förening

 Stort 2-planshus med härliga ytor  Naturskönt läge  Dubbelgarage

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

Efter jul kommer visningshelg
Funderar du på att sälja? Se till att din bostad syns där köparna finns
– var med på Sveriges största visningshelg den 12-13 januari. Läs mer på
svenskfast.se eller kom in till oss i någon av våra bobutiker.

SOPHIA ÅKERMAN Mångårig erfarenhet av bostadsmarknaden här på Mälaröarna

 Positiv  Målmedveten  Bosatt på Mälaröarna  Engagerad
VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG! 0707-60 49 63, 08-564 109 47, sophia.ekero@svenskfast.se.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 99760 TILL 71122

SMS:A 95743 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

 Fantastiskt läge  Vacker vy över åkrar  Nära till buss och skola

 Stort 2-planshus med källare  Lantligt läge  Besiktigad

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.

ACCEPTERAT PRIS 2 650 000 kr/bud. TOMT 3 650 kvm Tomtarea 3 650 m² (friköpt). Stor fin trädgårdstomt med
fruktträd.. EP 75 kWh/m²/år. Enbybacken 3. EKERÖ Sophia Åkerman 08-564 109 47.

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 97027 TILL 71122

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA 8 rok, 165 + 99 kvm

SMS:A 98546 TILL 71122

MUNSÖ 7 rok, ca 156 kvm

EKERÖ ÄLVNÄS 7 rok, ca 180 kvm

EKERÖ GÄLLSTAÖ Plan och lättbyggd villatomt

 Rymlig familjevilla  Högt läge med vacker vy mot Mälaren

 Populärt och barnvänligt område  Generös byggrätt  Sjöglimt

ACCEPTERAT PRIS 3 795 000 kr/bud. TOMT 886 kvm. EP 87 kWh/m²/år. Älvnäsvägen 72. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

ACCEPTERAT PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 824 kvm. Syrenvägen 6. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

Fem lönsamma skäl att anlita Svensk Fastighetsförmedling
på Ekerö när du ska sälja din bostad!
Vi är marknadsledande i Mälardalen!
Svensk Fastighetsförmedling är den mäklarkedja som säljer flest bostäder i hela
Mälardalen. Vi jobbar lokalt och känner omgivningarna utan och innan.
Hos oss kan du Varudeklarera din villa.
Med Varudeklarerat får både säljaren och köparen ett starkt försäkringsskydd vilket
ökar värdet på ditt hus före försäljning.

Välbesökt webbplats och egen bostadsapp.
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. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi har ett av marknadens största kundregister och konkurrenskraftiga bolån via SEB.
Tack vare vårt gedigna kundregister så vet vi vilka köpare som vill bo där du bor och
vilken typ av bostad de söker. I nära samarbete med SEB kan vi även erbjuda konkurrenskraftiga bolån vilket skapar bra köpkraft!
Vi erbjuder alla våra köpare 2 månaders premiefri boendeförsäkring via Trygg-Hansa.
Dessutom erbjuder vi dig som säljare motsvarande trygghetsförmån när du köper
ny bostad.

SOPHIA, MARTIN, SUSANNE OCH LINN

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

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

