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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

I slutet av januari är det återigen dags att räkna alla de fåglar som samlas vid landets fågelmatsbord. På 
Mälaröarna är förhoppningen att fler än förra årets trettiotal deltagare hjälper till. På bilden syns några pilfin-
kar som bråkar om maten i Svartsjö.  | 16                                                                    Foto: Göran Forsberg

Debatt om
avgifter på 
fullmäktige
2012 års sista kommunfullmäktigesammanträde 
sträckte sig från en het debatt om huruvida för-
troendevalda politiker ska betala för kopierade 
handlingar till stämningsfull diktning. | 4

NY BUSS TILL ADELSÖ
Avåkningar, felkörningar och ibland inga bussar alls är 
problem som adelsöborna tröttnat på. Nu har Arriva 
beställt en ny, mindre buss som är lättare att hantera 
på de smala vägarna på ön. | 6 

”Sedan har vi detta med bussbytet vid Sjö-
ängen. Det har ställt till med massa problem 
inte bara för de som reser med bussen. 
Även färjan och dess passagerare får vänta 
då chaufförerna inte kommer i tid till färjans 
avgång och måste sedan vänta på att de ska 
byta buss.” | 22 tyck

SLUT MED LUNCH PÅ EKGÅRDEN
Efter en översyn av kostnaderna för matserveringen 
på Ekgården har budgeten stramats åt vilket innebär 
att utomstående inte längre får äta lunch där. Detta 
upprör många. | 4

LOKALBEHOV I KOMMUNEN
Kultur- och fritidsnämnden arbetar på flera plan med att 
se över hur man kan lösa lokalbehov i kommunen. | 10

NY CHEF FÖR 
KULTURSKOLAN
Ekerö kulturskolas nya 
chef Anne-Charlotte 
Lundell har har en diger 
bakgrund inom musik 
och pedaogik. | 20
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Ekebyhovs slott
1-2 feb: Max Magnus Nor-
man, Joakim Nordin, Stefan 
Thunström – måleri och 
skulptur. Arr: Mälaröarnas 
konstförening.

Hantverksstallet
Klaus Schmidt – Akryl 
på papper. Till och med 3 
februari. Tor, fre, lör och sön 
kl 11-16. Jungfrusund.

EVENEMANG

Bridge
Ekerö pensionärers bridge-
klubb ordnar partävlingar 
utan förhandsanmälan 
måndagar kl. 10 i ”Fabriken” 
(gamla IT-ladan). Tisda-
gar och torsdagar arrang-
erar bridgeklubben Fantan  
bridgespel kl. 10 i samma 
lokal. Nya och gamla spelare 
önskas välkomna.

Sopplunch
Hemlagad soppa, ostsmör-
gås samt kaffe på maten, 
35 kr. 22 och 29 jan kl 11-12, 
träfflokalen Stockbygården, 
Klyvarestigen 1, Stenhamra. 
Arr: Fritidsverksamhet för 
äldre/Ekerö kommun.

Film
Welcome, regi: Lioret, Frank-
rike 2009. Medlemskort i 
Filmstudion berättigar till 
inträde till vårens samtliga 
filmer. Enstaka biljetter får 
ej säljas. 24 jan kl 19.30, 
Erskinesalen, Ekerö C.

Bokklubb
För de mellan 10-12 år som 
gillar att läsa och prata 
om böcker. Torsdagar kl 
15-16.30 från 24 jan-23 maj. 
Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra.

Sagostund
Alla barn från 3 år välkomna, 
småsyskon får också följa 
med. 25 jan och 1 feb kl 10-
10.30, biblioteket, Ekerö C. 

Dans
Dans till ”Carlzons”. 26 jan 
kl 21-01, Adelsö hembygds-
gård. Arr Adelsö IF.

Verkstad
Skaparverkstad med skräp 
och skrot för barn och 
vuxna. Små barn i vuxens 
sällskap. 27 jan kl 12.30-
15.30, biblioteket, Ekerö C. 

Ekebyhovs slott
26-27 jan kl 14: ”Poesi och 
trumma” med Björn” Poesi-
björnen” Karlsson. 

Kaféansvariga: Drottning-
holmsskolan. 2-3 feb kl 14: 
Dansföreställning. Kaféansva-
riga: Vi unga Bailar.

Skridskodag
Hjälp med teknik för lång-
färdsskridsko och säkerhets-
utrustning. Kl. 13: hur man tar 
sig upp ur en vak, tillfälle att 
plurra under ordnade förhål-
landen. Ombyte i uppvärmd 
lokal. Grillkorv, kaffe och 
choklad. Förhoppningsvis 
uppvisning med sjöräddning-
ens svävare. För de yngre 
finns särskild bana. 2 feb kl 
11-15, Tranholmen. 
Arr: Friluftsfrämjandet.

Konsert
Mämus uruppför ett stycke 
av Allan  Pettersson. 2 feb 
kl 15, Herman Palmsalen, 
Stenhamra.

Pyssel
Kom och pyssla och skapa 
med Susanna som kommer 
att pyssla med olika material 
varje lördag. För alla pyssel-
sugna barn och unga. 2 feb kl 
12-15, biblioteket, Ekerö C. 

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 24 januari)
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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 28/2 -13
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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SKÖNA SÖNDAG PÅ
RASTAHOLMS VÄRDSHUS
Från och med söndagen den 27 januari kommer 
vi ha öppet varje söndag* mellan kl 12-16, där vi 
erbjuder söndagslunch, fika samt kakbuffé.

För bokning och information ring 08-560 230 70 
eller mejla din förfrågan på rastaholm@telia.com

*med reservation för evenemangsbokningar

Välkomna!
Önskar

Familjen
Nilsson & Lau
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EKERÖ 08-564 109 80
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Accepterat pris: 3 200 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 111 kvm, biarea: 4 kvm
Tomt: 236 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2002
Adress: Sjöutsikten 6
Ring för visning!

Besiktigad. Attraktivt nymålat
parhus högt beläget med sjöutsikt
fr vardagsrum. Ljust hus med
takhöjd upp till 3,6 m. Solig
balkong i syd, samt två altaner
med sol nästan hela dagen.
Fräscha bad- och duschrum.
Carport och rymligt förråd invid
entrén. Nära skola, dagis, affärer,
buss, bad och båtklubb.
Fjärrvärme! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3418.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 2 550 000:-
4 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 121 kvm
Tomt: 2 863 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2006
Adress: Lillbacksgränd 5
Ring för visning!

Enplansvilla från 2006 i
kanonskick. Underbart uterum i
söderläge. Nytt dubbelgarage
med el och golvbrunn. Utanför
finns parkering för många bilar.
Inne i huset är alla ytskikt
ommålade/tapetserade -09. Plan
stor trädgård med fruktträd. Nära
buss och Munsö skola.
Fastigheten är ansluten till
kommunalt Vatten o avlopp!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2128.

EKERÖ MUNSÖ

Fast pris från 5 950 000:-
Antal rum: 7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt
Adress: Tallåsen 1-13
Visas sön 27/1 15.00-16.00

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

EKERÖ SANDUDDEN

Fast pris från 4 590 000:-
Antal rum: 5 rok
Boarea: 153 kvm
Adress: Sanduddsvägen 48-64
Visas sön 27/1 15.00-16.00

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

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 1 295 000:-
Tomt: 1 225 kvm Naturtomt
Byggt: 0
Adress: Kvartsstigen 5
Ring för visning!

Härlig byggklar tomt, i ett
uppvuxet villaområde med skog
och natur inpå knuten. Tomten
har ett lugnt läge längs med
återvändsgata. Området är
detaljplanerat o har kommunalt V/
A. Nära Stenhamra med affär,
skolor, buss och bad. Bygglov
finns! Se mer under dokument.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3419.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Fast pris från 4 995 000:-
6 rok
Boarea: 170 kvm
Tomt: 1 050 kvm
Adress: Fantans Väg 10 och 12
Visas sön 27/1 15.00-16.00
Sms:a: FB 1071-3167 till 72456 för
beskrivning

Sista chansen på Fantans väg,
etapp 3! C4-hus bygger villor om
170 kvm i två plan. Samma fina
hustyp som i de tidigare
etapperna. Carport och förråd
ingår. Nu endast 2 st kvar i denna
etapp! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3167.

EKERÖ SANDUDDEN

10 500 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 172 kvm
Tomt: 1 782 kvm + vatten och sjötomt

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

Denna vackra och rymliga sjurumsvilla byggd-06, äkta sjötomt med egen sandstrand, stora terrasser och
panoramautsikt över Mälaren är tveklöst ett av de absolut hetaste objekten centralt på Ekerö just nu.
Brygga på 90kvm med segelbåtsdjup utanför. Två sjöbodar. Endast ca en mil från Stockholm!
Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-3096.

EKERÖ NÄRLUNDA
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EKERÖ | Minskade anslag 
inför 2013 gör att restau-
rangen på Ekgårdens äldre-
boende stängs för utomstå-
ende. Ett beslut som upprör 
många anhöriga, vänner 
och andra som idag använ-
der sig av möjligheten till 
vällagad lunch och social 
samvaro till en kostnad av 
55 kronor.

Sedan beskedet blev känt 
bland dem som äter lunch 
på Ekgården utan att vara 
bosatta där, har många pro-
testbrev kommit in till kom-
munen.

Henry Höög är en av dem 
som ätit där under många år 
och han tycker att beslutet 
gör att han mister en av sina 
möjligheter till social sam-
varo. Han ifrågasätter den 
besparing på 430 000 kronor 
om året som kommunen be-
räknar att man gör genom att 
ta bort servicen.

– Vilken kommunal verk-
samhet bär sig egentligen? 
Dessutom måste ju persona-
len ändå vara där och laga mat 
till de boende, säger han och 
fortsätter:

– Det borde ju även vara 
viktigt ur kommunens per-
spektiv att vi äldre medbor-
gare kan äta näringsriktig 
mat och har en möjlighet att 
träffas och umgås.

Staffan Strömbäck (M), 
socialnämndens ordföran-
de beskriver beslutet om 
indragningen av den exter-

na lunchserveringen som 
ett led i den kontinuerliga 
översynen av verksamhe-
ten.

– För ett antal år sedan 
började Ekgården att erbjuda 
serveringen även för utom-
stående, men det finns inget 
uppdrag från kommunen om 
detta. När vi sedan tittade 
över kostnaderna inför årets 
budget insåg vi att den exter-
na servicen kostade nästan en 
halv miljon kronor, förklarar 
han.

Då det inte ingår i Ekgårdens 
uppdrag tycker han inte att 
det är motiverat att skatte-
pengar går till detta.

– Det är dock inte själva 
matproduktionen som kos-
tar utan personal- och kring-
kostnader som gäller just den 
delen av mathanteringen. 
Vi kan ju inte ta tid från den 
ordinarie personalen för att 
serva allmänheten, fortsätter 
han.

Rune Frisén är ytterligare 
en av dem som bedrövats av 
beskedet. Hans fru bor på 
äldreboendet och varje sön-

dag äter de lunch tillsam-
mans i matsalen.

– Det är väldigt värde-
fullt för oss att kunna få äta 
en måltid tillsammans. Det 
minner om gamla tider och 
avbryter hennes vardag på 
ett sätt som jag ser gör henne 
gott, berättar han.

Kommunens äldrebo-

enden på Ekgården och Fä-
ringsöhemmet erbjuder 
visserligen anhöriga att äta 
tillsammans med de boende, 
men måltiden serveras då 
inte i matsalen, vilket tar bort 
en del av funktionen menar 
Rune Frisén.

– Jag ser hur viktigt det är 
för min fru att komma ut ur 

det rum som hon tillbringar 
all sin tid i annars och hur 
hon lever upp när vi får lite 
liv och rörelse omkring oss, 
säger han.

Staffan Strömbäck säger att 
han tar synpunkterna på all-
var och att beslutet kommer 
att ses över igen.

– Jag kan inte sia om vad 

som kommer ut ur det, men 
vi kommer i alla fall att se 
om det går att hantera det 
hela på ett annat sätt, avslu-
tar han.

LO BÄCKLINDER

Indragen lunchservering får 
konsekvenser för anhöriga

”Det är väldigt 
värdefullt för 
oss att kunna få 
äta en måltid 
tillsammans”

I Ekgårdens matsal serveras sedan länge lunch även till utomstående. Efter en budgetneddragning stoppas nu den möjligheten vilket oroar många 
av dem som utnyttjar den.                                             Foto: Lo Bäcklinder

KOMMUNEN | 2012 års 
sista kommunfullmäkti-
gesammanträde blev en 
förhållandevis kort och 
rapp tillställning. Hetaste 
frågan var huruvida kom-
munen ska ta ut avgifter 
för kopior beställda av för-
troendevalda politiker.

Under första delen av kom-
munfullmäktige delades 
kommunens olike stipen-
dier (som MN skrev om i nr 
20 2012) ut. Utdelningen av 
de stipendier som kultur- 
och fritidsnämnden delar 
ut har dock senarelagts och 
kommer överlämnas till 
sina mottagare på kultur-
galan som planeras under 
våren.

Som inledning på samman-
trädets debattdel kunde 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Peter Carpelan (M), 
konstatera ännu en gång att 
prognosen för 2012 års eko-
nomiska utfall såg positivt 
ut vid septembers samman-
räkning.

– Som det ser ut nu går vi 
2 4 miljoner plus vilket är 

långt över vad vi satt upp 
som resultatmål för året. 
Detta beror på att vi har 
haft högre skatteintäkter än 
väntat och vi har också fått 
en återbetalning av sjukför-
säkringspremier som vi inte 
hade räknat med, förklarade 
han.

Det positiva beskedet fick 
stå oemotsagt, men när 
dagordningen gick över till 
att behandla frågan om en 
förändring av avgiftsregler 
för kopiering och avskrift 
av allmänna handlingar 
blev diskussionerna hetsi-
gare.

– När jag pratat med an-
dra kommuner i samband 
med att denna fråga varit 
uppe på dagordningen ti-
digare så har de trott att jag 
skämtat när jag berättade att 
jag får betala pengar för att 
ta del av de handlingar som 
jag behöver för att bedriva 
mitt politiska oppositions-
arbete, sa Ylva Forslid (Ö), 
som yrkade på att kopie-
ring ska vara kostnadsfri för 
politiker och fick stöd från 
flera oppositionspolitiker.

Peter Carpelan poäng-
terade att från och med 
2007 finns alla kommunala 
handlingar tillgängliga i 
digital form och att even-
tuella kostnader gäller de 
dokument som kommit till 
tidigare.
– Dessutom är det så att ko-
pieringskostnaderna även 
tidigare har debiterats po-
litiker, men att vi nu anpas-
sar oss till den statliga av-
giftsförfattningssamlingen 
och börjar ta betalt för till 
exempel stora kopior i färg 
som till exempel kartor från 
stadsarkitektkontoret, sa 
han.

Då omständigheterna kring 
förändringarna inte var till-
räckligt klarlagda bestämde 
sig alliansen för att återre-
mittera frågan för att tyd-
liggöra ytterligare vad som 
är nytt i ärendet.

På initiativ av Ekerö när-
polis togs frågan om en ut-
ökning av dryckesförbudet 
i centrum till att även gälla 
området längs Tappström-
skanalen upp. Idag är detta 
till viss del ett problem-

område dit såväl ungdomar 
som äldre personer söker 
sig för att dricka alkohol. 
Denna förändring i den 
kommunala författnings-
samlingen godtogs av kom-
munfullmäktige.
Likaså godtogs ytterligare en 

förändring som handlade 
om att införa fiskeförbud 
vid färjeläget i Jungfrusund. 
Detta förslag har kommit 
in från Färjerederiet då de 
upplever fiskande privat-
personer som en säkerhets-
risk så nära intill färjeleden. 
Även Botkyrka kommun 

förväntas fatta ett likadant 
beslut angående färjeläget 
på Slagstasidan.

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande Gunilla 
Lindberg (FP) berättade lite 
mer om den gala som kom-
mer arrangeras den 14 mars 
i Erskinesalen för att upp-
märksamma föreningslivet 
i kommunen. Då kommer 
även de stipendier som inte 
delades ut vid mötets bör-
jan att överlämnas till sina 
mottagare liksom ett antal 
nyinstiftade stipendier och 
priser.

Dagens sista debatt blev 
en diskussion om seman-
tik och gällde huruvida 
den motion som lagts fram 
av Solveig Brunstedt (C), 
blivit besvarad eller inte. 
Motionen ställde en fråga 
om vilka sund och vikar i 
kommunen som har sämst 
vattenkvalitet och hur en 
prioritering av arbete med 
att förbättra vattenkvali-
teten i dessa skulle kunna 
se ut. Solveig Brunstedt 
själv var nöjd med uppräk-
ningen av att Törnbyviken, 

Svartsjöviken, Igelviken, 
Norrsundet, Rörmaren och 
Karlskärsviken är de som är 
mest påverkade och förore-
nade, men flera av hennes 
allianskollegor tyckte att 
det skulle behöva göras en 
mer djupgående och mer 
kostsam analys av situatio-
nen för att till fullo besvara 
motionen.

Som avslutning på årets 
sista möte skaldade Staffan 
Strömbäck (M), från talar-
stolen:

Midvinterkvällens möte 
är slut,

talarna gnistrat och glim-
mat.

Under kvällen har fattats 
beslut,

snart är det midnattstim-
ma.

Ordförande svingat sin 
klubba van,

snön ligger vit på ek och 
gran.

Snön ligger vit på taken,
skönt att få lätta på baken.

LO BÄCKLINDER

Intensiv avgiftsdebatt vid årets sista KF

”När jag pratat 
med andra kommu-
ner i samband med 
att denna fråga 
varit uppe på dag-
ordningen tidigare 
så har de trott att 
jag skämtat”



Tappström

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

Priserna gäller vecka 4 t o m söndag 27/1-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 2 för 

 30k     

Köttgryta från 
Bourgogne

8 portioner

1 1/2–2 1/2 kg högrev eller nötbog, i grytbitar

Salt och svartpeppar

1 tsk timjan

2 lagerblad

2 klyftor vitlök

3–4msk vetemjöl

1 fl aska enkelt rött vin

1 tärning nötbuljong

3 msk tomatpuré

Ca 200 g rökt fl äsk, tärnat

20-tal steklökar

Ca 200 g små hela champinjoner

Hackad persilja

Matfett till stekning

Recept: Recept.nu

  

 79k    /kg 

  

 39  90  /kg 

  

 39  90  /st 

 Tulpaner 
 Alverbäcks.   10-pack.    

 Skurna sallader 
 ICA.   100–300 g.   Flera olika sorter. 

 Jfr pris 150:00–50:00/kg.  

 Nötbog 
 Scan. Ursprung Sverige. I bit. 

 Champinjoner 
 Sverige. Polen.   



6  nyheter | 

ADELSÖ | Avåkningar, fel-
körningar och ibland inga 
bussar alls. Det är problem 
som adelsöborna klagar på 
vad beträffar busstrafiken. 
Men Arriva poängterar att 
det har skett förbättringar. 
Dessutom får nu Adelsö en 
helt ny, mindre buss som 
är lättare att parera på de 
smala vägarna på ön.

Problemen med Adelsös 
busstrafik har pågått länge. 

– Vi har haft en dialog med 
Arriva i flera år. Nu tänker vi 
slå larm ytterligare en gång. 
Det är ohållbart som det är 
nu, säger Jan Gertz, ordföran-
de i föreningen Värna Adelsö.

Det som upprör är bland 
annat förseningar och avåk-
ningar.

– De säger att de har vinter-
däck vilket de uppenbarligen 
inte har eftersom de åker av 
vägarna. Som tur är finns det 
jordbrukare på ön med trak-
torer som kan hjälpa till och 
dra upp bussarna, fortsätter 
Jan Gertz.

Andy Lindelöf är driftsan-
svarig på Arriva Ekerö. Han 
berättar att bussarna i Ekerö 
kommun har haft vinterdäck 
på sina bussar i två år. 

– När det varit kraftiga 
snöoväder har vi klarat buss-

trafiken väldigt bra på Mälar-
öarna. Det beror inte bara på 
vinterdäcken utan också  på 
att vi har en väldigt bra väg-
hållning i kommunen. Vår 
trafikledning här har nära 
kontakt med väghållarna. 
Det är ett samspel bakom ku-
lisserna som sker för att hålla 
den höga trafikstandarden vi 
har. Vi tar alltid säkerheten 
i första hand, berättar Andy 
Lindelöf.

Den avåkning som skett i år 
berodde på att plogbilen inte 
hade varit ute. Bussen stan-
nade på vägen på grund av att 
den mötte postbilen och då 
gled bussen ner i diket.

– Vi har bättre trafik på 
Adelsö än vi har haft tidigare. 
Vi har gjort en trafikomlägg-
ning och vi har beställt en 
mindre buss. Det är en spe-
cialbuss som är 10 meter is-
tället för 12 meter lång som 
bussarna är nu. Eftersom den 
är mindre är den lättare att 
parera och komma runt med, 
förklarar Andy Lindelöf.

Många har hoppats på att 
den nya bussen skulle kom-
mit tidigare och väntan har 
skapat irritation. Andy Lin-
delöf förklarar att även Arriva 
hoppats på att bussen skulle 
hunnit komma tidigare men 

då den tillverkas på fabrik där 
flera projekt pågår, har man 
inte kunnat påskynda pro-
cessen. Bussen kommer för-
modligen i slutet av februari. 

En annan del som retat upp 
många är förseningar av an-
slutningsbuss från färjan till 
Adelsö.

– Buss 312 ska komma över 
till Munsö och plocka upp 
dem som kommer från stan 
med 311:an, men det är inte 
alltid som 312:an kommer. 
Som tur är finns det i regel 
bekanta som man kan kon-
takta för att få bilskjuts på 
ön. Värst blir det däremot för 
skolbarnen. Deras föräldrar 
är på jobbet och har inte en 
chans att hämta. Det innebär 
att barnen har inget annat att 
välja på än att promenera för 
att komma hem. Det är inte 
bra. Vi kommer att göra en 
ny uppvaktning också hos 
landstinget i frågan, säger Jan 
Gertz.

– Problemet är att när det 
är halt på Adelsö kan det ta 
längre tid att ta sig runt ön ef-
tersom vi alltid åker trafiksä-
kert. Då kan det bli så att bus-
sen kommer med nästa färja, 
säger Andy Lindelöf.

Rent generellt är väghåll-
ningen mycket bättre på 

Mälaröarna än på andra håll 
enligt Andy Lindelöf. När det 
var det kraftiga snöovädret i 
början på december, ställde 
man in trafiken i stora delar 
av Stockholm, men på Mä-
laröarna kunde trafiken upp-
rätthållas, även om det var  
kraftiga förseningar.

Många kommuninvånare 
har reagerat på att bussarna är 
gamla och risiga. 

– Det är med dessa dåliga 
bussar som vi och våra skol-

barn åker varje dag. I bilen 
är det så viktigt att barnen är 
bältade men när de åker buss 
från cirka åtta års ålder slutar 
det att gälla. Det kan inte vara 
roligt att som busschaufför 
kvittera ut dessa rishögar till 
sitt arbetspass, säger adelsö-
bon Lena Östfelt.

Det finns ett råd från SL:s 
och landstingets sida om att 
maxåldern för en buss i trafik 
ska ha en snittålder på åtta år. 

– Vi har ingen buss som 

är för gammal. Vi ligger långt 
från snittåldern och vi har en 
yngre vagnpark än vad SL krä-
ver, berättar Andy Lindelöf.

Det kommer också fler nya 
bussar inom en snar framtid. 
Utöver den nya bussen till 
Adelsö, byter Arriva ut 17 bus-
sar till helt nya bussar på Mä-
laröarna. Det är ledbussar och 
planeringen är att detta ska ske 
under januari månad.

EWA LINNROS

Problem med Adelsös busstrafik
Arriva har beställt en mindre buss som klarar de smala vägarna

I år har endast en avåkning med buss skett på Adelsö, men de smala vägarna i kombination med halt väglag, 
gör det besvärligt att köra buss på ön.                Foto: Lena Östfelt

Skå

 Romansallat i påse 
 ICA. Spanien.   200 g.   Klass 1.   
Jfr pris 50:00/kg.    

   /st  Romanticatomat 
 ICA. Spanien.   400 g.   
Klass 1.   Jfr pris 49:75/kg.    

 /st 

 Kycklingfi lé 
 Rose Poultry.   900 g.   Fryst.
   Jfr pris 33:22/kg.    

 Rödspättafi lé 
   Pleuronectes platessa, 

fi skad i nordostatlanten.        

   /kg 

 Kotlett 
 ICA. Ursprung Sverige.   

Ca 900 g.   Med ben. Skivad. Av gris.      

 /kg 

Priserna gäller för v 04 (21/1–27/1 2013)

 /st 



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

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 27 JANUARI

Adelsö kyrka kl 11.00

SÖNDAGSGUDSTJÄNST Lizen Anterud,
orgel: Mait Thoäng

SÖNDAG 3 FEBRUARI

Munsö kyrka kl 11.00

SÖNDAGSMÄSSA Lizen Anterud,
orgel: Mait Thoäng

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 23 JANUARI

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA Pehr-Albin Edén

SÖNDAG 27 JANUARI

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA Jonas Gräslund
sång: Viveca Axell Hedén
orgel: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST Jonas 
Gräslund, sång: Viveca Axell Hedén 
orgel: Kerstin Baldwin
Middag 50 kr
18.00 Film: Nader och Simin
– en separation

ONSDAG 30 JANUARI

Ekebyhovskyrkan

13.30 MÄSSA Staffan Eklund
19.00 MÄSSA I TAIZÉTON,
Staffan Eklund

SÖNDAG 3 FEBRUARI

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA Mårten
Mårtensson, orgel: Helena Hansson
Ekerö kyrka kl 18.00

”LJUSMÄSSA” Staffan Eklund, Ekerö 
kyrkokör, dirigent: Kerstin Baldwin

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 23 JANUARI

Timmermannens kapell 18.30

ANDAKT Sussi Redig

SÖNDAG 27 JANUARI

Hilleshögs kyrka 11.00

GUDSTJÄNST Lars Brattgård

ONSDAG 30 JANUARI

Timmermannens kapell 18.30

VECKOMÄSSA Lars Brattgård

SÖNDAG 3 FEBRUARI

Sånga kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA 
Lars Brattgård, Bibelutdelning till alla 
5-åringar 

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 27 JANUARI

Drottningholms slottskyrka 16.00

HÖGMÄSSA Lizen Anterud,
Musik: Elever från Betel folkhögskola, 
orgel: Leif Asp

SÖNDAG 3 FEBRUARI

Lovö kyrka kl 11.00

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Christer Kivi, Lovö barnkör, Klara 
Valkare, orgel: Leif Asp, Kyrkkaffe

Ett ljus i mörkret,  
en stilla låga  
mot mörkrets makter,  
världens plåga.  
Ett ljus för livet, 
ett ljus för hoppet, 
en bön i omsorg och i tro.

Ljuset bryter igenom

Mitt i den mörka vintern tänds ett hoppets ljus för oss. I ett stall 
i den lilla staden Betlehem föddes ett litet barn som sen fick 
stor betydelse för alla människor. När pojken blivit tillräck-

ligt gammal bars han av sina föräldrar till templet i Jerusalem. I templet 
mötte de en äldre man som hette Symeon. 

Symeon har väntat länge på det här barnet. Eller, det visste han inte 
förrns den här dagen men plötsligt förstår han. För länge sen sa Gud till 
Symeon att han inte skulle dö innan han hade fått se världens ljus. I år 
firar vi ankomsten av världens ljus på Kyndelsmässodagen, söndagen 
den 2 februari. 

Förr i tiden varade julen ända fram till den andra februari då kyn-
delsmässodagen firades. De flesta av oss har väl redan städat undan alla 
julsaker och adventsljusstakarna ligger i sina kartonger i väntan på nästa 
gång. Dagarna börjar ljusna igen och vi kan ana att vintern inte kom-

mer att vara för evigt. Med ljuset kommer hoppet om att livet går 
vidare och att ljuset vinner över mörkret. Har du tänkt på att om 
du öppnar dörren till ett mörkt rum så strömmar ljuset in och 
mörkret försvinner?

Välkommen till kyrkan i helgen och tänd ljus! Tänd gärna ljus 
där hemma och se fram emot de ljusa dagarna som ligger framför.

Föräldrar och 
BARN
ÖPPET KYRKIS PÅ FÄRINGSÖ
För föräldrar med barn från noll år och 
uppåt. Här kan man leka, måla, spela 
spel, fika och knyta kontakter.

FÄRENTUNA FÖRSAMLINGSHEM 

Måndagar 9.30-12.00, fredagar 9.30-12.00 

STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD 

Onsdagar 9.30-12.00

FÖRÄLDRA/BARNTRÄFFAR I
EKEBYHOVSKYRKAN

Tisdagar 9.30-13.00, Torsdagar 9.30-13.00
Sångsamling i kyrkan kl 10.30
12.00-13.00 på torsdagar finns det Sopplunch 40 kr.

KLOCKARGÅRDEN, LOVÖ

Träffar för dig som är hemma med barn. Lek, prat, fika och 
sångstund och framför allt en träffpunkt.
Fredagar 9.00-12.00, 10.15 sångsamling

MUNSÖ FÖRSAMLINGSGÅRD:

Måndagar 8.30-12.30, Onsdagar 8.30- 12.30, Fredagar 8.30-12.30
Onsdagar 10.15 sång- och rytmik-stund med Mie Johansson

Om det andliga i 
MUSIKEN 
ONSDAG 30 JANUARI 
Församlingsgården i Stenhamra 19.00

Vår musiker Jonas Lundahl håller ett klingande föredrag med temat: Om 
det andliga i musiken. Förutom intressanta tankar får vi höra musik av 
Debussy, Mozart, Pärt mfl. Fritt inträde.

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING 

LÖRDAGAR KL 12.00-13.00

Färentuna kyrka. Foto: C Appelsved

“Smått och gott”
TISDAG 22/1
Adelsö Hembygdsgård 13.00
FLITIGA FINGRAR - tisdag, jämna veckor
Färentuna församlingshem 12.00
SOPPLUNCH – varje tisdag 
Klockargården Lovö kl 13.00
TRÄFFPUNKT KLOCKARGÅRDEN
Ekebyhovskyrkan kl 13.30
BLÅ CIRKELN, Ledare: Margit och  
John-Wiktor Holm
Ekebyhovskyrkan 19.00
BOKCIRKEL – en tisdag i månaden  
med start 22/1

ONSDAG 23/1
Vävstugan, Sånga kyrkskola 10.00 
Kyrkliga syföreningen - varje onsdag. 
Kontaktperson Anita Johansson 08-560 431 22

TORSDAG 24/1
Stenhamra församlingsgård 12.00
Ekebyhovskyrkan 12.00
SOPPLUNCH – varje torsdag

MÅNDAG 28/1
Ekebyhovskyrkan kl 19.00-21.00
TEOLOGI FÖR NYFIKNA – VAD ÄR 
ANDLIGHET?
Samtalsledare: Mårten Mårtensson

TISDAG 29/1
Klockargården Lovö kl 19.00
ÖPPNA SAMTAL – låga trösklar, högt i tak
Christer Kivi, Lena Burman Holmgren
Ekebyhovskyrkan kl 19.00-21.00
STICKCAFÉ – varannan vecka, ojämna veckor

ONSDAG 30/1
Ekebyhovskyrkan 8.30
MEDITATION – varje vecka med start 30/1

Jeja Sund-
ström 
TORSDAG 31 JANUARI
Adelsö Hembygdsgård 13.30

”SÅNGER ATT VÄRMAS AV I VINTERTID”
Jeja Sundström tänker högt och sjunger

VILA OCH VÄXA –
Låt dina drömmar visa vägen 

LÖRDAG 2/2
KLOCKARGÅRDEN, LOVÖ KL 10.00-15.00

Att göra en drömkarta innebär att via kreativt skrivande och bild 
reflektera över vad man vill ha mer av i sitt liv och synliggöra vad som 
ger kraft och glädje i vardagen. Workshopen leds av Gunilla Cullemark 
och Eva Dahlberg, Skrivsprånget
Avgift: 150 kr Lunch och kaffe ingår
Frågor, anmälan: Lena Burman Holmgren, 08-560 387 21
lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se



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

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

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

Visning:  

249 kvm Ekerö Träkvista

Adress: Kapellvägen 2

Typ: 2-familjsvilla Byggår: 1965 Boarea: 199 kvm

Biarea: 50 kvm Rum: 8 Tomt: 833 kvm

Energideklaration: 81 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 950 000 kr

Visning:  

148 kvm Ekerö Älvnäs

Adress: Flugsnapparvägen 4

Typ: Villa Byggår: 1994 Boarea: 148 kvm

Rum: 6 Tomt: 787 kvm

Energideklaration: 62 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,

maria.pettersson@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 650 000 kr

Visning:  

190 kvm Ekerö Närlunda

Adress: Villavägen 8

Typ: Villa Byggår: 1958 + 1964/-65, 1973, 2008

Boarea: 155 kvm Biarea: 35 kvm Rum: 6 Tomt: 

1 831 kvm Energideklaration: 84 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 750 000 kr

Visning:  

118 kvm Ekerö Närlunda

Adress: Oxbergsvägen 3

Typ: Villa Byggår: 1967 Boarea: 118 kvm

Rum: 6 Tomt: 508 kvm

Energideklaration: 108 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,

lena.falck@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 995 000 kr

Visning:  

224 kvm Ekerö Brunna

Adress: Brunnavägen 41

Typ: Villa Byggår: 1963 Boarea: 162 kvm

Biarea: 62 kvm Rum: 6 Tomt: 920 kvm

Energideklaration: 166 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,

maria.pettersson@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 995 000 kr

Visning:  

213 kvm Ekerö Väsby

Adress: Skördevägen 12

Typ: Villa Byggår: 1975 Boarea: 152 kvm

Biarea: 61 kvm Rum: 6 Tomt: 904 kvm

Energideklaration: 68 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 195 000 kr

Visning:  

141 kvm Ekerö Älvnäs

Adress: Rödhakevägen 6B

Typ: Villa Byggår: 2010 Boarea: 132 kvm

Biarea: 9 kvm Rum: 5 Tomt: 1 008 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 925 000 kr

Visning:  

242 kvm Ekerö Skärvik

Adress: Högbovägen 17

Typ: Villa Byggår: 1931/2011 Boarea: 192 kvm

Biarea: 50 kvm Rum: 6 Tomt: 1 284 kvm

Energideklaration: 87 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,

lena.falck@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 700 000 kr

Visning:  

229 kvm Ekerö Skärvik

Adress: Högbovägen 21

Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 187 kvm

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

Energideklaration: 42 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 995 000 kr

Visning:  

111 kvm Ekerö Hummelvreten

Adress: Kastargränd 16

Typ: Radhus Byggår: 1968 Boarea: 111 kvm

Rum: 4 Tomt: 239 kvm

Energideklaration: 124 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Bud: 3 250 000 kr

Visning:  

137 kvm Ekerö Sandudden

Adress: Siltgränd 16

Typ: Villa Byggår: 1999 Boarea: 137 kvm

Rum: 6 Tomt: 396 kvm

Energideklaration: 98 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,

maria.pettersson@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 650 000 kr

Visning:  

115 kvm Ekerö Sandudden

Adress: Stengränd 17

Typ: Villa Byggår: 1999 Boarea: 115 kvm

Rum: 4 Tomt: 291 kvm

Energideklaration: 136 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,

maria.pettersson@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 200 000 kr



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

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

Visning:  

123 kvm Ekerö Träkvista

Adress: Sidenvägen 31

Typ: Kedjehus Byggår: 1961 Boarea: 123 kvm

Biarea: 30 kvm Rum: 6 Tomt: 467 kvm

Energideklaration: 94 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 975 000 kr

Visning:  

116 kvm Ekerö Knalleborg

Adress: Knalleborgsvägen 7E

Typ: Radhus Byggår: 1975 Boarea: 116 kvm

Biarea: 50 kvm Rum: 6 Tomt: 158 kvm

Energideklaration: 81 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 595 000 kr

Visning:  

166 kvm Ekerö Knalleborg

Adress: Knalleborgsvägen 14E

Typ: Radhus Byggår: 1976 Boarea: 116 kvm

Biarea: 50 kvm Rum: 6 Tomt: 180 kvm

Energideklaration: 72 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,

helene.dahlback@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 700 000 kr

Visning:  

172 kvm Ekerö Gräsåker

Adress: Gräsåkersvägen 47A

Typ: Radhus Byggår: 1971 Boarea: 116 kvm

Biarea: 56 kvm Rum: 5 Tomt: 188 kvm

Energideklaration: 80 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 695 000 kr

Visning:  

138 kvm Färingsö Stenhamra

Adress: Kornvägen 13

Typ: Radhus Byggår: 1969 Boarea: 128 kvm

Biarea: 10 kvm Tomt: 608 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,

helene.dahlback@maklarringen.se

Kontakta mäklare!

Accepterat pris: 2 300 000 kr

Visning:  

121 kvm Färingsö Myrudden

Adress: Myrudden Erikslund

Typ: Villa Byggår: 2009 Boarea: 121 kvm

Biarea: 15 kvm Rum: 4 Tomt: 2 055 kvm

Energideklaration: 116 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 850 000 kr

Visning:  

161 kvm Färingsö Skå

Adress: Mörby Prästgårdsväg 5

Typ: Villa Byggår: 2013 Boarea: 161 kvm

Rum: 5 Tomt: 1 085 kvm

Energideklaration: 29 kWh/kvm/år (uppskattad)

Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,

lena.falck@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 200 000 kr

Visning:  

134 kvm Färingsö Kungsberga

Adress: Dalvägen 20

Typ: Villa Byggår: 1998 Boarea: 134 kvm

Rum: 5 Tomt: 874 kvm

Energideklaration: 111 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,

maria.pettersson@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 800 000 kr

Visning:  

212 kvm Ekerö Sundby

Adress: Labensky Plan 6

Typ: Villa Byggår: 1972 Boarea: 169 kvm

Biarea: 43 kvm Rum: 6 Tomt: 964 kvm

Energideklaration: 42 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 925 000 kr

Visning:  

231 kvm Ekerö Sommarstad

Adress: Älgstigen 3

Typ: Villa Byggår: 1980 Boarea: 217 kvm

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

Energideklaration: 73 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 975 000 kr

Visning:  

107 kvm Ekerö Sandudden

Adress: Mälarvyn 5

Typ: Bostadsrätt +55 Byggår: 2002

Boarea: 107 kvm Rum: 4 Våning: 2 Avgift: 5 774

kr/mån Energideklaration: 108 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 895 000 kr

Visning:  

103 kvm Ekerö Ekudden

Adress: Ekuddsvägen

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1985/1986

Boarea: 103 kvm Rum: 4 Avgift: 6 825 kr/mån

Energideklaration: 59 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,

helene.dahlback@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 850 000 kr



10  nyheter | 

KOMMUNEN |Det blev 
ingen simhall. Det finns 
dock andra resurser som 
kommunens invånare och 
föreningar skriar efter. Det 
handlar om fler idrottshal-
lar, bollhallar, tennishallar 
och ridhus för att olika 
aktiviteter ska ha möjlighet 
att växa och utvecklas.
Kultur- och fritidsnämnden 
arbetar med detta på flera 
plan.

Kultur- och fritidsnämnden 
samarbetar med tekniska 
nämnden och tekniska kon-
toret med anläggningarna i 
kommunen.

– Till grund för alla sats-
ningar på idrottsanläggning-
ar ligger fullmäktiges beslut 
om riktlinjer för idrott och 

fysisk aktivitet. Enligt denna 
ska kommunen årligen revi-
dera en anläggningsplan med 
en prioritering av anlägg-
ningar som ligger till grund 
för investeringsbudgeten. I 
den senaste anläggningspla-
nen lyfter vi särskilt behovet 
av en idrottshall, möjligheten 
till spontanidrott och möjlig-
heten till en samlingspunkt 
vid Svanhagen med mindre 
aktivitetsytor, berättar Elisa-
bet Lunde, nämndansvarig 
för kultur- och fritidsnämn-
den. 

Resultatet av förslag till an-
läggningsplan blev bland 
annat att fullmäktige revide-
rade tidplanen och har tidi-
garelagt byggnationen av en 
ny idrottshall vid Ekebyhov. 

Projekteringen av denna på-
börjas i januari.

– Det pågår också diskus-
sioner med Ekerö tennis-
klubb om det på något vis går 
att samordna projektet med 
idrottshallen i Ekebyhov och 
tennisklubbens projekt att 
bygga ut tennisanläggning-
en, säger Elisabet Lunde.

 
Även arbetet med att anlägga 
en ny konstgräsplan vid Trä-
kvistavallen påbörjades un-
der hösten och den kommer 
kunna tas i bruk till vårsä-
songen. 

Det pågår också en hel del 
upprustning och anpassning 
av befintliga idrottslokaler. 
Sanduddens skolas rörelse-
rum anpassas till att använ-
das till danslokal, golvby-

ten sker i gymnastiksalen i 
Tappström och i Bollhallen. I 
Stenhamra görs anpassningar 
för att inomhusidrotterna ska 
få möjlighet både att utveckla 
sina träningsformer och att 
tävlingsverksamheten ska få 
goda förutsättningar. 

Också ridsporten har behov 
av lokaler.

– Ridsport ingår inte i 
kommunens riktlinjer för 
idrott och fysisk aktivitet. 
Däremot har vi ett uppdrag 
att lyfta frågor där tjejer do-
minerar. Nu har vi lyft in rid-
frågan i anläggningsplanen 
en första gång. 

Det ridklubbarna behöver 
är en tävlingsyta då de idag 
har svårt att genomföra täv-
lingar på plats.

– Vi ska snart revidera rikt-
linjerna igen. Vi behöver veta 
mer i detalj hur deras behov 
ser ut. Vi ser över hur vi kan 
stötta och hjälpa ridfören-
ingarna med någon form av 
ridytor för tävling.

Vad beträffar kulturlokaler 
har Erskinesalen under hös-
ten fått digital filmutrust-
ning, nytt ljudsystem samt 
allmän uppfräschning.

– Allmänt kan man säga att 
kommunens beslut om noll-
taxor för barn och ungdo-
mar samt i övrigt låga taxor 
i idrottslokalerna börjar bli 
ganska ovanligt i Sverige. I 
Ekerö kommun är det sär-
skilt viktigt då vi har många 
föreningar men merparten av 
dessa är små och de skulle ha 

svårt med höga taxor, säger 
Elisabet Lunde.

Kultur- och fritidsnämn-
den har under 2012 fattat 
olika beslut för att uppmärk-
samma den insats som för-
eningslivet och den ideella 
sektorn gör för kultur- och 
idrottslivet i Ekerö. Dels ge-
nom ett antal nya priser och 
stipendier och dels genom att 
samla utdelandet av dessa till 
ett tillfälle vid en årlig gala.

– I år går galan av stapeln 
den 14 mars i Erskinesalen. 
Förutom utdelning av priser 
och stipendier kommer det 
att vara tillfälle till mingel, ar-
tistuppträdanden och annat 
skoj, avslutar Elisabet Lunde.

                          
                             EWA LINNROS

KOMMUNEN | Resorna 
till en simhall kommer 
att bli ännu längre än 
tidigare för mälaröborna 
framöver, detta på grund 
av att hallarna i Åkeshov 
och Vällingby kommer att 
stängas för renovering. 

Inför valet 2010 presente-
rades att en invigning av ett 
badhus i kommunen skulle 

ske 2012. Som vi nu vet blev 
detta inte av, planerna på att 
bygga ett badhus är nu skrin-
lagda. 

Kommunen beslutade på 
kommunfullmäktiges möte 
den 20 november att av-
bryta planerna på att bygga 
ett badhus. Simsugna mä-
laröbor får fortsättnings-
vis ta sig till Åkeshov eller 

Vällingby badhus. Däremot 
kommer Åkeshovs sim- och 
idrottshall att renoveras. 

Renoveringen planeras att 
starta i juni 2014 och ska 
pågå i cirka två år. Däref-
ter ska Vällingby sim- och 
idrottshall renoveras med 
trolig start 2016. Det arbetet 
beräknas ta ett år och även 
där stängs vissa delar.

Under simhallsrenovering-
arna i Åkeshov och Vällingby 
får simskolorna och annan 

verksamhet ersättningstider i 
andra hallar i Stockholm.

– Vad gäller Stockholms 
badhus och eventuella re-
noveringar av dessa är det 
något som vi inte kan råda 
över, säger Peter Carpelan 
(M), kommunstyrelsens 
ordförande.

– Inte heller om Stock-
holms stad plötsligt ändrar 
sina renoveringsplaner. Våra 

beslut grundar sig på folk-
omröstningsresultatet och 
övriga finansieringsfrågor. 
Det vi inom alliansen kan-
ske ska fundera på är om vi 
ska ha en ”badbuss” för barn 
och ungdomar, till närmaste 
badhus under en övergångs-
tid, avslutar Peter Carpelan.   

EWA LINNROS

Flera projekt och satsningar på lokaler till fritidsaktiviteter på gång i kommunen

Fler badhusproblem för kommuninvånarna
”Det vi inom 
alliansen kanske 
ska fundera på är 
om vi ska ha en 
badbuss”.
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Teckna årskort i januari så går

100 kr oavkortat till Rädda Barnens  

globala arbete för barns hälsa.

www.pulsochtraning.se

Träkvista: Tunnlandsvägen 7        Stenhamra: Apelvägen 22

Välkommen på Öppet Hus: 

Träkvista: Tisdagar kl 17-20 

Stenhamra: Torsdagar kl 18-20
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Nyhet! Kom på visning hos   
så får du en Adresslott, helt gratis!

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

 
ott, helt gratis!

vet. Gåvolotten är ett samarbete mellan 
en, Mäklarringen och Adresslotteriet.

Du kan
vinna

3 miljoner!

Kontor – Konferens – Event – Servering

Nobeldesserten
Serveras på Tårtcaféet lördagen 26  januari 

Välkommen!
www.svartsjöslott.se

08-121 311 00
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ÖPPETTIDER: Vardagar  10 - 18.30. Lördag  10 - 15

ICA Supermarket Alla dagar  8 - 22

Vi ses i Ekerö Centrum – Ditt eget personliga  centrum på hemmaplan

Ekerö Blomman

Ekerö Centrum

Thai Wok 
& Sushi  –

Ekerö 
tobak

Tappström

Ekerö  Kemtvätt

CAFÉ
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L EKERÖ
TILL EKERÖ CENTR

VINTERNÖJE
Vi syns i Ekerö centrum som bjuder på...

upptäck 
våra 
tre 

garage

HÄRLIGT 
MED VINTER!  
Vintern är här och hos 
oss finner du allt du 
behöver för vinterns 
aktiviteter.  Söker du 
vinterkläder, nya skrid-
skor, förkylningsmedel 
eller snygga kläder och 
skor hittar du det hos 
oss. Det är bekvämt att 
tas sig hit med både 
bil och buss.!
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KURÖN | Det händer myck-
et ute på Kurön utanför 
Adelsö. Verksamheten på 
ön har fått utmärkelser, ett 
segelfartygsprojekt är i full 
gång och en nytt fartyg har 
köpts in.

Kurön är ett så kallat HVB-
hem (Hem för vård eller 
boende) och ingår i Fräls-
ningsarméns socialtjänst. 
Målgruppen är vuxna män, 
kvinnor och par med alko-
hol- eller blandmissbruk och 
målsättningen är att hjälpa 
människor till en andlig, fy-
sisk, psykisk och social reha-
bilitering och utveckling.

Från och med 2012 delar 
socialnämnden i kommu-
nen ut en utmärkelse till en 
ideell förening eller organi-
sation som aktivt arbetar för 
medmänniskor som behö-
ver olika former av stöd och 
hjälp i sin vardag. Denna ut-
märkelse har gått till Kurön 
och Frälsningsarmén. Ylva 
Pettersson och Lone Rimdal, 
båda anställda på Kurön till-
delas utmärkelsen för arbetet 
med att utveckla och genom-
föra arbetet med så kallade 
familjeklubbar. 

– Detta är en mycket fram-
gångsrik öppen behandlings- 
och självhjälpsmetod som 
dessutom har starka preven-
tiva effekter i ett lokalsam-

hälle. Jag sitter med i styrel-
sen nere i Italien där metoden 
blivit landsomfattande och 
funnits i mer än 40 år. Den 
korta beskrivningen är att 
psykosocial problematik och 
i synnerhet den synliga delen 
som alkohol och drogmiss-
bruk bäst åtgärdas genom 
förändringar i familjesyste-
met, berättar Leif Persson 
som är verksamhetschef på 
Kurön.

Familjeklubben har en träff 
per vecka under vardagliga 
former där man kommer 
själv eller en hel familj, så-
väl unga som vuxna. Barnen 
är också med. Grunden till 
metoden är att man inte bara 
arbetar med den som är miss-
brukare, man måste få med 
hela nätverket kring miss-
brukaren. Man arbetar med 
vad som händer i hela grup-
pen när någon avsäger sig sitt 
ansvar, som en mamma eller 
pappa. Ofta är det någon an-
nan som tar på sig ansvaret. I 
en familj kan det till exempel 
vara ett barn som tar på sig 
rollen som förälder eller så är 
det kanske en mormor som 
kommer in och tar över. 

– Adelsö har här möjlig-
heten att inta en tätposition 
inom ett område som disku-
teras överallt i det svenska 
samhället och där man letar 

efter fungerande metod, fort-
sätter Leif Persson.

På Kurön har man under de 
senaste åren jobbat intensivt 
med modern verksamhets-
utveckling. Ett av dessa om-
råden har varit utbildningar 
inom kustnära sjöfarts- och 
fritidsbåtliv. 

– Till dags dato har vi utbil-
dat mer än femtio personer, 
såväl personal som elever i 
behandlingsprogrammet . 
Mycket effekter kommer i 
kölvattnet av denna satsning 
mot maritima aktiviteter. Jag 
har själv haft dessa intressen 
sedan barnsben och hållit på 
med allt från jollar till segel-
fartyg och skutor. Det här är 
smittsamt brukar jag säga, 
säger Leif Persson och fort-
sätter:

– Sedan två månader lig-
ger ett av landets mest in-
tressanta segelfartygsprojekt 
på Kurön. En av våra gamla 
skeppare har nu donerat far-
tyget ”Blåfjäll” till oss, snabbt 
omdöpt i folkmun på Kurön 
till ”Evigheten”. Sannolikt 
kommer hon dock senare att 
döpas till ”Hoppet af Kurön”.

Fartyget totalrenoverades 
under slutet på 90-talet. Se-
dan sjönk hon på grund av 
tidsbrist hos ägaren. I sep-
tember bärgades fartyget ute 
vid Kapellskär och kom till 

Kurön svart av dy och illaluk-
tande. 

– Nu har vi under två må-
nader gjort henne ren och 
fram träder ett nästintill ny-
byggt skepp, helt fantastiskt. 
Hon kan bli en skönhet för 
oss alla på Adelsö, Björkö och 
Kurön.

För att kunna genomföra 
segelfartygsprojektet plane-
rar de nu en föreningsbild-
ning. Fartyget ska bli skol-
fartyg för de egna eleverna 
inom sjöfart men även för 
externa grupper så som gym-
nasieskoleelever, pensionärs-
grupper med mera. Ett in-
formationsmöte kring detta 
planeras till februari för in-
tresserade samarbetspartners 
inom Ekerö kommun.

  
Utöver segelfartyget har även 
ett nytt, modernare fartyg 
köpts in till ön. Det är ”MS 
Brahe” som tidigare var en 
liten bilfärja mellan Visingsö 
och Gränna.

– Det viktiga har varit att 
hitta ett fartyg som är lämp-
ligt för gång i is och även 
har möjligheten att ta tung 
last. Med detta fartyg kan vi 
fortsätta den utveckling och 
modernisering som vi är i full 
gång med här ute på Kurön, 
avslutar Leif Persson.

                           EWA LINNROS

Utmärkelser och projekt på Kurön

Sedan två månader pågår ett segelfartygsprojekt på Kurön. Det är 
fartyget ”Blåfjäll” som donerats till ön. Blåfjäll som tidigare sjunkit och 
nu bärgats, ska rustas och bli skolfartyg för Kuröns elever inom sjöfart 
men även för externa grupper.                                                 Foto: Leif Persson  

Ett nytt, modernare fartyg har köpts in till Kurön. Det är ”MS Brahe” 
som tidigare var en liten bilfärja mellan Visingsö och Gränna. MS Brahe 
är lämpat för gång i is och kan också ta tung last. Med hjälp av fartyget 
kan utvecklingen och moderniseringen som är i full gång på Kurön, 
fortsätta.                                                                                                       Foto: Leif Persson

Larmpartner Bromma Ekerö 
Joachim Holmner; tel 0706-56 38 33

by Securitas Direct

Verisure är ett nytt trygghetskoncept med smarta larmsystem, 
övervakade av och kopplade till  Securitas Directs larmcentral 
och tjänster. www.verisure.se

Verisure presenterar: ny samarbetspartner.

och de anställda i Larmpartner Bromma Ekerö.  
De säljer och  installerar en unik trygghetslösning i 
 världsklass – Verisure, samt servar befintliga larm-
anläggningar. Vi från Verisure vill nu säga lycka till, 
och välkomnar vår nya samarbetspartner.

Kontakta din lokala  Patrol  Partner

Vi erbjuder dig en kostnadsfri säkerhetsrådgivning där vi ser över 

brandskyddet i ditt hem. Vi  informerar också om den  senaste 

tekniken inom hemlarm med  smarta funktioner.

Välkommen! 

JoachimVERITASKLINIKEN
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worldwide 

Om du blir medlem nu så får du 10 kr rabatt på varje kilo som du väger. 
Väger du 80 kg, så får du 800 kr i rabatt. 

Nedräkningen har börjat, erbjudandet gäller t.o.m. 31 januari 2013.
- Du, kom ihåg att äta innan du kommer till oss!

Erbjudandet gäller vid tecknande av medlemskap 
och kan ej kombineras med andra kampanjer.

börjat
NEDRÄKNINGEN HAR

NU FÅR DU

10  kr rabatt
PÅ VARJE KILO

10  kr rabatt

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

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

worldwide 

Målet med programmet är att du ska få kunskaper, verktyg och stöd för att 
nå dina specifika livsstilsmål för året. Vi tänker peppa dig hela vägen!

Fokus ligger på kost, träning, stress och personlig utveckling. 

Kontakta oss för mer information redan idag!

NU ERBJUDER MÄLARÖ TRÄNINGSVERK ÄVEN LIVSSTILPROGRAMMET

2013!toppformtoppform

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

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

kursstart
17 FEBRUARI!
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ADELSÖ | Att världsarvet 
Birka och Hovgårdens 
potential som attraktivt 
turistmål inte utnyttjas 
till max är både myndighe-
ter och många boende på 
Adelsö ense om. Den för-
valtningsplan som gjordes 
för två år sedan på uppdrag 
av Unesco ska nu stäm-
mas av och revideras för 
att ytterligare länka sam-
man privata och offentliga 
aktörer.

Tillströmningen av öbor var 
stor när kommunen, Riksan-
tikvarieämbetet och länssty-
relsen kallade till informa-
tions- och diskussionsmöte 
om den nya förvaltningspla-
nen i Adelsö hembygdsgård 
den 10 januari. Ett femtiotal 
intresserade företagare och 
privatpersoner lyssnade, 
diskuterade och förmed-
lade tankar och idéer om hur 
världsarvsområdet kan ut-
vecklas ytterligare.

Jan-Gunnar Lindgren från 
Riksantikvarieämbetet be-
rättade om de tre områden 
som utvecklingsarbetet ska 
fokusera på:

– Först och främst ska vi 

arbeta för en entreprenörs- 
och näringslivsutveckling i 
området, men vi har också ett 
uppdrag i att bevara världs-
arvet och för det tredje ska 
vi använda världsarvet för 
information och lärande, för-
klarade han.

Under kvällens diskussio-
ner kom det fram en hel del 
synpunkter och tankar som 
sträckte sig från rent kon-
kreta, relativt lättutförda 
åtgärder som att rensa sly 
så att det går att promenera 
obehindrat i Hovgårdsom-
rådet, till mer storslagna 
visioner som handlade om 
att kunna erbjuda hela pa-
ketlösningar för att besöka 
världsarvets båda delar i en 
sammanhängande guid-
ning. Att dessutom kunna 
få transport ordnad med 
till exempel häst och vagn, 
övernattning och mathåll-
ning i samma bokning var 
ytterligare en utveckling av 
idén som diskuterades.

Vikten av att åskådliggöra 
historien genom nya skylt- 
och informationssystem, 
guidningar och även mer tek-
niska lösningar som möjlighet 
att ladda ner ljudfiler med in-

formation om området disku-
terades även. Lena Johansson 
från Riksantikvarieämbetet 
poängterade hur centralt det 
är att besökare i området ska 
kunna förstå vad det är som de 
ser när de besöker framförallt 
Hovgårdsområdet som är då-
ligt skyltat idag.

– Det är inte meningen att 
man ska undra om det är ett 
gravfält eller en puckelpist, sa 
hon bland annat.

Att samordna buss- och båt-
tider så att det går att ta sig 
till Birka utan egen bil dis-
kuterades också länge och 
många boende var upprörda 
över att busstrafiken fungerar 
bristfälligt idag. Leif Kåsthag, 
kommunens planeringssam-
ordnare, bekräftade att detta 
är ett problem som är känt av 
kommunen och att diskus-
sioner ständigt pågår med SL 
om att lösa dem.

Att få till en fungerande 
form för större samverkan 
mellan alla de aktörer som är 
verksamma inom världsarvs-
området är en av de punkter 
som är mest central att arbeta 
med. 

– Det är inte myndigheter-
na som ska bygga något i om-

rådet utan vi ska ge förutsätt-
ningar för de företagare som 
verkar där att utveckla sina 
verksamheter, förklarade 
Elisabet Lunde, ansvarig för 
kultur- och fritidsnämnden.

Hon berättade att just ar-
betet med att diskutera fram 
tänkbara lösningar tillsam-
mans med entreprenörer och 
företagare i området är det 

mest omfattande som skett 
under de två år som gått se-
dan förvaltningsplanen gjor-
des. 

En väl tilltagen pakering in-
vid idrottsplatsen är en annan 
konkret åtgärd som gjorts, 
liksom att jobba med att hitta 
bra förutsättningar för Café 
Hovgården att utveckla sin 

verksamhet som servering 
och informationspunkt i an-
slutning till Hovgårdsområ-
det.

 Den nya förvaltningspla-
nen ska bearbetas under vå-
ren och beräknas vara färdig 
och antagen i kommunfull-
mäktige i juni.

LO BÄCKLINDER

Ny förvaltningsplan tas fram 
för Birka och Hovgårdsområdet

Det var många lokala företagare, privatpersoner och övriga intresserade som slöt upp för att möta kommu-
nen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen för diskussioner om hur området kan utvecklas vidare.      
                     Foto: Ove Westerberg

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

Fr.o.m. våren 2013 erbjuder 
vi även GRUPPTRÄNING!

www.stenhamragym.se, Tel: 0708-96 29 55

Kriminalvården söker

Kriminalvårdare och
semestervikarierande

kriminalvårdare
till anstalterna Svartsjö och Färingsö 

www.kriminalvarden.se

Svetskurser 
med Yngve Nordmark, 10 ggr, start tisdag 5/3, torsdag 7/3, 19.00-22.00

Jägarskolan 
med Hasse Svensson, 10 ggr, start onsdag 6/2, 19.00-21.15

Engelsk konversation – dagtid 
8 ggr, start måndag 28/1, torsdag 31/1, 09.30-11.45
eller torsdag 14.00-16.15, start 31/1

Sota själv – föreläsning och behörighetsintyg 
med Jan Rockström, tisdag 9/4, 18.00-20.30

Öppna Trädgårdar lör-sön 29-30/6 
Vill du vara med och visa din trädgård? 
Kontakta oss!

Studiefrämjandet
www.studieframjandet.se/ekero
08-555 352 00

KURSSTARTER PÅ MÄLARÖARNA

Är du mellan 13 och 
25 år? Välkommen till 
ditt eget aktivitetshus 
i Ekerö centrum och 
förverkliga dina idéer. 
Vi har replokal, dans-
och konsertlokal och 
studio. Ta kontakt!
fabrikenekero.se
08-555 352 25

Hjälpverksamhet 
Ansökan om bidrag till enskild person
Stiftelsen Lovö hjälpfond har till ändamål att ”utöva tillfällig hjälpverksamhet bland behö-
vande, barn och sjuka inom Lovö församling, Ekerö pastorat, med företrädesrätt för 
personer boende på Drottningholm.”

Styrelsen uppmanar härmed behövande, barn och sjuka enligt ovan att skriftligen 
inkomma med begäran om bidrag. Motivera Din ansökan. 

Den sökande måste uppfylla de krav som myndigheterna ställer för erhållande av stöd 
från skattebefriade stiftelser. ”Behövande” och ”sjuka” innebär att sökanden inte får ha en 
högre inkomst än omkring 150.000 kr per år samt en förmögenhet uppgående till mellan 
30.000-40.000 kr. För ”barn” avses främjandet av vård och uppfostran samt undervis-
ning eller utbildning. Barn skall inte ha uppnått 18 års ålder.

Bifoga personbevis och övrigt av intresse. Den som är behövande bifogar slutskattese-
del och den som är sjuk bifogar därutöver läkarintyg.

Ansökan ska ha kommit Stiftelsen tillhanda senast den 28 februari 2013 
under adress: Stiftelsen Lovö hjälpfond, c/o Kungliga Hovstaterna 
Drottningholms slott, 107 70 Stockholm



Ekerömäklaren
med nöjdare kunder!
Säljtankar? Låt oss hjälpa er vidare...
Vi är väl förtrogna med hur ni får maximalt betalt för er bostad.
Vi letar bl a aktivt köpare även i Bromma och Innerstan.
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer...

Välkommen att bli nöjd du också!

Exklusiv Pål Ross
villa! Högt ljust &
Mälarnära...

Pris 6.190.000 kr  / bud  Kvm 142 + 23,5
Visas Sön 20/1 14.45-15.30 & tis 22/1 18.45-19.15
Ekerö 08-560 304 22

ÄLVNÄS - DOMHERREVÄGEN 30A

Energiprestanda 44 kWh/m2, år

Ring Niklas Bergsten för
mer info. 08-560 304 22
eller 070-418 00 11.

GRÄSÅKER
GRÄSÅKERSVÄGEN 41E

Vill du göra en bästsäljare?
Kontakta mig redan idag!

niklas.bergsten@
husmanhagberg.se
0704 - 18 00 11

NIKLAS BERGSTEN -
ERFAREN MÄKLARE
MED GOD
LOKALKÄNNEDOM!

Sälja villan? Kontakta mig
för fri värdering, tips & råd!

hakan.jansson@
husmanhagberg.se
0708 - 14 12 12

HÅKAN JANSSON -
RUTINERAD MÄKLARE
MED MÅNGA NÖJDA
KUNDER!

Avgiftsfri 12 mån! Sjöutsikt.
2 balkonger i syd. Exklusiva
materialval. Ljus & luftig!

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

SANDUDDEN 4:A-5:A
MÄLARVYN 1 55+

Energiprestanda 106 kWh/m2, år

Såld!

Säljtankar?
Välkommen till oss!

Vi expressvärderar
kostnadsfritt din bostad och
ger dig tips och råd inför
stundande försäljning!

HUMMELVRETEN
MÅLVÄGEN 1

Stilfullt villa invid
Mälaren.
Nyskickskänsla!

Pris 4.950.000 kr / bud Kvm 153 Tomt 1.083
Visas Sön 27/1 13.00-14.00 & mån 28/1 18.45-19.15
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN - SANDUDDSVÄGEN 42

Centralt, bekymmersfritt med fri Mälarutsikt!
Pris  1.450 000 kr / bud Kvm 91 Avgift 7.998 kr
Visas Sön 27/1 11.30-12.30 & mån 28/1 17.30-18.15
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ CENTRUM - PRÅMVÄGEN 6E

Lantligt med sjöglimt. Mycket välhållet. Fint sidohus.
Pris 4.495.000 kr / bud Kvm 100+50 Tomt 4.270
Visas Sön 3/2. Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ ÄLBY - ENVÄGEN 6

Energiprestanda 76 kWh/m2, år Energiklass X

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

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

www.husmanhagberg.se



Barbro Öhlin, Väsby:
– Det är att vägarna in till stan 
blir bättre. Att sitta i köer en 
timme på morgonen och en 
timme på kvällen är det som 
är jobbigast. Det gör att man 
nästan vill flytta härifrån. Jag 
vet dom som har flyttat just 
på grund av trafiken.  

Susanne Burman, Närlunda:
– Att pedagogerna som arbe-
tar i kommunen får betydligt 
högre lön än idag och att de 
får kläder och skor, framfö-
rallt för att vara ute. Har man 
ett jobb där det krävs att man 
ska vara ute då får man kläder 
från sin arbetsgivare, men det 
får inte vi.

Åsa Weibahr, Gällstaö:
– Trafiksituationen till och 
från Brommaplan samt att 
flytta på bussgaraget för att 
fiffa upp i centrum. Det är 
så underdimensionerat med 
parkeringsplatser med mera i 
förhållande till folkmängden.

Peter Carpelan (M), kom-
munstyrelsens ordförande:
– För 2013 hoppas jag på fred 
på jorden och att alla res-
tauranggäster, istället för att 
slänga överbliven mat, kan 
börja använda ”To go”, det 
vill säga en matlåda att ta 
med hem. Det skulle minska 
matsvinnet betydligt.

Trafiksituationen viktigast

De långa köerna är en av de saker som mälaröborna vill se en ändring 
på 2013.                                                                                  Foto: Carin Tellström

16  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Sista 
helgen i januari är det 
återigen dags att räkna 
vinterfåglar på Mälaröarna 
när Sveriges ornitologiska 
förening (SOF) arrangerar 
”Vinterfåglar inpå knuten”. 
Då återstår att se om blå-
mesen slutligen går om 
talgoxen i högsta antal.

– Talgoxe är den fågel som 
toppat listan i alla år men i år 
känns det som om blåmesen 
kan ta över. Hos oss på Mä-
laröarna brukar gulsparven 
komma högt på grund av 
vårt jordbrukslandskap och 
alla hästgårdar, säger Gigi 
Sahlstrand, representant för 
Mälaröarnas ornitologiska 
förening och det kvinnliga 
fågelskådarnätverket Rapp-
hönan.

På Mälaröarna har delta-
garantalet tidigare stigit för 
varje år sedan starten 2006 
och var 2012 drygt ett tret-
tiotal..

– Jag tror att vi ligger i 
mitten av alla Stockholms 
läns kommuner med att 

rapportera, men vi borde bli 
bättre. Vi bor ju i så fina få-
gelmarker, säger Gigi Sahl-
strand.

Syftet med evenemanget 
är både att öka kunskapen 
om fågelfaunan vintertid och 
att på sikt kunna följa trender 
av ökningar och minskningar 
bland våra övervintrande få-
gelarter.

Fågelräkningen går till så 
att man rapporterar det hög-
sta antal fåglar av samma art 
som man ser vid samma tid-
punkt och sedan rapporterar 
in till SOF.

I år utökas räkningspe-
rioden från två till fyra da-
gar för att göra det möjligt 
även för skolor, förskolor 
och arbetsplatser att delta i 
räkningen. Räkningen pågår 
från gryningen fredagen den 
25 januari till skymningen 
måndagen den 28 januari 
2013 och man kan räkna när 
som helst under den perio-
den.

LO BÄCKLINDER

Alla hjälps åt med att 
räkna fåglar som stannar

Blåmesen ligger hack i häl på talgoxen när det gäller antalet övervintran-
de fåglar. Vilken som hamnar i topp visar sig när vinterfåglarna räknas i 
hela Sverige i slutet av januari.                  Foto: Göran Forsberg

SÅ TYCKER VI – mälaröbornas önsknngar inför 2013

KOMMUNEN | Nytt år och nya tag. Mälaröarnas nyheter har hört efter vilka förhoppningar som finns inom kommunen 
för det nya året. Fråga: Kan du nämna något som du hoppas ska ske i Ekerö kommun 2013?

Gunilla och Ola Möller, Hummelvreten:
Gunilla: – Att de breddar vägen så köerna blir mindre.
Ola: – Ett övergångsställe vid busshållplatsen Sandviksvägen. 
Det har inträffat allvarliga olyckor där på grund av att det saknas.

Janne Bergman, Ekerö:
– Det måste göras någonting 
åt ungdomarna här i cen-
trum. Det finns så många 
tomma lokaler. Se till att de 
kan få ett kafé så slipper de 
sitta utanför biblioteket eller 
i entrén på ICA.

Jan Andersson, Gällstaö:
– Lite mera öppenhet med 
vad de gör i kommunen. Inte 
bara det som de pratar om på 
kommunfullmäktiges möten 
utan allt annat som vi inte 
får veta. 

Sofia Englund, Färentuna:
– Mer samverkan mellan 
företag och ungdomar. För 
oss inom Mälaröarnas hem-
tjänst skulle det vara fantas-
tiskt att få visa hemtjänst och 
vad man kan göra för andra 
människor och få en fin 
människosyn tidigt i livet. 

Lars Holmström (S),
oppositionsråd:
– Jag hoppas på att det sätts 
igång byggnation av nya  hy-
reslägenheter i Ekerö kom-
mun 2013.

EWA LINNROS

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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare





Mitt ute på Färingsö finns ett 
alternativt samhälle som inte 
många får en inblick i. Här bor, 
arbetar och lever såväl kvinn-
liga som manliga interner både 
bakom murar och i vanliga 
bostadshus.

Trots att det är ett omfattande om-
råde som upptas av Färingsö- och 
Svartsjöanstalterna så upplevs de 
för den som inte tidigare varit i 
närheten som om de smälter förvå-
nansvärt väl in i omgivningen. Inte 
förrän man är strax inpå inser man 
att det är två fängelseområden som 
ligger på slätten strax intill Svart-
sjö slott. Att det dessutom är en av 
kommunens största arbetsplatser 
som sysselsätter drygt 80 personer 
på heltid är också svårt att tro.

Först ska den yttre grinden force-
ras genom en knapptryckning och 
mitt ärende bli godkänt av den som 
svara i porttelefonen. Därefter slus-
sas jag in på gården genom ytterli-
gare en gallergrind. En välskött och 
prunkande trädgård omger de stora 
byggnaderna.

– Du kan lägga in din mobiltele-
fon och värdesaker i det här skåpet, 
säger kriminalvårdsinspektör Ker-
stin Andersson.

Vi befinner oss i slussen på Fä-
ringsöanstalten där nyintagna kvin-
nor tas emot för att sedan föras in i 
huvudbyggnaden. Som besökare 

eskorteras man och går igenom ett 
otal kraftiga dörrar på en rundtur i 
huset. Här finns alla möjliga funk-
tioner förutom de intagnas bostads-
rum, där de låses in mellan klockan 
åtta på kvällen och sju på morgonen. 
Bland annat finns där träningsmöj-
ligheter, sjukmottagning, gemen-
samhetsutrymmen och ett kök där 
de intagna själva sköter hushållet 
både vad det gäller ekonomi och 
matlagning under handledning av 
personal.

– Tanken är att de intagna själva 
ska lära sig att hushålla och de får 
rätta sig efter socialbidragsnormen 
när de planerar och beställer sin 
mat, berättar Kerstin Andersson.

Verkstaden, där det dagliga arbe-
tet utförs, ligger i en egen byggnad 
bredvid huvudbyggnaden. Här 
finns många kvinnor under dagen 
som sysslar med olika arbeten. På 
båda anstalterna råder sysselsätt-
ningsplikt vilket betyder att de in-
tagna antingen måste arbeta eller 
studera för att få de 11 kronor i tim-
men som alla ersätts med förutom 
mat och logi.

Idag är det några av de totalt 55 in-
ternerna som packar de ”babybagar” 
som nyförlösta kvinnor får med sig 
hem från BB. Ett uppdrag som an-
stalten har haft under lång tid och 
som är ett av deras största.  Nära 80 
000 bagar packas här om året, vilket 
är 90 procent av alla babybagar som 

görs i Sverige. I ett annat rum sitter 
ett gäng kvinnor och handarbetar.

– Vi vill att alla ska en menings-
full uppgift och att det finns någon 
i den andra änden som är beställare. 
Därför tar vi även upp beställningar 
på till exempel hantverk från privat-
personer, förklarar Kerstin Anders-
son.

Hon beskriver också vilka krav 
det ställer på personalen att både 
kunna vara förtroendeskapande, 
motiverande och arbetsledande 
och dessutom vara gränssättande i 
förhållande till de intagna, som har 
väldigt varierande bakgrunder och 
är dömda för de mest vitt skilda 
brott och till olika långa strafftider. 
Många är i väldigt dåligt skick när 
de anländer till anstalten och måste 
börja med en avgiftning. Det är inte 
heller ovanligt med såväl psykiska 
besvär, trauman som ätstörningar 
bland de intagna.

Strax utanför det taggtrådspryd-
da stängslet ligger den öppnare 
delen av anstalten där ett par fristå-
ende villor utgör en utslussnings-
enhet som är en brygga till livet på 
utsidan. 

– Det händer också att små barn 
får bo tillsammans med sina mam-
mor inom anstalten, men just nu 
finns här inga. Många av dem som 
är dömda till långa straff kan bo 
utanför stängslet under den sista 
tiden och likaså intagna som inte är 

rymningsbenägna. Grundtanken är 
ju att vi med alla medel ska främja 
återanpassning till samhället, säger 
Kerstin Andersson.

Förutom den egna dagliga verk-
samhet fylls även tiden av många 
frivilligorganisationer och kyrkliga 
samfund som besöker anstalten till 
förmån för de intagna. Stadsmis-
sionen, kvinnojouren och olika 
organisationer som verkar för att 
återanpassa kriminella till samhäl-
let är bara några exempel på dem 
som besöker de båda anstalterna re-
gelbundet.

På Svartsjöanstalten strax intill 
finns inga stängsel runt området. 
Här tas bara män emot och här råder 
säkerhetsklass tre, till skillnad från 
Färingsöanstalten som klassas som 
en tvåa. De intagna driver tillsam-
mans med personalen ett jordbruk 
som är både ekologiskt och krav-
godkänt.

– Jordbruket upptar 400 hektar 
mark och vi har oftast närmare 150 
köttdjur på gården, berättar krimi-

nalvårdsinspektör Johan Johans-
son.

Han berättar om hur de cirka 
80 intagna sköter i stort sett allt 
arbete på gården med hjälp av per-
sonal. 

– Vi jobbar med treårig växtföljd 
och odlar i tur och ordning höstve-
te, vårsäd och vall på åkrarna. Vi har 
också 55 hektar energiskog och 100 
hektar betesmarker runt om. Vi har 
ett krav på att vi ska klara 50 procent 
av våra kostnader med vår egen pro-
duktion, men faktum är att vi klarar 
hela 75 procent, fortsätter Johan Jo-
hansson.

Att förvara och packa om bygg-
nadsställningar åt ett företag i 
Västsverige är också ett betydande 
uppdrag liksom en omfattande ved-
hantering. 

Men liksom för de kvinnliga in-
tagna är inte huvudsyftet att dra in 
så mycket pengar som möjligt, eller 
att utbilda skickliga yrkesmän.

– Det viktigaste vi lär ut är vikten 
av att komma i tid till ett arbete och 
att lära sig umgås socialt i en arbets-
grupp. För många kan det vara ett 
helt företag bara att komma ur säng-
en på morgonen och äta frukost.

Även här är ytterligare en viktig 
grundtanke med arbetet att alla har 
glädje av att utföra ett viktigt jobb 
och att få känna sig behövda.

LO BÄCKLINDER

Som ett samhälle i samhället

18   reportaget | 

Arbetet med de cirka hundrafemtio köttdjuren som finns på den öppna, manliga Svartsjöanstalten är en av de betydande sysslorna som de intagna ägnar dagarna åt. Johan Johansson och Kerstin Andersson är två av de 
drygt åttio anställda inom kriminalvårdens två enheter på Färingsö.                        Foto: Lo Bäcklinder

”Det viktigaste vi lär ut 
är vikten av att komma 
i tid till ett arbete och 
att lära sig att umgås 
socialt i en grupp”

WWW.SODERMAKLARNA.SE

HEMMA PÅ SÖDER

2 PL PARHUS 119M² EKERÖ
Parhus med villakänsla! Fin tomt i soligt
söderläge. Stor balkong med sjöutsikt. 75m
till bad, bastu & egen båtplats. Byår 1987.

Accepterat pris: 4 150 000:-
Energiprestanda: uppgift saknas
Visas sön 20/1 kl 14:30-15:30 & tis 22/1 kl 18:00-18:45
Ängsviksvägen 13. Tel 08-556 06 923

Munsö Husläkarmottagning söker ytterligare en

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

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

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

mhlm@swipnet.se
Munsö Husläkarmottagning, Söderby Gård

178 91 Munsö. 08-560 503 94

UTHYRES
Villa i lantligt läge uthyres utan 

esi ningss y
Yta a   s a ntr ll ätas  

na shyra a   r  
ri stna er ing r i hyran
ress  S nga Sä y ägen  

  S arts
nta t  H an äl inger   



KAMPANJ 

Gym, pilates, spinncykling, yoga, cirkelträning, afrodance,              

bodytoning, styrkepass, aerobics, BOSU/core, dance, lättgympa,                

box samt personliga tränare, massör och kiropraktor.

www.brommatraningscenter.se  

info@brommatraningscenter.se  

08-564 365 80

PÅ ALLA TRÄNINGSKORT 
TOM 28 FEBRUARI

BG Bromma Träningscenter AB. Helägt av Brommagymnasterna



Julgransplundring 1 Den 13 januari ägde Färingsö församlings tra-
ditionsenliga julgransplundring rum i Herman Palmsalen i Stenhamra. 
Dansen runt granen ackompanjerades av dragspel och Sussi Redig och 
Annika Becker arrangerade fiskdamm och serverade korv med bröd.  
                                            Foto: Christian Appelsved

Skridskoåkning Söndagen 13 januari var det säsongspremiär med 
folkfest för stora och små i strålande vinterväder på Friluftsfrämjandets 
plogade bana vid Tranholmen. Skridskobanan kommer att hållas öppen 
så länge det finns säker och åkbar is.                              Foto: Gösta Norrgård

20  kultur och öarna runt | 

Artrally  Ett gäng från Mälaröarnas ornitologiska förening trotsade det 
blåskalla vädret lördagen den 12 januari och kämpade för att sikta så 
många fågelarter som möjligt i det årliga Artrallyt. Det var väldigt jämnt 
mellan lagen, vinnande laget Rapphönorna observerade 43 olika arter 
och totalt observerades 56 olika arter.                     Foto: Per Lönnborg

Krubbvisning Ungefär 570 förskolebarn besökte den barnvänliga jul-
krubban i Ekebyhovskyrkan under adventsveckorna. Anna Stelling och 
Helena Hansson har berättat julberättelsen – här berättar Anna om de 
vise männen på väg till Jesusbarnet.      Foto: Marianne Abrahamsson

Nyårsbön  hölls i Sånga kyrka den 31 december. Barnen Hillerud spe-
lade cello och mamma Sandra sjöng. Barnen heter Ellika 5 år, Ärla 8 år, 
Blanka 12 år, Astrid 12 år, Tora 15 år, Hillevi 18 år och Lydia 19 år.   
                                                 Foto: Lars-Erik Larsson

Julgransplundring 2 Efter familjegudstjänsten i Lovö kyrka den 13 
januari blev det dans kring granen och julgransplundring i Klockargården. 
Björn Bengtson, Åsa Hansson och Sally Lundin på fiol samt Stig Lundin 
på dragspel, ledde dansen tillsammans med Klara Valkare.  
            Foto: Marianne Abrahamsson

KOMMUNEN | Anne-
Charlotte Lundell är kultur-
skolans nytillträdda chef. 
Hon har en diger bakgrund 
som bland annat musik-
pedagog, orkesterchef 
och producent. Intresset 
för musik började med en 
knallblå blockflöjt.

– Jag tror att jag var sex år 
då jag såg den där knallblåa 
blockflöjten i ett skyltföns-
ter. Jag blev helt förtrollad 
av den. Några månader se-
nare låg den i ett paket när 
jag fyllde år, berättar Anne-
Charlotte Lundell.

Barndomshemmet var inte 
direkt ett musikerhem, 
men Anne-Charlottes för-
äldrar har alltid uppmunt-
rat hennes musicerande. 
Först blev det blockflöjt 
och sedan fiol. En släkting 
skänkte ett piano och Char-
lotte lärde sig att spela även 
det instrumentet.

– Först trodde jag att det 
var musiker jag ville bli 
men när jag kom i kontakt 
med pedagogik insåg jag att 
det lockade mig mera.

Hon sökte ett jobb som 
musiklärare utan att riktigt 
veta vad hon gav sig in på.

– Jag insåg plötsligt hur 

svårt det var att lära ut, men 
det var enormt lärorikt.

Sin utbildning som musik-
lärare gjorde hon på Mu-
sikhögskolan i Stockholm. 
Utöver arbetet som musik-
lärare har hon arbetat som 
orkesterchef, körpedagog, 
producent och projektle-
dare.

– Arbetet här på Kultur-
skolan är lite som att jag 
knyter ihop säcken. Musi-
ken, och naturligtvis även 

de andra uttrycksformerna 
som teater och dans är ut-
trycksmedel som man har 
sådan glädje av i livet. Det 
ger en bra grund för barn 
och ungdomar att utvecklas 
och att göra det i ett skapan-
de sammanhang tillsam-
mans öppnar upp många 
kanaler. Att få vara med i 
den processen är så roligt, 
avslutar Anne-Charlotte 
Lundell.

  
                             EWA LINNROS

Uruppförande
STENHAMRA | Den 2 febru-
ari uruppför Mälaröarnas 
musiksällskap, Mämus ett 
stycke av Allan Pettersson, 
bosatt i Träkvista. Den nya 
kompositionen bär titeln 
”Libera me”.

Allan Pettersson har alltid 
varit musikintresserad men 
komponerandet har kommit 
senare i livet.  Under 1970-ta-
let sysslade han ganska 
mycket med ljudexperiment 
i bandstudion på Ekebyhov-
skolan.

Någon gång på 80-talet 
kom han, ekeröborna Leif 
Wigh och Leif Qvist på att de 
ville spela saxofon. Sagt och 
gjort, de köpte varsin saxofon 
och började att spela trots att 
de inte trakterat instrumen-
tet tidigare.

– Leif Wigh hade spelat 
trumpet i tonåren och jag 
blockflöjt i en föräldragrupp. 
Vi hade fruar som stod ut 
med oss för i början lät det 
inget vidare, berättar Allan 
Pettersson.

Det ena gav det andra och de 
blev en saxofontrio. Till den 
transponerade Allan Petters-
son medeltida- och renäs-
sansmusik till tre saxofoner. 
Han och Leif Wigh gick im-
provisationskurser, kom se-
dan med i ett storband i Råg-
sved och sedan i ett annat på 

Mälaröarna.  De bildade min-
dre jazzgrupper för vilka Al-
lan gjorde arrangemang, men 
en stroke satte stopp för själ-
va spelandet för Allan. Kom-
ponerandet har dock fortsatt 
och det med hjälp av datorn.

– Jag har ingen som helst 
utbildning i det här. Jag får 
försöka och låter det bra fort-
sätter jag och låter det dåligt 
får jag ta bort det, säger han 
och berättar om uruppföran-
det i februari som sker i Her-
man Palm-salen i Stenhamra.

– Det är ett stycke för sax-
ofon. Det heter Libera me 
som betyder befria mig. Det 
är för att saxofonen, efter att 
ha spelat ett tag i den andra 
satsen, befriar sig genom att 
strunta i det jag har skrivit 

och improviserar istället, för-
klarar Allan Pettersson.

Den nya kompositionen 
har tre satser. I dessa finns 
inslag av kyrkomusik liksom 
klanger inspirerade av den 
franske tonsättaren Olivier 
Messiaen. Stycket är skrivet 
för altsaxofon och symfoni-
orkester.

– Själv tror jag som flera 
andra att det här är ett stycke 
som på sikt kommer få upp-
märksamhet i musikerkret-
sar, säger musikkollegan Leif 
Wigh.

Det blir även blir musik av 
Brahms, Stenhammar och Si-
belius på konserten. 

                                EWA LINNROS

Anne-Charlotte Lundell är ny chef på Ekerö kulturskola. Hon har en 
diger bakgrund inom musik, pedagogik och projektledning.                                                                                    
                                  Foto: Leonoré G

Nytillsatt chef på 
Ekerös kulturskola

En stroke satte stopp för  Allan Pettersson musikutövande på instru-
ment. Men med hjälp av datorn komponerar han musik och  i februari 
uruppförs hans ”Libera me”.                                                         Foto: Gisela Pettersson



Prissummor från 10 000 kr – 30 000 kr.
Delas ut vid GALAN den 14 mars i Erskinesalen.
Läs mer och nominera senast den 15 februari på 
www.ekero.se/galan eller via brev till Ekerö kommun, 
Kultur- och fritidsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö
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hos Kultur- och fritidsnämnden!
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EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

En gång är ingen gång.
Fem gånger är ett faktum.
FÖR FEMTE ÅRET I RAD VISAR SVENSKT KVALITETSINDEX 

MÄTNINGAR ATT MÄKLARHUSETS KUNDER ÄR MEST NÖJDA 
MED SITT VAL AV MÄKLARE.

WWW.MAKLARHUSET.SE / FACEBOOK.COM/MAKLARHUSET

JOHAN SIÖNÄS, MÄKLARHUSET EKERÖ
08-560 446 63 / maklarhuset.se

 Som mäklare i Mäklarhuset har jag både 
verktyg och resurser att göra ett riktigt 

bra jobb för mina kunder. Det känns fantastiskt!
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Till ansvariga på SL och Arriva Ekerö
Vi har under lång tid klagat och 
lämnat synpunkter på Adelsö-
bussarnas  dåliga anpassning till 
tidtabeller och anslutning till 
färjan. Vi har haft många kontakter 
med SL i detta ärende, men får 
endast svar att det ska lämnas till 
ansvarig person. Sedan har vi inte 
sett att det blir någon ändring.

Vi har även fått till svar att vi har 
resegarantin som vi kan använda oss 
av. Hur ska det gå till? Att få fram en 
taxi till Sjöängen tar minst cirka 30 
minuter och då har troligtvis redan 
nästa buss kommit. Och annan 
ersättning för förlorad arbetstid och 

inkomst går inte att  få. Man borde i 
alla fall kunna få kompensation på 
månadskortet!

 Vårt stora problem är på 
morgnarna från Adelsö, speciellt 
med buss 312 som ”ska” passa 
färjan med avgångstid 06.20.  Detta 
fungerar under all kritik. Bussen är 
försenad i alla fall en gång i veckan 
den senaste månaden och ibland flera 
dagar i veckan. Sedan väntar inte 
anslutningsbussarna vid Sjöängen 
heller.  Förklaringarna är många från 
chaufförerna, men oftast beror det på  
bussarnas kondition. De startar inte 
som de ska eller så går det inte att köra 
i den hastighet som behövs.

Att bussarna inte fungerar som de 
ska kan de flesta som åker med  dessa 
intyga, då värmen i Arrivas bussar 
fungerar under all kritik.  I dessa dagar 
då temperaturen endast är minus sex 
grader sitter man och fryser. Hur ska 
det då bli när det blir kallare? Förra 
vinter var detta uppe till diskussion 
med Arriva och de lovade  bättring, 
men inte!

 Sedan har vi detta med bussbytet 
vid Sjöängen. Det har ställt till med 
massa problem inte bara för de 
som reser med bussen. Även färjan 
och dess passagerare får vänta då 
chaufförerna inte kommer i tid till 
färjans avgång och måste sedan vänta 

på att de ska byta buss.
 Tiden före detta med bussbytet 

kom man i alla fall iväg på morgonen 
även om 312:an var försenad och man 
behövde inte stå vid Sjöängen i kylan  
och vänta in kommande buss.

 När ska SL ta tag i detta för det är i 
alla fall ni som har  upphandlat detta 
kontrakt med Arriva. Och Arriva,  när 
ni står i TV och i intervju säger att ni 
har inga förseningar på Ekerö, så kan 
ni inte ha räknat med Adelsötrafiken

 Bättring tack!

– Inte så hoppfull adelsöbo
som pendlar till Stockholms city 
varje vardag i veckan

REPLIK

Om vetskapen hos mig 
varit, att den nya idrottshall 
som planeras att byggas vid 
Ekebyhovsskolan, är ett steg 
i renovering och ersättning 
av en tidigare undermålig  
gymnastikhall, hade min 
förståelse varit en helt annan. 
Att restaurera och renovera 
skolor som till exempel till-
delats tillfälliga baracker, är 
naturligtvis prioritet ett.

Men jag anser att repor-
taget i förra numret av M N 
gav en helt annan bild. Och 
budskapet till mig är att en 
ny idrottshall har man råd 

med, men inte den simhall/
det badhus som lovats oss 
under flera år.  Och än värre 
är...  vi får inget badhus, för 
vi röstade ”fel” eller inte alls 
gällande Ekerö bostäder.

Jag tycker inte det finns 
någon ursäkt. Carpelan säger 
att kommunen inte påbörjar 
bygget av simhall/badhus, 
utan skjuter upp byggstarten 
tills ”kommunens ekonomi 
tillåter” (citat från MN 10/12) 
samtidigt hänvisar jag till 
förra numret och då Carpelan 
beskrev vårt ekonomiska 
läge i termerna ”stor inflytt-
ning, stabil ekonomi, plus 
för åttonde året i rad...”

Tack ”Desillusionerad 
ekeröbo” och ”Badsugen” för 
reaktion och kloka insändare. 
Hoppas att fler reagera.

– Anne Ohlson

SVAR

Den artikel Anne Ohlson 
refererar till var ett allmänt 
referat av det senaste kom-
munfullmäktigemötet med 
hela kommunbudgeten 
på dagordningen. Så här 
skrev vi angående punk-
terna badhus och sporthall: 
”Badhuset skjuts upp på 

obestämd framtid, men en 
ny idrottshall ska byggas vid 
Ekebyhovsskolan. Det var 
några av de punkter som togs 
upp när kommunfullmäk-
tige... det planerade badhus-
bygget skjuts upp på obe-
stämd framtid eftersom det 
inte blev någon försäljning 
av Ekerö bostäder... frågan 
kommer följas upp i kom-
mande nummer av MN.” 

I nummer 19 följde vi upp 
ämnet: “I budgeten finns en 
ny sporthall som ska vara 
färdig 2014. Är det en kom-
pensation för att det inte blir 
något badhus?   

– Nej, det är en helt annan 

satsning. Den sporthall 
som kommunen ska bygga 
vid Ekebyhovsskolan är en 
ersättning för den ganska 
dåliga gymnastikhall som 
skolan har idag. En renove-
ring av gymnastikhallen är 
inte lönsam. Med ett extra 
tillskott blir det möjligt att 
bygga en fullskalig sporthall. 
Det innebär att skolan får 
en ny sporthall på dagarna 
och idrottsklubbarna en ny 
sporthall på eftermiddagar, 
kvällar och helger, berättar 
Peter Carpelan.”

– Red

Varför snålar Ekerö 
kommun (om det är de som 
är ansvariga) med tiden då 
gatbelysningen är tänd? Den 
tänds alldeles för sent på 
eftermiddagarna och släcks 
för tidigt på morgonen, när 
det fortfarande är mörkt. Det 
märks extra tydligt om man 
passerar Nockebybron vid 
tider då Bromma har tänt, 
men Ekerö har släckt. 

Bifogad bild togs mån-
dagen den 17 decem-
ber  klockan 8.30 på 
Nockebybron i riktning 
mot stan. Där syns tydligt 
att belysning fortfarande 
behövs och att den är tänd på 
Nockebysidan, men släckt 

på Ekerösidan. Jämfört med 
andra ställen i Stockholm 
verkar Ekerö ha minst tänd 
gatbelysning vad jag upp-
märksammat.

– Staffan von Zeipel

Ekerö i mörker länge

Det finns ingen ursäkt!

Hjälp!

Behöver hjälp med att för-
klara ett problem för vår snart 
femåriga dotter. Hon går på 
förskolan här på Lovön och 
ska nästa år börja i sexårs-
verksamhet, som bedrivs i 
den intilliggande byggnaden 
så hon och hennes kompisar 
talar nästan dagligen om att 
de ska börja på skolan nästa 
år. Ett av de stora målen är att 
som bästa kompisen kunna 
cykla till skolan på egen 
cykel.

Nu visar det sig att hon, 
som ett av två barn på 
Lovön, inte kommer att få 
gå på skolan här på ön. Ekerö 
kommun har nämligen över-
låtit skolan, men inte försko-

lan till Waldorfskolan, som 
inte har plats för alla elever 
och använder sig av syskon-
förtur. Kommunen erbjuder 
då plats på Ekerö.

Så hur ska jag förklara för 
vår dotter att hon varken 
kommer cykla till skolan eller 
ens gå i samma skola som 
hennes kompisar, utan åka 
förbi skolan och ytterligare 
en mil till Ekerö? När vi för-
söker så gråter hon eller säger 
att hon inte tror oss.  Att för-
söka förklara att kommunen 
bara har ansvar att erbjuda en 
skola i kommunen och inget 
ansvar för att du inte ska sär-
behandlas jämfört med dina 
kompisar för att du inte har 

syskon fungerar nog inte. Att 
förklara att Waldorfskolan 
endast har syskonförtur som 
intagningsregler så barn flera 
mil bort, såsom från andra 
delar av Ekerö eller Bromma, 
får hennes plats för att de ska 
ha frihet att välja skola även 
för småsyskon fungerar inte 
heller. 

Att ingen tar helhetsansvar 
och sätter barnen i centrum 
har blivit tydligt senaste 
tiden. Man kanske helt enkelt 
får säga att hon är en av de 
barn som måste offras för att 
åstadkomma valfrihet för 
barn med storasyskon? 

– Förtvivlad förälder

Tid räddar liv  –  beställ fler ambulanser!

Ekerö är bland de 
kommuner i Stockholms 
län där det tar längst tid för 
ambulansen att komma 
fram till en svårt sjuk 
patient. Vid hjärtstopp, 
stroke och flera andra 
akuta sjukdomsfall är 
varje minut en fråga om 
liv eller död. Då är det 
inte acceptabelt att vi i 
Ekerö kommun tvingas 
vänta 18.8 minuter på att 
ambulansen ska komma. 
Den genomsnittliga tiden 
det tar för ambulansen att 
komma fram har dessutom 
ökat med nästan två 
minuter på ett år, enligt 
Öppna jämförelser.

Socialdemokraterna 
har pekat på bristerna i 
landstingets sätt att sköta 
ambulansverksamheten 
i länet. Tyvärr har vi talat 
för döva öron. Detta trots 
att Stockholms läns lands-
ting har alla möjligheter 
att förbättra väntetiden 
och tryggheten för oss 
som bor i Ekerö genom att 
sätta in fler ambulanser. 
Det är helt oförståeligt att 
man inte redan idag har 
utnyttjat denna möjlig-
het då det skulle rädda liv, 
inte bara i Ekerö utan hela 
Stockholms län. Det finns 
ingen rimlig förklaring till 
varför vi i Ekerö ska behöva 

vänta dubbelt så länge på 
ambulans som Danderyd 
eller Solna. 

Det finns en option i 
landstingets avtal med 
ambulansföretagen som 
möjliggör en beställning av 
fler ambulanser. Vi säger 
”Utlös den optionen nu!”. 
De behövs för att alla invå-
nare i hela Stockholms län 
ska få en rättvis, trygg och 
säker vård. 

– Inger Andersen, 
Lars Holmström,
Socialdemokraterna 
Ekerö 

ty
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• Välkommen att skriva en  
lokal insändare unikt skriven 
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med 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.

Klart besked 
gavs för
badhuset! 

REPLIK

Svar till ”Desillusionerad 
ekeröbo” och ”Badsugen”. 
Jo, det framgick klart att 
försäljningen av Ekerö 
bostäder kunde möjliggöra 
avbetalning av skuld och 
byggande av simhall. Tyvärr 
saboterades detta av det 
onödiga Ö-partiet!

– Lennart Berkö

Trots decembervädret, grått 
och trist med en isande vind, 
avskräcktes inte Staffan 
Strömbäck och hans mode-
rata team, man stod ut. En 
viss upptining bjöd Konsum 
på, som värmekälla. Vi 
färingsöbor och inte minst 
vi boende i Stenhamra bör 
känna oss hedrade över besö-
ket. Här fick medborgarna 
möjligheten att ställa aktuella 
frågor till moderaterna, väl 
synliga i sina blå halsdukar 
som lyste upp i vinterdiset. 
Möjligen förväntade man 
sig nya väljare från Färingsö. 
Väljare, som man inför tidi-
gare val, icke kunde övertyga 
enär allt positivt, som sker 

i kommunen hamnar på 
Ekerö. Övriga politiker i 
Ekerö-alliansen lyste bara 
med sin frånvaro, inte så 
konstigt i sig, det var ju 
moderaternas dag!

Svaren på frågorna får vi 
vänta på, men man noterade 
noga. Många frågor som 
ställdes, har ställts många 
gånger tidigare. Men för de 
”Nya” Moderaterna, de unga 
på plats, som fick frågorna 
blev förlägenheten påtaglig, 
då frågorna varit obesvarade 
under många, många år! 

Några utvalda frågor om/
när:
– När står äldreboendet i 
Stenhamra klart?

– Ny vårdcentral i Sten-
hamra, när tas den i bruk 
– Nytt centrum i Stenhamra?
– När tar Ekerö kommun 
över vägföreningarna?

Säkert kom det flera frågor, 
som väntar svar. 

Tänk om svaren kunde 
komma från teamet, 
som bad oss fråga! Öppet 
redovisade, gärna skriftligt, 
man glömmer så lätt. Kom 
till Konsum i Stenhamra till 
våren 2013 . Frågorna har ni 
fått, nu väntar vi på svaren! 

– Väl mött på nya året 
2013, Anders på Ön

M-valupptakt vid Konsum Stenhamra
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REPLIK

Så glad jag blir när jag läser 
att man inte äter popcorn på 
bio i Ekerö. Det betyder att 
man är fri från oljudet och 
störningen. För att inte tala 
om skräpet. Det är ungefär 
samma problematik som 
att ha mössor på huvudet 
inomhus, eller i skola, eller 
hur? Det verkar som att 
många ungdomar går på bio 
för att äta och träffa andra 

och inte för att se en film. 
Ät gärna vad som helst men 
inte i biosalongen och alla 
blir glada och nöjda. Jag 
framförallt, därför att jag 
inte kan koncentrera mig 
på filmljudet om någon 
bredvid mig knastrar med 
popcorn. Men så är det med 
oss 66-åringarna, vi är inte 16 
med ett behov att synas och 
höras.

– Danica utan popcorn

REPLIK

Carpelan och Hertz påstår 
i rubriken i sitt svar till mig 
att det inte skett någon mail-
bombning av Ekeröbloggen. 
Sedan skriver de direkt i 
texten att Carpelan i ilska 
och frustration skickat 
mängder med tomma mail 
till Ekeröbloggen för att han 
ville ”ge igen”! Det kallar jag 
mailbombning, ingenting 
annat. För mig är det givet 
att Carpelan måste tåla att 
läsa andras åsikter utan att 
reagera med frustration och 
ilska. För mig är det också 
självklart att politiker ska 
lyssna på allas åsikter och ta 
till sig information och goda 
ideér, inte mailbomba och ge 
igen som Carpelan och Hertz 
skriver. Det känns märkligt 
att flera ledande moderater 
samtidigt blir frustrerade och 
ilskna och därför börjar att 
mailbomba Ekeröbloggen. 
Nej, här handlar det nog 
om en samlad kampanj från 
Ekerömoderaterna. 
En kampanj som tydligen 
dessutom understöds av 
Ingemar Hertz, modera-
ternas ordförande, med 
tanke på hans svar till mig. 
Om Carpelan och andra 
ledande moderater inte har 
den psykiska styrkan att 
läsa ”olämpliga” mail kan 
jag upplysa dem om att alla 
mailprogram har en pap-
perskorg dit man med ett 
enkelt klick kan förpassa 
mailen. Slutligen vill jag 
fråga Carpelan: Tycker du att 
det är lämpligt att på arbets-
tid och från din kommunda-
tor skicka  ”ge igen”-mail av 
denna typ?

–  Tommy Svensson   

REPLIK

Enligt god publicistisk sed 
informerade Ekeröbloggen 
kommunalrådet Carpelan 
(M) om ett inlägg på 
Ekeröbloggen med rubrik: 
”I debatten i Ekerö kom-
munfullmäktige hävdas att 
Ekeröbloggen publicerar fel-
aktig skolstatistik”. 

Bakgrunden till Ekerö-
bloggens inlägg var att ord-
föranden i barn- och utbild-
ningsnämnden i fullmäktige 
påstod att Ekeröbloggen 
publicerat felaktiga fak-
tauppgifter över andelen 
Ekeröelever som är behö-
riga för gymnasiestudier. I 
Ekeröbloggens inlägg visades 
att påståendet var felaktigt.

Informationen föranledde 
Carpelan att på en minut 
skicka drygt 30 mail till 
Ekeröbloggen.  Rekordet 
är dock drygt 70 mail på en 
minut av annan moderat.

Mailbombningen tas upp 
i en insändare av Tommy 
Svensson i Mälaröarnas 
nyheter den 17 december 
2012. I samma nummer 
svarar kommunalrådet Peter 
Carpelan och ordföranden i 

Moderaterna Ingemar Hertz. 
Carpelan och Hertz motiverar 
mailbombningen med att 
Ekeröbloggen trakasserar 
dem med spamliknande mail 
och att bombningen är ett sätt 
att ge tillbaka med samma 
mynt. 

Insändaren och svaret 
publicerades i Mälaröarnas 
nyheter utan att Ekerö-
bloggen fått tillfälle att kom-
mentera saken. Vi vill med 
anledning av det inträffade 
redovisa följande. 

Ekeröbloggen med utgiv-
arbevis informerar enligt 
god publicistisk sed de poli-
tiker som namnges i blog-
gens inlägg men även om 
viktiga inlägg som berör en 
politikers ansvarsområde. 
Informationen består av rub-
riken på inlägget och en sam-
manfattning av inlägget på en 
till tre rader. Detta betecknar 
Carpelan och Hertz som 
”trakasserande” och ”spam-
liknande”.

Carpelans och Hertz utta-
lande är särskilt märkligt mot 
bakgrund av att Moderaterna 
i Sverige inför valet 2014 vill 
lyssna på invånarna. ”Lyssna 
först  –  utveckla sedan!” är 

mottot för kontakterna enligt 
annons i Mälaröarnas nyhe-
ter den 26 novemger 2012. 
Men lyssnandet är tydligen 
selektivt  –  kritiska röster 
filtreras bort. Det gäller till 
exempel den information 
som Ekeröbloggen sänder till 
politikerna om de inlägg som 
publiceras på bloggen som 
har mellan 300-400 läsare 
varje dag. Eller också saknar 
man argument för sin politik.

Carpelan och Hertz hävdar 
vidare att ett flertal politiker 
avsagt sig att få mail från 
Ekeröbloggen. Men sedan 
valet 2010 har enbart två 
politiker, en från modera-
terna och en från centern 
kontaktat bloggen om detta. 
Även påståendet att mail 
skickas till privata mailadres-
ser och arbetsplatser är att 
göra en höna av en fjäder då 
Ekeröbloggen använder de 
mailadresser som kommu-
nen använder för att skicka 
politisk information till res-
pektive politiker.

– Gösta Olsson, 
ägare av Ekeröbloggen
Per Eskilsson, 
ansvarig utgivare

Lyssna eller mailbomba?

Hej irriterade ungdomar!
REPLIK

För det första att ha en mössa 
inomhus gör att huvudet 
inte har möjlighet att vila 
från värme och tryck. Huden 
och håret behöver luft. För 
det andra, är det en tradition 
att ta av sig huvudbonad 
inomhus, av respekt för 
omgivningen. Det bara är 
så. Det går att jämföra med 
en hälsning. Jag har träffat 
en ung man med en hatt på 
huvudet från hemtjänsten 
hemma hos oss och han 
hade hatten på sig hela 

tiden. Den unge mannen 
är inte välkommen hos oss 
därför att min mamma, 
som hade hemtjänsten, 
var 97 år gammal och van 
vid att gentlemen tog av 
sig hatten vid möte med 
henne. En mössa eller en 
hatt på huvudet inomhus 
är en protest mot något. Då 
bör man istället tala med 
sina medmänniskor om det 
som man protesterar mot. 
Det mår vi alla bättre av. 
Framförallt ni själva. 

– Danica utan mössa

Skönt utan popcorn!

Senaste somrarna har några 
kört med moped som vett-
villingar på gångvägen 
mellan Klevbergsvägen och 
Lupingränd, även upp på 
skolgården och kullen. Det är 
bara en tidsfråga innan något 
litet barn hamnar i vägen för 
dessa tanklösa förare. 

Hur tänker man som 
förälder när man låter sin 
tonåring bete sig så? Var 
finns ens föräldrarna? Som 
småbarnsförälder kom snön 
som en lättnad, tills vi inser 

att “någon” införskaffat en 
skinande snöskoter som 
nu uppvisas med samma 
tanklösa beteende. Man hör 
hur det brummar till och 
något svochar förbi och man 
hoppas att inget litet barn 
från pulkabacken ska hamna 
i vägen.

Återigen. Hur tänker man 
eller tänker man ens om man 
kör med en snöskoter mitt i 
barntätaste Stenhamra? 

– Stenhamrabo

Snöskoter i tätorten! Lämpligt på 
arbetstid?



INNEBANDY | Det blev 
framgångsrikt deltagande 
för EIK:s flickor och pojkar 
i Storvretacupen, som är  
världens största innebandy-
cup. Här deltar över 600 lag 
från sju olika länder, bland 
annat Jamaica och Ukraina.
 
Den 4-6 januari deltog halva 
laget av Ekerö IK:s inneban-
dyflickor födda 02 för första 
gången i turneringssam-
manhang i Storvretacupen i 
Uppsala. 

Första dagens spel gav seg-
rar mot både FBC Uppsala 
och Sigtuna IF. Även dagen 
därpå vann EIK över Ekäng-
ens IF och också dagens sista 
matcher gick i tjejernas favör 
då både Tiunda IF och Endre 
IF fick ge sig.

– Vi har två mycket bra trä-
nare, Adam Gistedt och Hen-

rik Norrman, som har jobbat 
och jobbar hårt med att få en 
bra grupp både spel- och lag-
mässigt med god gemenskap. 
Det har utbytts en mängd 
skratt och fniss på denna cup 
med bidrag från både tjejer-
na och herrarna. Bra ledare 
avspeglar sig på samman-
hållningen i laget. Det är ett 
härligt gäng vi har, berättar 
Vicky Ahnstrand, lagledare 
och fortsätter:

– Vi har alla tagit med oss 
en massa nyttigheter både 
som spelare, tränare och cup-
generaler inför kommande 
seriematcher och turnering-
ar.  EIK:s flickor 02 lever helt 
klart upp till klubbens slogan 
”Sveriges gladast förening”, 
avslutar Vicky Ahnstrand.

Även 16 innebandypojkar 
födda 02 från EIK var med i 
Storvretacupen. 

– Under de två dagarna hade 
vi ett digert spelschema med 
sex matcher i fem hallar. La-
get gjorde en strålande insats, 
även om matcherna från lör-
dagen satt kvar i benen på 
söndagen, särskilt i den första 

matchen. Då hade de knappt 
gnuggat sömnen ur ögonen 
när motståndarna satte i gång 
en riktig anstormning, som 
till slut kunde klaras av till 
oavgjort, berättar tränaren 
Björn Waller.

Totalt inkasserade laget tre 
segrar, ett oavgjort resultat 
och två förluster. 

– Killarna visade flera 
gånger prov på bra moral 
då de vände underlägen 
till vinst.En sådan här tur-

nering ger dem värdefulla 
erfarenheter, särskilt med 
ett så pass tufft spelschema 
som vi hade, fortsätter Björn 
Waller.

24  sporten | 

MOTION | 2012 års total-
segrare i ”Motionspokalen 
Ekerö” blev för herrarna 
blev Robert Holmgren 
och för damerna Linda 
Karlander.

– Det var andra året i rad som 
Linda Karlander vann damer-
nas totalseger. 

”Motionspokalen Ekerö” 
har varit igång i två år. Syftet 
är att mälaröbor som har pas-
serat 35 års ålder ska motio-
nera, utöva idrott samt tävla.

Det rör sig om vitt skilda 
grenar. Vissa är konditions-
grenar och andra handlar mer 

om  precision. 
– Vi träffas cirka en gång 

per månad och det blir också 
en mycket trevlig social ge-
menskap med många andra 
mälaröbor som vi inte kände 
innan, berättar Eva Qvarn-
ström, ordförande i Motions-
pokalen Ekerö. 

De har haft drygt 20 del-
tagare varje år. Alla deltar i 
de grenar de vill, men för att 
bli totalsegrare för året måste 
man delta eller prestera ett 
resultat i minst 6-7 grenar 
under ett kalenderår.  

Under 2012 var det 23 täv-
lande och följande grenar 

genomfördes: skridskor vid 
Tranholmen, bowling i Åkes-
hov, bordtennis i Närlunda, 
terränglöpning i Ekebyhov, 
varpa i Ekerö sommarstad, 
minigolf på Kärsön, orien-
tering i Ekebyhov, simning i 
Åkeshov, dart och prisutdel-
ning samt avslutning  i hem-
bygdsgården Ekerö.     

– Vi utser och delar ut pri-
ser till delsegrare och total-
segrare vid årsavslutningen 
i hembygdsgården i novem-
ber, då vi även äter middag 
tillsammans, säger Eva 
Qvarnström.

Det mesta i verksamheten 

i ”Motionspokalen Ekerö” 
är kopierat från Lidingö som 
kört konceptet sedan 1966. 
Då startades allt av Sven Gär-
derud, Anders Gärderuds far. 
Allt är ideellt. För att delta 
i ”Motionspokalen Ekerö” 
betalar man en mindre års-
avgift.

–  Kan vi få ännu fler med-
lemmar vore det jätteskoj. 
Blir vi tillräckligt många kan 
vi även dela upp  oss  i olika 
åldersgrupper, avslutar Eva 
Qvarnström.

EWA LINNROS     

Framgångar i Storvretacupen

KORT OM SPORT

BORDTENNIS | I årets upplaga av bordtennistävlingen ”Solna Driven” arrangerad av Solna BTK 
gjorde  Ekerö IK bra ifrån sig. I denna tävling stod inte mindre än två ungdomar från klubben 
till slut som slutsegrare i sina respektive klasser. Det var David Hammerfeldt, Älvnäs, i P10 och 
Oscar Möller, Närlunda, i P12 som kammade hem var sitt förstapris. 

– Vidare kan meddelas att David också har tagits ut till ett så kallat riksläger för träning med 
de allra bästa i landet och att klubbens A-lag leder sin serie i division sex och alltså har stora 
möjligheter att avancera i seriesystemet, berättar Per-Åke Nygren, tränare i klubben.                    

Ekerö IK:s flickor och pojkar, födda 02 fick fina framgångar då de deltog vid årets Storvretacup i Uppsala första helgen i januari.

Motionspokalen Ekerö hoppas på många nya medlemmar för det tredje året

HANDBOLL | Damer div 4 b: 3/2 kl 16:45 Tappströms Bollhall:Skå 
IK-HF Tyresöflickorna 

INNEBANDY | Herrar div 3 n: 2/2 kl 16:30 Tappströmsskolan: 
Ekerö IK-Turebergs IF 
Herrar div 4 v: 2/2 kl 19:30 Tappströmsskolan: Skå IK & Bygd-
Djurgårdens IF
Herrar div 5 a: 26/1 kl 19:15 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Märsta IBS

ISHOCKEY | Alltvåan: 22/1 kl 19:30 Vikingahallen: Mälarö HF-Bajen 
Fans IF 27/1 kl 16 Allhallen: Mälarö HF-Haninge HF 1/2 kl 20 
Vikingahallen: Mälarö HF-Värmdö HC   

  

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Bro IK 10 10 0 0 115 - 38 30
Mariebergs SK 10 9 0 1 56 - 30 27
Djurgårdens IF 10 7 0 3 88 - 37 21
Skå IK & Bygd 9 6 0 3 75 - 60 18
Västerorts IBK 10 4 0 6 65 - 61 12
Westermalms IBK 9 3 2 4 49 - 56 11
Vällingby BK 10 3 0 7 55 - 76 9
Ormbacka/Skälby 10 2 1 7 64 - 122 7
Stockholm West 10 2 0 8 42 - 93 6
Stäkets IF 10 1 1 8 43 - 79 4
 
 
 

INNEBANDY
Herrar div 5a
Täby FC Ungdom 12 9 0 3 96 - 61 27
Runby IBK 12 7 2 3 71 - 54 23
Danderyds SK 12 7 0 5 73 - 71 21
IBK Sundby 11 6 2 3 68 - 47 20
Ängby IF 11 6 2 3 75 - 60 20
Märsta IBS 11 6 0 5 74 - 51 18
Rotebro IS FBC 11 5 2 4 74 - 68 17
Hässelby IBK 12 5 0 7 88 - 94 15
Mälarö IBK 12 4 2 6 93 - 98 14
Erikslunds KF 12 4 0 8 81 - 94 12
Adelsö IF 12 0 0 12 50 - 145 0 

 
 

HANDBOLL
Damer div 4 b
Spårhundens HF 11 11 0 0 433 - 162  22
Tumba HK 12 11 0 1 406 - 170  22
Sportsgear DHK 12 8 0 4 289 - 259  16
IK Tellus 11 7 0 4 231 - 219  14
Skå IK 12 7 0 5 243 - 253  14
BK Sol 12 6 0 6 244 - 296  12
HF Tyresöflickorna 12 4 0 8 246 - 273  8
Tungelsta IF 12 4 0 8 190 - 281  8
Gurrabergs HK 12 3 0 9 204 - 330  6
Bajen IF 12 2 0 10 161 - 274  4
Ösmo GIF HK 12 2 0 10 180 - 310  4
HK Tyresö Strand           Utgått

INNEBANDY 
Herrar div 3 n
Rotebro IS IBK 10 7 1 2 68 - 49 22
Ekerö IK 10 7 0 3 81 - 57 21
Råsunda IS 10 6 2 2 79 - 57 20
Turebergs IF 10 6 2 2 61 - 45 20
Töjnan IBK 10 6 1 3 65 - 45 19
IFK Sollentuna 10 5 2 3 58 - 59 17
Täby IS IBF 10 2 3 5 46 - 56 9
KTH IF 10 1 3 6 39 - 58 6
Nyboda IBK 10 1 3 6 58 - 81 6
Offensiv Lidingö 10 0 1 9 29 - 77 1 

 
 
 ISHOCKEY

Herrar Alltvåan
Haninge HF 7 5 1 1 29 - 21 17
Sollentuna HC 7 4 1 2 21 - 3  13
Bajen Fans IF 7 4 1 2 26 - 20 13
Gnesta IK 7 3 1 3 23 - 22  11
Mälarh/Bre Hockey 7 2 3 2 23 - 25 11
Mälarö HF 7 3 1 3 22 - 20  10 
Värmdö HC 7 3 0 4 26 - 22 9
Bålsta HC 7 0 0 7 15 - 42  0
 

 

LÄGET! 15 JANUARI                         DET HÄNDER  TILL DEN 3 FEBRUARI

Sporttips? Skicka till sporten@malaroarnasnyheter.se

2012 års totalsegrare i ”Motionspokalen Ekerö” Robert Holmgren och 
Linda Karlander.                                           Foto: Eva Qvarnström

KORT OM SPORT

BRIDGE | Ekerö pensionärers bridgeklubbs  klubbmästerskap ägde rum i slutet av 2012. 
Klubbmästare blev Per-Olow Magnusson i par med Bertil Andersson, som i år var hans partner. 
De spelade till sig resultatet 204 procent för sina tre bästa speldagar som räknades in i KM. Det 
torde vara det högsta resultatet i KM sedan klubben bildades år 1981. Därmed blev Magnusson 
klubbmästare för tredje året i följd. Vid de två tidigare tillfällena spelade han i par med Nils 
Lindqvist. På andra plats kom Jan Olsson/L-E Eriksson med 194 procent, också det ett högt 
resultat. Trea blev Torsten Norling i par med Ingemar Nilsson, 176 procent.                                         



JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

NYHETER
IPL behandlingar med Cellox

Hårborttagning- Hudföryngring
Smärtfritt-Effektivt

Köp 4 behandlingar betala för 3

Medicinsk Fotvård 

i Skå till oss
Starterbjudande på medicinsk fotvård & 

vanlig fotvård, 390 kr (ord pris 450 kr )

Erbjudanden gäller till den 31/3

 

VI VÄXER!!!

Söker du mer harmoni och  
balans i tillvaron?

Då är hypnosterapi en effektiv och 
bestående lösning för dig.

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

Tack vare hypnosens unika egen- 
skaper är hypnosterapi en  
bestående men också betydligt 
kortare terapiprocess än vanliga 
terapier. 

Vill du veta hur hypnosterapi kan 
hjälpa just dig, tveka inte att ringa.

Tel: 0768-685 717

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

Tel: 08-560 310 11

www.salongnarlunda.se
Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

08-560 313 31

www.naprapaternaekerö.se
Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Våra behandlingar:
Klassisk Ansiktsbehandling, 90 min 490 kr
Frans och Bryn färg inkl. plockning 240 kr
Vaxning av hela ben och bikinilinje   390 kr
NYHET! Nagelförlängning  650 kr
AHA Ansiktsbehandling 390 kr
Permanent ögonfransböjning 340 kr
NYHET! Ögonfransförlängning, 120 min 590 kr

Öppettider: 
Måndag - Söndag 09.00 - 19.00. 

Följ oss på  
Facebook, för 
erbjudanden 
och nyheter.

Vi arbetar för att ge dig en skönare vardag!

FÖRE EFTER

Trött på att ha ont?
- Låt en Naprapat hjälpa dig!

Vi hälsar vår nya kollega Sara varmt 
välkommen, och önskar Caroline en 

härlig mammaledighet.

Yoga - Mindfulness

Med mjuka lugna rörelser som passar 
alla.  Inga förkunskaper krävs

Gratis prova på 3/2

 Kursstart 10/2 Sanduddens skola 

www.ostanlid.se  tel: 070 422 28 93

Från och med den 1/1 2013 
är verksamheten flyttad 

till Tegelbruksvägen 8, Ekerö                                                                                                                                            
                                                                                       

Gamla och nya kunder 
hälsas välkomna! 

Erik Wallgren, leg. naprapat              
Tel. 560 307 78



26  familj | 

• Familjeannonsera GRATIS!  
• Max 100 tecken inklusvice 
   blanksteg 
• Publicering sker i turordning
• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 356 00.
• Skicka till familj@
   malaroarnasnyheter.se 

Världens 
finaste och 
goaste tjej 
Leia fyllde 
8 år den 15 
januari. Stort 
grattis från 
mormor och 
morfar.

Grattiskra-
mar till Theo 
som fyllde 
8 år den 
4 januari! 
Kramar från 
farmor och 
farfar. 

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

M
O

TORBRANSCH
EN

S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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
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S
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I K S F Ö R B U N
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Modica mulier AB 
Samtalsterapi 

 

 

 

Mottagning på Ekerö
För tidsbokning ring 

076-798 64 55
www.modicamulier.se

Kontakta: solveig.klaussen@veterankraft.se | tel: 08-730 07 20

Använd
RUT/ROT
avdraget till: 
Hushållsarbeten
Barnpassning
Trädgårdsarbeten
Hantverksarbeten

Minimitid 4 timmar per uppdrag,
inställelseavgift kan tillkomma

Vår käre Pappa
Morfar och Farfar

Runo Edholm
* 16 juni 1936

har lämnat oss

 1 januari 2013

L A R S  O L O V ,
G U N N A R ,  C A R I N A

med familjer
Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Skå Kyrka fredagen den

8 februari kl 11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund på

Stenhamra Församlingsgård. Osa
till Ekerö Begravningstjänst

tel. 08-560 301 31 senast
den 6 februari.

FÖRLOVADE
 
• Den 12/12 2012 förlovade 
vi oss. Jag älskar dig så 
att det gör ont. Du är det 
bästa som hänt mig och 
allting känns så underbart 
rätt! Du och jag tills döden 
skiljer oss åt! Simon Eriks-
son och Sara Bogström

FÖDDA

• Välkommen Frida!       
Dina föräldrars stora lycka. 
Tim och Klara

DÖDA

• Inez Ingegerd Agner, 
Lovö, avled den 2 januari     
i en ålder av 88 år.

• Ivar Matteus Sellgren, 
Ekerö, avled den 11 januari 
i en ålder av 89 år.

Eivor Hjertquist
* 23 juni 1932

✝ 26 november 2012

LARS-INGEMAR
MARIE-CHARLOTTE

ANN-CHRISTIN
PER-LENNART

med familjer
Släkt och vänner

Jag har köpt min biljett och
står på perrongen.
Ett underligt tåg...
Det är sista gången.

Jag reser, men vet inte
vart eller hur

jag frågade om det
fanns retur

då log han i luckan och
stack ut sin näsa

och sa, att det var enkel resa.
Så ofantligt ENKEL.

Så går jag in i min sovkupé.
Tänk något bagage har

jag inte mé.
Allt verkar så underligt -

här är konduktören
men han bär ej uniform med

knappar och snören.
Han bär på en lie - jag vet

han är DÖDEN
Han som vet slutet på

människors öden.
Märkvärdigt att jag

inte är rädd
jag ligger så stilla i min bädd

Han ler så vänligt, han
klipper biljetten
för sista resan till
himmelska rätten,

han mumlar faderligt:
"Det blir inte värre.

Sov gott och lugnt, jag skall ej
väcka min herre."

Valdemar Dahlquist

Begravningen har ägt rum i
kretsen av de närmaste. 

Tänk gärna på Diabetesfonden
pg. 90 09 01-0

Vår kära Mamma

Margot
Karlsson

* 24 september 1922
✝  22 december 2012

Rose-Marie och Rolf
Jan 

Rigmor och Henrik

Nu, kära Mor, Du från oss farit
Upp till en annan, bättre värld
Vi tacka Dig för vad Du varit

Vid hemmets lugna, varma härd
De vackra minnena av Dig

Skall ständigt lysa på vår stig

Begravningen äger rum i Sånga
kyrka fredagen den 8 februari
kl.14.00. Därefter inbjudes till

minnesstund i Färentuna
församlingshem. O s a till 

Södertälje Begr.byrå 
tel 08-550 303 37, senast 

den 4 februari.

Adelsö IF kallar till Årsmöte
Söndag 10 februari kl 14.00

i Adelsö hembygdsgård

Läs mer på www.adelsoif.se

 

Tomter 
till salu
norra 

Munsö
08-560 500 29

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp 

datorer / 
program

UTHYRES
Lokal i  

Troxhammar Butiksby
070-456 81 71

Läs MN 
på nätet! 

e-tidningen 
läggs ut redan 

på tordagar malaro.com



50 ÅR SEDAN | Början av 
1963 är inte bara en ovan-
ligt kall inledning på ett år. 
Dessutom får mälaröborna 
stifta bekantskap med kan-
nibaler, kriminella ungdo-
mar och fler poliser.

Under några riktigt kalla da-
gar som inleder året fryser 
en tunn isskorpa på vattnet 
mellan Adelsö och Munsö. 
Vägförvaltningen förbere-
der därför en bilnedfart vid 
Sjöängens färjeläge genom 
att skära ned vassen på en 
sträcka utmed strandkan-
ten. Detta för att snabbt 
kunna öppna en vinterväg 
över isen för biltrafik till 
och från Adelsö utifall 
temperaturen sjunker yt-
terligare och det inte går att 
hålla farvattnet över Svin-
sundet öppet för färjetrafik. 
Så länge temperaturerna 
håller sig på rätt sida minus-
25-gradersstrecket bör den 
lösningen dock inte behöva 
användas hoppas Vägför-
valtningen.

Att polisfullmäktige i Fären-
tuna i början av januari efter 
en lång tids hög arbetsbe-
lastning, bestämmer sig 
för att bevilja ytterligare 
en extra polistjänst under 

de kommande fem måna-
derna, kanske spelar in när 
ett par brott klaras upp kort 
därefter.

Först och främst kan några 
Stockholmsynglingar i bil 
gripas i en vägspärr på Nock-
ebybron efter att de stulit en 
postsäck som hängts vid vä-
gen utanför Hammargården 
på Färingsö, för avhämtning 
av brevbäraren. Detta är inte 
första gången som liknande 
stölder ägt rum på Mälar-
öarna och även tidigare har 
de kommit tillrätta.

Ytterligare fyra krimi-
nella ynglingar grips efter 
ett visst spaningsarbete. 
De har bland annat gjort 
inbrott i Träkvista bageri 
och Hedborgs livsmedel. I 
bageriet stal de bland annat 
chokladkartonger för ett 
par hundra kronor, men i 
butiken blev de hindrade 
av en kraftig källardörr 
från att ta sig vidare upp i 
lokalen.

Om det är samma yng-
lingar som ligger bakom 

inbrott och stölder i ett antal 
sommarstugor runt om på 
Mälaröarna i början av året 
är dock oklart. Stockholms 
seglarsällskaps klubbhus på 
Röskär har även härjats av 
vandaler som slagit sönder 
fönster och ställt till stora 
skador inne i fastigheten. 
Polisen misstänker dock att 
det är bofasta ungdomar på 
Ekerö som ligger bakom de 
dåden.

I Skå inleds årets föreläs-
ningssäsong med att fru 
Dagny Bergman berättar 
om ”Två år i Nya Guineas 
vildmarker”. Hon visar en 
serie utsökta färgbilder av 
paradisfåglar, kannibaler och 
andra märkligheter som hon 
mött under sina resor i den 
tropiska urskogen som hon 
besökt vid ett flertal tillfällen 
tillsammans med sin make, 
forskningsresanden Sten 
Bergman.

I en notis uppmanas även 
kommunernas hundägare 
att betala hundskatten som 
för närvarande uppgår till 30 
kronor per hund och år. Det 
särskilda inbetalningskortet 
hämtas på kommunalkon-
toret.

LO BÄCKLINDER

Kriminalitet och kannibaler i 
början av det nya året 1963

Nu är det dags för skolval!
Från den 28 januari – 17 februari ska du göra 
skolval till förskoleklass och år 6 på Självser-
vice Barn och utbildning (länk hittar du på 
Ekerö kommuns hemsida)

På Självservice Barn och utbildning hittar du utbudet av skolor i 
Ekerö kommun, både kommunala och fristående. Information om 
skolorna hittar du på deras hemsidor www.ekero.se/grundskolor

Önskar du fritidsverksamhet så kan du göra det i samma ansökan 
när du utför skolvalet.

Användaruppgifter och information om skolvalet kommer att 
skickas hem till berörda vårdnadshavare under vecka 4. Skulle det 
vara så att du inte får informationen så kontakta Nämndkontoret 
Barn och utbildning på Tel. 08-560 391 00.

Du kan även läsa om skolvalet på Ekerö kommuns 
hemsida www.ekero.se/skolval2013

• 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.

SÄLJES

Chihuahua valpar SKK-reg, 
lev klara v. 2. En hane och en 
tik, mkt små bedårande. Mer 
info. Tel. 070-605 00 28.

Säljes Stiga snowrace clas-
sic, färg gul. Är som ny. 
Pris 350 kr. Finns i Ekerö 
sommarstad. Ring tel. 
073-982 03 77.

Hamsterbur i toppskick med 
alla tillbehör, mat, strö, sand 
mm. 550 kr.  070-636 36 12.

Fotbad nästan nytt. 180 kr. 
Tel. 073-975 69 56.

Det är med 
stor sorg 
i hjärtat vi 
konstaterar 
att vi sedan 
vi fick vårt 
första barn 
inte längre 

har den tid som krävs för 
att ge vår älskade Mira det 
hon förtjänar. Vi söker nu ett 
nytt kärleksfullt hem åt Mira. 
Emelie Falk. Tel. 070-206 62 
60. Pris 5000:-

Säljes 4-hjuling 2 år lite körd 
snöplog + äldre kärra Vizac 
Rex. 35 000 kr. Tel 070-834 
90 32,  560 530 20 efter 26 
jan. Sandra

KÖPES

Stor resväska (även i sämre 
skick). Tel. 08-560 212 79.
Anders

UTHYRES

Uthyres: Thailand, villa 4 
rok, pool etc. 1 tim s/v om 
Bangkok i Bangsean. 40 
golfbanor, öar mm inom 1 
tim. Fr 3.000 kr/v , 070-730 
91 90. 

ÖNSKAS HYRA

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

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

EFTERLYSNING

Vår katt Molle, blå tigrerad 
med vita tassar, försvann 12 
december från sitt hem på 
Kvarnstugevägen, Munsö.
Öronmärkt X2277. All info 
värdefull, hittelön. Ring 
Isabella 070-211 38 36 eller 
polisen 11414.

Strax före nyår tappade jag 
min förlovningsring i vitt 
guld (ser silverfärgad ut) 
med 2 vita diamanter. Det 
står ett namn och datum 
ingraverat. Om du hittat 
den så ring, 070-482 48 81. 
Hittelön.

UPPHITTAT

Ring upphittad på Träkvista 
torg 27/12  2012. Återfås 
mot beskrivning. 070-343 
47 47.

ROSOR OCH TACK

Jag vill ge en ros till den 
som skottade all snö på 
hela infarten till huset på 
Fågelvägen 1 i Stenhamra. 
Tack!

Tusen tack till alla er som 
söndag kväll 9 december 
kämpade för att dra upp min 
bil ur en snövall  i närheten 
av Lundhagens busshåll-
plats. Maggan
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ÖPPETTIDER: Vardagar  10 - 18.30. Lördag  10- 5. ICA Supermarket Alla dagar  8-22

UPPTÄCK
Ekerö Centrums parkeringsmöjligheter

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

Vi syns 
i Ekerö 

centrum!



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

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 måna-
den.

10 DECEMBER | Trafikolycka med per-
sonskador inträffar på Ekerövägen.

-
träffar på Älvnäsvägen. Föraren blir 

-
Drottningholm

Drottningholm.

Skå.

11 DECEMBER | -
Lul-

lehovsbron.

12 DECEMBER | -
Lullehovsbron.

Ekerövägen -

-
-

station, Färingsö.

sker på Färentunavägen.
Adelsö kyrka -

kört.

13 DECEMBER | -
Hil-

leshög

Väsbyområdet.
-

Nyckelby, där tre personer får 
böter.

14 DECEMBER | -
Drott-

ningholm. Sex personer får böter.

15 DECEMBER | -
Lindö tunnel. Fyra 

personer får böter. 
-

Gällstaö.

16 DECEMBER | 
Skå. 

Munsö

Ekerövägen. Den 
-

löshet i trafik.

17 DECEMBER | 

Ekerö.
Ekerövägen,

18 DECEMBER | Färentuna kyrka 

19 DECEMBER | -
Skå

-
Gällstaö.

Ekerö centrum inträffar en stöld i en 

20 DECEMBER | 

Ekerö.
Ekerö -

brott.
Sundby

inbrott.

23 DECEMBER | Närlunda -
sätts för inbrott.

24 DECEMBER | 
Munsö. 

25 DECEMBER | Lovön -
lainbrott. 

26 DECEMBER | 
hästar i Svartsjö blir skrämda när en 

27 DECEMBER | 

Ekerö.
Trä-

kvista.

28 DECEMBER | 
Stenhamra, Sandudden och Stenby.

30 DECEMBER | 
Skå.

Träkvista då en 

Ekerö centrum 

Solna.

31 DECEMBER | 
Svartsjö

1 JANUARI | 

Drottningholm.

2 JANUARI | -
relse på Ekerö -

män slår en person i ansiktet och sparkar 

3 JANUARI | -
telse sker på Svartsjöanstalten.

Gröna Lunds förskola -

i Träkvista -
rar i en efterföljande brand.

4 JANUARI | -
Sten-

hamra.

5 JANUARI | -
Munsö med 

-

7 JANUARI | 
Drottningholm.

Skå

8 JANUARI | -
Skå.

-

körkort på Ekerö.

Drottningholms slotts-
park.

Ekerövägen -
soner får böter.

-
Drottning-

holm.

9 JANUARI | 
parkerad bil sker på Skolallén i Drott-
ningholm.

Drottningholmsbron.
-

Tappströmsskolan.

10 JANUARI | 

Nyckelby.

11 JANUARI | -
Tapp-

strömsskolan.
-

Träkvista skola.

tank i Skå.
Eke-

byhovsbacken.

12 JANUARI | 
Adelsö

28  larmet går | 

Många inbrott under julhelgen

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

Kattis Klippotek
Pråmvägen 4a innergården, 
alldeles intill Ekerö C
Tel 560 357 16, 
mobil 0704-53 96 62
Ring för tids bokning kl 9-20! 
Välkomna! Kattis

           Rum uthyres!

MOPED - BIL - SLÄP

Körkort till 
sommaren?

 
Var smart – Börja nu! 

 (undvik väntetiderna)   

Bra finansiering! Bra öppettider! 
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TAXIBYGGVAROR

FÖNSTER

BILSERVICE

BEGRAVNINGSBYRÅ

ADVOKATBYRÅ

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

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

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

BRUNNSBORRNING

Se 

EKESIÖÖs
hela 

virkessortiment
www.ekesioo.se

Binärdata AB

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  

Leif Rickegård

DATA

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

ENTREPRENAD

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

FASTIGHETSSERVICE

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

FÄRGHANDEL

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

Annonser på denna sida  kostar 

395:-  resp  690:-
per införanden exkl moms 

Årsbokning gäller

Intresserad? Ring 560 356 00

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

BILDBYRÅER

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

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

PLÅTSLAGERI

LOKALER

STÄDNING

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Boka på ekerotaxi.se

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

VÄRMEPUMPAR

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.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

TRÄD- & TOMTARBETEN



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

EKERÖ HELGÖ 5 rok, ca 137 kvm + 37 kvm

Rymlig familjevilla Exklusivt Puustellikök Pool med perfekt solläge
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 4 495 000 kr/bud. TOMT 1 398 kvm . EP 123 kWh/m²/år. Bokvägen 1. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, 143 kvm

20-talsvilla på solig södersluttning Egen brygga några meter från huset
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 150 000 kr/bud. AVGIFT 4 921 kr/månad. EP 116 kWh/m²/år. Brittgårdsvägen 44. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ BRITTGÅRDEN 4 rok, ca 72 kvm + 27 kvm

Modernt och stilfullt gavelradhus med inredd vindsvåning Centralt
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ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 kr/bud. TOMT 686 kvm. EP 240 kWh/m²/år. Brunnavägen 25. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

EKERÖ BRUNNA 3 rok, ca 87 kvm + 65 kvm

Trivsam villa med centralt läge Renoveringsbehov Solig hörntomt
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VARUDEKLARERAT*

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

FÄRINGSÖ STENHAMRA 7 rok, 180 kvm

Stor solig hörntomt Tillbyggt med härliga ytor - allt i toppskick
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 2 698 kvm. EP 87 kWh/m²/år. Stugvägen 2. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ 5 rok, ca 137 kvm + 27 kvm

Charmig 50-talsvilla 2 balkonger Stor lummig tomt Nära till buss
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 2 575 000 kr/bud. TOMT 608 kvm Tomtarea 608 m² (friköpt). Trevlig plan och insynsskyddad
trädgårdstomt med gräsmatta, rabatter och . EP 263 kWh/m²/år. Axvägen 4. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 131 kvm

Fräsch enplansvilla Populärt område Nära till båtklubb
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VARUDEKLARERAT*

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

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, ca 64,8 kvm

Högklassigt boende med modern och stilren design Populär förening
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ACCEPTERAT PRIS 3 300 000 kr/bud. TOMT 963 kvm. EP 65 kWh/m²/år. Gudmundvägen 3 B. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 147 + 48 kvm

Välskött Sydvästvänd tomt Verksamhetsmöjlighet i del av huset
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 1 283 kvm . EP 84 kWh/m²/år. Klockarvägen 12. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

EKERÖ SUNDBY 7 rok, 157 kvm

Högt fritt läge Stora fina ytor Nära skola och förskola
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 095 000 kr/bud. AVGIFT 4 896 kr/månad. EP 83 kWh/m²/år. Kvarnstugevägen 11. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

MUNSÖ KVARNBYN 4 rok, ca 108 kvm

Exklusivt boende med moderna inredningsval Spektakulär vindsvåning
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ACCEPTERAT PRIS 5 495 000 kr/bud. TOMT 800 kvm . EP 107 kWh/m²/år. Syrenvägen 9. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 5 rok, 145 kvm

Arkitektritat hus med öppna ytor och sjöutsikt Tillgång till båtplats
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 9 950 000 kr/bud TOMT 2 050 kvm. EP 84 kwh/kvm/år. Strandvägen 29. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 190 kvm

Unikt sjöställe i gamla Stenhamra Pärla vid Mälaren Anno 1904 Härlig brygga med kvällssol Närhet till skola, affär & buss
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 464 kvm. EP 35 kWh/m²/år. Johan Moviks Väg 6. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ NÄRLUNDA 5 rok, ca 125 kvm + 10 kvm

Välskött kedjehus med bra läge Bergvärme Extremt låg driftskostnad
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 1 130 kvm. EP 80 kWh/m²/år. Marielundsvägen 20. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

ADELSÖ STENBY 5 rok, ca 130 kvm

Drömläge invid Mälarens strand Strålande sjöutsikt Kommunalt v/a
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 675 000 kr/bud. TOMT 326 kvm . EP 80 kWh/m²/år. Singelgränd 32. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

EKERÖ SANDUDDEN 4 rok, 90 kvm

Soligt läge med utsikt mot Mälaren Välrenoverat hus i bästa skick
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 5 695 000 kr/bud. TOMT 889 kvm . EP 99 kWh/m²/år. Syrenvägen 2. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 5 rok, 165 kvm

Rymligt 1-planshus Högt i tak och öppen planlösning Allt i toppskick
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