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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Lagom till jullovet har ett tjockt snötäckte lagt sig över Mälaröarna till glädje för alla skidåkare och ej att för-
glömma, stjärtlappsåkare. På bilden entusiastiska tredjeklassare på Ekebyhovsskolan. Snön bidrar också till 
rekordtidig start av Ekebyhovsbacken. | 22                                                      Foto: Ewa Linnros

Nära 150
personer i
skallgång
När Missing People ordnade skallgång efter en 
man som troligtvis försvunnit på Mälaröarna 
anslöt sig en stor mängd människor från när och 
fjärran. | 4

BUSSDEPÅN ÖVERKLAGAD
Länsstyrelsen har upphävt kommunfullmäktiges       
beslut om att anta detaljplanen för bussdepån i En-
lunda.  | 12

“Vår kommun är i sig unik, som en av de bästa 
att bo i. Men vi måste våga tro på en framtid, där 
löften icke bara är luft!”   | 24 tyck

RUTINER FÖR OVK SES ÖVER
I förra numret av MN skrev vi om brister i ventilations-
kontroller (OVK) i skolorna, undermåliga besiktnings-
protokoll, mycket lång åtgärdstid och på toppen av 
detta, en i det närmaste obefintlig kontroll av situa-
tionen från byggnadsnämnden. Nu ska rutinerna ses 
över. | 10

ÅRET SOM GICK
I en tillbakablick och uppföljning av årets nyheter får vi 
bland annat veta folkomröstningens konsekvenser och 
hur det gick efter branden i Gustavalund.  | 14 och 16

MARIE I 
MELODI-
FESTIVALEN
I början av året ska Marie 
Kjellin stå på scen inför   
1 200 personer när Sve-
riges enda melodifestival 
för funktionshindrade 
äger rum i Upplands 
Väsby. | 21
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Krubbor från hela världen. 
Till och med 20 dec. Entrén 
på slottet och galleriet. 
Samarr: konferensverk-
samheten Ekebyhovs slott, 
Stiftelsen Bok & kultur, 
Ekerö församling. 
19 jan-2 feb: Max Magnus 
Norman, Joakim Nordin, 
Stefan Thunström – måleri 
och skulptur. 

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

Hantverksstallet
Julutställning, blandade 
tekniker. Till och med 22 
dec, mån-sön kl 11-16. Jung-
frusund.

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

EVENEMANG

Julgröt
Julgröt med skinksmörgås, 
glögg och kaffe med dopp, 
50 kr. Föranmälan senast 
fredagen den 14 december. 
18 dec kl 11.30-13, Stock-
bygården, Klyvarestigen 1, 
Stenhamra. Arr: Fritidsverk-
samheten för äldre/Ekerö 
kommun. 

Julsånger
Sjung tillsammans med 
”Lena stämmor”, Helena 
Hansson fiol, Thomas Er-
landsson bas, Gocki Sköld 
Linge rytminstrument, Leif 
Asp piano. 18 dec kl 19-21, 
Klockargården, Lovö. 
Arr: Ekerö pastorat. 

Julkonsert
Cyndee Peters, Ekerö gos-
pel, Magnus Ahlgren elbas, 
Daniel Stenbaek piano, 
dirigent: Hanna Ekstedt. 
Biljetter 200 kr. 18 och 19 
dec kl 18.30, Ekerö kyrka. 
Arr: Ekerö pastorat.

Julgröt
Julgröt med skinksmör-
gås, glögg och kaffe med 
dopp, 50 kr. Föranmälan 
senast den 14 december. 19 
december kl 12-14, Kajutan, 
Pomonaväg. 2 . Arr:  Fritids-

verksamheten för äldre/
Ekerö kommun.

Julspel
Julgudstjänst med julspel. 
Pehr-Albin Edén. Barnkör 
under ledning av Helena 
Hansson och Marie Björn-
vad. 24 dec kl 10, Ekerö 
kyrka. Arr: Ekerö pastorat.

Jul för alla
Fira julaftons eftermiddag 
tillsammans med andra.  
Alla är lika välkomna. Jul-
bön, sedan äts julmat och 
sjungs julsånger. Dans runt 
granen, tomten kommer. 
50 kr/person, barn gratis.  
Kyrkan tar tacksamt emot 
julklappar, mat och hjälp. 
24 dec kl 13.30-17, Ekeby-
hovskyrkan.

Musik
”A Festival of Nine Lessons 
and Carols” – Staffan Ek-
lund, Lovö kyrkas kör, orgel: 
Martin Blomquist, dirigent: 
Leif Asp. Efter gudstjäns-
ten inbjuder internatio-
nella gruppen till kyrkkaffe i 
klockargården till förmån för 
Svenska kyrkans internatio-
nella arbete. 6 jan kl 16, Lovö 
kyrka. Arr: Ekerö pastorat.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se )
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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
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KÖP 6L VÄGGFÄRG & FÅ 3L TAKFÄRG*

––

LADY. När bara det bästa är gott nog.

Nödvändig för många. Trygg för alla!

DEVELOPED IN COLLABORATION WITH

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

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

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

 

 

 

 

…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

EKERÖ

Ta en paus i julhandeln...

Kom in, så 
berättar vi mer!

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1 100 E Ekkke öörö centttrum EEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-1-1155.5.000000MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11100.0.000000-1-1155.5.000000

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

   

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

2 för 1!
Vid köp av kompletta 
glasögon bjuder vi på 
ett extra par från utvalt 
bågsortiment!

Erbj gäller t.o.m 31/12 -12.
Kan ej kombineras med

 andra erbjudanden
 eller rabatter.

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

Namn:........................................................................................... Min bokade tid: Datum...........  / .......... Kl.....................   

290 KRONOR

Boka tid redan i dag!
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fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Fast pris från 4 600 000:-
Antal rum: 5 rok
Boarea: 153 kvm

Byggt: 0
Adress: Sanduddsvägen 48-64
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. Snabbsök via webbnr: 1071-3294.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 1 295 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boarea: 45 kvm
Tomt: 2 722 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1955, ombyggt 1988
Adress: Flittens Väg 14
Ring för visning!

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

EKERÖ ADELSÖ

Accepterat pris: 675 000:-
Tomt: 2 223 kvm Trädgårdstomt/
Naturtomt
Byggt: 0
Adress: Lindbyvägen
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.

EKERÖ ADELSÖ

Fast pris från 5 950 000:-
Antal rum: 7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt
Byggt: 0
Adress: Tallåsen 1-13
Ring för visning!

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

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 780 000:-
Tomt: 2 255 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1991
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.

EKERÖ ADELSÖ

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
Ring för visning!

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 SANDUDDEN



TA HEM INREDARE FÖR

KOSTNADSFRI KÖKSPLANERING.

Dela upp betalningen på 7 år.

EFFEKTIV RÄNTA 4,95%
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VÄLKOMMEN
Ulvsundavägen 21 Bromma, tel. 08 25 88 68

VI FÖRNYAR 

I BUTIKEN 

UTSTÄLLNINGS-

KÖK -50 %

ENKLASTE VÄGEN FRÅN DRÖM TILL FÄRDIGT KÖK

Puustelli Group har beviljats ett kvalitetscertifi kat enligt ISO 9001:2000 den 16 mars 2004. 

Certifi katet gäller design, produktion, försäljning, leverans och montering av 
möbelmoduler och är det mest omfattande i hela möbelbranschen.

PLANERING MÅTTAGNING TRANSPORT MONTERING FINANSIERINGRENOVERINGRIVNING GARANTI

DIN KÖKSDRÖM!
PUUSTELLI FÖRVERKLIGAR 

ALL INCLUSIVE. MED GARANTI. 

FINANSIERING
PUUSTELLI ÄR ETT FLEXIBELT VAL

Under planeringsstadiet gör vi en kostnadsuppskattning som hjäl-
per dig att hålla budgeten under kontroll. Du kan välja att dela 
upp betalningen över en längre tid, och om du vill kan vi också 
ordna fi nansiering åt dig. För detta behövs ingen särskild säker-
het. Vårt betalnings program är fl exibelt och kan anpassas efter 
dina önskemål. Räntan är dessutom avdragsgill i deklarationen.

4  nyheter | 

VÄSTERÄNG | När Missing 
People ordnade skallgång 
efter en  man som troligtvis 
försvunnit på Ekerö kom 
folk från både när och fjärr-
ran för att hjälpa till. Något 
som förutom ett effektivt 
arbete även blir till stöd för 
de anhöriga. 

Vid tiotiden på söndagsmor-
gonen den 9 december sam-
lades närmare 90 personer 
utanför kommunhuset för 
att delta i skallgång anordnad 
av den ideella organisationen 
Missing People Sweden. Må-
let var att finna den 52-årige 
man från Järfälla som varit för-
svunnen sedan onsdagen den 
5 december. Mannens bil har 
tidigare påträffats efter Fären-
tunavägen mellan Tappström 
och Lullehov och även signa-
ler från hans mobiltelefon har 
lokaliserats till skogsområdet 
norr om Västeräng. Mannen är 
född och uppvuxen på Ekerö 

och släktingar ägde tidigare 
hus inom sökområdet. 

SL ställde upp med trans-
port från kommunhuset till 
busshållplatsen Betlehem nära 
Missing Peoples samlingsplats 
vid infarten till Västeräng.

Deltagarna var en blandad 
skara bestående av anhöriga, 
vänner, mälaröbor, grannar 
från Järfälla och andra tillresta 
stockholmare varav flera ti-
digare hade deltagit i Missing 
peoples skallgångar. Några 
personer hade till och med 
rest från andra delar av Sverige 
till Mälaröarna denna söndag.

– Uppslutningen har varit 
bra, speciellt om man tänker 
på att det varit mycket kort 
planering. Det är dessutom 
advent och lägg kylan till det, 
konstaterade Maria Stjern-
feldt, från Missing People 
Västerbotten, denna dag ad-
ministrativ chef för aktionen 
på Mälaröarna.

Den elvagradiga kylan var lätt 
bitande vid starten, men tem-
peraturen blev mildare när 
timmarna gick och flera av del-
tagarna fick lätta på klädseln. 
Det ansträngande pulsandet i 
bitvis riktigt djup snö bidrog 
också. 

Skallgången organiserades i 
två grupper, en på förmidda-
gen och en på eftermiddagen 
och varje grupp delades in i 
fyra så kallade patruller. Le-
dare för patrullerna var hälf-
ten från Missing People och 
hälften frivilligt anmälda mä-
laröbor eller utsocknes med 
erfarenhet av ledarskap. Dessa 
fick en särskild genomgång av 
hur en effektiv skallgång ska 
organiseras.  

För dagen gällde stor nog-
grannhet. Med armlängds av-
stånd sökte deltagarna genom 
terrängen. De rutinerade hade 
med sig gåstavar eller käppar 
för att lättare både genomsöka 

marken och hålla balansen. 
Snön stampades upp, käppar 
genomborrade ris och snår 
och alla hängande snötäckta 
grangrenar lyftes upp. Områ-
det är delvis också mycket be-
svärligt med höga klippor och 
branta stup. En av deltagarna 
svimmade under sökandet 
och ambulans fick tillkallas.

Med hänsyn till den sakna-
des anhöriga som deltog i 
skallgången, uppmanades alla 
deltagare att  koncentrera sig 
på sökandet och lämna dis-
kussioner och spekulationer 
därhän.

Totalt deltog under dagen 
närmare 150 personer om man 
räknar in alla frivilliga och led-
ningsgruppen från Missing 
People.

Dessvärre blev sökandet re-
sultatlöst. Missing People pla-
nerar en ny aktion, men dag 
och tid var inte fastställd vid 
denna tidnings tryckning.

Mikael Matseus, mälaröbo 
och gammal barndomsvän 
till den försvunne mannen, är 
tagen av hur många männis-
kor som ställt upp och givit av 
sin tid och kraft i ett läge som 
är väldigt svår för de närmast 
anhöriga.

– Familjen och vi nära vän-
ner känner en enorm tacksam-
het mot alla dem som ställt 
upp på olika sätt. Det betyder 
oerhört mycket att se hur allt 
från vänners vänner till helt 
okända människor engagerar 
sig, säger han.

Han berättar bland annat om 
den äldre man som stannade 
bilen i närheten av sökgrup-
pen och lastade ut termosar 
med kaffe och fika till gruppen 
och sedan gav sig iväg igen 
utan att någon visste vem han 
var. Även restauranger har en-
gagerat sig genom att skänka 
pizza och butiker har bidragit 
med dryck och fika.

Missing People Sweden är en 
organisation som samordnar 
och genomför skallgångar ef-
ter försvunna personer i Sve-
rige. Organisationen har ett 
nära samarbete med anhöriga 
och polis och tar alltid polis-
kontakt innan de lägger upp 
en efterlysning eller arrang-
erar en skallgång. 

Sedan starten i januari i år 
har de haft över 70 försvin-
nanden och hjälpt anhöriga 
med skallgångar, dykningar 
och hundspårning. Deras mål 
är att ha minst en lokalavdel-
ning i varje län för att kunna 
genomföra skallgångar inom 
sex timmar från det att en an-
mälan om en försvunnen per-
son inkommit.

För att delta i dessa skall-
gångar måste man vara minst 
18 år. Man bör tänka på att klä 
sig varmt och i oömma kläder.                                           

   

LO BÄCKLINDER

Skallgång med Missing People
Närmare 90 personer samlades på söndagsmorgonen den 9 december utanför kommunhuset för att delta i Missing Peoples skallgång efter en försvunnen 52-årig man, vars bil påträffats efter Färentunavägen mellan Tappström 
och Lullehov.        Foto: Laila Westerberg



Priserna gäller vecka 51 t o m onsdag 26/12-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Tappström
Ekerö Centrum • Telefon: 564 109 90 

ÖPPET måndag–söndag 8–22

Julöppettider
Julafton  8–15

Juldagen 10–20

Annandag jul 10–20

Köp din julgran 
utanför butiken 
& stöd Ekerö IK.

Hos oss kan du köpa dina favoriter till julbordet i lösvikt 

från vår manuella delikatessdisk. Varmt välkommen!

Önskar alla vi på ICA Supermarket Tappström!

God Jul

 Sillsallad 
 Tappens egna.      

 Från vår deli !

 Cheddarost 
 Engelmann. England.     Purple 
Vintage. Utmärkt kvalitet som 
äkta engelsk cheddar ska ha.  

 Prinskorv 
 Havor. Gotland.     En mycket smakrik 
prinskorv av yppersta kvalitet.      

 Från vår deli !

 Pastejtårta 
 Pastejköket.          

 Julskinka 
 Bröderna Carlsson. 

Ursprung Sverige.     Färdigskivad.       

 T isdag 18/12 har vi bonden 

själv i butiken som hjälper 

dig välja skinka !

 Julskinka 
 Havor. Ursprung Sverige.     Den Gotländska 

grisen. Rimmad.       

  

 169k    /kg 

  

 139k    /kg 

 Janssons Frestelse 
 Carolines kök.      

  

 299k    /kg 

  

 79k    /kg 

  

 99k    /kg 

  

 109k    /kg 

  

 199k    /kg 



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

I varje hjärta armt 
och mörkt 
sänd du en stråle 
blid
En stråle av Guds 
kärleks ljus
i signad juletid

Psalm 116 v 4

Nu tändas tusen juleljus
Nu sprider sig julfriden och julstämningen.  
För många av oss är en självklar del av julfirandet att få gå till kyrkan – få lyssna till jule-
vangeliet, sjunga de kända julpsalmerna, lyssna på vackra julsånger, kanske samlas kring 
julkrubban. Här har vi samlat alla gudstjänster under juldagarna. 

FJÄRDE ADVENT 23/12
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA
Karin Frödinger, sång: Helena Jacobsén, 
orgel: Helena Hansson

Timmermannens kapell kl 15.00                         
GUDSTJÄNST - SJUNG IN JULEN
tillsammans med 
Juris Ozolins och Rickard Backlund. 

JULAFTON 24/12
SAMLING VID KRUBBAN
Färentuna kyrka 09.30
BARNENS JULBÖN MED JULSPEL
Lars Brattgård, Tonprickarna,  Rickard Backlund

Ekerö kyrka kl 10.00 
JULGUDSTJÄNST MED JULSPEL
Pehr-Albin Edén, Ekerö barnkör, instrumentalister,
Helena Hansson, Marie Björnvad

Adelsö kyrka kl 11.00 
SAMLING VID KRUBBAN, 
Lizen Anterud, musik: Malin Rudengren

Lovö kyrka kl 11.00 
SAMLING VID KRUBBAN,  
Christer Kivi, orgel: Leif Asp

Sånga kyrka kl 11.00
BARNENS JULBÖN
Lars Brattgård, Rickard Backlund 

Ekerö kyrka kl 11.30 
SAMLING VID KRUBBAN
Pehr-Albin Edén, musik: Familjen Hansson                                                   

JULAFTON 24/12
JULBÖN
Skå kyrka kl 13.00
JULBÖN
Lars Brattgård, Johan Kyllmar cello

Ekebyhovskyrkan kl 13.30 
JULBÖN, 
Pehr-Albin Edén, musik: Familjen Hansson

Drottningholms slottskyrka kl 17.00 
JULBÖN, 
Staffan Eklund, sång: Beatrice Alm, 
orgel: Leif Asp

Ekerö kyrka kl 17.00 
JULBÖN, 
Pehr-Albin Edén, sång: Mikael Stenbaek, 
orgel: Kerstin Baldwin

JULNATTSMÄSSA
Ekebyhovskyrkan kl 23.00 
JULNATTSMÄSSA,  
Jonas Gräslund, Ekerö Gospel, piano: Daniel Stenbaek

Ekerö kyrka kl 23.00 
JULNATTSMÄSSA
Pehr-Albin Edén, Ekeröensemblen, 
dirigent: Kerstin Baldwin

Munsö kyrka kl 23.00 
JULNATTSMÄSSA,  
Lizen Anterud, Ad Mundi, dirigent: Malin Rudengren

Sånga kyrka 23.30
JULNATTSMÄSSA 
Lars Brattgård, Gabriel Suovanen sång

JULAFTON
JUL FÖR ALLA
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.

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

JULDAGEN 25/12
Adelsö kyrka kl 7.00
 JULOTTA, Lizen Anterud,  
sång: Malin Rikardsdotter, orgel: Gudrun Pettersson

Ekerö kyrka kl 7.00 
JULOTTA, Mårten Mårtensson 
Ekerö kyrkokör, dirigent: Kerstin Baldwin

Färentuna kyrka 7.00
JULOTTA Lars Brattgård,
Färingsö kyrkokör och David Kronestrand sjunger

Lovö kyrka kl 7.00 
JULOTTA, Christer Kivi,  
sång: Teresia Frödinger, orgel: Bengt Tribukait

Drottningholms slottskyrka kl  11.00 
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST, Staffan Eklund,
Lovö kyrkas kör, dirigent: Leif Asp,  
orgel: Bengt Tribukait
Hilleshögs kyrka kl 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Lars Brattgård, sång Ragnar Markusson

ANNANDAG 
JUL 26/12
Färentuna kyrka 15.00
GUDSTJÄNST MED  
STAFFANSRITT
Juris Ozolins, Färingsö  
kyrkokör och FaVo-kören 

Ekebyhovskyrkan kl 

19.00
MÄSSA I TAIZÉTON,  
Jonas Gräslund, orgel: Gudrun Pettersson
 



Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
NYÅRSAFTON 31 DECEMBER

Munsö kyrka kl 17.00

NYÅRSBÖN, Lizen Anterud, sång: 
Rebecka Kaplan Sturk, orgel: Gudrun 
Petterssson
SÖNDAG 6 JANUARI

Munsö kyrka kl 16.00

TRETTONDEDAGSGUDSTJÄNST. 
Lizen Anterud,orgel: Mait Thoäng 
Kyrkkaffe med lotterier
SÖNDAG 13 JANUARI

Adelsö kyrka kl 11.00
SÖNDAGSMÄSSA, Lizen Anterud

EKERÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 30 DECEMBER

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Pehr-Albin Edén,
orgel: Kerstin Baldwin
NYÅRSAFTON 31 DECEMBER

Ekerö kyrka kl 17.00 
NYÅRSBÖN, Pehr-Albin Edén, trumpet: 
Ludwig Frydén Kristensson, bas. Anna 
Hansson, orgel: Helena Hansspn
NYÅRSDAGEN 1 JANUARI

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas  
Gräslund, flöjt: Pernilla Hugosson, 
orgel: Helena Hansson
SÖNDAG 13 JANUARI

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Mårten Mårtensson
Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST, Jonas 
Gräslund, orgel: Helena Hansson
JULGRANSPLUNDRING
ONSDAGAR 

Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 30 DECEMBER

Skå kyrka 11.00
Gudstjänst med nattvard
Ellen Jakobsson
MÅNDAG 31 DECEMBER

Sånga kyrka 17.00
Nyårsbön, Ellen Jakobsson,  
Familjen Hillerud spelar cello
TISDAG 1 JANUARI

Timmermannens kapell 11.00
GUDSTJÄNST, Christer Kivi 
Efteråt tittar vi på Nyårskonserten från 
Wien samt äter lunchbuffé. Kostnad 80 
kr. OSA 18/12 till 08-560 209 20
SÖNDAG 6 JANUARI                      

Färentuna kyrka 15.00
MUSIKGUDSTJÄNST, Lars Brattgård, 
Färingsö kyrkokör, Hägerstens motettkör 
och musiker      
ONSDAG 9 JANUARI                        

Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA
SÖNDAG 13 JANUARI

Herman Palmsalen 15.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Juris Ozolins, JULGRANSPLUNDRING,  
dans kring granen,  korv med bröd, 
fiskdamm,  dragspelare  
ONSDAG 16 JANUARI

Timmermannens kapell 18.30                            
VECKOMÄSSA, Lars Brattgård 

LOVÖ FÖRSAMLING
NYÅRSAFTON 31 DECEMBER

Lovö kyrka kl 17.00
Christer Kivi, sång Oskar Olofson,  
orgel:: Leif Asp
TRETTONDEDAG JUL 6 JANUARI

Lovö kyrka 16.00 
”A Festival of Nine Lessons and Carols” 
Staffan Eklund, Lovö kyrkas kör, orgel: 
Martin Blomqvist, dirigent: Leif Asp, 
KYRKKAFFE 
SÖNDAG 13 JANUARI

Lovö kyrka kl 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA, 
Christer Kivi, Lovö barnkör, Klara Valkare, 
orgel: Leif Asp, JULGRANSPLUNDRING

Ett Gott Nytt År!
Ett nytt år – på ett sätt ingen dramatisk händelse. Men ändå, nyårsafton är nog speciell för de flesta av oss. 

Vi tänker tillbaka på det år som gått, ofta med glädje och tacksamhet, men ibland med förhoppningen att nästa 

år ska bli ett bättre år. Vi möter ofta det nya året med en blandning av förväntan och oro.

Kanske finns det anledning att påminna om den livsvisdom och livserfarenhet som fanns bakom de gamla 

broderade bonaderna: Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men idag hjälper Herren!

16-20 januari inbjuder alla kyrkorna tillsammans
ONSDAG 16 JANUARI 
Timmermannens kapell, Stenhamra kl 18.30
MÄSSA, medverkande från de olika församlingarna

TORSDAG 17 JANUARI 
Ekebyhovskyrkan kl 13.00-16.00 
EXISTENTIELLT HÄLSOARBETE – EN RESURS I VÅRDEN  
Känslan av livets mening, hopp och harmoni är viktiga för hur vi mår. Den  
existentiella hälsodimensionens betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa  
uppmärksammas alltmer i internationella vetenskapliga studier 
En särskild inbjudan har gått till Vårdpersonalen i kommunen

Mälarökyrkan kl 19.00
 VILSENHET – EN NY FOLKSJUKDOM
I Sverige äter vi allt nyttigare mat, motionerar mer, lever sundare och röker mindre
men ändå ser vi en ökad fysisk, psykisk och social ohälsa på flera områden. Varför
är det så? Det finns ett samband med att vi är ett av världens mest sekulariserade
folk. Att stärka den andliga/existentiella dimensionen av livet kan hjälpa oss att
må bättre.

LÖRDAG 19 JANUARI
Ekebyhovskyrkan kl 19.00 
GUD ÄR – en föreställning med elever från Kaggeholms folkhögskola
med dans, poesi och musik, Efter föreställningen Fika med möjlighet till samtal

SÖNDAG 20  JANUARI
Ekebyhovskyrkankl 16.00 
EKUMENISK GUDSTJÄNST med nattvard, söndagsskola
Ellen Jakobsson predikar, medverkande från de olika församlingarna,
Ekerö Gospel, Daniel Stenbaek piano, Pernilla Thörewik dirigent
Kyrkkaffe

SAMARRANGEMANG: EKERÖ PASTORAT, FRÄLSNINGSARMÉN KURÖN, FÄRINGSÖ FÖRSAMLING, MÄLARÖKYRKAN OCH STIFTSGÅRDEN MARIELUND

Lördagen den 19 januari 10.00-14.00 öppnar butiken 

efter juluppehållet. Inlämningen öppen tisdagen  

den 15 januari 13.00-20.00.

KYRKRADION 101,4 MHZ
lördagar 12.00-13.00
juluppehåll 29/12 och  5/1 

Vi ber för det nya året
för fred och rättvisa åt alla folk
för trygghet och försörjning 
åt varje människa
för kraft och mod åt de svaga
för medkänsla och vishet åt de starka
för en fördjupad solidaritet mellan
allt levande
för din närvaro i varje människas liv.

ur Bönboken ”Tradition och liv”

Gemensam annons för Svenska kyrkan  

Ekerö pastorat och Färingsö församling 

Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero.  

Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso

Presentation : Utifrån sin avhandling 
 ”Vilsenhetens epidemiologi - en religions- 
psykologisk studie i existentiell folkhälsa”  
presenterar religionspsykologen och prästen  
Cecilia Melder sin forskning och hur det  
existentiella folkhälsoperspektivet kan stärka  
människors hälsa och livskvalité.

Elever på dans- och bibellinjerna på
Kaggeholms folkhögskola har skapat en
föreställning direkt för kyrkorummet i
Ekebyhovskyrkan.



8  nyheter | 

EKEBYHOV | När SCB:s 
pågående bygge av ett 
+55-boende i Ekebyhov 
började ta form blev kring-
boende mäkta förvånade. 
Det de trodde skulle bli 
två trevåningshus var helt 
plötsligt sex våningar högt.

Bygget av två punkthus 
har varit ifrågasatt av dem 
som bor i området ända se-
dan det första gången kom 
på tal. Tappsunds fastig-
hetsägarförening och ett 
stort antal privatpersoner 
motsatte sig bygget med 
hänvisningar bland annat 
till att det saknade stöd i 
översiktsplanen och att det 
avsevärt skulle försämra 
boendemiljön och mark-
nadsvärdet på omkringlig-
gande fastigheter.

– Kommunen har aldrig 
lyssnat på de boendes syn-
punkter varken när det gäl-
ler höjden på husen eller 
placeringen av dem, säger 
Bengt Axelsson, som bor i 
området.

Han förlikade sig dock med 
faktum när planerna väl blev 
godkända, men när det visade 
sig att vad han trodde skulle 
vara två trevåningsbyggnader 
helt plötsligt började skjuta i 

höjden blev han upprörd.
– I bygglovet står det att det 

ska vara ett trevåningshus 
och jag tycker att kommunen 
har vilselett allmänheten när 
huset nu helt plötsligt är sex 
våningar högt, fortsätter han.

Vad som har hänt är att man 
i bygglovet förutom tre vå-
ningar dessutom har lagt till 
en källarvåning, en souter-
rängvåning samt en ”indra-
gen vindsvåning”.  Det är att 
dessa ytterligare tre våningar 
i praktiken har kommit att 
resultera i en fasad till ett 
sexvåningshus, som upprör 
Bengt Axelsson.

Från kommunens sida vill 
man dock inte medge att nå-
got fel har blivit begånget el-
ler att man avsiktligt vilselett 
de kringboende.

– Detaljplanen anger att 
tomten får bebyggas med tre 
bostadsvåningar, en souter-

rängvåning, en indragen vå-
ning och källare, alltså totalt 
fem våningar med källare. I 
planhandlingarna fanns flera 
illustrationer och perspektiv 
som på ett tydligt sätt visade 
nästan identiskt det som nu 
byggs. Jag kan med utgångs-
punkt från det inte se att de 
närboende blivit missledda, 
säger Johan Hagland, miljö- 
och stadsbyggnadschef.

Bengt Axelsson har försökt 
få fram vedertagna defini-
tioner på begreppen källar-, 
souterräng- och vindsvå-
ning, men tycker inte att han 
lyckats. Han anser inte heller 
att kommunen har kunnat ge 
honom tydliga svar på varför 
huset inte kallas för ett sexvå-
ningshus.

En förklaring är dock att de 
två våningar som kallas käl-
larvåning respektive souter-
rängvåning till viss del ligger 
under jord, men Bengt Ax-
elsson ställer sig tveksam till 
om det faktum att de på bak-
sidan till viss del ligger under 
jord är tillräckligt.

Från kommunens håll vid-
håller man dock fortfarande 
att inga fel har begåtts. 

– Flera boende har utan 
framgång överklagat såväl 

fullmäktiges beslut om att 
anta detaljplanen, men också 
den fastighetsreglering som 
skedde efter att planen vann 
laga kraft i fastighetsdom-
stol, säger Johan Hagland och 
fortsätter: 

– Detaljplanen reglerar 
förutom våningar både en 
högsta byggnadshöjd och 
en högsta totalhöjd. Höjd-
bestämmelser säkerställer 

att de konsekvenser och 
den påverkan som byggna-
derna får på omgivningen 
på grund av höjden följs 
när det gäller till exempel 
skuggning, insyn, stads- 
och landskapsbild.

Bengt Axelsson, som accep-
terat att husen som står ut-
anför hans fastighet kommer 
ha den höjd de har, vill dock 

gärna få ett medgivande från 
kommunen om att husen 
inte är tre våningar höga.

– Jag vill att kommunen 
ska erkänna att det är ett sex-
våningshus som de har byggt 
istället för att komma med 
glidande svar, säger han.

LO BÄCKLINDER

Tre våningar som blev sex

KOMMUNEN | Under kom-
munfullmäktiges sista sam-
manträde för året den 11 
december delades i vanlig 
ordning ett antal stipendier 
ut. Såväl miljöföregångare 
som utvecklingssugna kom-
munanställda tog emot 
blommor och diplom.

Årets miljöstipendium 
delades mellan Torbjörn 
Svensson och Maria Sjö-
mander från Adelsö och 
Färingsö församling. De 
två förstnämnda fick 7 500 
kronor för ”öppet och en-
gagerat naturvårdsarbete” 
och Färingsö församling fick 
samma summa för ”engage-

rat miljöarbete som förebild 
för andra”.

Bland de stipendier som 
delas ut till kommunställda 
gick förskolestipendiet till 
Anna Klara Essén och Elin 
Johannisson på Drottning-
holms förskola för en peda-
gogistautbildning i Reggio 
Emilia.’

Det första skolstipendiet fick 
Pia Rehn, Träkvista skola för 
att ordna en föreläsning med 
Ross Green, lektor vid Har-
vard Medical School samt 
workshop och litteratur 
kring Greens metod ”Col-
laborative Problem Solving”. 

Susanne Eriksson, Sten-

hamra skola, tog emot ett sti-
pendium som ska möjliggöra 
hennes deltagande i 90-po-
ängskursen ”Specialisering 
mot språk-, skriv- och läsut-
veckling” vilken är en profes-
sionsutbildning till speciallä-
rarexamen. 

Även Kerstin Hasselblad, 
Ekdungen tog emot stipen-
dium för att läsa vidare till 
Silviasyster steg två.

I de övriga verksamheter-
na fick Cecilia Tzaou, Ekerö 
kulturskola stipendium för 
att läsa magisterutbildning i 
Community Dance på Trini-
ty Laban Conservatoire of 
Dance and Music i London. 

Ett par av de stipendier 

som vanligtvis delas ut under 
kommunfullmäktige sakna-
des dock i år.

– Vad gäller barn- och ut-
bildningsnämnden håller de 
på och gör om sitt stipendi-
um mot våld och vandalise-
ring, därför är det inte utlyst 
i år. Kultur- och fritidsnämn-
den kommer inte heller att 
dela ut ungdomsledarsti-
pendiet utan lägger in det i 
nästa års utdelning av nya 
stipendier och priser på den 
planerade galan den 14 mars, 
säger Åsa Lindgren, nämnd-
sekreterare.

LO BÄCKLINDER

KOMMUNEN | Enligt en 
rapport som Rädda barnen 
nyligen publicerade finns 
det 362 barn i Ekerö kom-
mun som lever i ekonomisk 
utsatthet. Minskningen är 
bara marginell sedan senas-
te mätningen.

Rapporten som utgår från 
2010 års statistik från Statis-
tiska centralbyråns statistik 
kring hushållsekonomi visar 
att siffrorna för kommunen 
endast har sjunkit med 0,2 
procentenheter sedan senas-
te mätningen 2009 och idag 
ligger på 5,2 procent. Med 
det hamnar Ekerö på plats 10 
bland de kommuner som har 

minsta andelen utsatta barn i 
landet.

– Jag har tagit del av barn-
fattigdomsrapporten och 
glädjande nog så ligger Ekerö 
bland de kommuner som har 
den lägsta barnfattigdomen. 
Men vi jobbar på att bli ännu 
bättre och vi har ett starkt 
barnsperspektiv. Bland an-
nat nu till jul får familjer med 
försörjningsstöd ett extra 
tillägg för julklappar, berättar 
Johan Pehrsson, socialchef.

Totalsiffrorna för hela lan-
det visar att 242 000 barn 
lever i ekonomiskt utsatthet 
i landet.

LO BÄCKLINDER

Barnfattigdomen fortsatt 
hög enligt Rädda barnen JUNGFRUSUND | Från den 

1 januari 2013 betalar fär-
jeresenärer på Ekeröleden 
för resan i automater eller 
med sms. Systemet införs 
för att öka säkerhet och ef-
fektivitet.

Resor på Ekeröleden har 
hittills kunnat betalas med 
betalkort i automater i fär-
jelägena vid Jungfrusund 
och Slagsta, på färjorna el-
ler med sms. 

I och med kontantstoppet 
minskas transporter och 
administration samtidigt 
som säkerheten ökar. Syste-
met med sms-biljetter har 
testats sedan i augusti. När 
det är fullt utbyggt kommer 
klipp- och periodkort även 

att kunna köpas via inter-
net.

– Vi har tryck på oss att 
öka säkerhet och effektivi-
tet. Med det nya systemet 
kan vi ta bort kontanthan-
teringen. Inom sex måna-
der kommer all biljetthan-
tering att ske elektroniskt, 
säger Michael Lindqvist, it-
strateg och projektledare på 
Färjerederiet.

Ekeröleden går mellan 
Jungfrusund på Ekerö och 
Slagsta i Botkyrka. Det är 
en av landets tätast trafike-
rade vägfärjeleder med mer 
än 800 000 transporterade 
fordon under 2011. 

Boende i Ekebyhovsområdet där SCB bygger två nya hus, tycker att de har blivit vilseledda av kommunen när 
det kommer till antalet våningar.              Foto: Lo Bäcklinder

”Kommunen har 
aldrig lyssnat 
på de boendes 
synpunkter”

Slut med kontanthantering på Ekeröleden 

Färingsö församling fick tillsammans med Maria Sjömander och 
Torbjörn Svensson ta emot kommunens miljöstipendium.

 Foto: Lo Bäcklinder

Stipendieutdelning på årets sista kommunfullmäktige

Vid årsskiftet försvinner möjligheten att betala kontant på Ekeröleden. 
 Foto: Ove Westerberg



vid försäljning av sitt hus under perioden  
 

Talande siffror... 

Källa: Mäklarstatistik 

Ring oss och prata boende. Vi har koll på 
Ekerös bostadsmarknad och guidar dig 
till en lyckad bostadsaffär.  

 
0708-37 03 03 

Maria Pettersson 
0737-28 63 28 

Lena Falck 
070-759 59 97 

Carola Sellman 
0702-56 00 77 

Amelie Keiller 
08-560 328 40 

Mia Falk 
08-560 328 40 

Cecilia Ternow 
0709-49 24 92 

Ännu mer talande siffror... 

Tack för förtroendet! 

God jul och Gott nytt år  
 

önskar vi på  
 

Mäklarringen Ekerö 

Lokalt kontor:  
Telefon: 08-560 328 40 
Mail: ekero@maklarringen.se 

Se vårt utbud av bostäder på www.maklarringen.se/ekero 

Du når oss på 
eller på ekero@maklarringen.se 
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KOMMUNEN | Kommunen 
satsar nu på ett utökat 
samarbete med arbetsför-
medlingen och de lokala 
företagarna för att skapa 
fler arbetstillfällen.

Näringslivsrådet i kommu-
nen inbjöd de lokala företa-
garna på frukostmöte den 11 
december. Helena Anders-
son och Thomas Linder från 
arbetsförmedlingen Solna/
Ekerö berättade att de har 
ett starkt fokus på kontak-
ten med företag och beskrev 
olika vägar till rekrytering av 
personal och hur företagare 
kan få hjälp  av arbetsförmed-
lingen vid nyanställningar 
hur behovet än ser ut. 

De berättade även om eko-
nomiskt stöd och personella 

stödresurser som finns för 
företag som tar emot prakti-
kanter eller arbetslösa ung-
domar.

Kent Söderberg, VD för 
Adelsö el samt Farmartjänst, 
berättade om sina erfarenhe-
ter av att ta in elever i företa-
get. Han startade Adelsö el 
för tjugo år sedan. Idag har 
han ett tjugotal anställda. När 
han började var han ensam, 
men började tidigt att ta in 
elever från yrkesskolor.

– Mina två första anställda 
var elever från början. De 
är tyvärr inte kvar, men det 
gjorde att jag fortsatte att ta 
emot elever och idag tar vi 
femton elever per säsong. Av 
dessa femton blev i våras tre 
stycken anställda, berättade 
Kent Söderberg.

Rickard Hagenrud, studie- 
och yrkesvägledare från väg-
ledningsenheten på kom-
munen tog vid och berättade 
bland annat om ett projekt 
inom kommunen med ung-
domar i åldrarna 16 till 24 år 
som hoppat av studier. Ar-
betet går ut på att lotsa dem 
vidare in i yrkeslivet.

– Arbetet har pågått i ett års 
tid och flera av dessa ungdo-
mar har fått jobb, sa Rickard 
Hagerud.

En annan viktig arbetssö-
kande grupp är de inflyttade 
flyktingarna i kommunen.  
Hanna Lagerlöf, kommunens 
flyktingsamordnare kunde 
ge en diger lista på den breda 
kompetens som finns bland 
de inflyttade.

– De har arbetat som tolk, 
kock, bagare, snickare, må-
lare, byggnadsarbete, på fa-
brik och inom handel för att 
nämna några. Deras problem 
är att de sällan har sina kom-
petenser på papper. Man har 
lärt sig på plats helt enkelt, 
förklarade Hanna Lagerlöf.

Anders Anagrius, nämnd-
ansvarig för barn- och ut-
bildningsnämnden var siste 
talare på mötet.

– Tittar man på hur många 
ungdomar som är mellan 16 
och 2 4 år i kommunen, är 
det 3000. På Ekerö finns det 
3000 företag. Men hur ska 
man då få tag på dessa ung-
domar som kanske hoppat 
av gymnasiet, tröttnat på 
skolan och sitter och spelar 

dator hela natten? Ett sätt 
som vi tittar på är naturligt-
vis att knyta ihop det med 
arbetsförmedlingen, men 
kanske framförallt att sam-
arbeta med er företagare 
och att ha en samordning 
kring detta, sa Anders Ana-
grius.

Bland annat arbetar man 
nu med att tillsammans 
med arbetsförmedlingen, 
få till en praktiksamordnare 
som ska vara kontaktperson 
men som även ska bygga 
upp en praktikbank.

– Jag tror att möjlighe-
terna är betydligt större än 
hindren. Det handlar om att 
hitta vägar att gå runt hin-
dren. Det är det vi arbetar 
med nu närmast, fortsatte 
Anders Anagrius.

Han berättade också att kom-
munen ligger bra till med att 
ha en omfattande vuxenut-
bildning. Även sommarjob-
ben togs upp och också här 
efterlystes ett större sam-
arbete med företagarna då 
kommunen självt inte kan 
fungera som en ”sommar-
jobbsfinansiär”.

– Det är så viktigt för ung-
domarna att få ett sommar-
jobb. Då får de äntligen en 
referens. Har man en enda re-
ferens, har också arbetstaga-
ren en möjlighet att ringa och 
få ett omdöme om personen 
som söker jobb. Ju fler refe-
renser man har, desto större 
möjligheter öppnar sig, sa 
näringslivschef Stefan Pellén.

                           EWA LINNROS

KOMMUNEN | I förra 
numret skrev vi om brister 
i ventilationskontroller i 
skolorna och den i det när-
maste obefintlig kontroll av 
situationen från byggnads-
nämnden. Nu ska rutinerna 
ses över.

De obligatoriska ventila-
tionskontrollerna (OVK) som 
gjordes av kommunens sko-
lor för snart två år sedan visa-

de på många och stora brister. 
Besiktningsprotokollen var 
dessutom undermåliga då 
flera luftflöden inte ens blivit 
uppmätta.

Åtgärdsarbetet har också 
tagit mycket lång tid. Vid 
situationer som i detta fall, 
då  åtgärdsarbetet är så om-
fattande och tar mycket lång 
tid, ska en detaljerad tidsplan 
upprättas. Det är byggnads-

nämnden som, tillsammans 
med byggnadsägaren, ska ta 
fram en utförlig tidsplan där 
det klart och tydligt finns 
ett datum för när åtgärderna 
ska vara klara. Men bygg-
nadsnämnden i kommunen 
har inte tagit del av vare sig 
besiktningarna eller uppfölj-
ningen av dessa.

– Vi har egentligen ingen 
bra ursäkt från byggnads-
nämndens sida till att det har 

blivit så här. Vi har helt enkelt 
inte skapat några bra rutiner 
för att följa upp OVK-besikt-
ningarna. De sker på delega-

tion, därför är det ingenting 
som nämnden klubbar utan 
det ska skötas helt enkelt. 
Men det är ingen anledning 
för nämnden att inte ta det 
ansvaret och se till att det blir 
gjort, säger byggnadsnämn-
dens ordförande Lennart 
Nilsson (M) och fortsätter: 

– Jag har förstått att på nå-
got vis har tekniska kontoret 
behållit besiktningsproto-
kollen för sig själva och inte 

delgett statsarkitektkontoret 
dem. Statsarkitektkontoret 
ska givetvis se till att få dem. 
Men vi ska inte säga att  nå-
gon annan har gjort något 
fel utan vi har inte något bra 
system för att följa upp det 
och det ska vi ta fram nu. Vi 
ska titta över det här på första 
mötet i januari och få till ett 
system som fungerar. 

   
EWA LINNROS

Kommunen satsar på samarbete med arbetsförmedlingen och de lokala företagen

Byggnadsnämnden medger sitt misstag
”Vi har egentligen 
ingen bra ursäkt 
från byggnads-
nämndens sida”

Julklappstips                    
                  på öarna!

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Vi har Julklapparna
 som passar alla. 

Presentkort är alltid lika 
uppskattat att ge som att få. 

Välj på behandlingar,produkter 
och smycken

Vi har öppet alla lördagar fram 
till jul.

Välkommen/Katarina & Gunilla

 

Ett presentkort 
är den perfekta 

julklappen 
till dina nära 

och kära

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 

Mateus

Ceannis
Gerbera

Kläder, smycken mm
Savon de Marseille

Öppet alla dagar fram till jul

TRÄKVISTA TORG  560 354 90  www.manickasbod.se
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God Jul !
Vakuumförpackare håller maten färsk upp till 5 gånger 
längre än konventionella förvaringsmetoder – skyddar 
dessutom mot frostskador. Fantastisk till marinering 
av fisk och kött – klart på några minuter. Påsarna kan 
användas i mikrovågsugn och i sjudande vatten – perfekt 
för uppvärmning av mat. Påsarna kan återanvändas och 
tål maskindisk.

ESPRESSO-
BRYGGARE 
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LUFTFUKTARE
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605706

SKRUVDRAGARE
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25 delar2222225

DREMEL 
MULTIVERKTYG
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PINGVIN
LED
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678116

VAKUUM-
FÖRPACKARE

 1295:-

PELLETSKORG

 349:-
680185

STÄNGT:  julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton och nyårsdagen.



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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare

DROTTNINGHOLM | Her-
tigarnas stall är en av de 
första byggnaderna som 
möter besökare till Ekerö 
kommun. Byggnaden har 
dock ett skamfilat yttre 
men nu satsar Ekerö bostä-
der närmare en miljon 
kronor på restaurering av 
husets fasad.

Den 12 december inbjöds 
de boende i Hertigarnas 
stall till Luciafirande hos 
arkitektfirman Pål Ross, 
som tidigare i år flyttade in 
i byggnaden. Gästerna hade 
utlovats en överraskning. 

Ekerö bostäder äger fast-
igheten sedan 2011. Bolagets 
VD Ingemar Garneland och 
styrelseordföranden Inge-
mar Hertz (M) tillkännagav 
överraskningen.

Ekerö bostäder har beslutat 
att satsa en miljon kronor på 
att restaurera Hertigarnas 
stalls fasad. 
– Jag tycker att det är viktigt 

att det ser propert ut. Det är 
ju vår entré till kommunen. 
Det är ett gammalt, fint hus. 
Det är därför vi har priori-
terat det. Tyvärr är det så att 
pengarna räcker inte till allt, 
men det här har vi lyckats 
få fram pengar till och det 
tycker jag är bra, säger Inge-
mar Hertz.

Huset är K-märkt vilket 
innebär att arbetet görs i 
samarbete med länsstyrel-
sen.

– Det blir lite mer omfat-
tande för att vi ska kunna 
uppfylla deras krav. Vi hål-
ler på att ta fram underlag 
för arbetet nu och restau-
reringen kommer att ske 
under 2013, säger Ingemar 
Garneland.

Underhållet av Herti-
garnas stall har länge varit 
eftersatt. Kommunen som 
tidigare ägde Hertigarnas 
stall, började år 2010 att re-
novera fönstren på byggna-
den och takpannorna. 

Fasaden har dock sprickor 
och behöver fortfarande 
rustas upp och alla fönster 
är ännu inte åtgärdade. Detta 
kommer också att bli åtgärdat 
nu. 

2012 flyttade arkitektfirman 
Pål Ross in i en av husets 
lokaler. Men innan inflytt-
ningen, lät Pål Ross göra en 
grundlig renovering av den-
na lokal. 

– Byggnaden har under 
årens lopp förändrats. Det 
som våra lokaler varit med 
om tidigare var dessvärre 
inte förädling och det är djupt 
sorgligt. Detta har vi nu rättat 
till, förklarar Pål Ross.

I denna lokal har tidigare 
inbyggda valv åter kommit 
fram då taken höjts och reno-
veringen har en tydlig linje 
med att just förädla lokalen 
och ta hänsyn till byggna-
dens historik.              

                 

                           EWA LINNROSEkerö bostäder satsar en miljon kronor på att restaurera fasaden på Hertigarnas stall.             Foto: Ewa Linnros

FAKTA HERTIGARNAS STALL

>> Hertigarnas stall är som namnet antyder, en före detta stallbyggnad. Byggnaden uppfördes på 1780-talet, troligen efter ritningar av Carl Fredrik Adelcranz, kunglig arkitekt. Byggna-
den behöll sin stallfunktion under hela 1800-talet och en bit in på 1900-talet, men inrymde också bostäder med låg social status. Mellan 1924 och 1973 drevs en värdshusrörelse i bygg-
naden, vilket medförde omfattande invändiga förändringar. Södra delen av byggnadens huvudvåning byggdes om 1979 för att avpassas till kontorsvderksamhet. Denna rörelse gick 
i konkurs 1981 och all verksamhet i Hertigarnas stall upphörde. Byggnaden stod därefter tom. 1985 förvärvade Ekerö kommun Hertigarnas stall som inredes till pensionärsbostäder. 
2011 köpte Ekerö bostäder byggnaden. Hertigarnas stall är sedan 1986 ett byggnadsminne och ingår i världsarvet Drottningholm.                                                   Källa: Riksantikvarieämbetet

Ekerö bostäders VD Ingemar Garneland, bolagets styrelseordförande Ingemar Hertz, Ulrik Andersen, vice 
ordförande och arkitekt Pål Ross berättade om den nya satsningen då arkitektfirman Pål Ross bjöd de boende 
i Hertigarnas stall på Luciafirande.                                                                                                                                  Foto: Ewa Linnros

FÄRINGSÖ | Länsstyrelsen 
har upphävt kommunfull-
mäktiges beslut om att 
anta detaljplanen för buss-
depån på Enlunda.

Den 15 december 2011 be-
slutade kommunfullmäk-
tige att anta detaljplanen 
för Enlunda bussdepå på 
Färingsö. 

Beslutet har överklagats 
av flera privatpersoner samt 
även Karlshems ridklubb 
och Eneby-Enlunda vägför-
ening.

– Det är klart att det här 
var en missräkning för 

kommunens del. Vi har un-
der en lång tid planerat för 
utflyttning av bussdepån 
från Ekerö centrum och 
etableringen på Färingsö. 
Nu måste vi noggrant ana-
lysera beslutet och se vilka 
konsekvenser det medför, 
säger Jonas Orring, exploa-
teringschef på kommunen.

De som överklagar yrkar 
att en miljökonsekvensut-
redning genomförs. Man 
menar också att alterna-
tiva platser inte har utretts 
på allvar. Vidare att den 
bergskärning som kom-

mer att ske utgör ett stort 
ingrepp i miljön. Man hän-
visar även till att det finns 
fornlämningar i området 
som kommer att påverkas 
samt att den sällsynta och 
fridlysta vita blåsippan väx-
er i området. 

Också det faktum att 
området förtätas vilket 
kommer att innebära att 
många barn behöver pas-
sera bussdepån och korsa 
både Enlundavägen och Fä-
rentunavägen, vilket skulle 
innebära risk för person-
skador.

– Vi har träffat avtal med 

Trafikverket om att vi ska 
göra en cirkulationsplats vil-
ket gör att vi kommer att få 
en trafiksäker angöring till 
SL-depån. Den biten känner 
vi oss väldigt trygga med, 
fortsätter Jonas Orring.

Länsstyrelsen beslut, daterat 
den 5 december, lyder som 
följer: ”Sammantaget finner 
länsstyrelsen att en exploate-
ring i enlighet med gällande 
detaljplaneförslag medför 
en sådan betydande mil-
jöpåverkan att kommunen 
varit ålagd att göra en miljö-
bedömning och inom ramen 

för denna även upprätta en 
miljökonsekvensbeskriv-
ning vari denna miljöpåver-
kan identifieras, beskrivs och 
bedöms. Länsstyrelsen fin-
ner därför att det föreligger 

skäl att upphäva antagande-
beslutet.”

– Det finns två vägar att 
hantera det här. Det ena är att 
vi tar fram en komplett mil-
jökonsekvensbeskrivning 
och tar upp det för antagande 
i kommunfullmäktige igen. 
Det andra är att vi överklagar 
det här domslutet till mark- 
och miljödomstolen. Men 
vi får internt bland tjänste-
männen och även bland po-
litikerna, fundera lite grann 
på hur vi ska göra, avslutar 
Jonas Orring.                          

 
                           EWA LINNROS

”Vi får internt 
bland tjänste-
männen och även 
bland politikerna, 
fundera lite grann 
på hur vi ska göra”

Hertigarnas stalls
fasad renoveras

12  nyheter | 

Detaljplan för bussdepån upphävs 
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Tjuvkika på julens nyheter redan nu. Välkommen till Bromma Blocks!



Illegal nedskräpning 
utanför Lambarudd
EKERÖ | I juni berättade MN om de läm-
ningar av stöldgods, kanyler och rester av 
tältläger som hittats av privatpersoner på 
flera av de småöar som ligger mellan Grubb-
holmen och Hässelby holme utanför Lam-
barudd. Lämningarna finns fortfarande kvar 
och nu har istället en tvist uppstått mellan 
kommunen och Statens fastighetsverk som 
äger marken som ligger inom Ekerös kom-
mungräns.

– De anser att vi ska betala saneringen, 
men jag tycker inte att det är vår sak att lägga 
ner så mycket skattepengar på något som 
inte är vårt ansvar säger, Lars Johnsson, in-
tendent på tekniska kontoret.

Från Statens fastighetsverks sida hänvisar 
man till en dom som ska vara prejudiceran-
de och gå ut på att om det är en tredje part 
som stått för nedskräpningen så har fastig-
hetsägaren ingen skyldighet att städa. Än är 
det dock inte juridiskt utrett vem som bär 
det egentliga ansvaret.

Diskussionerna mellan de två parterna 
har nu gått i stå. Under tiden väntar boende 
i närområdet och Mälarö jaktvårdskrets på 
besked om vad som ska hända.

– Vi har lämnat ett erbjudande om att vi 
kan städa upp till en reducerad kostnad om 
betalningen kan gå till vår ungdomsverk-
samhet. Vi har de försäkringar som behövs 
och det mesta kan eldas på plats, bara vi kan 
få ett eldningstillstånd, säger Bo Liljegren, 
från Mälarö jaktvårdskrets.

Dessertdrottningens 
nya liv utan sötsaker
KOMMUNEN | Dessertdrottningen och 
ekeröbon Charlotta Malhotra Lithman blev 
i början av september Dagens nyheters år-
liga kom-i-form-person. Med lust och iver 
kastade hon sig in i nya vanor både när det 
gäller mat och träning. Från att ha varit en 
kokboksskrivande, surdegs-, dessert- och 
pastaälskande person som inte tränade 
överhuvudtaget, skulle hon börja leva efter 

kolhydratfattig kost och motionera i stort 
sett dagligen. När MN skrev om henne sist 
hade två veckor gått och Charlotta var full av 
tillförsikt och energi.

– Jag som inte har motionerat i hela mitt 
liv kan efter ett par veckors joggingturer ti-
digt på morgnarna till och med tycka att det 
är roligt, sa hon då.

Efter drygt tre månader kan Charlotta 
konstatera att hon uppnått ett av sina mål 
med omläggningen av vanor. Nu kommer 
hon med lätthet i sina gamla, tidigare myck-
et för trånga jeans och de sitter till och med 
löst. Trots att hon lovat att inte väga sig kan 
hon konstatera att hon gått ner åtta kilo.

– Det som har varit svårast har varit att 
hela tiden motivera mig till att hålla igång 
med träningen. Närheten till gymmet är 
dock toppen och jag vet att det fungerar bäst 
om jag tränar på morgonen före jobbet. Det 
tänker jag hålla fast vid. Jag fick ont i knät un-
der en period och det gjorde att jag tappade 
motivationen lite när jag ville träna men inte 
kunde, berättar hon. 

När det gäller matvanorna kan hon kon-
statera att hon saknar pasta och surdegsbröd 
emellanåt, men brukar resonera med sig 
själv om att det inte är någon fara att äta det 
hon vill ibland, bara det inte blir varje dag.

Hon tror dessutom att hon kommer att 
fortsätta att leva enligt sina nya, sundare va-
nor.

– Jag kommer att behålla matvanorna och 
även träningsvanorna. Jag kommer däremot 
inte träna varje dag, men minst tre gånger i 
veckan.

Projektet är inte helt avslutat utan det 
blir en uppföljning i april då det är tänkt att 
Charlotta ska klara av att springa en mil. I 
september kommer hon också ut med en 
bok som heter ”Jag börjar på måndag” och 
som ska handla om hennes väg till att lägga 
om sina vanor.

Avfallsdumpning ökar 
på många håll

DROTTNINGHOLM | IUnder året så har den 
ökande nedskräpningen runt om i kommu-
nen varit ett stort och kostsamt problem. 
Däck, latrintunnor, byggavfall och uttjänta 
kylskåp är exempel på vad som påträffats på 
rastplatser och i skogsdungar. Bortforsling 
och sanering belastar skattebetalarna och när 
MN skrev om problemet i april uppskattade 
Lars Johnsson, intendent på tekniska konto-
ret, att det årligen kostar mellan 50 000 och 
60 000 kronor att städa upp. Detta jämförde 
han med vad en fin lekplats skulle kosta.

Sedan dess har problemet eskalerat ytter-
ligare.

– Även om vi till stor del använder oss av 
kommunens dagliga verksamhet Tornvil-
lan, vilket håller nere kostnaderna betydligt, 
räknar vi ändå med att städningen kostar 100 

000 kronor på ett år, säger Lars Johnsson.
Som exempel berättar han att för två må-

nader sedan hittades två stora säckar för byg-
gavfall fyllda med asbest vid utkikspunkten 
ovanför Sandudden.

– Då var vi tvungna att ta in ett externt 
företag för att sanera vilket kostade 50 000 
kronor. 

Ytterligare ett problem kring avfalls-
dumpningen är att många andra markägare 
har sin mark insprängd i kommunens om-
råden. När då allmänheten upptäcker att nå-
gon kastat skräp utgår de från att det är kom-
munens mark och ringer dit och anmäler. 
Det blir då kommunen som i sin tur måste få 
markägaren att städa upp.

– Just nu för jag diskussioner med en stor 
markägare om att de måste ta sitt ansvar och 
städa upp skräp som någon annan lämnat på 
marken.

Stora elproblem 
på Adelsö under året
KOMMUN | Under de senaste två åren har 
delar av Adelsö drabbats hårt av strömav-
brott. Även om det senaste tiden varit bättre 
så är orsaken ännu inte hittad.

– Sedan början av 2011 har de aktuella om-
rådena haft 26 oplanerade strömavbrott och 
7 planerade avbrott på två linjer från Munsö 
ställverk mot Adelsö, berättar Carola Hjer-
tén, kommunikationsansvarig på Fortum 
och fortsätter: 

 – För att försöka komma till rätta med 
problemen har vi vidtagit en lång rad åtgär-
der, till exempel underhållsbesiktning både 
tills fots och med hjälp av helikopter, provat 
skyddsutrustning, kontrollerat åskskydd, 
bytt en trasig isolator och satt upp en utrust-
ning som ska kunna ringa in var ett fel är när 
det inträffar. Tidigare i höstas gjorde vi också 
en helikopterbesiktning med en specialka-
mera som kan se skador som inte syns med 
blotta ögat.

Trots alla undersökningar har felet inte 
kunnat hittas, men det finns teorier om vad 
det kan bero på.

 – En tänkbar orsak till avbrotten kan vara 
alla fåglar som sitter på ledningarna när sä-
desfälten tröskas under augusti och sep-
tember. Det var då som vi hade flest ström-
avbrott och efter det har situationen blivit 
bättre. En annan tänkbar orsak kan vara träd 
eller grenar som kommit åt ledningen. 

Carola Hjertén berättar även att Fortum 
kommer att fortsätta att leta efter felet och 
närmast kommer att se över ledningsga-
torna mer noggrant. Varje år flyger Fortum 

även över ledningarna och gör en ordinarie 
driftbesiktning med hjälp av helikopter och 
genomför röjning i ledningsgatorna med re-
gelbundet intervall. 

När det gäller allmänna förbättringar av 
elnätet på Adelsö berättar Carola Hjertén att 
det förs diskussioner om vad som kan göras.

– På längre sikt finns det planer på flera pro-
jekt, även om det inte har tagits några beslut 
ännu om exakt när dessa ska genomföras. Vi 
tittar bland annat på södra Adelsö, där målet 
är att bygga ihop näten som har byggts vid 
Hovgården och Hallsta med ledningen som 
finns vid Alviken. Vi tittar även på möjlighe-
ten att bygga om och förstärka nätet upp mot 
Stenby och Marielund, för att till slut binda 
ihop Adelsönätet med nätet på Munsö.

Branden i Gustavalund 
påverkade många
GUSTAVALUND | I mitten av september eld-
härjades fem lägenheter i Gustavalund och 
personerna som bodde där fick evakueras 
till tillfälliga bostäder. Rivningen av byggna-
derna som totalförstördes har nu påbörjats 
och lagom till påsk ska återuppbyggnaden 
inledas. I oktober, drygt ett år efter branden, 
beräknas nya lägenheter stå färdiga för de 
boende som väljer att flytta tillbaka.

– Det har tagit lång tid att få klart alla till-
stånd och få fram ritningar som nu är an-
passade till de nya regler kring material och 
byggstandard som kommit till sedan husen 
byggdes, berättar Maud Holmgren, ordfö-
rande i bostadsrättsföreningen Bokskogen 
som de drabbade lägenheterna tillhör.

Gällande brandorsaken är den ännu inte 
klarlagd. En person satt anhållen i ett tidigt 
skede, men är släppt sedan en tid tillbaka 
och i nuläget finns ingen misstänkt.

– Brottet rubriceras fortfarande som 
mordbrand, men jag väntar in ett beslut från 
åklagaren om att ärendet inte längre ska vara 
åklagarlett för att kunna gå vidare med ut-
redningen, berättar Ulf Örtberg, Västeror-
tspolisen.

Från kommunens sida är man i efterhand 
nöjd med hur alla insatser samordnades i 
samband med brandtillfället.

– Vi kan konstatera att alla inblandade 
lyckades med allt de skulle göra och det visa-
de sig att vår beredskapsplan fungerade per-
fekt. Nu gäller det att vi lyckas fortsätta att 
hålla våra rutiner och även om vi naturligt-
vis hoppas att inget liknande ska hända, så 
måste vi ha en fungerande plan, säger Stefan 
Persson, kommunens säkerhetssamordnare

LO BÄCKLINDER
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LAMBARUDD | Stöldgods, 

kanyler och rester av tält-

läger har hittats av privat-

personer på flera av Ekerö 

kommuns obebodda småöar 

mellan Grubbholmen och 

Hässelby holme utanför 

Lambarudd. Nu börjar boen-

de på näraliggande öar att 

tröttna på att ingen tar tag 

i att rensa upp i de illegala 

bosättningarna.

– Vi noterade under förra 

sommaren att det var män-

niskor som campade på öarna 

och att det blev en mer och 

mer permanent bosättning, 

berättar en lambaruddsbo 

som så småningom tog båten 

över och kunde konstatera att 

ett tältläger tagit form med 

både nybyggda skjul och tält.

Grillplatser, högar med 

sprutor och stulet byggma-

terial varvades med plast-

dunkar, sopsäckar och möb-

ler i en salig röra. Flera båtar 

hittades vid strandkanten 

och talar för att de som nytt-

jar platsen har kommit från 

vattnet, även om det finns en 

landförbindelse vid lågvatten 

till just den platsen. Sjöpo-

lisen kontaktades, men inte 

ens efter påtryckningar har 

någon från polisen varit där 

för kontroll enligt anmälaren.

– Jag vet att jag skickade 

ut en patrull som var där 

förra sommaren. Dock är det 

kommunen som måste driva 

ärendet om det är fråga om en 

avhysning och ta hjälp av den 

lokala polisen, säger Tomas 

Eriksson, gruppchef på sjö-

polisen.
Han beskriver problemen 

med att bli av med den här 

typen av boplatser som är ett 

välkänt fenomen runt om i 

Stockholmstrakten. Oftast 

krävs insatser både från kro-

nofogden och från tingsrät-

ten, vilket är tidskrävande att 

få till stånd. 

Nyligen upptäcktes även att 

ytterligare en holme i om-

rådet blivit föremål för en 

färsk bosättning. Möbler och 

husgeråd vittnar om att nå-

gon eller några planerar att 

tillbringa sin sommar invid 

vattnet på en öde ö.

Vid kontakt med Ekerö 

närpolis är intresset stort för 

att ta reda på vad som försig-

går på platsen.

– Vanligtvis är det narko-

maner som ligger bakom den 

här typen av bosättningar. 

Om det är fråga om nedskräp-

ning så kan vi avhysa dem 

och likaså om det handlar om 

narkotikabrott eller stöld och 

häleri, berättar Tommy Stier-

nerlantz, närpolischef.

Polisen behöver dock en an-

mälan för att kunna besöka 

platsen och utreda om det har 

förekommit någon brottslig-

het och inväntar att någon av 

dem som upptäckt platsen 

hör av sig.

Ansvaret för städningen av 

platsen ligger på markägaren 

Ekerö kommun.

– Om kommunen ska åt-

gärda det här behöver vi an-

lita en specialentreprenör 

med tanke på att det även 

finns avfall med smittorisk. 

Saneringen kan kosta mellan 

50 000 och 100 000 kronor, 

förklarar Lars Johnson, inten-

dent på tekniska kontoret.

Han berättar att kommu-

nen nu diskuterar hur man 

ska gå vidare med ärendet. 

En mindre kostsam lösning 

har dock uppenbarat sig då 

en förening som är verksam i 

området har hört av sig med 

ett erbjudande om att städa 

upp platsen mot en reduce-

rad kostnad.

LO BÄCKLINDER

Olagliga bosättningar på öde öar

” Vanligtvis är 

det narkomaner 

som ligger bakom 

den här typen av 

bosättningar”

På minst två platser på Ekerö kommunens obebodda öar utanför Lambarudd har vad som tros vara narkoma-

ner byggt upp tältläger och lämnat mängder av avfall och även högar med använda kanyler efter sig. 
 Foto: Ekerö kommun

Året som gick 2012 
– vad hände sedan?



Nu har hela Hjordnäras Ekologiska sortimentet 

Tappström

Vi har ett nära samarbete med våra kor.
Cirka 20 meter.

Ja, så är det faktiskt. En av våra gårdar ligger så nära att du kan se korna 
från mejeri-fönstret i Hjo. Och tro det eller ej, men det påverkar smaken. 

När Bengt och Ulla startade Hjordnära på Nygården för 15 år sedan, 
bestämde de sig för att satsa på småskaligt och ekologiskt. För om man 
behåller råvarans alla fi na egenskaper så blir det ju gott i slutändan också.
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Folkomröstningen
KOMMUNEN | Den 25 mars skedde folk-
omröstningen om det kommunal bolaget 
Ekerö bostäder skulle säljas eller ej. 66 pro-
cent röstade nej till försäljningen av Ekerö 
bostäder och 33 procent röstade ja. Allian-
sen hade satt 50 procents valdeltagande 
som en gräns för att följa resultatet, men 
valdeltagandet hamnade under 45 procent.

– Även om valdeltagandet var så pass 
lågt följer vi i alliansen folkomröstningsre-
sultatet då valutgången bland de röstande 
var väldigt tydlig, sa kommunstyrelsens 
ordförande Peter Carpelan (M).

Med andra ord blev det ingen försäljning 
men det blev heller inget badhus i kommu-
nen. För även om det inte uttalats tidigare 
att förutsättningen för att bygga ett badhus 
var att sälja Ekerö bostäder, så visade det sig 
att så var fallet trots allt. Den 20 november 
på kommunfullmäktiges möte lades pla-
nerna för badhuset ner.

– Att sälja Ekerö bostäder har funnits 
med i alliansens planer redan då vi började 
tala om ett badhus, svarar Peter Carpelan.

Larm om Kullen 

EKERÖ | I maj slog ett huvudskyddsom-
bud på Kommunal larm om ett flertal 
brister på äldreboendet Kullen.

Huvudskyddsombudet krävde en rad 
åtgärder på Kullen som drivs av Carema 
care. Det rörde sig bland annat om att Kul-

len skulle ha en bättre personalbeman-
ning då sjukfrånvaron var hög och för få 
vikarier tillsattes, bättre brandsäkerhet 
och att arbetsbelastningen skulle ses över.

– Vi har vidtagit de åtgärder som rörde 
Caremas ansvarsområde gällande arbets-
miljön. Renoveringen av köken är klar 
och vi har köpt nya möbler till de gemen-
samma utrymmena i den gamla delen av 
Kullen. Personalbemanningen anpassas 
efter vårdtyngden och behovet av vikarier 
har minskat då sjukfrånvaron inte är lika 
hög som tidigare. Vi arbetar intensivt med 
att utveckla, förbättra och följa upp kvali-
teten i hela verksamheten, och vi har star-
tat ett boenderåd och ett närståenderåd 
för att fånga upp viktiga synpunkter. En 
rad utbildningsinsatser för våra medar-
betare har skett under året och Kullen har 
inlett ett samarbete med Silviahemmet 
i syfte att Silviacertifiera verksamheten. 
Det innebär bland annat att alla medar-
betare på Kullen utbildas i vården av de-
menssjuka, berättar Ulla Wennström som 
är regionchef på Carema care.

Adelsös återvinning

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

Sedan sommaren 2009 har adelsöborna 
fått köra sina återvinningssopor till Munsö, 
då återvinningsstationen vid Borins lant-
handel lades ner. Lanthandlarna Patrik och 
Sofia Borin begärde att stationen togs bort 
då de inte fick ersättning för att de upplåtit 
sin mark till stationen. Sedan dess har För-
packnings- och tidningsinsamlingen (Ftiab) 
skickat in ett par bygglovsansökningar till 
kommunen, först för en placering av statio-
nen på parkeringen vid färjeläget på Adelsö, 
sedan för området på andra sidan staketet 
vid parkeringen.

Efter bygglovsturerna var det dags för ett 
nytt avtal mellan parterna. Efter tre års arbete 

hade Ekerö kommun tillsammans med kom-
munförbundet Stockholms län tagit fram ett 
avtal med Ftiab. I avtalet tydliggörs att Ftiab 
har ansvar för etablering av återvinningssta-
tioner samt tömning och städning vid dessa. 

Mats Falås, VA- och renhållningschef på 
kommunen, sa i mars i år att ett ingånget av-
tal är en förutsättning för att återvinningssi-
tuationen på Adelsö ska lösas. Han hade då 
också förhoppningen att Adelsö borde, med 
det ingångna avtalet, kunna återfå sin åter-
vinningsstation före sommaren.

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

I september i år hade tidsplanen åter för-
skjutits, eftersom den bästa platsen ännu 
inte var fastställd. bedömningen var att 
bygglov kunde beviljas under hösten, vilket 
också stämmer.

– Bygglovet är nu klart för återvinnings-
stationen på Adelsö. Vi har bett Ftiab om 
en tidplan, men har inte fått den ännu, säger 
Mats Falås.

Placeringen av återvinningsstationen blir 
bakom brandstationen. 

Två serievinnare

FOTBOLL | Skå IK och bygdegårds damer 
fick bästa tänkbara utdelning i årets serie-
spel då de spikade seriesegern i sista hem-
mamatchen. Division 2-platsen är därmed 
klar. Samtidigt måste en annan organisa-
tion och en större budget till för att damfot-
bollen ska kunna fortsätta. Därför övergår 
också laget till Ekerö IK nästa säsong, då Skå 
IK:s spelarresurser och organisation inte 
räcker till för att säkra lagets framtid. 

Även Ekerö IK:s herrlag blev serievinnare 
och tog för andra året i radv ett seriekliv. 
2011 klev de upp i division 3 och målsätt-
ningen för årets säsong var att laget skulle 
etablera sig i division 3 och gärna i den övre 
halvan.Det blev mer än så, det tog hem hela 
serien och klev upp i division 2.

– Det har fungerat väldigt bra hela året. 
Vi har en mycket jämn och bred trupp som 
kompletterar varandra. Det är bra inställ-

ning hos killarna, hög konkurrens och god 
anda, sa lagets huvudtränare Thomas Dahl-
berg när serievinsten stod klar.

Team Bagge

KULTUR | En lång rad med människor fyllde 
den långa grusgången framför Ekebyhovs 
slott på morgonen den 18 augusti. Det var ut-
tagning till TV 4:s tävling Körslaget och mä-
laröbon Anders Bagges uppgift var att plocka 
ut 20 körmedlemmar som skulle tävla för 
Ekerö.

Den 8 september var det dags för Team 
Bagge och de andra sex körerna att tävla. I 
första programmet åkte ingen kör ut. Däre-
mot fick tittarna ringa in sin röst. Den kör 
som fick flest poäng var Team Putte, därefter 
följde Team Bagge på en andra plats med El-
ton Johns ”I´m still standing”. Team Bagge 
höll sig kvar i tävlingen till och med omgång 
fem. Temat var då ”Pudelrock”och kören 
sjöng Alice Coopers ”Poison”. Den andra lå-
ten, som var Bagges eget val, blev Sam Cooks 
Twistin’ the night away. Här tog Team Bag-
ges resa slut i själva tävlingen, men Ekerökö-
ren hänger inte läpp för detta. De har hunnit 
bli ett sammansvetsat gäng och det är inte 
omöjligt att de fortsätter tillsammans.

De har redan uppträtt på årets företagsse-
minarium i kommunen och haft två julkon-
serter i Mälarökyrkan i centrum.

Team Bagge fortsätter utanför TV-rutan 
och showar på julfester, temadagar och den 
egna julkonserten. De har några bokningar 
kvar i december.

– Att vara med i direktsändning var mer 
utvecklande än jag någonsin kunnat tro. För 
mig som absolut inte är någon dansare, var 
det främst dansen som var en utmaning. 
Det viktigaste och också det klyschigaste är 
ändå att i och med detta har jag lärt känna 
drygt tjugo helt nya och helt fantastiska 
människor som dessutom bor i närheten, 
säger Malin Rikardsdotter.

EWA LINNROS

Året som gick 2012...

Flera ekar har fällts på området mellan Bollhallen och Auroravägen i Tappström. Enligt kommunens skogs-

skötselplan ska inga ekar fällas i området. Fällningen beskrivs som ett misstag.  | 6            Foto: Ewa Linnros

Larm om
Kullens
arbetsmiljö

Ett huvudskyddsombud på Kommunal har slagit 

larm om ett flertal brister på äldreboendet Kul-

len. | 4

SKRÄPIGT VID ÅTERVINNING

Ny entreprenör och parkerade bilar sägs vara orsa-

ken till att tömningen vid återvinningsstationen på 

Träkvista torg fungerar illa. | 6

Kommunfullmäktige i Ekerö beslutade den 

25 oktober 2011 att ärendet om försäljning-

en av Ekerö bostäder skulle återremitteras 

till kommunstyrelsen enligt reglerna för mi-

noritetsåterremiss. Frågan om försäljningen 

av Ekerö bostäder har därefter inte behand-

lats i kommunstyrelsen eller dess arbetsut-

skott. Detta innebär att försäljningsärendet 

är pågående.  | 28 tyck

LÄRARE KRÄVER HÖGRE LÖN

Minst 10 000 kronor mer i lön kräver kommunens 

lärare som ett led i ett landsomfattande upprop. | 12

BYGGBIDRAG TILL VIKINGAR

Föreningen Alsnu vikingar på Adelsö har beviljats 300 

000 kronor i kulturbidrag och nu väntar en intensiv 

byggperiod. | 14

MASSOR AV MUSIK PÅ NOLLTID

Jana Persson har under 

fem års tid gjort fem 

skivor, var och en av dem 

producerade på endast 

en månad. Allt kommer 

sig av en internationell 

tävling där över 700 

skivor deltar.  | 22
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Mats Otterskog och Gunilla Jerlinger har varit med från Radio Vikings start för 20 år sedan. Här sitter de vid kanalens mixerbord där de bland annat själva producerar reklamjinglar åt sina kunder. Reklamen ska bidra till 
att i bästa möjliga mån generera lite vinst för att finansiera stimkostnader och stå för finansieringen av tekniken och underhållet av den. Men några högre löner är det inte tal om.  Belöningen är alla  trogna lyssnare till den  
engagerade staben av ideellt verksamma programledare.                                                                                                                         Foto: Ewa Linnros

I år firar Radio Viking 20 år. De har lyss-
nare runt hela världen och förmodligen 
är det den enda radiokanalen med en 
egen supporterklubb. En stor kanal med 
liten lokal i Ekerö centrum.

På bottenvåningen, i samma hus som Ekerö 
bibliotek, ligger radio Vikings studio och ski-
varkiv. Själva studion är inte mer än ett tiotal 
kvadratmeter.

– När man sitter och pratar i den här lilla 
studion är det fantastiskt att veta att man hörs 
på andra sidan jordklotet. Vi har lyssnare runt 
hela världen via internet. På önskeprogram-
men hör de av sig från Kalifornien, Atlanta, 
Thailand och Spanien. En som ständigt lyss-
nar, jobbar på Volvo i Kina, berättar Gunilla 
Jerlinger som är en av dem som varit med från 
starten.

Allra först fanns Mälaröarnas närradioför-
ening som bildades 1986. 

– När vi fick sändningsrättigheter för re-
klam bildade vi ett aktiebolag som är helägt 
av närradioföreningen. Bolaget registrerades 
hösten 1992 och vi började reklamsändningar 
1993, berättar Mats Otterskog som även han 
har varit med från början. Han är också den 
som kom på namnet Radio Viking.

När de började var de runt fem personer 
som kom och gick och försökte hålla igång li-
vesändningarna på dagtid. Idag är de närmare 
tjugo personer. De har nischprogram med 
musik såsom dansband, schlager, storband, 

klassisk musik, visor, operett- musikal- och 
filmmusik, rock’n’roll, pop, blåsmusik, jazz, 
country, dragspel och musik på 78-varvsski-
vor.

– Ett tiotal föreningar sänder också. Däre-
mot står det i våra stadgar att ingen sändande 
förening får hantera reklamen. Det är bara bo-
lagets uppgift, fortsätter Gunilla. 

Utöver att de sänder reklamen, gör de också 
själva reklamjinglarna. Bolaget har för avsikt 
att generera lite vinst för att finansiera stim-
kostnader och stå för finansieringen av tekni-
ken och underhållet av den. Men några högre 
löner är det inte tal om. 

– Belöningen är alla våra trogna lyssnare. Ett 
bevis på det är vår supporterklubb som ett tag 
var uppe i 500 medlemmar, berättar Mats.

Supporterklubben bildades 1993 av en taxi-
chaufför. Han hade en stor ljusskylt med ra-
dio Viking på sin taxi.

– Det är helt fantastiskt. Vi är ensamma om 
att ha en förening vars enda gemensamma in-
tresse är att de lyssnar på Radio Viking, säger 
Gunilla.

Radio Vikings koncept är musik för vuxen 
smak. Kanalen har en diger samling av 78-var-
vare med runt 30 000 skivor. 

– Men de förvaras i en källare eftersom gol-
vet inte skulle hålla, säger Mats.

Utöver stenkakorna har de närmare 6000 
CD-skivor. När det gäller LP-skivor rör det sig 
nog om en halv miljon melodier. 

– När det gäller antal LP-skivor är det enklare 
att räkna hyllmeter än antal plattor. Vi har nog, 
efter Sveriges radio, den största samlingen av 
musik, säger Mats.

Kanalen är unik på annat vis också. De har 
bland annat haft en av de äldsta radiopratarna 
i världen.

– Vår äldsta radiopratare i skaran var Majvor 
Cardestam som blev 89 år. Hon sände radio 
bara några dagar före det att hon gick bort. 
Hon fick mycket uppmärksamhet genom att 
hon förmodligen var världens äldsta radiopra-
tare. Hon gick bort 2008, berättar Gunilla.

Yngst i skaran är just nu en 23-årig flicka 
vid namn Yasmine Lindgren -Widholm, men 
hon går under namnet ”vikarien”. Detta då 
hon hoppade in vid olika tider för att ersätta 
ordinarie pratare som fått förhinder. 

När det gäller den yngre generationen finns 
de också bland lyssnarna, även om det över lag 
är de äldre som är kanalens största skara.

– Jag har önskeprogrammet på lördagar och 
det är många yngre som hör av sig och hälsar 
till farfar och farmor. Sedan märker man att 
Elvis och Beatles kommer igen bland de unga 
nu, berättar Gunilla. 

Lyssnarna är många och trogna och suppor-
terklubben stöttar bland annat med trivselbe-
främjande saker. De har till exempel finansie-
rat luftkonditioneringen i studion. 

Supporterklubben arrangerar även resor 
och på dessa har flera par blivit till. 

– En änka träffar en änkling och tycke uppstår 
och så gifter de sig. Vi har flera som har funnit 
varandra, berättar Mats.

Även de ensamma blir mindre ensamma 
tack vare Radio Viking. 

– Socialt är vi betydelsefulla för ensamma 
människor. Idag när jag sände hade jag 23 el-
ler 24 samtal och ändå hade jag inte uppmanat 
någon att ringa. De ringer och hör hur man 
mår och så berättar de lite om sina egna ved-
ermödor och annat. De är så tacksamma och 
vill gärna byta några ord, säger Gunilla. Mats 
instämmer och berättar om en dam som ring-
de dagen före julafton och sa att hon skulle ta 
livet av sig. 

– Jag pratade med henne och försökte få 
henne på bättre tankar. Jag såg också telefon-
numret som hon ringde från. Då kunde jag 
ringa så att någon åkte och kollade upp henne.

Gunilla har också pratat med socialkontoret 
i kommunen.

– Vi skulle kunna göra mycket tillsammans 
när det gäller till exempel anhörigstöd. Vi 
kommer våra lyssnare så nära. Man är hemma 
på huvudkudden hos dem, säger Gunilla.

Såväl hon som Mats berättar vidare med vär-
me om sina lyssnare eller kanske man borde 
kalla dem, sina familjemedlemmar. För famil-
jär känns stämningen på Radio Viking. 

                                                           
                                                               EWA LINNROS

Radio Viking – en vän i etern 
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Drifttekniker
» fra.se/jobb
Jobba tillsammans med kunniga och skarpsynta kollegor.

Sista ansökningsdag: 2013-01-02

Vi har öppet alla vardagar i mellandagarna 

och hälsar gamla och nya kunder välkomna!

Nu kan vi även erbjuda sista minuten-tider 

för undersökning.

God jul och
gott nytt år!

Folktandvården Ekerö, Tegelbruksvägen 1 B

atv.ekero@ftv.sll.se, Tel: 123 152 85



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

Avgiftsfritt i ett år! Lyxigt
bekymmersfritt boende med
sjöutsikt & 2 balkonger i syd

Pris 2.795.000 kr / bud
Kvm 127 Avgift 7.242 kr
Visas Ring för visning
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4:A  55+
MÄLARVYN 11

Energiprestanda 106 kWh/m2, år

Såld!

Välbelägen villa med härligt
barnvänligt läge!

Bostaden är såld.
Ekerö 08-560 304 22

TRÄKVISTA
BROKADVÄGEN 4

Såld!

Smakfullt drömboende med
pool och stort soldäck!

Bostaden är såld.
Ekerö 08-560 304 22

HUMMELVRETEN
MÅLVÄGEN 1

Såld!

Lantlig dröm med härlig
Mälarvy. Mycket fint skick!
 

Bostaden är såld.
Ekerö 08-560 304 22

TUREHOLM
TUREHOLMSVÄGEN 146

Såld!

Barnvänlig idyll med stor
uteplats. Välplanerad!

Bostaden är såld.
Ekerö 08-560 304 22

BRUNNA 3:A
TUNNLANDSVÄGEN 70

Såld!

Charmig villa med bevarad
20-talscharm i lantligt lugn.

Bostaden såld.
Ekerö 08-560 304 22

FÄRENTUNA
WIGGEBY GÅRDS VÄG 6

Såld!

Eftersökt adress invid
Mälarens strand...

Bostaden är såld.
Ekerö 08-560 304 22

TAPPSTRÖM
TAPPSTRÖMSVÄGEN 86

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

Välkommen till oss på Ekerökontoret Jungfrusundsvägen 1, invid Träkvista Torg, tel: 08-560 304 22.

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.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. 

www.ivt.se

Sveriges effektivaste 
bergvärmepump.

Nyhet!

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se 
Skå industriby, 179 75 Skå

IVT PremiumLine EQ 



Följ oss på facebook!

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Vi förlänger succén!

Pensionärstaxa
Inom Ekerö tätort Tappström/Träkvista/Skärvik

70:-  Gäller tillsvidare

Home Market är en ny inredningsbutik med ett 
personligt urval av heminredning, möbler och 

detaljer. Utbudet är en mix av nutida produkter 
och klassiker från noggrant utvalda leverantörer, 

blandat med handplockade vintageföremål. Här finns 
detaljerna för hemmets alla rum och du hittar också 

presenter för både små och stora händelser.  
Beläget vid Alviks Torg, är Home Market butiken 
som tar dig ett steg närmare Stockholms innerstad.

NY BUTIK
ALVIKS TORG!
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EKEBYHOV | Vårens säsong 
på Ekebyhovs slottsgal-
leri inleds med måleri och 
skulptur av tre manliga 
konstnärer.

Stenhamrabon Max Magnus 
Norman är en av de tre utstäl-
larna på Ekebyhovs slotts-
galleris första utställning för 
vårsäsongen. Han har varit 
verksam som konstnär ända 
sedan han gick konstskola i 
början av 90-talet. Han både 
målar och skulpterar. Hans 
målningar drar åt visionärt 
måleri.

– Jag målar bilder som man 
ser alldeles innan man somnar 
eller när man är i ett medita-
tivt tillstånd. Det är inte så att 
jag direkt förstår vad bilderna 
handlar om, de är lite som 
koncentrerade drömmar. Det 
är ofta en betydelse i dem. Det 
undermedvetna vill säga nå-
gonting. Jag funderar över det 
men det är inte alltid jag för-
står budskapet med en gång. 
Ibland kan det dröja flera år, 
säger Max Magnus Norman.

Han säger att målningarna 
har en mer andlig, psykolo-
gisk dimension medan hans 
skulpturer är mer världsliga.

– De fungerar mer som 
kommentarer. Istället för att 

skriva en insändare eller en 
skämtteckning tycker jag att 
det är effektivare att uttrycka 
det som en skulpturscen. Det 
handlar ofta om att jag de-
maskerar olika media- eller 
världsliga fenomen. 

Från Sundsvall kommer 
medutställaren Stefan Thun-
ström. Hans konst är lite av en 
recycling skulle man kunna 
säga.

– Man behöver inte köpa 
nytt hela tiden. Det finns så 
mycket material och det bästa 
är egentligen det som har fun-
nits, det vill säga det som inte 
finns i butikerna längre, säger 
Stefan Thunström.

Han arbetar med att göra 
dockor, men inte vilka som 
helst. Det handlar snarare om 
små tygmonster. 

– Jag hade en liten idé om 
att göra elaka dockor. Tra-
siga gosedjur får en ny chans i 
denna värld men med ett nytt 
utseende, säger Stefan Thun-
ström.

Han har gjort ett 70-tal 
dockor. Även om de är smått 
grymma tycker folk om dem. 
Inspirationen kommer från 
saker som händer, den egna 
sinnestämningen och intryck 
från bland annat film och spel.

– Det är också att jag testar en 
massa saker. Jag drog till ex-
empel en jättestor spik genom 
huvudet på en liten nalle. Då 
blev det ett himla liv. Sedan 
drog jag två spikar genom hu-
vudet, men då blev det ingen 
reaktion alls, berättar Stefan 
Thunström på en lugn norr-
ländsk dialekt.

Han känns också mycket 
lugn och inte alls otäck trots 
sina lite grymma skapelser. 
Men när man ser dem känns 
de faktiskt lite rara, hur märk-
ligt det än låter.

Den tredje utställaren är Joa-
kim Nordin. Han bestämde 
sig tidigt för att hålla på med 
konst och form.

– Min morfar var konstnär 
och jag har därigenom alltid 
varit nyfiken på den världen. 
Mina föräldrar har varit upp-
muntrande och jag gick este-
tisk linje på gymnasiet uppe i 
Härnösand som jag kommer 
från, berättar Joakim Nordin.

Han har en diger kunskaps-
bank och har lärt sig grafiskt 
tryckteknik på KKV (Konst-
närernas kollektivverkstad) 
i Härnösand och pluggat på 
Ålsta folkhögskolas konst-
linje två år i Fränsta samtidigt 
som Stefan Thunström. Han 

är utbildad i webbdesign, har 
pluggat mediateknik på Mas-
ters of Media, arbetat som lay-
outare och redaktörsassistent 
på ett serieförlag som gav ut 
japanska mangaserier. De se-
naste åtta åren har han jobbat 
till och från med layout och 
bildhantering av auktionska-
talogerna på Bukowskis auk-
tioner .

– Mitt mål är att i framti-
den kunna försörja mig på 
konsten. Det som driver mig 
är att måla, då känner jag mig 
levande. Inspirationen kom-
mer från allt möjligt runt mig. 
Jag älskar att se annan konst, 
något som jag fått göra väl-
digt mycket när jag jobbat på 
Bukowskis. Jag älskar även se-
rietidningar och böcker, film 
och musik. Eftersom jag må-
lar hyfsat abstrakt försöker jag 
hitta en känsla snarare än ett 
motiv och låter färger, pens-
lar och målarkniv bara följa 
med. Jag håller mig mest till 
måleri på duk, både akryl och 
olja och det blir oftast en typ 
av abstrakta världar som kom-
mer ur mitt undermedvetna 
och fastnar på duken, avslutar 
Joakim Nordin.

EWA LINNROS

Årets första utställning på Ekebyhovs slott visar tre konstnärer, Max 
Magnus Norman, Joakim Nordon och Stefan Thunström. 

Överst: ”Ormen” av stenhamrabon Max Magnus Norman. Max 
Magnus Norman både målar och skulpterar. 

Till vänster: ”Dark forest 2000” av Joakim Nordin. Han målar 
abstrakt i både akryl och olja. 

Till höger: En av Stefan Thunströms ”Monsternallar”. Han ger trasiga 
gosedjur en ny chans och skapar små tygmonster. Hans konst blir en 
slags recycling då han använder sig av material som inte är nyköpt.

Skulptur och måleri
Tre konstnärer inleder vårsäsongen på slottet 
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KULTUR | Utan den minsta 
nervositet men med stor 
fokusering förbereder 
Marie Kjellin sig inför att 
delta i Väsby melodifestival, 
Sveriges enda melodifesti-
val för personer med funk-
tionsnedsättning.

Som den förhållandevis er-
farna artist hon är, har Marie 
Kjellin inte börjat känna av 
några direkta premiärnerver 
ännu inför tävlingen som 
äger rum den 9 februari. Då 
ska hon stå på scen i Upp-
lands Väsby och framföra 
Tomas Ledins ”Sommaren är 
kort” inför en stor publik.

– Jag var med och sjöng på 
två låtar i Varité va´me och 
brukar sjunga mycket ka-
raoke till exempel på kryss-
ningsbåtar, berättar Marie 
Kjellin.

Dessutom har hon framträtt 
tillsammans med musikern 
Kurt Dahl i olika samman-
hang. Men aldrig tidigare har 
hon stått inför en publik på 1 
200 personer, vilket det blir 
om biljetterna i Scandic Infra 
i Väsby blir slutsålda till täv-
lingen.

– Nej, jag är inte det minsta 
nervös, svarar hon oberört på 
frågan om huruvida hon kän-
ner oro för att kliva upp på 
scenen.

Till sin hjälp har hon dock 

god support och flera möj-
ligheter till träning, även på 
plats på den scen där tävling-
en ska äga rum.

Hon har redan varit iväg 
och träffat de övriga delta-
garna som kommer från 12 
olika kommuner runt om 
i Sverige. Även kapellmäs-
tare, musiker och kör deltog 
och i januari är ytterligare en 
workshop inplanerad med 
hela ensemblen.

Många av de verksamheter 
som Marie Kjellin är engage-
rad i samverkar också för att 
hon ska vara maximalt för-
beredd inför tävlingen. An-
nika Löfgren som är fritids-
assistent inom omsorgen 

stöttar på olika sätt utmed 
förberedelsevägen och föl-
jer med på resorna till Upp-
lands Väsby. Karin Renberg 
som är musikpedagog hjäl-
per till med träning och för-
beredelser och i omsorgens 
konstverksamhet får Marie 
Kjellin hjälp av Katrin Rose-
maysdotter med att tillverka 
rekvisita.

När det kommer till re-
sultatet i tävlingen är Marie 
minst lika cool som när det 
gäller nervositeten.

– Det spelar ingen roll hur 
det går, det är bara roligt att 
vara med, konstaterar hon.

LO BÄCKLINDER

På väg mot melodifestival

I februari står Marie Kjellin på scen och sjunger inför 1 200 personer i 
Upplands Väsby.                              Foto: Annika Löfgren

   

Välkommen till Ekerö Vårdcentral 
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst 

och har vårdavtal med Stockholms läns landsting

Ekerö vårdcentral Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se

Årets influensavaccination
Är du ålderspensionär, eller tillhör en riskgrupp eller är gravid? 
Du kan fortfarande vaccinera dig t o m 28 februari 2013 men tid måste bokas. 
Läs mer om årets influensavaccination på www.vardguiden.se 
Tid bokas på telefon 560 375 00

Ekerö Vårdcentral önskar 
God Jul och Gott Nytt År!

ISTÄLLET FÖR JULKORT 

… lämnar vi som vanligt ett bidrag och en tanke till Irmgard Kaiser 
och hennes beundransvärda arbete för barnen på Sri Lanka. 

Vill du också göra en insats? Sätt in ditt bidrag på pg 19 15 413-7.

JOHAN SIÖNÄS

Sveriges nöjdaste kunder. 
Nu för femte året i rad!

Ekerö / 08-560 446 63 / maklarhuset.se



Telefon 08-624 55 00
info.royalpark@radissonblu.com

www.royalparkhotel.se
Frösundaviks Allé 15    |    Solna

Unna dig
lite av oss.

Skytteholms julmarknad återuppstod den 9 december i sin tradi-
tionella tappning, inklusive tomte i spannmålslogen, efter ett par års 
marknadsvila. Skytteholms ägare, Konsumentföreningen Stockholm, 
som överlät driften av hotell- och konferensanläggningen till Sodexo i 
början av året, ville återknyta bekantskapen med marknadssugna öbor. 

 Foto: Ove Westerberg   

Novella  För fjärde gången, sista onsdagen i november, läste skådespe-
lerskan Suzanne Reuter noveller för en månghövdad skara besökare på 
biblioteket i Ekerö centrum. ”Granen” av Tove Jansson blev en mycket 
uppskattad och passande historia strax innan första advent. 

 Foto: Sophie Wallebo
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Junfrusunds julmarknad hölls för fjärde gången den 8-9 december. I 
Jungfrusunds skärgårdsstad fanns mestadels lokala hantverkare med 
produkter från öarna. Dessutom hade Sjöräddningssällskapet fullt 
pådrag för att missionera om sin verksamhet på moderstationen vid 
Sjöängen på Munsö samt sub-stationerna Jungfrusund på Ekerö och 
Karlskär på Färingsö.                          Foto: Ewa Linnros

Luciatåg Det var fullsatt i bänkarna när Ekebyhovskyrkan firade 
andra advent med luciatåg och adventsgudstjänst. Årets Lucia var 
Freja Tellström och i tåget deltog barnkörgrupperna Blue Voices, 
Grönsångarna och Tonfiskarna, under ledning av Marie Björnvad och 
Helena Hansson.  Komminister Jonas Gräslund höll i andakten.  

 Foto: Carin Tellström

Snömannen? Mystiska spår siktades den 3 december i 12-gradig kyla 
på Junfrusundsåsen. Ingen vet säkert men det ryktas att det kan ha 
varit snömannen som vandrat fram.

 Foto: Caroline Björling

Julkonsert Ekerö kulturskola höll sin årligt återkommande julkon-
sert i Mälarökyrkan den 8 december. På bilden ses blåsorkestern 
“Hjärtslaget” tillsammans med körsångare. 

 
Foto: Ewa Linnros

EKEBYHOV | Den 15 
december öppnade Ekeby-
hovsbacken. Det är en 
rekordtidig start.

Förra året fick man vänta 
ända till 14 januari innan det 
gick att dra igång skidanlägg-
ningen vid Ekebyhov. Men 
i år kom plötsligt mängder 
med snö i början av decem-
ber och temperaturen sjönk 
fort. Lika snabbt drogs snö-
kanonerna igång för att fylla 
på med så mycket snölager 
som möjligt.

– Vi kommer att spruta 
konstsnö ända fram till star-
ten för att säkerställa att vi 

kan ha öppet ända fram till 
sista mars, berättar en mycket 
upptagen men glad  Alexan-
der Blomqvist för Ekeby-
hovsbacken eller Maskback-
en som den också kallas då 
det är Mälaröarnas alpina 
skidklubbs (Mask) hemma-
backe.

Inför årets säsong satsar man 
på att utveckla den så kallade 
dreamparken med fler hopp 
och rails. (Rail innebär boxar 
och rör som man hoppar upp 
på och glider med skidorna. 
Reds anm.)

– Dreamparken som lig-
ger i Långsvängen har blivit 

väldigt populär och ungdo-
marna kommer långväga för 
att åka i vår backe, berättar 
Alexander Blomqvist.

Skiduthyrningen har utökats 
med ytterligare 150 par skidor 
och kaféet är också renove-
rat. Det blir eventuellt även 
en utomhusgrill med tält. 
Där ska man kunna äta lite 
av varje. Grillarna för egen 
medhavd matsäck finns kvar 
samt värmestugan.

För den som föredrar en 
tur på platt mark, har även 
längdskidspåren öppnat.

Det lite långsiktigare målet 
är att bygga ytterligare en lift 

och en stor centrumbyggnad.
– Då kan vi ta bort  alla 

småhus och istället få till en 
ordentlig lokal för toalet-
ter, skiduthyrning, omkläd-
ningsrum och en restaurang. 
Men vi behöver få en bättre 
vinter än vad vi hade i fjol för 
att klara av sådana satsningar, 
säger Alexander Blomqvist 
och hastar ut i backen för att 
fortsätta preparationen av 
backarna.

Ekebyhovsbacken har öp-
pet sju dagar i veckan, på 
vardagar kvällstid och på hel-
gerna dagtid.

                           EWA LINNROS

Den rikliga snön ger Ekebyhovsbacken en rekordtidig start 

Så snart snön och kylan kom drogs snökanonerna igång i 
Ekebyhovsbacken. Natt och dag har kanonerna varit igång och byggt 
upp enorma högar med snö, allt för att säkra upp att skidsäsongen ska 
vara ända fram till sista mars.                         Foto: Ewa Linnros



    

 Björkviksvägen 1, Färentuna 
 Öppet: Mån-fre 9-18, lör-sön 9-15

Tel 560 425 80  www.gustavshill.com

 JULÖPPET: Julafton 9-13, juldagen stängt, annandagen 9-13

Äntligen jul!

Massor av fantasifulla 
JULGRUPPER

JULGRANAR

Stort urval av 
JULKLAPPAR 

för alla

Vackra
 BUKETTER 

och

STENHAMRA
GYM&REHAB

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. 

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00
www.stenhamragym.se
Tel: 0708-96 29 55

Välkommen in
önskar vi på 
Stenhamra 
Gym&Rehab

Fr.o.m. våren 2013 erbjuder 
vi även GRUPPTRÄNING!
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ÖPPETTIDER: 
VARDAGAR 10 - 18.30 
LÖRDAG 10 - 15
ICA SUPERMARKET ALLA DAGAR 8 - 22
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bästa 
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Vi har tre öppna p-platser 
och tre garage. 

P-skiva gäller 2 timmar 8-21.

EKERÖ CENTRUM

UPPTÄCK
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Ekerö kommuns budget för 2013 
Bästa ekeröbo, skriver Peter 
Carpelan (M) i Mälaröarnas 
nyheter nummer 18,  den 26 
november 2012. Jag hoppas att 
även vi på de andra öarna är inklu-
derade i hälsningen.

Peter vill att alla investeringar ska 
ske utan ökad låneskuld. Det i sig gör 

att vissa vallöften måste skjutas på 
framtiden. Kloka ord kan tyckas. Men 
eftersom vår låneskuld inte är någon 
nyhet (den har vi även haft före valet) 
så är Peters hälsning till oss egentli-
gen en ursäkt. Det Peter lovade före 
valet kunde han inte hålla!

Undertecknad är förstås oroad 
över äldreboendet i Stenhamra. 

Andra ”röster” är säkert oroade över 
vad våra unga ska bo någonstans.  
Ytterligare andra över badhuset!?

Nu vill Peter att vi ska ha fortsatt 
förtroende för honom, när han ”tar 
ansvar för ekonomin”.  Men nej, så 
enkelt är det inte.

Peter, berätta för oss medborgare 
hur du ser på Ekerö och din egen 

framtid i kommunen! Vår kommun 
är i sig unik, som en av de bästa att bo 
i. Men vi måste våga tro på en fram-
tid, där löften icke bara är luft!

– Anders på ön, skrivet i all 
vänlighet, men med viss 
(befogad) ängslan

Efter många braskande 
rubriker att Ekerö är på väg 
in i fiberåldern i diverse 
media inklusive Mälaröarnas 
nyheter ringde jag till Telias 
fiberkommando för att se när 
det var dags för mig. Döm om 
min förvåning när den trev-
lige tjänstemannen upplyste 
mig om att fiberutbyggnaden 
gällde tätorterna på Ekerö 
och inte de mer ”lantliga” 
delarna.

– Åke Söderlund
Kalvvik, Bergvik

Jag läser just att kommu-
nalrådet Peter Carpelan (M) 
använder sin arbetstid till att 
mailbomba Ekeröbloggen. 
Fredagen 23/11 har Carpelan 
från sin arbetsmail skickat 
inte mindre än 20 mail till 
Ekeröbloggen. Vid kontroll 
med Ekerö kommun visar 
det sig att mailen är helt 
tomma förutom Carpelans 
mailsignatur. Hur kan ett 
kommunalråd med juri-
disk utbildning ägna sig åt 

att trakassera en webbsajt, 
som granskar kommunled-
ningen i Ekerö kommun? 
Tror Carpelan att han kan 
skrämma Ekeröbloggen till 
tystnad eller underkastelse? 
Vad skulle Carpelan säga 
om till exempel en kommu-
nalanställd lärare gjorde på 
detta sätt under sin arbets-
tid och från kommunens 
arbetsdator? 

Jag blir riktigt upprörd när 
jag upptäcker att Carpelans 

mailbombning är en del 
i en planerad kampanj 
mot Ekeröbloggen. Enligt 
artikeln på Ekeröbloggen 
har bloggens redaktion 
fått ta emot mailbomb-
ningar från flera moderater. 
Ekerömoderaterna eller 
delar av Ekerömoderaterna 
har tydligen diskuterat och 
beslutat sig för att störa och 
trakassera kommunens 
största kritiskt granskande 
blogg genom en planerad 

mailbombningskampanj! 
Att förtroendevalda 

politiker beter sig på 
detta sätt torde vara unikt 
i Sverige. Min fråga till 
Ingemar Hertz, ordförande 
för Ekerömoderaterna, är 
därför:  Står styrelsen för 
Ekerömoderaterna bakom 
mailbombarna eller tar ni 
avstånd från dem?

– Tommy Svensson

Ekerömoderaterna  – mailbombare?

Varför inte 
fiber till alla?

Jag tycker det är mycket 
trist att fotgängare så väl 
med eller utan hund tar sina 
promenader i skidspåren på 
Jungfrusundsåsen. Jag har 
själv haft hund i många år 
och bor intill spåret, men 
inte behövde jag gå där just 
de veckorna eller få månader 
som det fanns skidspår. Det 

finns otroligt gott om andra 
stigar att vandra på om man 
vill gå i skogen, med eller 
utan hund. Det ideella arbete, 
som görs sent på kvällar och 
nätter för att vi ska ha fina 
skidspår, utförs av otroliga 
människor. Att bara trampa 
runt där detta jobb görs 
tycker jag är otroligt respekt-

löst, både mot dem som gör 
detta fantastiska jobb och de 
som åker skidor i spåren. 

Så vänligen alla som vill ta 
en skogspromenad på vin-
tern undvik våra preparerade 
skidspår.

– Göran ”skidglidare” 
Thingvall

Skogspromenader i skidspåren

SVAR

Ibland tappar man humöret 
och agerar i frustration och 
ilska. Trots upprepad begä-
ran från ett flertal politiker 
vägrar Ekeröbloggen att 
upphöra med sina trakasse-

rande spamliknande mail till 
undertecknade och andras 
både privata e-postadresser 
och till arbetsplatsen. 

Ekeröbloggen har nu fått 
igen med samma mynt och 
får känna hur det känns att 
bli utsatt för deras oönskade 

mailande. Vi och andra poli-
tiker har begärt att inte få 
bloggens spam, men detta 
önskemål respekteras inte. 

Om Ekeröbloggen hade 
varit seriösa så hade detta 
givetvis beaktats. Vi anser att 
mailande kräver ömsesidig 

respekt och vi kommer såvitt 
anbelangar oss att beakta 
detta och hoppas att bloggen 
gör detsamma. 

– Peter Carpelan (M)
    Ingemar Hertz (M)

Ingen mailbombning!

Ska jag ställa ut tanterna i snödrivan?
Första advent  hade vi en 
samling i Klockargården 
på Lovö. En 92-årig dam 
kom med färdtjänst som 
hon beställt dagen före. 
Återresan var beställd  till 
den tid vi skulle sluta.  Ingen 
bil dyker upp och damen 
meddelar godmodigt att 
man kan ringa när bilen är 

20 minuter försenad...  Jag 
ringde färdtjänst och fick 
till svar att ingen bil ens var 
skickad ifrån stan och att 
de skulle försöka få tag i ett 
annat bolag. Men hur länge 
ska en gammal människa 
få vänta? Skulle jag låsa och 
ställa ut henne i kylan med 
rullatorn  utan att veta när 

eller  om det överhuvudta-
get kommer någon bil. Man 
har ju färdtjänst för att man 
är gammal och sjuk. Det 
får inte brista. Detta är inte 
acceptabelt!

– Lena Burman 
Holmgren, 
diakon i Ekerö pastorat

Varför inte mössa?
Vi är några ungdomar från Träkvista skola och vi älskar att 
ha på oss mössa överallt! Våra föräldrar och lärare tycker inte 
att man ska ha mössa på sig inomhus som  i klassrummet. Vi 
fattar inte varför man inte får ha det och vad som stör dem 
med det.

– Irriterade ungdomar

Popcorn!
Det borde finnas popcorn på Ekerö bio. Annars kommer det 
inga personer dit och dessutom visar de bara några filmer 
och bara en gång och då måste man i alla fall åka minst till 
Vällingby. Det drar bensin, som är dyrt och dessutom förstör 
miljön.

– Biofantast

Plocka upp efter hunden!
Hundägarna är riktigt dåliga på att plocka upp efter sina 
hundar. Ofta  sitter det hundskit under  ens stövel. Det är 
fruktansvärt dåligt av er att ni inte använder påsarna som 
kommunen har bekostat. Det är också riktigt äckligt att det 
ligger bajs lite här och var!

–  Skitstöveln 

Foto: Ove Westerberg

ty
ck

!

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

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

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som 
lämpar sig som  insändare och 
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser 
hänvisar vi till vår  privata 
annonsmarknad.

Kingswood
                                         Since 2012

Ekerö Centrum
Telefon: 560 355 94 
Mån - Fre 10-18.30
Lör 10 - 15

God Jul och Gott 
Nytt År!

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

Anmäl dig till vår personalpool!

en del av alltjänstpoolen

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

Vi söker dig som har erfarenhet och yrkeskompe-
tens 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!

08-410 417 70



   |  50 år sedan   

50 ÅR SEDAN | Det skidas 
för fullt bland mälaröbor-
nas ungdomar vintern 1962. 
Även andra aktiviteter före-
kommer såsom plöjnings-
tävlingar.

I Mälaröarnas nyheter i 
slutet av 1962 syns rubri-
ken ”Mil-mästerskap för 
damer vid Skåloppet den 24 
februari”.

Det är så att det redan i 
december förbereds för täv-
lingen som ska bli nationell 
tävling. I samband med Skå-
loppet arrangerar man också 
Stockholms DM för damer 
och Alvar Franzén från Skå 
IK och hans medhjälpare 
kommer att kunna presen-
tera en riktig elitmönstring 
denna vinter.

”Vi kommer att bjuda 
in en del storlöpare till 
loppet och vi har redan 
börjat snickra på en perfekt 
tidtagarkur vid målet i 
Svanhagen, berättar Alvar 
Franzén”. 

Det blir fem klasser 
som deltar. Seniorer och 
”oldboys” åker 20 kilometer 
medan äldre och yngre ju-
niorer samt damer avverkar 
10 kilometer. 

”Något Mälarölopp har vi 
däremot inga som helst fun-

deringar på. Numera går det 
inte att dra fram skidspåren 
alltför nära stadsbebyg-
gelsen”. 

Skidskolorna har det också 
blivit fin fart på. ”Ett fem-
tiotal ungdomar, av vilka 
hälften överraskande nog 
är flickor, är i farten”. Två 
flickgrupper tränas i Fären-
tuna, en blandad grupp i 
Stockby, i Skå finns en flick- 
och en pojkgrupp. 

Den som har hand om 
elitgruppen är Leif Franzén. 
De bästa åkarna trimmas 
dessutom varje tisdag i 
samband med Djurgårdens 

brottningsträning i Åkes-
hovshallen. Där ser Helge 
Öberg till att ingen tar för 
lätt på träningen. 

Full fart på skidåkandet 
alltså men det finns andra 
former av aktiviteter på 
öarna. I slutet av november 
har Färingsö 4H en plöj-
ningstävling på Högby med 
jordbrukskonsulent Lars 
Sandström som domare. 
Förstapristagare blir Kjell 
Fredriksson, Ekberga, Ölsta 
före Olle Skullman, Högby 
och Sigurd Nordmark, 
Sätuna.

                          
                          EWA LINNROS

Femtiotal ungdomar skidar,

andra öbor tävlar i plöjning

Skidlivet är aktivt på Mälaröarna vinter 1962. Ett femtiotal ungdomar, 
varav hälften är flickor, tränar för fullt. På bilden ses en av flickgrup-
perna i Skå IK:s skidskolor med Ledaren Mona Temrell i vit jacka i bakre 
ledet. 

UNNA DIG

www.butiksbyn.se

T R O X H A M M A R  B U T I K S B Y

Country Chic 
K L Ä D B U T I K

worldwisebaby

    

JULKLAPPAR 
PRESENTKORT

JULERBJUDANDEN

God Jul och Gott Nytt år
önskar vi alla 

kunder,  gäster & patienter!

JULSTÄNGT

From den 23 december tar vi 
julledigt och stänger både 

VÄLKOMMEN ÅTER!
Lördag 19 januari, kl 10-14

VI ÖNSKAR ALLA VÅRA KUNDER & VOLONTÄRER EN 
RIKTIGT GOD JUL & ETT FANTASTISKT ÅR 2013!

JULLÖRDAG 22 december 



ISHOCKEY | Louise 
Nordberg-Tenglin från Ekerö 
började spela hockey som 
sexåring i Ekerö IK:s P91. 
Nu spelar hon sedan några 
säsonger tillbaka i AIK:s 
damlag. 

Upp till 16 års ålder spelade 
Louise Nordberg-Tenglin 
killhockey, det fanns inte 
tillräckligt med tjejer helt 
enkelt. När hon var 16 blev 
det damhockey och nu spe-
lar hon för fjärde säsongen i 
AIK:s damlag.

Huvudcoachen Niclas 
Högberg har tagit ut Louise 
till Damkronornas turne-
ring den 14-16 december (då 
denna tidning redan gått till 
tryck) i Örebro där delta-
gande länder i 4-nationstur-
neringen är Sverige, Finland, 
Tyskland och Ryssland. 

Tidigare i höst har Louise 
representerat Sverige i en trä-
ningslandskamp mot Norge. 
Dessutom var hon med dam-
kronorna till en 4-nations-

turnering i Finland.
– Det var en helt otrolig 

upplevelse. Det är en riktig 
ära att få vara med där. Jag fick 
spela mot både Finland och 
Kanada. Det är stor skillnad 
på fart och de är grymt duk-
tiga. Det var verkligen att se 
och lära, berättar Louise.

Lasse Billing är, tillsam-
mans med Ylva Lindberg, 
huvudtränare för damerna i 
elitserien. Han tränade tidi-
gare juniorerna men sedan 
i maj månad tränar han da-
merna och då också Louise.

– Hon har gjort enorma 
framsteg, framförallt i den 
fysiska delen. Louise har tidi-
gare varit en stabil, defensiv 
försvarsspelare, men nu har 
hon dessutom lagt på fysiken 
och det gjorde hon så pass bra 
att det resulterade i att hon 
blev uttagen till landslaget 
redan  i höstas, berättar Lasse 
Billing.

När Louise inte spelar eller 
tränar hockey, går hon sista 
året på universitetet.

– Målet är att få spela VM för-
stås, det är det största man 
kan uppnå. Men det ligger 
väldigt mycket jobb bakom 
det, avslutar Louise.

Möjligheten finns nog om 
man lyssnar till Lasse Billings 
ord. 

– Louise har gjort ett fantas-
tiskt hårt arbete själv. Många 
gånger är det det som är skill-
naden mellan en väldigt duk-
tig spelare och en som tar det 
här lilla extra steget till att få 
spela blågult, säger Lasse Bil-
ling. 

EWA LINNROS
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ALPINT | Som många 
säkert konstaterat så 
pågår snöläggningen för 
fullt i Ekebyhovsbacken 
som är  Mälaröarnas alpina 
skidklubbs (MASK) hem-
manläggning. Denna säsong 
arrangerar MASK tre hem-
matävlingar. 

– Vi ser fram emot en rekord-
tidig träningsstart, tack vare 
kylan och vår entreprenör 
Energy som driver backen, 
säger en glad Claes Bruhn, 
Mask:s backansvarige. 

Tävlingssäsongen sträcker 
sig från december till maj 
men klubben har en omfat-
tande verksamhet som pågår 
hela året. Direkt efter avslu-
tad tävlingssäsong startar 
barmark- och inomhusträ-
ningen. Detta pågår sedan 
fram till midsommar och 

brukar avslutas med ett po-
pulärt vattenskidläger och en 
intensiv träningsvecka. 

– Därefter tar åkarna som-
marlov fram tills vi startar 
barmarksträningen igen i 
samband med skolstarten, 
berättar Patrik Karlberg som 
är  en av klubbens tränings-
ansvariga. 

Höst och tidig vinter inne-
håller ett antal försäsongs-
läger där klubben bedriver 
träning i bland annat tyska 
inomhusanläggningar och 
på glaciär samt i svenska och 
norska fjällen. I år gick höst-
lovslägret av stapeln i Sölden, 
Österrike. 

– Vi var 70 deltagare med 
cirka 35 åkare som tränade 
i Sölden. Det är en häftig 
känsla när all världens lands-
lag och alpina stjärnor tränar 
i samma backar och ibland till 

och med i banorna bredvid, 
säger Patrik Karlberg.

Nästa stora evenemang 
går av stapeln den 7 till 11 de-
cember i Funäsdalen. Då har 
MASK sitt stora klubbläger 
som samlar runt 140 delta-
gare. Massor av små och stora 
åkare intar Funäsdalsberget 
och en del andra intilliggande 
backar. 

– Vi tränar allt från avan-
cerad friåkning till Super-G 
och störtlopp i bana. Därefter 
kommer julen som ofta firas 
på skidor om man är en dri-
ven tävlingsåkare, allt för att 
känna sig väl förberedd inför 
tävling och träningsstart i 
januari säger Patrik Karlberg 
och fortsätter: 

– Den här säsongen ar-
rangerar MASK tre hemma-
tävlingar och klubben hälsar 
alla ekeröbor välkomna till 

Ekebyhovsbacken för att heja 
fram duktiga MASK-åkare.

 MASK tävlingar i Ekeby-
hovsbacken 19 januari: U 12, 

ungdomar,dam/herr, 11/12 
år kör storslalom. 2 februari: 
U10. Ungdomar,dam/herr, 
9/10 år kör super-G. 

10 mars: U14, ungdomar, 
dam/herr, 13/14 år kör stor-
slalom. Alla tre tävlingarna 
startar cirka klockan 10.            

MASK laddade inför säsongen

KORT OM SPORT

ISHOCKEY | Grundserien i ishockey är nu färdigspelad och  Mälarö HF går också i år vidare till 
Alltvåan.

De fyra bästa lagen i divison 2 norra är de som går vidare till Alltvåan. Det blev en fjärde plats 
för Mälarö HF vilket gjorde att laget kvalificerade sig vidare upp. Serien har dragit igång och vid 
denna tidnings pressläggning, låg Mälarö HF på en tredjeplats i Alltvåan.

Mälaröarnas nyheter följer upp läget i laget i januari.                                                               EWA LINNROS

Louise Nordberg-Tenglin. 
 Foto: Johan Fridh

Ekerötjej framgångsrik i AIK:s damlag Armbrytning blir ny sektion i Ekerö IK
ARMBRYTNING | Den 8 
januari startar Ekerö IK sin 
första sektion för individu-
ell sport när armbrytnings-
sektionen drar igång för 
såväl stora som små. 

Att armbrytning är en sport 
som fått ett stort uppsving 
på senare år, framförallt ge-
nom armbryterskan Heidi 
Andersson från byn Ensam-
heten, har nog inte undgått 
någon. Trots det har det hit-
tills bara funnits två arm-
brytningsklubbar i Stock-
holms län. Fram tills nu.

– Jag vill säkra tillväxten 
och startar därför upp yt-

terligare en klubb och hop-
pas att det blir stort intres-
se, säger Anders Svensson, 
som själv tränat i fem år och 
hamnat både etta, tvåa och 
trea i SM under de senaste 
tre åren.

Efter att ha varit verksam 
inom alla möjliga tänkbara 
sporter kan han nu vittna 
om att han hittat en sport 
som är både allsidig och 
erbjuder stor sammanhåll-
ning.

– Så fort matchen är över 
är man de bästa vänner med 
sina motståndare och vart 
du än åker i Sverige och 

det finns en armbrytnings-
klubb, välkomnas du med 
öppna armar, berättar han.

Nu hoppas han på att locka 
till sig intresserade ur alla 
åldersklasser, såväl kil-
lar som tjejer och gärna de 
ungdomar som inte hittat 
hem inom lagsporterna.

– Vi kommer att erbjuda 
en allsidig träning där hela 
kroppen får jobba och till 
en början kommer vi att ha 
träning på tisdagskvällarna.

LO BÄCKLINDER

HANDBOLL | Damer div 4 b: 20/1 kl 20 Tappströms Bollhall: Skå 
IK-Tungelsta IF
 
INNEBANDY | Herrar div 3 n: 19/1 kl 15:30 Tappströmsskolan: 
Ekerö IK-Täby IS IBF  
Herrar div 4 v: 19/1 kl 17 Tappströmsskolan: Skå IK-Stäkets IF
Herrar div 5 a: 112/1 kl 16:15 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Runby 
IBK   19/1 kl 18:30 Tappströmsskolan: Adelsö IF-Rotebro IS 
FBC  

ISHOCKEY | Alltvåan: 8/1 kl 19:30 Vikingahallen: Mälarö 
HF-Mälarh/Bre Hockey 

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Bro IK 8 8 0 0 80 - 25 24
Mariebergs SK 8 7 0 1 42 - 24 21
Djurgårdens IF 8 6 0 2 69 - 24 18
Skå IK & Bygd 9 6 0 3 75 - 60 18
Västerorts IBK 8 3 0 5 54 - 51 9
Vällingby BK 9 3 0 6 52 - 67 9
Westermalms IBK 8 2 2 4 41 - 53 8
Ormbacka/Skälby 8 2 1 5 48 - 89 7
Stäkets IF 8 1 1 6 35 - 54 4
Stockholm West 8 1 0 7 31 - 80 3 

 
 

INNEBANDY
Herrar div 5a
Täby FC Ungdom 10 8 0 2 78 - 47 24
Runby IBK 10 7 1 2 64 - 46 22
Ängby IF 9 6 1 2 64 - 47 19
Märsta IBS 10 6 0 4 69 - 45 18
IBK Sundby 9 5 2 2 63 - 41 17
Danderyds SK 10 5 0 5 63 - 64 15
Rotebro IS FBC 9 4 1 4 58 - 56 13
Mälarö IBK 9 3 1 5 73 - 73 10
Hässelby IBK 9 3 0 6 49 - 72 9
Erikslunds KF 9 1 0 8 46 - 86 3
Adelsö IF 8 0 0 8 31 - 81 0 

 
 

HANDBOLL
Damer div 4 b
Spårhundens HF 10 10 0 0 398  -  146 20
Tumba HK 10 9 0 1 331  -  148 18
Sportsgear DHK 10 7 0 3 248  -  205 14
Skå IK 10 7 0 3 211  -  200 14
IK Tellus 10 6 0 4 209  -  200 12
BK Sol 10 5 0 5 202  -  256 10
HF Tyresöflickorna 10 4 0 6 214  -  232 8
Gurrabergs HK 10 3 0 7 173  -  253 6
Tungelsta IF 10 3 0 7 147  -  235 6
Bajen IF 10 1 0 9 118  -  241 2
Ösmo GIF HK 10 0 0 10 133  -  268 0
HK Tyresö Strand         Utgått

INNEBANDY 
Herrar div 3 n
Rotebro IS IBK 8 6 1 1 48 - 32 19
Ekerö IK 8 6 0 2 57 - 45 18
Råsunda IS 8 5 2 1 64 - 43 17
Turebergs IF 8 5 1 2 46 - 35 16
Töjnan IBK 8 4 1 3 43 - 35 13
IFK Sollentuna 8 4 1 3 39 - 45 13
Täby IS IBF 8 2 1 5 35 - 45 7
Nyboda IBK 8 1 3 4 49 - 57 6
KTH IF 8 1 2 5 32 - 45 5
Offensiv Lidingö 8 0 0 8 22 - 53 0 

 
 
 ISHOCKEY

Herrar Alltvåan
Sollentuna HC 2 2 0 0 7 - 3 6
Bajen Fans IF 2 1 1 0 10 - 6  4
Mälarö HF 2 1 0 1 9 - 6 3
Haninge HF 2 1 0 1 7 - 7 3
Värmdö HC 2 1 0 1 6 - 6 3
Gnesta IK 2 1 0 1 6 - 8 3
Mälarh/Bre Hockey 2 0 1 1 6 - 7 2
Bålsta HC 2 0 0 2 3 - 11 0 

 

LÄGET! 11 DECEMBER                         DET HÄNDER  TILL DEN 20 JANUARI

Sporttips? Skicka till sporten@malaroarnasnyheter.se

I år gick Mälaröarnas alpina skidklubbs höstlovsläger av stapeln i Sölden, Österrike. Det var totalt 70 deltagare 
med cirka 35 åkare som tränade.              Foto: Johan Risberg



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

För dig som vill ha 
service och brett 
produktutbud!

Ö

Leverans  
från 

400:-

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

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

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

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

 |  privata marknaden 27

SÄLJES

Vita konståkningsskridskor 
stl 35, 100 kr. Röd dunjacka 
med luva stl 140, 100 kr. 
Bägge i bra skick. 
Tel 070/407 33 00 eller 
08-560 466 59.

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

UTHYRES

Trött på kyla? Lgh på Malta 
uthyres. Nybyggd lgh med 
härlig havsutsikt uthyres i 
Marsascala. 3 sovr, 6 bäd-
dar, 2 badr. Pool finns inom 
omr, klippbad, strand och 
restauranger på gångavst. 
Uthyres veckovis (el längre 
period). Pris fr 3000:-/v. 08-
560 212 34/070-003 22 13. 

ÖNSKAS HYRA

Mamma med 3 barn var-
annan vecka önskar hyra bo-
stad omg. Alla svar beaktas.
Kontakta Lotta.  070-400 
50 27. lotta_rosenstrom@
hotmail.com

34 år skötsam kille fast jobb 
önskar hyra rum, stuga eller 
mark, gård för husvagn omg 
tills vidare på Färingsö. 
Månadshyra 3000-6000 kr.
Har bott i Skå sedan -03 och 

trivs jättebra. Rökfri, har bil, 
inga djur. Maila golf1_82@
hotmail.com eller ring 070-
616 85 24. 

ROSOR & TACK

Vilka snöröjare vi har i kom-
munen! Min gata i Lund-
hagen blev sandad kvällen 
före stormen. Först tyckte 
jag att det kändes märkligt 
med sand under hjulen, då 
det knappt var snö ute men 
dagen efter, ja, då förstod jag. 
Vilken framförhållning! Arne

Jag vill tacka för all uppvakt-
ning på min högtidsdag! 
Nils, Munsö

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp 

datorer / 
program

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Skydda 
datorn 

vid åska
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• Privatpersoner annonserar GRATIS. 
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild 

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

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

Brommaplan 420, Bromma  
Tel. 08-709 86  50 

 Johan Kull

Vår son Vidar! Född 
18 september på HS. 
Han är helt underbar 
och vi är så stolta 
föräldrar. Henrik 
Wesslén och Fridha 
Nilsson.

FÖRLOVADE 

• Maria Nilsson och Peter Andersson, London 1 advent 2012

FÖDDA

• Välkommen Herman! Grattis Nina och Tomas. Stolta morföräld-
rar hälsa till er alla.

DÖDA

• Alice Ebba Charlotta Lindborg, Ekerö, avled den 1 december i en 
ålder av 99 år.

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

Anders Hjelm

Ekerö Centrum 
Telefon  560 301 31

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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

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

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

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

Däckspecialisten!

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

FIN HUND TILL JUL
Välkommen till 
TASSA IN!

Lotta Froman Diplomerad hundfrisör
Axvägen 9, Stenhamra  Nockeyby torg 11

Tidsbokning: 070-600 34 11

    Återförsäljare KLASS HundfoderÄntligen! 

245 kr per timme med ROT avdrag!

Fixa hemmet 
innan JUL!
Hyr en hantverkare av oss!

Minimitid 4 timmar per uppdrag, 
inställelseavgift tillkommer

Kontakta Solveig Klaussen på: 
solveig.klaussen@veterankraft.se
tel: 08-730 07 20

Modica mulier AB 
Samtalsterapi 

 

Vi har 
presentkort på 
valfri summa!

Vi har öppet som 

vanligt hela december 

och januari!

God Jul och Gott Nytt År!

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

Julerbjudande!
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!

Audi

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

en del av alltjänstpoolen

Kontakta oss idag så 
hjälper vi dig!

Fixa hemma innan jul!

Hinner du inte med allt?

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

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

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

08-410 417 70

Nyhet från Ekerö

SPÄNTEN
Gör tändved 

till brasan

Fri leverans hem!
990 kr i julpaket

0708-50 98 80



...önskar vi företagare 
alla våra kunder, 

medlemmar 
och vänner!

God Jul och Gott Nytt År

Tel. 560 47 111

Vi syns igen 
i spalterna 

den 21 januari

nyheterMÄLARÖARNAS

Binärdata AB
0707-139 000

560 402 51 
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Ekerö Vårdcentral 
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EKERO

BYRA

Närlunda
Willy och Agneta  

med personal

Träkvista
Peo Leopoldsson 
med Personal

Träkvista  
Bilservice AB

Roger med personal

Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

Tom med personal

Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise,  
Gerry och Ronny

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

 

Krister med personal
Tel. 560 304 54

Ulf, Agneta, Nisse,  
Christer, Henrik, Sofia, 

 Mattias, Christoffer  
och Johnny

SpångaMälarö Lastbilcentral AB
08-564 109 50

Arne, Christina, 
Henrik och Svante

Närlunda  
Schakt & Transport

Lasse och Gia  
med personal

Ekerö Färglager

Skå
Kjell med personal

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

s

Staffan med personal

MÄLARÖARNAS 
SPECIALISTKLINIK
& frisörer

T R O X H A M M A R  B U T I K S B Y



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Nu kan Ni även göra 
förbeställningar via nätet!
Gå in på vår hemsida www.ekerotaxi.se

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

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Alltid Einarsson – Einarssons Bygg

Kontrollansvar 
med riksbehörighet

Byggarbetsmiljö-
samordnare (bas)

Byggnadskonsult

Byggbesiktningar

Projektledning

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

AE Ei B d AB

VED
550:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

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

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

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

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö 

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

TRYCK V-TAB, Södertälje 2012

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

HEMSIDA www.malaro.com/mn

              
Följ oss på Facebook

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Utgivning 2013

Januari 21
Februari 4 18 
Mars 4 25  
April 8 22 
Maj 6 20
Juni 3 17
Augusti 19
September 2 23
Oktober 7 21
November 4 25 
December 9 16

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

4 DECEMBER | En bensinsmitning sker 
på OKQ8 på Ekerö.

Bryggavägen

-
Nyckelby. 

Ång-
båtsvägen

5 DECEMBER | -
Björkuddsvägen.

Ekerö centrum.

på Adelsö.
-

Ekerö kommun.

Gustavalund.

-
ring på Ekuddsvägen.

Bryggavägen.
Färingsö 

-

6 DECEMBER | 
Ekerö.

Hilleshög
-

ter.

Ekerö centrum.

Ekerö.

7 DECEMBER | -

Drottningholm.

vid Drottningholm.
Stenhamra -

8 DECEMBER | 

Träkvista 
skola.

Munsö.
-

Tapp-
strömsskolan.

9 DECEMBER | -
-

Ekvägen.

Stenhamra.
Rastaholm

Skå.
-

gen vid Hilleshög.
Nyckelby gård

10 DECEMBER | 

vid Nyckelby -

30  larmet går | 

Stöldliga stjäl diesel och bensin

DIESELSTÖLD MED ALLVARLIGA KONSEKVENSER

Under en tid har stölder av stora mängder diesel ägt rum runt om på Mälaröarna. 
Vad som tros vara ligor som far runt med stora tankar och tömmer bensinstatio-
ner och tankar i anslutning till transportfirmor och båtklubbar, har opererat ihär-
digt. Senast i raden drabbades Sjöräddningssällskapet vilket fick beklagansvärda 
konsekvenser.

– Våra sjöräddare hade varit ute förra fredagen och letat efter den man 
som försvunnit på Ekerö. När de kom tillbaka till Jungfrusunds marina 
för att tanka var vår tank tom, berättar Paul Forell, uppsyningsman på 
Sjöräddningssällskapets Munsöstation.

Denna gång hade 3 kubikmeter diesel stulits, men så sent som för en månad 
sedan stals 2 kubikmeter.

– Bränslet är värt 35 000 kronor. Dessutom räcker inte vår båttank till för att 
åka in till stan och tanka. Man önskar ju att de som gjort det här själva drabbas 
av sjönöd någon gång och inte kan få hjälp, fortsätter Paul Forell.

Konsekvenserna blev att Sjöräddningssällskapet fick avbryta sökandet och 
inte heller har kunnat hjälpa till vid senare förfrågan.

Från polisens sida så är man medveten om det ökande problemet med bräns-
lestölder och uppmanar allmänheten att vara uppmärksamma på fordon som 
befinner sig i närheten av tankstationer under en längre tid och larma om de ser 
något misstänkt.

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Ekebyhovs slott
12 jan kl 14: Jazzgruppen 
Always.
13 jan kl 14: Hemslöjdskon-
sulentens roll - Eva Johans-
son, stick- och broderikafé 
hela dagen. Kaféansvariga: 

Lovö vävare.  
19 jan kl 14: Mälaröarnas 
kammarkör. 
20 jan kl 14: Fagottduet-
ter. Pelle Hansson och Tor 
Johansson. Kaféansvariga: 
Klass 7 C, Tappströmsskolan.

Vinterrally
För trettonde året i rad 
arrangerar Mälaröarnas 

ornitologiska förening det 
populära artrallyt i kommu-
nen. Artrallyt blir förutom 
en spännande tävling en bra 
genomräkning av Ekerös 
vinterfåglar. Lagen/perso-
nerna anmäler sin medver-
kan senast 12 jan till Urpo 
Könnömäki. 13 jan, start kl 7 
vid kommunhusets parke-
ring. Tidpunkt för målgång 

och gemensam genomgång 
bestäms vid starten. Arr: 
Mälaröarnas ornitologiska 
förening.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

info@alltjanstpoolen.sewww.alltjanstpoolen.se

Vad behöver du?
Målare , elektriker, snickare, allt-
i-allo, någon som städar, någon 
som klipper gräs och häckar, 
kör till tippen eller något annat?en del av alltjänstpoolen

Kontakta oss idag så hjälper 
vi dig!08-410 417 70



En annons på 
denna sida  kostar 

395:-
exkl moms per införanden

Arsbokning gäller

Ring 560 356 00

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

| service för dig! 31

ADVOKATBYRÅ

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

BYGGVAROR

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

TAXI
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

Boka på
ekerotaxi.se

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

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

Husgrunder 
och 

Markanläggning 

0707-99 64 21
Howqvist Anderson Entreprenad har bytt namn

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING



SKA DU OCKSÅ SÄLJA DIN BOSTAD? Vi vet att många funderar på

en ny bostad under julhelgen. Därför är det hög tid att kontakta oss om du vill

 sälja din bostad efter årsskiftet. Helgen den 12-13 januari anordnar Svensk Fastighets-

förmedling Sveriges största visningshelg. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer. 

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på Svensk Fastighetsförmedling på Ekerö!

Här är några av alla bostäder
som vi sålt under 2012!

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