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Bygge av
lägenheter
planeras
Ekerö bostäder planerar att bygga runt 200 hyresrätter under de närmaste åren. | 4

OVÅRDADE TOMTER
Ett par gånger per år får fastighetsägare på Mälaröarna föreläggande om vite för att de misskött sina
tomter eller byggnader. | 12

❥

Mälarö

OMSORG

’’

”Därför känns det både sorgligt och
orättvist om Ekerö kommuns planer på att
släppa ut ytterligare en villamatta, denna
gång på våra åkrar och betesmarker kring
Skogby, skulle bli av. Det finns så otroligt
mycket annan mark på Mälaröarna att ta av.
Jag tycker att det är både dumt och onödigt
att förstöra en så vacker plats...” | 20 tyck

RÖTT LJUS GER LÅNGA KÖER
I korsningen Bryggavägen och Ekerövägen är ljusintervallerna för grönt ljus mycket kort och för rött ljus
långt. Detta gör att köerna växer sig långa i rusningstrafik. Trafikverket ska nu se över problemet. | 10

ORO FÖR BYGGPLANER
När kommunen påbörjar planläggning för 325 nya
bostäder på södra Färingsö blir de boende i området
oroliga över att behöva bo i en tätort. | 6

Den kalla vintern gör att många vill ge extra mat till de vilda djuren. Denna omsorg kan dock skapa problem.
Vid Ekerö centrum finns både svanar och en räv som kommer allt närmare bostäderna, då djuren blivit utfodrade här. På bilden tre rådjur på Gällstaö. | 14
Foto: Ewa Linnros

Efter fem år som aktiv
i politiken kandiderar
nu lovöbon Lorentz
Tovatt, 23 år, till posten
som språkrör för miljöpartiets ungdomsförbund
Grön ungdom. | 14

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

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

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Bryggavägen 133, Jungfrusund | 08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se
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2 för 1!

Kvalitetsglasögon till lägsta

PRISGARANTI

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

Ekebyhovs slott
9-0, 16-7 feb: Woo Bock
Lee – ”paper art”, collage,
skulptur. Gunilla Sundström
– keramik. Arr: Mälaröarnas
konstförening.

EVENEMANG


290 KRONOR

Giltig t.o.m 13-02-28

Utföres av legitimerad optiker. Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc.).
KLIPP UR & TA MED

UTSTÄLLNINGAR


Hantverksstallet
Ingegerd Alfredsson – skrot
och textilkonst. 7 feb-3
mars, vernissage 9 feb.
Öppet tor, fre, lör och sön kl
11-16. Jungfrusund.
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Erbj gäller t.o.m 28/2 -13
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+ Din NÄRAKUT för hund och katt!
GRATIS TANDKONTROLL
t.o.m 28 FEBRUARI 2013
Ring och boka tid hos någon av våra tandsköterskor.
Du får kostnadsfri rådgivning angående tandstatusen
på din hund eller katt.

TELEFON 08-36 26 70

Lätt
att parkera,
gar!
öppet alla da

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

www.vasterortdjursjukhus.se

Bridge
Ekerö pensionärers bridgeklubb ordnar partävlingar
utan förhandsanmälan på
måndagar kl. 10 i ”Fabriken”
(gamla IT-ladan). Tisdagar
och torsdagar arrangerar
bridgeklubben Fantan bridgespel kl. 10 i samma lokal.
Nya och gamla spelare
önskas välkomna.
Skridsko
Skridskobanan vid Tranholmen öppnad för säsongen.
Säsongens första bana
är plogad på Älvnäsviken.
Banans sträckning kommer förlängas vartefter
förhållandena tillåter.
Banan kommer att vara öppen så länge isen är säker.
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Tranholmen, Närlunda.
Arr: Friluftsfrämjandet,
Mälaröarna.
Kortspel
Spela kort och ta en kopp
kaffe i Kajutan. Kaffe med
dopp, 15 kr. 4 och 11 feb
kl 13-15, Pomonavägen 2,
Ekgården nb. Arr: Fritidsverksamhet för äldre/Ekerö
kommun.
Skrivarkvällar
För dem som gillar att
skriva och är mellan 10-17
år. Varannan måndag under
våren. Allt möjligt skrivs:
kort, långt, snabba övningar,
dikter. Ingen föranmälan. 4
feb kl 18-19.30, biblioteket,
Ekerö C.
Sopplunch
Hemlagad soppa med
ostsmörgås samt kaffe på
maten. 35 kr. 5 feb kl 11-12,
Träfflokalen Stockbygården,
Klyvarestigen 1, Stenhamra.
Arr: Fritidsverksamhet för
äldre/Ekerö kommun.
Sopplunch
En god soppa tillagas och
något gott till kaffet äts
tillsammans. Träffen leds av
aktivitetssamordnare Ylva
Engström. Anmälan senast
tisdag eftermiddag 5 feb.
Kostnad 35 kr. 6 feb kl 11-14,

Kajutan, Pomonavägen 2,
Ekgården nb. Arr: Fritidsverksamhet för äldre/Ekerö
kommun.
Film
Poesi, regi: Chang-Dong,
Korea, 2010, 139 min.
Medlemskort i Filmstudion
berättigar till inträde till
höstens samtliga filmer.
Enstaka biljetter får ej säljas.
7 feb kl 19.30, Erskinesalen,
Ekerö C.
Sagostund
Träffa bockarna Bruse,
Guldlock och alla prinsessor
och drakar som bor i sagans
skog. Alla barn från ungefär
3 år välkomna, småsyskon
får också följa med. 8 och 15
feb kl 10-10.30, biblioteket,
Ekerö C.
Pyssel
Kom och pyssla och skapa
med Susanna som kommer
att pyssla med olika material varje lördag. För alla
pysselsugna barn och unga.
8 feb kl 12-15, biblioteket,
Ekerö C.
Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
14 februari)

FORTS PÅ SIDAN 26

REDAKTION 08-560 358 00, red@malaroarnasnyheter.se
Utgivningsplan och kontaktuppgifter annonsbokning se fullständig
inforuta sist i tidningen på vår ”Larmet-går-sida”.
www.malaro.com/mn
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EKERÖ 08-564 109 80

6:A EKERÖ CENTRUM

EKERÖ NÄRLUNDA
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.
Webbnr: 1071-3096.

EKERÖ ADELSÖ
Accepterat pris: 1 295 000:-

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

Sms:a: FB 1071-3346 till 72456 för
beskrivning
Accepterat pris: 2 150 000:-

Boarea: 160 kvm
Avgift: 11.816:-/mån inkl värme, vatten och kabelTV
(basutbud)

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

Hiss: Ja.
Adress: Tegelbruksvägen 5 F, vån 1 av 3
Visas sön 3/2 13.45-14.15

Här erbjuds ett ypperligt tillfälle att förvärva denna unika lägenhet om 160 kvm fördelat på 6 rok. 4 sovrum
varav 5 möjliga. Centralt belägen i Ekerö centrum kan du inte bor bättre. Här fås generösa sällskapsytor
och ett stort kök med matplats för 6-8 pers. Två badrum. Närhet till affärer, goda kommunikationer och
kanalen. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-3432.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

EKERÖ SANDUDDEN
Accepterat pris: 1 295 000:-

Fast pris från 5 890 000:-

Tomt: 1 225 kvm Naturtomt
Byggt: 0
Adress: Kvartsstigen 5

Antal rum: 7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt
Adress: Tallåsen 1-13

Ring för visning!

Visas sön 10/2 15.00-16.00

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.

EKERÖ SANDUDDEN

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! Endast 5 st av 9
tomter kvar! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3141.

EKERÖ SANDUDDEN
Fast pris från 4 995 000:-

Fast pris från 4 590 000:-

6 rok
Boarea: 170 kvm
Tomt: 1 050 kvm
Adress: Fantans Väg 10 och 12

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

Visas sön 10/2 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. Sista huset av denna typ!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3167.

Visas sön 10/2 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. Endast 6 st kvar i
Sandudden av denna modell, fr.
nr. 48-58. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3294.
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Ekerö bostäder planerar för
ett flertal nya hyreslägenheter
EKERÖ | Ekerö bostäder
planerar att bygga runt 200
hyresrätter under de närmaste åren. Bostadsbolaget
har också ny ledning.
– I och med att vi är kvar i
kommunens ägo går det att
på ett mer offensivt sätt planera för bolagets framtid, säger Ingemar Hertz (M), ordförande i Ekerö bostäder.
Första etappen blir vid
Wrangels väg. Här kommer
det att byggas 68 lägenheter.
Byggnationen kan komma
igång så snart detaljplanearbetet som pågår nu, är klart.
För ett par år sedan överklagades den första detaljplanen
för området. Planen har nu
reviderats och kommer att
ställas ut under våren.
– Det ﬁnns ett väldigt behov av lägenheter. Därför
planerar vi också att bygga
ﬂer lägenheter. Vi gör nu en
inventering för att se var vi
skulle kunna skaffa mark
både i Stenhamra och andra
ställen på Mälaröarna. Men
vad beträffar Wrangels väg,
hoppas jag att det ska komma
igång så snart som möjligt,
fortsätter Ingemar Hertz. De

hus som planeras vid Wrangels väg är totalt fem punkthus.
– Punkthus låter som att
det ska vara högt, men det
är det inte. Vi hade behövt
bygga högre hus men det kan
vi inte av hänsyn till omgivningen och också av ekonomiska skäl. De hus som planeras är därför låga.

”Punkthus låter
som att det ska
vara högt, men det
är det inte.”

I samma område är det även
meningen att AB Borätt, dotterbolag i JM koncernen, ska
bygga upp till 120 bostadsrätter.
– Ekerö bostäder har skrivit
ett optionsavtal med AB Borätt. Det innebär att vi köper
lite mark av kommunen som
ett komplement och bildar
en ny fastighet. På den fastigheten kommer de sedan att
bygga bostadsrätterna., förklarar Ingemar Hertz.

Dessa bostadsrätter ligger
inom samma detaljplan som
Ekerö bostäders 68 hyresrätter.
Ekerö bostäder har också ny

ledning. Ingemar Garneland
lämnar uppdraget som VD
med omedelbar verkan.
Efter kommunfullmäktiges beslut att Ekerö bostäder
ska bli kvar i kommunens ägo
innebär det att bolagets roll
när det gäller kommunens
bostadsförsörjning behöver
utvecklas. Detta tar sig uttryck i bland annat bolagsstyrelsens pågående arbete
med en utvecklings- och affärsplan som innebär att bolaget vill förvärva mark och
uppföra ytterligare bostadslägenheter.
– Vi behöver en ny proﬁl
helt enkelt när vi nu går in i
en ny fas med byggnationsoch projektarbete, det är helt
väsenskilt mot den tidigare
fasen som rörde förvaltning.
Däremot vill jag betona att
vi tycker att vår tidigare VD
har gjort ett alldeles utmärkt
jobb så länge vi var i en förvaltningsfas, säger Ingemar
Hertz.

Under de närmaste åren planerar Ekerö bostäder att bygga hyreslägenheter på flera platser på Mälaröarna. Bilden
visar området vid Wrangels väg som är den första etappen. Här ska byggas 68 hyreslägenheter. Foto: Ewa Linnros

Till tillförordnad VD i Ekerö
bostäder utses Stefan Lundström med tidigare erfarenhet som tillförordnad VD i
bland annat Knivsta bostäder.
En rekryteringsprocess har
inletts för att hitta en ny permanent VD.
– Nu när vi har tagit beslutet om att behålla Ekerö
bostäder har vi inom alliansen också sagt att vi ska

ger Peter Carpelan (M), kommunstyrelsens ordförande
och fortsätter:
– Det tror vi är bra för kommunen. Dels får vi en väldigt
ﬁn infart till Ekerö som vi
kan bedöma utifrån de ritningar som ﬁnns, dels får vi
både hyreslägenheter och seniorlägenheter.

försöka utveckla bolaget på
olika sätt. Ett av de sätten är
att vi går in i ett ganska stort
projekt kring Wrangels vägområdet. Dels är det den
etapp som Borätt kommer att
utveckla och som berör både
seniorlägenheter och vanliga
lägenheter i bostadsrättform,
dels projektet som Ekerö
bostäder själva kommer att
utveckla med hyresrätter, sä-

EWA LINNROS

Priserna gäller för v 06 (4/2–10/2 2013)

Semlor 2-pack
250 g. Jfr pris 79:60/kg.
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Skå

In i den mörka världen
kommer en snödroppe,
en välsignelse
med hopp om frid.
Må naturens vita ljus av hopp,
påminna oss om din födelse
och lysa upp vår färd genom
Fastan och bortom den.

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 10 FEBRUARI
Adelsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA Staffan Eklund, Ad Mundi
ﬂöjt: Ulirka Björkman
dirigent: Malin Rudengren
ONSDAG 13 FEBRUARI
Munsö kyrka kl 18.00
ASKONSDAGSMÄSSA Lizen Anterud,
orgel: Mait Thoäng
SÖNDAG 17 FEBRUARI
Munsö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST Lizen Anterud,
Barnkören, dirigent: Mie Johansson
Scouterna, Mona Wikborg

“Smått och gott”
TISDAG 5/2 KL 11.00

EKERÖ FÖRSAMLING

Färentuna Församlingshem kl 11.00
Bibelstudium
Färentuna Församlingshem kl 12.00
Tisdagssoppa
Adelsö Hembygdsgård kl 13.00
Flitiga ﬁngrar

ONSDAG 6 FEBRUARI
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA Staffan Eklund
SÖNDAG 10 FEBRUARI
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Karin Frödinger
Kvartettsång, orgel: Torbjörn Gustavsson
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Jonas Gräslund, Grönsångare och
Tonﬁskar under ledning av Helena
Hansson och Marie Björnvad
ONSDAG 13 FEBRUARI
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA Jonas Gräslund
SÖNDAG 17 FEBRUARI
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Mårten Mårtensson,
Ekeröensemblen, dirigent: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA Jonas Gräslund,
sång: Annika Gustavsson
orgel: Torbjörn Gustavsson

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING
LÖRDAGAR KL 12.00-13.00
2/2 Men jag älskar mina barn ändå!
Om förlossningsdepression
Christian Appelsved intervjuar
9/2 Fastan och fastetraditioner
Barbro och Lennart Arlinger

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 6 FEBRUARI
Timmermannens kapell 18.30
Veckomässa Lars Brattgård
SÖNDAG 10 FEBRUARI
Färentuna kyrka 11.00
Gudstjänst med nattvard
Yngve Göransson
ONSDAG 13 FEBRUARI
Timmermannens kapell 18.30
Veckomässa Yngve Göransson
SÖNDAG 17 FEBRUARI
Skå kyrka 11.00
Gudstjänst Ellen Jakobsson

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 10 FEBRUARI
Lovö kyrka kl 11.00
TEMAGUDSTJÄNST: ”Ingen ska lämnas
ensam” Christer Kivi, Röda Korset,
Sonorakören, dirigent: Mait Thoäng
ONSDAG 13 FEBRUARI
Lovö kyrka kl 19.00
ASKONSDAGSMÄSSA Christer Kivi,
orgel: Leif Asp
SÖNDAG 17 FEBRUARI
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA Karin Frödninger
orgel: Torbjörn Gustavsson

Färentuna kyrka. Foto: C Appelsved

Och däremellan
kommer fastan ...

ONSDAG 6/2

N

u ljusnar det – och vi har fått njuta av kalla med underbart
vackra vinterdagar. Men vi vet att även om vintern är både
sträng och kall så är våren på väg.

Vi går in i en ny period i kyrkoåret – fastan. Den 10/2 är det FASTLAGSsöndag och fastlagen avslutas med FETtisdagen, tre dagar som i katolska länder är karnevalstid innan fastan bryter in på ASKonsdagen. Ett
minne av detta hos oss är att fettisdagen är den stora SEMMELdagen.
Vi betonar inte fastan så mycket i Svenska kyrkan – åtminstone inte
vad gäller mattraditioner. Däremot är det sedan många år en tradition att Svenska kyrkan har en fasteinsamling för sitt internationella arbete, med tonvikt på alla människors rätt att äta sig mätta
och ha vatten att dricka. Det kan handla om katastrofhjälp för
människor i akut kris, men framför allt är det projekt för att ge
tillgång till vatten och kunskaper för att odla på ett bra sätt. Olika
former av mikrolån kan ge hjälp till ett bättre liv med självförsörjning.
Fastlagssöndagens tema KÄRLEKENS VÄG, handlar om Jesus
som fick ge sitt eget liv. Vår kärleksväg är säkert inte så drastisk,
men vi kan få ge lite av vårt överflöd. Också små bidrag kan vara
med och förändra livet för en annan människa!

MATSKOLA
DET ÄR ROLIGT ATT LAGA OCH ÄTA
MAT TILLSAMMANS!
Kom till Matskolan och lär dig allt om
mat av en dietist - hur man planerar,
handlar och tillagar hälsosam mat.
Matskolans tider:
4/2, 15/2, 22/2, 25/2, 4/3,
i Ekebyhovskyrkan kl. 10.oo-14.00
Avgift: 500 kr
Info: Lena Burman-Holmgren, tel 08-560 387 21
lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se

Matlagningskurs:
ÄKTA MAT
Succékursen fortsätter. Lär dig mer om maten och hur den ska lagas.
Vi använder ekologiska råvaror och biodynamiskt odlade grönsaker.
Kursen kostar: 695 kronor
Betalas in på: Plusgiro 404 5219-5, Bankgiro 5046-1854
Uppge: Kurs Äkta mat på inbetalningen och ditt namn.
Stenhamra församlingsgård
Varannan tisdag med start 5 februari kl.16.00-18.30

BJUD NÅGON
DU INTE KÄNNER
PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950
så ger du 50 kronor i kampen
mot hungern i världen.

Ekebyhovskyrkan kl 8.30
Meditation enligt zazen metoden
Stenhamra församlingsgård kl 17.00
Grundkurs i kristen tro
Lars Brattgård

TORSDAG 7/2
Stenhamra församlingsgård kl 12.00
Torsdagssoppa, Lars Brattgård
Ekebyhovskyrkan kl 12.00
Sopplunch
Munsö församlingsgård kl 13.30
Kaffestund på Munsö
Stenhamra församlingsgård kl 18.00
Gudstjänstförberedelse, Yngve Göransson
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
Män emellan – terminsstart

TISDAG 12/2
Färentuna Församlingshem kl 12.00
Tisdagssoppa
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
Stickcafé

ONSDAG 13/2
Ekebyhovskyrkan kl 8.30
Meditation enligt zazen metoden

TORSDAG 14/2
Stenhamra församlingsgård kl 12.00
Torsdagssoppa, Yngve Göransson
Ekebyhovskyrkan kl 12.00
Sopplunch
Stenhamra församlingsgård kl 18.00
Gudstjänstförberedelse, Ellen Jakobsson

MÅNDAG 18/2
Ekebyhovskyrkan kl 19.00-21.00
TEOLOGI FÖR NYFIKNA –KYRKANS TROSBEKÄNNELSE KAN TRO SÅ IDAG?
Samtalsledare: Mårten Mårtensson

”Vi vill se på
ANDRA BULLAR ...”
BAKA BULLAR OCH BIDRA TILL EN BÄTTRE VÄRLD!

Kyrkornas Second Hand tar tacksamt emot hembakta
bulllar. Behållningen från försäljningen går till projekt för
människor som saknar det vi har i överﬂöd ...
Kontakta Gabriella Wessman, tel 08-560 250 60
(Butiken och inlämningen är öppna lördagar 10.00-14.00
Inlämningen är också öppen tisdagar 13.00-20.00)

Gemensam annons för Svenska kyrkan
Ekerö pastorat och Färingsö församling
Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero
Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso
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Byggplaner i Svanhagen
skapar oro bland de boende
SVANHAGEN | Under
många år har man i kommunen pratat om en förtätning av Skogsby- och
Söderbergaområdet på
Södra Färingsö. När planarbetet nu har påbörjats
befarar boende i området
att deras lantliga boende
ska förstöras.
– Det ﬁnns ju en anledning till
att man gör ett aktivt val, ﬂyttar ut från stan och bosätter sig
i ett sådant här område med
jordbruksmark och vilda djur
inpå husknuten, säger Janne
Persson som bott i Skogby i
drygt tre år.
Han är en av dem som tagit
chansen att lämna in ett yttrande på det programförslag
för området som varit ute för
samråd till boende och myndigheter. Han har noggrant
arbetet sig igenom det förslag
som ligger och bland annat
reagerat på att många frågor
om till exempel tänkbara miljökonsekvenser besvaras med
frågetecken i handlingarna.
Även
grannen
Oskar
Lundström är överraskad
och bekymrad över den stora

gas på jordbruksmarken måste detta motiveras särskilt väl,
något som även länsstyrelsen
poängterat i sitt yttrande på
programmet.

mängden hus som ﬁnns med
i förslaget.
– Även om vi visste att man
pratade om att detaljplanera
området trodde vi inte att man
skulle bygga så många fastigheter, säger han.
Enligt förslaget ska 325 nya
bostäder byggas inom det 160
hektar stora området. En del
sprängs in bland beﬁntlig bebyggelse och andra ska samlas i helt nya bostadsområden
med upp till 40 hus i varje.
– Dessutom måste vägen
breddas om det ska bli så här
mycket bebyggelse och i så fall
måste de ju ta av vår mark för
att få plats, säger Janne Persson.
Monika Stenberg är planarkitekt på kommunen och den
som ansvarar för programarbetet.
– Den här första bedömningen är väldigt preliminär
och indikerar vad vi behöver
utreda vidare och sådant som
vi inte vet, säger hon.
Hon menar att första skedet endast är till för att pröva
lämpligheten i programmet.
– Att vi har haft planen

Janne Persson och Oskar Lundström har bosatt sig i Skogbyområdet för att de vill bo på landsbygden. Om
byggplanerna för området blir verklighet befarar de att de kommer bo i en tätort om några år. På bilden syns
en av de odlingsplatser där tjugo fastigheter ska byggas enligt programförslaget.
Foto: Lo Bäcklinder

ute för samråd beror på
att vi vill ha in reaktioner.
Vi behöver få till ganska
många tomter för att möta
det beräknade behovet av
275 nya bostäder i området
fram till 2018 och då vill vi
pröva om vi kan lösa det ge-
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nom grupphusbebyggelse,
förklarar hon.
Eftersom skogsmarken i
området är av stort rekreationsvärde har man valt att
pröva möjligheten att bygga
på skogsbruksmark.
– Det här är den lösning

som vi tyckte var minst dålig
även om det sägs i kommunens översiktsplan att vi, så
långt det går ska sträva efter att
bevara mark som brukas, fortsätter hon.
Om det blir så i slutändan
att bostäder kommer att byg-

Programarbetet är ännu i sin
linda och i nästa steg kommer detaljplaner att tas fram
för områdena Svanhagen och
Söderberga som blir de första
att påbörjas. Skogbyområdet
där Janne Persson och Oskar
Lundström bor, kommer först
börja detaljplaneras om ett par
år enligt Monika Stenberg.
– Vi har fått in ett fyrtiotal
synpunkter och där ingår såväl
privatpersoner som länsstyrelsen och lantmäteriet bland
annat. Något som är lite ovanligt är att många synpunkter är
positiva till planen. De olika
kommunala nämnderna har
dock inte lämnat sina yttrande, men de kommer också
framöver.
I det fortsatta planarbetet
kommer boende i de aktuella
områdena att få åtminstone
ytterligare två tillfällen att
lämna synpunkter.
LO BÄCKLINDER

Folkpartiet Liberalerna
är partiet nära dig
Vi bryr oss om både små och stora frågor
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Träffa oss på Ekebyhovs slott
söndagen 10 februari kl 12-16
14.00
100 år av ångbåtstraﬁk till och från Ekerö
Lennart Rydberg berättar om tiden då vattenvägarna
var vår främsta transportled.
15.00-15.30
Pendelbåtar till Ekerö, ett komplement
till bilköerna. Kort information om nuläget.
-

Hembakade bullar och nybryggt kaffe
För caféet ansvarar:
Folkpartiet Liberalerna/Ekerö

Ekerö

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

SJÖUTSIKT OCH SÖDERLÄGE
330 KVM Ekerö Lundhagen, Oa-Vägen 9
Stor gedigen villa med hög funktionalitet och bra skick. Här bor du perfekt! Ett stenkast från
Mälaren och närhet till skola, förskola och buss. Huset har låga driftskostnader med bergvärme. Nyrenoverat kök, fina sällskapsrum, braskamin och ryggåstak. 4-5 sovrum -alla med sjöutsikt. Två nyrenoverade bad/duschrum. Bastu och relax. Stora bra utrymmen för hobby/lek/
gym och förvaring. Balkong och två stora altaner. Härlig volym och fint ljusflöde. Ringmärkt!

Typ: Villa Byggår: 1988 Boarea: 226 kvm
Biarea: 104 kvm Rum: 7 Tomt: 1492 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

172KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 29F

172KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 51B

Typ: Radhus Byggår: 1971 Boarea: 116 kvm
Biarea: 56 kvm Rum: 4 Tomt: 188 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 950 000 kr

125 KVM Ekerö Väsby, Hampvägen 54
Typ: Radhus Byggår: 1 969 Boarea: 125 kvm
Rum: 5 Tomt: 171 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

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

Typ: Radhus Byggår: 1 971 Boarea: 116 kvm
Biarea: 56 kvm Rum: 4 Tomt: 179 kvm
Energideklaration:36kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 750 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 650 000 kr

166KVM Knalleborgsvägen 16E, Ekerö Knalleborg
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 350 000 kr

Typ: Villa Byggår: 1976 Boarea: 116 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 6 Tomt: 158 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 750 000 kr

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero

Ekerö Gällstaö,

108 KVM

Stormansgränd 32

Oranievägen 5,

149KVM

Ekerö Närlunda

Modernt 1-plansradhus anno 2005 ritat av Gert Wingårdh. Fantastiskt ljusinsläpp och mycket
bra planlösning. Stort kök, öppna sällskapsytor, 3 bra sovrum, 2 kaklade våtrum och en altan i
soligt läge med vy mot Mälaren. Nära buss och bad. Tillhörande förråd och egen garageplats.

Ett mycket fint hus m perfekt läge i omtyckta Närlunda. Stort trevligt kök, vardagsrum m braskamin, 4 stora sovrum, allrum o 2 helkaklade o renoverade bad-/duschrum. Fina massiva trägolv o ljus modern färgsättning. Södervänd tomt mot stor allmänning. Nära skola, dagis, buss o
bad. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

Typ: Radhus Byggår: 2005 Boarea: 108 kvm
Rum: 4 Tomt: 140 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1 985 Boarea: 149 kvm
Rum: 6 Tomt: 836 kvm
Energideklaration:71kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 708
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 680 000 kr

Accepterat pris: 4 790 000 kr

265KVM Timotejvägen 1, Ekerö Väsby

Singelgränd 14,

En-plans villa med inredd källare på uppvuxen trädgårdstomt. Renoverat kök och kaklade badrum. Stort vardagsrum i vinkel. 3-4 sovrum, allrum med braskamin, hobbyrum, bastu och gott
om förråd. Garage med separat förrådsdel. Bra skick med bl a ny dränering och nya fönster.
Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

Barnvänligt! 110 kvm med sjöutsikt och fritt läge med kvällsol. Modernt och lättskött boende
i populärt och omtyckt område invid Mälaren. Kök och vardagsrum med öppen planlösning +
extra allrum, 3 bra sovrum och 2 helkaklade våtrum. Genomgående ljus och fräsch. Carport
och förråd. Gångavstånd till buss, dagis, skola och badplats.

Typ: Villa Byggår: 1977 Boarea: 116 kvm
Biarea: 149 kvm Rum: 7 Tomt: 975 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 2 000 Boarea: 89 kvm
Biarea: 21 kvm Rum: 4 Tomt: 279 kvm
Energideklaration:118kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 737
maria.pettersson@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 150 000 kr

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

110KVM

Visning: Kontakta mäklaren!

Ekerö Sandudden

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 200 000 kr

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

116KVM Ekerö Sandudden, Stengränd 34
Typ: Kedjehus Byggår: 1999 Boarea: 116 kvm
Rum: 5 Tomt: 430 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Troxhammar Byväg 25,

145KVM

Accepterat pris: 3 300 000 kr

Färingsö Troxhammar

Ett mycket trevligt hus m fin utsikt mot Troxhammar golfbana. Endast ca 15 min bilresa från
Brommaplan. Vardagsrum m ryggåstak och braskamin, stort härligt kök, allrum och tre sovrum.
Stort badrum m både bad o dusch. Inglasat uterum. Gäststuga, förråd o carport för 2 bilar.

203KVM Ekerö Tappsund, Paradisvägen 9

Typ: Villa Byggår: 2003 Boarea: 145 kvm
Rum: 5 Tomt: 1923 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1964 Boarea: 161 kvm
Biarea: 42 kvm Rum: 5 Tomt: 910 kvm
Energideklaration:50kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 650 000 kr

Typ: Villa Byggår: 2001 Boarea: 152 kvm
Biarea: 3 kvm Rum: 6 Tomt: 1461 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 495 000 kr

224KVM Klockarvägen 11, Ekerö Sundby
Typ: Villa Byggår: 1956 Boarea: 137 kvm
Biarea: 87 kvm Rum: 8 Tomt: 1 732 kvm
Energideklaration: 76 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 250 000 kr

Färingsö Hilleshög, 150KVM Hilleshögsvägen 20

Gullhagsvägen 5, 155KVM Färingsö Skå

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Typ: Villa Byggår: 1929 Boarea: 130 kvm
Biarea: 20 kvm Rum: 5 Tomt: 2140 kvm
Energideklaration:186kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 150 000 kr

904KVM Färingsö Stenhamra

1341KVM Färingsö Stenhamra

Adress: Strandvägen 20A
Typ: Villatomt med kommunalt v/a. Sjönära!
Tomt: 904 kvm

Adress: Klubbstigen 3A
Typ: Villatomt med kommunalt v/a. Bygglov klart!
Tomt:1341 kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 490 000 kr

Accepterat pris: 1 345 000 kr

Accepterat pris: 3 825 000 kr

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
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Trafiksignalerna i korsningen Bryggavägen/Ekerövägen har korta intervaller med grönt ljus men desto längre intervaller med rött. Detta medför mycket långa köer på Bryggavägen vid rusningstid.

Foto: Ewa Linnros

Trafiksignaler ger för långa köer
EKERÖ | Vid rusningstid såväl på morgnarna
som på eftermiddagarna,
växer sig köerna långa
från Bryggavägen fram
till ljussignalerna i korsningen Ekerövägen och
Tappströmsvägen.

Det i sin tur skapar köer så
långa att de ibland sträcker sig
ända bort till Gustavalund.
Ytterligare en effekt blir att
det är svårt att komma ut på
Bryggavägen från Ekerö centrum. Med andra ord uppstår
ett ﬂertal igenkorkade vägar.

Det kan ta lång tid för den
som ska ta sig ut från Bryggavägen för att komma vidare antingen rakt fram mot
Tappström eller svänga vänster alternativt till höger.
Intervallerna för grönt ljus
är mycket korta medan rött
ljus har desto längre intervaller. I rusningstraﬁk kan detta
innebära att endast tre till fyra
fordon lyckas komma vidare.

Det är Trafikverket som ansvarar för traﬁksignalerna.
– Före jul var vi ute i Ekerö
kommun en hel dag och åkte
runt och tittade. Det är ett
litet centrum kan man tycka
men det är mycket traﬁk med
både bilar och bussar. Vi behöver se över det traﬁkmässigt, säger Kåre Ljungberg på
Traﬁkverket.
MN:s redaktion klockade

intervallerna vid rusningstraﬁk. Detta visade att tiden för
grönt ljus för traﬁk från Bryggavägen var 21,5 sekunder
medan tiden för rött ljus var
hela 1 minut och 30 sekunder. De dryga 20 sekunderna
släpper över på sin höjd fyra,
kanske fem bilar.
Är det isigt och slirigt blir
också det svårt att komma
iväg vid grönt för personbilarna. Snömängderna gör inte
heller situationen bättre och
det blir extra jobbigt framförallt för bussarna, då det tar
lite mer tid när de ska starta
och köerna blir ännu längre.
– Det ﬁnns ett bussprioprojekt vilket innebär framförallt att framkomligheten

för de blåa bussarna ska vara
god och det fungerar hyfsat.
Det trimmade vi in före jul,
säger Kåre Ljungberg och
fortsätter:
– Det ﬁnns också ett projekt
som handlar om hela väg 260.
Det handlar om breddning av
vägen och hänsyn till kulturarvet. Där hade vi ett uppdrag
att förbättra hela sträckan när
det gäller just traﬁksignaler
från slottet och ut mot Ekerö.
Vi har därför jobbat mycket
med signalerna, men inte
med dem vid Tappström.
Men vi ska titta vidare på det.
Det är vad vi måste göra, avslutar Kåre Ljungberg.
EWA LINNROS

MN:s redaktion klockade intervallerna för rött respektive grönt ljus. Det
visade att trafiksignalerna gav grönt ljus för bilister från Bryggavägen
i 21,4 sekunder och rött ljus varade 1 minut och 29 sekunder. Detta
medför inte bara köer på Bryggavägen utan även köer för dem som ska
köra ut från Ekerö centrum.

Hyresgäster hade 13 grader inomhus under hela december månad
EKERÖ | På Ångbåtsvägen
14B har de boende frusit
inomhus sedan slutet på
november. Felsökning har
pågått under lång tid utan
att ge något resultat, men
den 22 januari kunde problemet lösas.
De boende på Ångbåtsvägen
14B i Ekerö centrum har haft
13 grader inomhus från det att
kylan slog till i slutet av november.
– Jag dras fortfarande med
en förkylning i kroppen. När
jag ringde jouren andra gången höll jag på att bryta ihop.

De skulle ha 2500 kronor för
att komma och hjälpas oss på
en söndag, men de kom inte.
De kom först på måndagen,
berättar Sinikka Lindevall.
Hon ﬁck ett element att
sätta in i sovrummet men de
övriga rummen förblev kalla.
Det var i mitten av december. Först den 30 december
kom de med ett element till
vardagsrummet. Då hade
värmen kommit åter ett par
dagar tidigare, dock bara från
och till. Fortfarande på förmiddagen den 22 januari då
redaktionen talade med Sinikka Lindevall, var värmen

inte helt och hållet tillbaka.
Redaktionen sökte då Ayman
Alshakargi som är boservicechef på Ekerö bostäder. Han
lät meddela att man hade ett
problem med en elpanna och
att han väntade på svar från
ansvarig för centralen, Mats
Haglund från MR Haglund
som är underentreprenör för
Ekerö bostäder.
– När huvudpanncentralen
för Ekerö centrum byggdes
om ﬁck man ett styrfel samtidigt. Sedan blev det kaka
på kaka kan man säga. Felen
kom och gick men vi hittade
inte orsaken, trots att vi job-

bade och letade, kröp omkring på vindar och öppnade
ventiler och hade oss, berättar Mats Haglund.
Samma dag som MN pratat
med de boende och kontaktat
Ekerö bostäder, hittar man på
kvällen felet.
– Vi har haft ett så kallat
intermittent fel, det vill säga
ett fel som inte är konstant
utan kommer och går. Igår (22
januari, reds anm.) exploderade den delen som var trasig.
Elektrikern blev lite chockad,
men det gick bra. Sedan åkte
han och bytte delar och därefter jobbade vi till dess att vi

ﬁck igång pannan. Vid 19-tiden gick det ut lite över 60
graders värme på nätet, berättar, säger Mats Haglund.
Alla har inte fått hjälp med
reservelement under tiden
som värmen var borta. En av
hyresgästerna berättar att han
och hans gäster ﬁck sitta med
ﬁltar hela julaftonen. Den
enda värmeﬂäkt som han
själv ägde, hade han lånat ut
till sin 80-åriga granne. När
han ringde och felanmälde
ﬁck han beskedet om att han
skulle få hem reservelement
men ingen dök upp med
detta.

– Hyresgästerna som har
felanmält problem med värmen kan få låna elelement
med mätare för att Ekerö
bostäder ska kunna ersätta
dem för elkostnaden, meddelar Ayman Alshakargi.
Men förhoppningsvis ska
inte de boende behöva frysa
längre då man nu har funnit
orsaken till felet.
– Nu är allting som det
ska igen, avslutar Mats Haglund.

EWA LINNROS

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

Uppvakta någon
du tycker om
– din käraste,
en vän, ett barn,
mamma, pappa
eller arbetskamrat... Titta in
i centrums alla
butiker. Säkert
hittar du något!
upptäck
våra
tre
garage
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Ekerö Kemtvätt
Ekerö Blomman

Ekerö Centrum

Thai Wok
& Sushi –

Ekerö
tobak

CAFÉ

Vi ses i Ekerö Centrum – Ditt eget personliga centrum på hemmaplan
ÖPPETTIDER: Vardagar 10 - 18.30. Lördag 10 - 15
ICA Supermarket Alla dagar 8 - 22
Apotek I Bank I Bibliotek I Blommor I Café, Restaurang & Grill I Djuraﬀär I Frisör I Hobby I Hud- & kroppsvård
svård I Inredning I Kemtvätt & Skomakeri
Kyrka I Leksaker I Livsmedel I Låsservice I Mäklare I Mode - Herr, dam & barn I Optiker I Polis I Post I Skorr I Sport I Systembolag I Tobak/ATG
bak/ATG

!
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Misskötta fastigheter kan
bli föremål för ingripande
MÄLARÖARNA | Varje år
får stadsarkitektkontoret
och byggnadsnämnden hantera ett antal ärenden som
gäller fastigheter eller tomter som inte skötts tillfredställande av ägarna. Det är
dock ingen lätt avvägning
att avgöra var gränsen för
vanskötsel går trots att
det finns lagstiftning som
reglerar.

som går till byggnadsnämnden för beslut om förelägganden. 2012 registrerades
15 ärenden, men då gick inte
alla ärenden vidare till byggnadsnämnden, utan viss
hantering sköttes direkt av
stadsarkitektkontoret. Ibland
räcker det med att vi upplyser
fastighetsägare om reglerna,
berättar Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef.

Vid byggnadsnämndens sammanträde i december ﬁck två
fastighetsägare på Mälaröarna förelägganden för att de
inte skött sina tomter eller de
fastigheter som ﬁnns på dem.
Den ene får själv bekosta en
sakkunnig person som ska
utreda behovet av rivningsoch underhållsåtgärder på
de byggnader han äger. Den
andre åläggs att röja upp på
sin tomt och om det inte görs
utdöms ett vite på 200 000
kronor. Båda dessa ärenden
har tidigare varit upp i byggnadsnämnden som uppmanat fastighetsägarna att vidta
åtgärder utan att det gett några resultat.
– Det brukar vara ungefär
fyra eller fem ärenden per år

”En liten tumregel
kan vara att man
får ha det som
anses vara rimligt
för det som är
syftet med
fastigheten”

och bygglagen anges att ”en
tomt ska hållas i vårdat skick
och skötas så att risken för
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för traﬁken
inte uppkommer”, säger han
och fortsätter:
– Lagtexten har funnits
under många år och det ﬁnns
ﬂera rättsfall som visat på
vad ”betydande olägenhet”
kan vara. Det ﬁnns egentligen inget enkelt svar på hur
stökig eller ovårdad en tomt
får vara, utan det blir mycket
en bedömning i det enstaka
fallet. Att till exempel låta
ett träd växa så stort så att
det skymmer sjöutsikten har
rättsinstanserna inte bedömt
vara betydande olägenhet.
En fastighetsägare är alltid

Han berättar om reglerna
som ﬁnns i plan- och bygglagen kring vilka skyldigheter
man har som fastighetsägare att hålla ordning på sina
byggnader och tomter.
– Många har säkert en uppfattning om vad en stökig
tomt kan vara, men i plan-

skyldig att vårda och underhålla sina fastigheter och sin
mark och kraven är högre om
de ligger inom tättbebyggt
område än om det gäller en
fritidstomt på landet. Byggnadsnämnden ingriper om
det ﬁnns risk för att någon
ska skada sig eller att miljön
ska bli förorenad.
– En liten tumregel kan

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

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00

Johan Hagland, kommunens miljö- och stadsbyggnadschef, menar att gränsen för vad som är acceptabel
nivå för hur mycket föremål som får samlas på en tomt, oftast ligger över vad de flesta medborgare anser vara
ovårdat.
Foto: Ekerö kommun

vara att man får ha det som
kan anses vara rimligt för
det som är syftet med en
fastighet, men inte väsentligt mer. Till exempel betraktas det knappast som
ovårdat om man har två eller tre kördugliga bilar vid
en bostadsfastighet i ett
villaområde, men att ha sju
fordonsvrak anses troligtvis
ovårdat. På en stor tomt på
landet kanske å andra sidan
inte sju skrotbilar betraktas
som ovårdat, om de används

som reservdelslager och
står prydligt uppställda och
skyddat för miljön.
Han menar att gränsen
för ingripande oftast ligger
något högre än vad de ﬂesta
medborgare uppfattar som
ovårdat.

risk för allvarliga olycksfall.
Det vanligaste är dock att
nämnden förenar ett föreläggande med ett vite.
– Det är faktiskt också
möjligt för byggnadsnämnden att besluta om att ägaren
ska plantera eller att beﬁntlig växtlighet ska sparas för
att på det sättet hålla marken
vårdad, säger Johan Hagland.

I de fall där byggnadsnämndens föreläggande inte följs
kan nämnden döma ut ett
vite eller låta utföra åtgärden
på fastighetsägarens bekostnad i ärenden där det ﬁnns

LO BÄCKLINDER

Afternoon tea
på Skytteholm
Den 16 februari dukar vi upp en klassisk
afternoon tea i vacker Herrgårdsmiljö.
Från buffén kan ni njuta av allt från
nygräddade scones och snittar till härliga
bakverk.
Buffén står uppdukad 13.30-16.30
Pris: 295 kr per person. Barn: under
10 år 100 kr. Barn under 3 år gratis

STENHAMRA
GYM&REHAB

Varmt välkomna att boka bord
mån-fre 8-16.30 08-560 236 00

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

www.skytteholm.se

Kalendarium:
29/3 Afternoon tea
30/3 Påsklunch
27/4 Afternoon tea
25/5 Afternoon tea
26/5 Morsdagslunch

KURSSTARTER PÅ MÄLARÖARNA

Ekerö vårdcentral söker en
Vi söker en medicinsk sekreterare på heltid. I arbetsuppgifterna ingår
journalskrivning, remisshantering, scanning och receptionsarbete. Vi uppskattar om medarbetaren är öppen för utveckling, engagemang och egna
initiativ. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 22 februari
För mer information om tjänsten hör av dig till samordnare Britt-Inger Billter,
telefon 08-560 375 41, britt-inger.billter@ptj.se
Ekerö Vårdcentral
Bryggavägen 8 plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00.
www.ekerovardcentral.se



MEDICINSK SEKRETERARE
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

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

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

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

ÄLVNÄS
DOMHERREVÄGEN 30A
Exklusiv Pål Ross-villa i
nyskick. Mälarnära!
Pris 6.190.000 kr / bud
Kvm 142 + 23,5
Visningar pågår. Vänligen
ring för mer information.
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 44 kWh/m², år

SANDUDDEN
SANDUDDSVÄGEN 42
Stilsäkert toppskick stenkast
från Mälarvik!
Pris 4.950.000 kr / bud
Kvm 153 Tomt 1.083
Visningar pågår. Vänligen
ring för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

220 kvm välhållen familjevilla
i SV-läge, nära skola & dagis.
Lugn trivsam villaidyll!

NÄRLUNDA - ÅKERÖVÄGEN 6
Pris 4.350.000 kr / bud Kvm 120 + 100
Visas Sön 10/2 11.45-12.45 & mån 11/2 19.00-19.30
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4:A
MÄLARVYN 11 - 55+
Underbar vy mot Mälaren.
Inglasad balkong i syd!
Pris 2.990.000 kr / bud
Kvm 97 Avgift 5.628 kr
Visningar pågår. Vänligen
ring för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

Ekerömäklaren
med kunden i fokus!

Energiprestanda 106 kWh/m², år

Sälja, nu eller till våren? Välkommen till mäklaren
med nöjdare kunder! Vi letar aktivt köpare även i
Bromma och Innerstan vilket, enligt statistiken, ger
högre slutpriser!
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer...

SANDUDDEN 4:A-5:A
MÄLARVYN 11 - 55+
Avgiftsfri 12 månader! Två
balkonger i syd. Sjöutsikt!
Pris 2.795.000 kr / bud
Kvm 127 Avgift 7.242 kr
Visningar pågår. Vänligen
ring för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

Välkommen att bli nöjd du också!

Energiprestanda 106 kWh/m²,år

EKERÖ ÄLBY
ENVÄGEN 6
Generationsbo Mälarnära!
Lantlig idyll. Ev avstyckning.
Pris 4.495.000 kr / bud
Kvm 102+50 Tomt 4.270
Visningar pågår. Vänligen
ring för information.
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 76 kWh/m², år

BROMMA KYRKA 3:A
ATTUNDAVÄGEN 60
Barnvänligt villaboende med
charm & atmosfär. Stilfullt
renoverat. Nära skola, buss

GRÄSÅKER - GRÄSÅKERSVÄGEN 41E, TILLBYGGT!

EKERÖ CENTRUM 3.5:A - PRÅMVÄGEN 6E

Barnvänligt och välhållet. Nytt våtrum. 5-6 sovrum.
Pris 2.795.000 kr / bud Kvm 122+58
Visas Sön 10/2 13.15-14.15 & mån 11/2 18.00-18.30
Ekerö 08-560 304 22

Stålande sjöutsikt. Balkong mot kanalen!
Pris 1.450.000 kr / bud Kvm 91 Avgift 7.998 kr
Visas Vänligen ring för visningstid.
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 95 kWh/m², år

NIKLAS BERGSTEN ERFAREN MÄKLARE
MED GOD
LOKALKÄNNEDOM!
Vill du göra en bästsäljare?
Kontakta mig redan idag!

FÄRINGSÖ STENHAMRA
TÖRNBY
STENHAMRAVÄGEN
STENKAST TILL MÄLAREN!
250 KVM B.Y.A

niklas.bergsten@
husmanhagberg.se
Jungfrusundsv.1 0704-180011

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

www.husmanhagberg.se
Varmt välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1 tel: 08-560 304 22

Pris 2.495.000 kr / bud
Kvm 97 Avgift 5.929 kr
Visas Sön 3/2 13.00-13.45 &
tis 5/2 19.00-19.45
Bromma 08 - 26 29 29

HÅKAN JANSSON RUTINERAD MÄKLARE
MED MÅNGA NÖJDA
KUNDER!
Säljtankar? Fri värdering
samt tips och råd.
hakan.jansson@
husmanhagberg.se
Jungfrusundsv.1 0708-141212
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Mata vilda djur på rätt vis
MÄLARÖARNA | I Tappströmskanalen har en död
svan påträffats. Det har
även varit en del problem
med svanar som kliver upp
på land och kommer lite för
nära bostäderna. Det hela
har sin grund i en omsorg
som dock gör mer skada
en väl.
– Folk matar svanarna, bland
annat har de matat dem från
balkongerna ovanför kanalen. Då tror svanarna att om
de går upp på land så får de
mat. De simmar inte iväg och
de ﬂyger inte iväg utan stannar. Men vi ska inte mata upp
dem, då har vi dem i centrum
till slut, säger Ewa Kierkegaard på Mälaröarnas viltjour.
Det är inte bara svanarna
som tar sig upp mot bostäderna. Det lär även ﬁnnas en
räv som dricker vatten i kanalen. Sedan går den upp och
lägger sig på en terrass.
– Så börjar folk att mata
den och då blir den tam. Ska
man mata rävar ska man bege
sig upp i skogen och göra det,
fortsätter Ewa Kierkegaard.
Att hänga upp talgbollar
till småfåglarna i trädgården
är inte fel. Däremot ska man
inte glömma att även kråkor
och skator uppskattar dessa.
För den som inte vill ha besök
av de sistnämnda men fortfa-

Lokal miljöpartist
kandiderar till språkrör
KOMMUNEN | Efter fem
år som aktiv i politiken
kandiderar nu lovöbon
Lorentz Tovatt till posten
som språkrör för miljöpartiets ungdomsförbund Grön
ungdom.

Svanar i iskallt vatten lockar kanhända fram viljan att hjälpa. Men det är viktigt att tänka sig för då man matar
vilda djur. I Ekerö centrum har svanarna börjat traska allt närmare bostäderna.
Foto: Carin Tellström

rande vill stötta småfåglarna,
ﬁnns det en lösning.
– Jag har byggt som en jättestor bur där småfåglarna
kan ﬂyga in i, men inte de
stora fåglarna. En sådan bur
kan byggas av kompostgaller
eller annat galler som man
använder till hundgårdar till
exempel, förklarar Ewa Kierkegaard.
När det gäller den döda svanen i kanalen är det ovisst
om den frusit fast eller om
orsaken till att den dött är en
annan. Det är däremot ytterst
sällan som en svan sitter fast
i isen. Svanarna går upp och
lägger sig ovanpå isen. De är
varma om magen vilket då
gör att det tinar lite grann. Då

blir det som en ring där det är
varmt innanför och utanför
är det lite kallare. Då fastnar
fjädrarna.
– Då tar det ett litet tag innan de får kraft att lossa på det
där. De måste resa sig upp.
Förr var det räddningstjänsten som gick ut, men nu säger
de att så fort de kommer med
plankan, då reser sig svanen
och sticker. De har lärt sig.
Om de däremot ligger på iskanten med stjärtfjädrarna
ner i vattnet och det blir så
kallt som det har varit, då kan
de frysa fast, säger Ewa Kierkegaard.
Vid Liljeholmskajen har det

rambulansen har varit där i
omgångar, räddningstjänsten och polisen har också varit där. Svanen har ﬂugit iväg
när räddningstjänsten eller
viltvårdarna har kommit.
En båt har öppnat en ränna
och svanen har simmat iväg,
men sedan har den kommit
tillbaka.
– Jag har frågat om det är
någon som matar den och har
då fått veta att det är ﬂera. Då
kommer naturligtvis svanen
tillbaka. Det är viktigt att tänka på hur vi behandlar våra
vilda djur. Vi får resultatet
själva. Jag brukar säga att rådjuren hatar vi på sommaren
och matar på vintern.

funnits en svan som folk har
ringt om att den är fast. Dju-

EWA LINNROS

– Det är en jättespännande
utmaning. Det är en heltidssysselsättning minst sagt.
Det skulle innebära att jag
åker runt i landet, peppar
igång olika engagemang i lokalavdelningarna och är ansiktet utåt för Grön ungdom,
som idag är det tredje största
ungdomsförbundet i Sverige,
berättar Lorentz Tovatt.
Han är en av tre kandidater.
En av de andra är det sittande
språkröret Björn Lindgren.
Den andre kandidaten är Erik
Lindeman-Mata från Gotland.
Lorentz Tovatt är 23 år och
har varit politiskt aktiv i cirka
fem år. Han har bland annat
startat upp en miljösajt, som
numera är en av de största
sajterna i Sverige som skriver
om miljönyheter.
Sedan valet 2010 har han
suttit i Ekerö kommunfullmäktige, där han är en av de
yngsta.
– Jag tycker det är synd att
unga inte riktigt är representerade i politiken idag.
Det är en del av demokratin

som nästan försvinner. Det
är också en av anledningarna
till att jag har engagerat mig i
Grön ungdom. Jag tycker att
viktiga demokratiaspekter
försvinner när stora grupper
inte är representerade, fortsätter Lorentz Tovatt.
Lorentz Tovatts mål är att
Grön ungdom ska bli en av de
nya, moderna folkrörelserna.
– Politik är inte samma sak
idag som det var för 30-40
år sedan. Då hade många av
partierna ett stort medlemsantal, men så ser det inte ut
längre, säger Lorentz Tovatt.
Han tror att moderna folkrörelser handlar om att sänka
trösklarna för att engagera
sig. Han menar att det inte
nödvändigtvis behöver vara
så att man måste vara medlem för att engagera sig utan
att det kanske ﬁnns andra sätt
att sympatisera och delta i
olika frågor.
– Jag vill vara ett språkrör
som åker omkring i landet
och möter väljare och medlemmar. Det andra som är
viktigt för mig är att vi måste
bli kaxigare i debatten och ta
för oss mera, framförallt i klimatfrågan, avslutar Lorentz
Tovatt.
Valet äger rum under helgen den 15-17 februari.
EWA LINNROS

'å Klnder det

 8 Dpril på

Nybörjarkurs
som ger grönt kort
Vuxen 1.995 kr
Barn/ungdom 1.595 kr
www.troxhammargk.se

Årsmedlemskap 2013
från 3.500 kr
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta
det alternativ som passar dig!
08-564 206 00
kansli@troxhammargk.se

NY BUTIK
ALVIKS TORG!

Home Market är en ny inredningsbutik
med ett personligt urval av heminredning,
möbler och detaljer. Utbudet är en mix
av nutida produkter och klassiker från
noggrant utvalda leverantörer, blandat
med handplockade vintageföremål. Här
ﬁnns detaljerna för hemmets alla rum och
du hittar också presenter för både små och
stora händelser. Beläget vid Alviks Torg, är
Home Market butiken som tar dig ett steg
närmare Stockholms innerstad.

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
7el: 08-60 41 00  )D[: 08-60 4 98
infR#fDrinJVRtrDVe  ZZZfDrinJVRtrDVe
)lrentXnDY 6, 19  6Nå

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

NYHETER

ÖPPET HUS
12 FEBRUARI 17-20
Vi lanserar Cellox, IPL
3HUVRQDOIUnQ9LFWXVÀQQVSnSODWVI|UDWW
YLVDEHKDQGOLQJDUWLOOEUDSULV
%HJUlQVDWDQWDOSODWVHUERNDSn
hemsidan redan idag.
%UDHUEMXGDQGHQXQGHUNYlOOHQSn
behandlingar.
Övriga nyheter:
0HGLFLQVN)RWYnUG
*OR0LQHUDOVPDNHXS
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Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50
www.sensebysea.se

SKÖN BRASVÄRME
TILL VÄRMANDE
KAMPANJPRISER!
Besök vår välsorterade butik. Nu i vintervädret har vi värmande priserbjudanden på
spisar från marknadens ledande leverantörer. I vår butik visar vi cirka 200 eldstäder
för olika krav och önskemål.
Besök oss och tag gärna med en ritning så kan vi lämna förslag och pris på
passande spis komplett med allt som behövs för en eldningsfärdig installation.

Contura 35T:1 Långa sidoglas som gör att du ser elden
från ﬂera håll. Rena linjer och toppskiva av glas ger
kaminen ett diskret intryck.
Pris nu 29.900:- (ord. pris 32.900:-).
Delbetala med 1.351:-/mån.

Helgöppet
Lördag 9 feb. 10-15
Söndag 10 feb. 11-15

Scanspis 85 En stor braskamin med hög glaslucka om ger en härlig l braskänsla. Den stora glasluckan öppnas genom att
smidigt skjutas i sidled.
Pris nu 25.900:- (ord pris 27.900:-) Delbetala med 1.178 :-/ mån.
Contura 556:1 En kamin med stora sidoglas är perfekta
för att binda samman ytor i öppna planlösningar. Ställ
den mellan matplatsen och vardagsrummet så syns
elden både när ni äter och slappar i soffan!
Pris nu 15.900:- (ord. pris 18.900:-).
Delbetala med 743:-/mån

Alla våra spisar och bastur kan
köpas med installation, klara för
brasa och bad.
Vi erbjuder bekväm finanisering
utan ränta på 24 månader.
Endast uppläggningsavgift
495 kr och avisering 30 kr/mån
tillkommer.
Jøtul F 371 med gjutjärnsockel. Stora
sidofönster ger en ﬁn vy över lågorna.
Pris nu 16.900:- (ord. pris 20.900:-).
Delbetala med 786:-/mån.

Scanspis 64:4 En uppskattad spis för
design, kvalitet, värmelagrande täljsten
och stor braskänsla. Formatet gör den
lättplacerad.
Pris nu 19.900:- (ord. pris 22.900:-).
Delbetala med 918:-/mån.

Keddy gjutjärnskassett Finns i två
storlekar med olika luckalternativ.
Prisex modell 104, nu 11.090:(ord. pris 12.590:-)
Delbetala med 534:-/mån

Angivna priser gäller för
beställningar t o m 15 mars 2013.

Se alla våra kampanjer på
www.bastuspecialisten.se

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se
Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15.
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”Alla är en resurs för alla”
Raka handleder, distinkta
blickar och en ångande värme
är några minnesvärda intryck
från ett besök på Mälaröarnas
första armbrytningsklubb.
Men skratten, blygsamheten
och omtanken som medlemmarna visar om varandra är
minst lika framträdande.
Att öppna dörren och kliva in i
det innersta rummet i Ekerö IK:s
klubbstuga för att besöka tisdagskvällens
armbrytningsträning
innebär ett ungefär lika stort klimatombyte som att besöka ett
tropiskt chartermål mitt i vintern.
Här är atmosfären intim och luften
fylld av svett och adrenalin. Två
och två står deltagarna uppställda
vid armbrytningsborden och tränar på grepp, igångsättningar och
andra viktiga situationer.
– Det är viktigt att vi är rädda
om varandra. Alla är resurser för
alla och även om man tränar mot
någon som inte är i samma viktklass som man själv så är det en
stor uthållighetsträning, berättar
Anders Svensson, initiativtagare
och ansvarig för den nystartade
sektionen, medan han torkar den
droppande svetten ur pannan.

I träningssammanhang är det inte viktigt att vara jämbördiga motståndare. ”Alla är
resurser för alla”, förklarar Anders Svensson (översta bilden tillsammans med nybörjaren Albin Lygdman), initiativtagare och ansvarig för armbrytningssektionen. Nedan
t.v. ses Rebecka Svensson som är van armbrytare tillsammans med Kattis Bergström
som provar för första gången.
Foto: Lo Bäcklinder

Han drar snabbt de viktigaste reglerna i sporten som är omgärdad av
ett tydligt regelverk. Grunden är
att deltagarna ska stå med parallella
axlar, raka handleder och synliga
tumleder i utgångspositionen. Sedan går allt blixtsnabbt.
– När domaren sagt ”Ready…
Go” så sker allt på nolltid, förklarar Anders och visar på sin
motpart hur han på mindre än en
sekund lägger ner hans hand mot
kudden som är slutmålet på en
match.
Men även om tävlanden delas
in i olika klasser utifrån vikt och
ålder, så är inte alltid råstyrka det
viktigaste. Tekniken, snabbheten
samt att man känner sin motståndares svagheter kan många gånger
vara helt avgörande.
– Jag skulle tro att snabbhet,
styrka och teknik är likvärdiga
egenskaper för att bli framgångsrik.
Likaså är den psykologiska förmågan att göra sin motpart osäker
en stor tillgång när det kommer
till att få ett övertag.
– När vi tävlar mot varandra är

Hjälpverksamhet
Ansökan om bidrag till enskild person
Stiftelsen Lovö hjälpfond har till ändamål att ”utöva tillfällig hjälpverksamhet bland behövande, 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 undervisning eller utbildning. Barn skall inte ha uppnått 18 års ålder.
Bifoga personbevis och övrigt av intresse. Den som är behövande bifogar slutskattesedel 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

det naturligtvis tävlingen som är
det viktiga, men så snart det momentet är över så är vi de bästa
vänner igen.
Just den fysiska närheten är en

speciell omständighet som gör att
de aktiva oundvikligen skapar en
nära relation till varandra. Anders
visar hur man tar sig in i varandras
privata sfär när man fattar varandras händer och möts ansikte mot
ansikte på ett sätt som gör att man
kan ”känna om den andre har ätit
gröt till frukost”.

”När vi tävlar mot
varandra är det
naturligtvis tävlingen
som är det viktiga,
men så snart det
momentet är över så är
vi de bästa vänner igen.”

Anders pratar också länge och väl
om hur god stämningen är i den
relativt lilla sporten. Vart han än
åker i Sverige och det finns en
armbrytningsklubb känner han
sig alltid välkommen.
Han beskriver att en av fördelarna med sporten är att man relativt
snabbt efter att man börjat träna
kan bli duktig och placera sig bra
i tävlingar.
Själv är han välmeriterad och
har tagit såväl guld i Nordiska
mästerskapen som guld, silver och
bronsmedaljer i SM. Näst i tur står
SM som går i Lycksele i mars och
där det finns möjlighet att direkt-

kvalificera sig till landslaget och
därmed till VM.
På frågan om vem sporten är
lämplig för svarar Anders: ”alla”.
– Den lämpar sig för i stort sett
vem som helst, tjejer och killar, unga som gamla. Den är även
lämplig för rörelsehindrade, det
räcker egentligen att man har en
fungerande arm, säger han.
Han hoppas framförallt på att

kunna locka till sig en del av de
tonåringar som inte hittat hem
i någon av alla de lagsporter som
erbjuds i kommunen och att armbrytningssektionen ska kunna
erbjuda ett alternativ till att ”slå
dank” på stan.
– Ett av mina viktigaste mål
med den här träningen är att alla
ska känna att de får vara med, att
man ska tycka att det är jätteroligt
att komma hit och att man ska ha
en positiv känsla när man går härifrån.
Den som tror att träningen bara
innebär armbrytning får dock
tänka om. Styrketräning och stretching är viktiga komponenter och
till sommaren kommer även konditionsträning bli en del av programmet.
– Det är en sport som kräver
både explosivitet och uthållighet,
så bra kondition är alltid en fördel.
Träningen lider mot sitt slut.
De flesta har mött varandra i något moment, såväl 120-kilos masterstävlande som tioåriga nybörjare. Skratten och svetten har fyllt
rummet och för den oinsatte kan
det tyckas som om målet med att
alla ska ha roligt har infriats.
LO BÄCKLINDER

FAKTA ARMBRYTNING


>> I Sverige finns ett trettiotal klubbar som håller på med armbrytning och cirka 500 personer har tävlingslicens.
>> När matchen påbörjas ska båda tävlandes handleder vara raka,
armbågarna stå på kuddarna, båda tumknogarna vara synliga och
den andra handen ska hålla fast i handtaget.

>> Flerfaldiga världsmästarrinnan och armbrytningsprofilen Heidi
Andersson från Storuman har under senare år gjort mycket för att
ge sporten ett stort uppsving.

PENSIONÄRSTAXA
15 % lägre på
ordinare taxa
för Er på Mälaröarna

Nu blir Sveriges tryggaste
värmepumpar ännu tryggare.

www.ivt.se

Större trygghet än försäkringar.
När vi utvecklar, tillverkar och installerar våra värmepumpar tar vi inga
genvägar. Till exempel är alla våra återförsäljare specialutbildade och
certiﬁerade av oss. Nu tar vi Sveriges bästa trygghetsförsäkring ett steg
längre och gör om den till en tioårig garanti. För vi chansar aldrig.
Garantin avser 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen.
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Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå
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KÖKSFEST
NU BJUDER VI PÅ

100
MIDDAGAR
TILL DITT NYA KÖK!

Gäller vid köp av ett komplett kök
from 2013-01-12. Går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Begränsat antal.
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Hämta Puustellis nya Idébok 2013 eller beställ
den på www.puustelli.se
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600 000 kronor i bidrag
DROTTNINGHOLM | Regeringen har beslutat
att bevilja stiftelsen
Drottningholms slottsteater ett engångsbidrag på
600 000 kronor. Bidraget
ges för att främja teaterns
utveckling för att nå nya
besöks- och publikgrupper.
Sedan 2011 har Drottningholms slottsteater ny ledning
som har tagit fram nya mål
och visioner för Drottningholms utveckling. Det har
handlat om att levandegöra
detta kulturarvet genom att
hitta en bredare och kanske även en något föryngrad
publik, att ﬁnna nya, konstnärliga utryck på scenen och
att skapa ett nytt, innovativt
innehåll för föreställningsverksamheten.
– Det är det här arbetet som
regeringen har sett och som
man tycker är intressant att
stödja. Det arbetet handlar
om en konstnärlig förnyelse.
Detta fantastiska kulturarv är
ett viktigt besöksmål för såväl
svenska som utländska turister, en spännande verksamhet helt enkelt. Förra årets
satsning riktigt sprakade och
det är detta som regeringen

vill stötta, säger Katarina
Höög, departementssekreterare på Kulturdepartementet.
Sofi Lerström är VD för

Drottningholms slottsteater.
– Vi har haft en lustfylld
och rik säsong med ﬂera föreställningar och publika
evenemang som lyckats
nå en större, delvis helt ny
och yngre publik. Operaföreställningarna Jason och
Medea och Orlando paladino ﬁck strålande mottagande av press och publik,
berättar hon.
Satsningen på evenemangsverksamheten ”Esprit!” blev en stor framgång
med ﬁlmvisning av Trollﬂöjten och picknick i parken, världsstjärnan Peter
Mattei, Kameliautställningen för att nämna några evenemang. ”Esprit!” lockade
cirka 9400 personer, vilket
är en betydande publikökning för teatern.
– Teaterns uppdrag som
nationell institution är att
göra vårt gemensamma
kulturarv, en världsunik
1700-talsteater med konstnärligt innovativ och hög-

Regeringen har beslutat att ge ett engångsbidrag på 600 000 kronor för att främja Drottningholmsteaterns utveckling för att nå nya besöks- och
publikgrupper.
Foto: Bo Ljungblom

kvalitativ verksamhet, tillgängligt och attraktivt för
fler. Det har vi lyckats med
2012, säger Sofi Lerström.
Liksom förra säsongen fort-

sätter teatern att arbeta för
att förverkliga sin vision att
vara en relevant och enga-

gerande scen i tiden och att
välkomna nya och bredare
grupper av besökare.
– Därför är det mycket
glädjande att regeringen i
dagarna beslutade att bevilja
teatern ett extra bidrag på
600 000 kronor för 2013 för
att främja teaterns utveck-

ling för att nå nya besöksoch publikgrupper, avslutar
Soﬁ Lerström.
Operaföreställningarna
2013 presenteras i dagarna
inför biljettstart den 1 februari och ”Esprit!”. Programmet som släpps i mars
utlovar konserter med

världsstjärnor, nya exklusiva samarbeten, familjeföreställningar och överraskande evenemang. Dessutom
kommer ett par av förra
årets succéer från ”Esprit!”
tillbaka.
EWA LINNROS

Papperskonst och keramik i samspel
EKEBYHOV| Papperskonst
med flera hundra år gammalt material samsas med
lerskulpturer i Ekebyhovs
slottgalleris andra utställning för vårsäsongen.
Woo Bock Lee, född 1947
kommer från Korea och har
målat i hela sitt liv i både olja
och akvarell. Hon studerade
i Paris men valde att leva i
Stockholm och kom hit 1971.
Att det blev Sverige berodde
på att hennes blivande man
var härifrån.
– När jag kom till västerlandet kändes det som att
jag härmade alla när jag målade i olja. Det var inte min
tradition. Sedan när jag åkte
tillbaka till Korea och såg på
mitt hemland med svenska
ögon, upptäckte jag att Korea
är så vackert. Då hittade jag
också koreanskt papper från
gamla koreanska skolböcker.
De var så vackra, säger Woo
Bock Lee.
De skolböcker som hon
fann är 200 och 300 år gamla. Hon började att använda
dessa som collage bredvid
sina oljemålningar. Intresset blev allt större och från
1995 har hon varit ”papperskonstnär”. Hon köper de
gamla böckerna från en koreansk antikhandlare.
– Han vet att jag klistrar
och klipper. Men jag köper
inte de dyra böckerna. De jag
köper är trasiga och slitna. Jag
blir inspirerad av dem som
har mycket ﬂäckar, där man
ser att man har övat på kalligraﬁ och klottrat.

Antikhandlaren vet vad hon
vill ha och samlar material åt
henne, men det är inte alltid
lätt att få tag på. Pappret är
tillverkat av mullbärsträdets
bark.
– Materialet är mycket tunt
men starkt. Jag väver in det i
en metallduk som stöd under
pappret.
Woo Bock Lee har haft och
har fortfarande utställningar i
hela världen.
Tillsammans med Woo Bock
Lee ställer Gunilla Sundström ut. Hon är född 1956
och kommer från Stockholm,
men är bosatt i Skåne sedan
ﬂera år tillbaka. Hon har jobbat heltid som konstnär sedan 1988.
– Det är en tuff bransch
men måste man så måste
man. Jag hamnade i Skåne
rätt så tidigt. Här är jättebra
att bo. Det ﬁnns ﬂera områden som är billiga att bo i och
det gör att det samlas mycket
konstnärer. Det i sin tur gör
att man har kollegor och kan
samarbeta, berättar Gunilla
Sundström.
Hon har en stor verkstad i
Everöd. Här skapar hon sina
skulpturer och favoritmotivet är djur.
– De har följt mig hela tiden. Jag tror alltid att jag har
haft ett öga för djur och att jag
tyckt att det har varit spännande. Ett tag tänkte jag att
nu får jag lägga ner det och
göra något annat, men på något sätt så letade sig djuren in
i alla fall. Så jag fortsätter.
Gunilla Sundström är bild-

Gunilla Sundström: En liten bock gjord i stengods på en hylla, ur en serie
på fem, som alla kommer att vara med på Ekebyhov.

konstnär i grunden och har
en graﬁsk utbildning, men
hon har egentligen aldrig
sysslat med bildkonst. Det
blev leran som blev hennes
främsta arbetsmaterial.
– Jag tycker så oerhört
mycket om materialet. Man
kan närma sig det på så
många olika sätt. Sedan har

det pendlat mellan bild och
form länge. För mig ligger
skulpterandet och tecknandet alldeles intill varandra.
Att teckna är ett sätt att lära
sig att se saker. När man tecknar någonting är det som att
öppna ögonen på sig själv. Jag
kan känna igen ett träd som
jag har tecknat av åratal efter.

Woo Bock Lee gör papperskonst med flera hundra år gammalt material
från Korea. På bilden ” Budskap”.

Det är första gången som
hon ställer ut i Stockholmstrakten. Hon har ställt ut två
gånger tidigare med Woo
Bock Lee.
– Vi är väldigt olika i form
men senaste gången vi ställde
ut var det mycket färgavstämt. Också ytorna är gemensamma. Leran och papp-

ret har den där ruffa ytan
med en sträv utstrålning.
Samtidigt ﬁnns det mjuka i
mina djur liksom det känsliga i de koreanska tecknen,
avslutar Gunilla Sundström.
Utställningen på Ekebyhov startar den 9 februari.
EWA LINNROS
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| öarna runt

1/

Iskörning på Svartsjövikens is har under senare år blivit ett populärt
nöje för alla som vill pröva äkta halkkörning på ett något tryggare sätt
än på hala vägar. Bland utövarna råder det dock delade meningar om
hur legalt nöjet egentligen är.
Foto: Ove Westerberg

Längdåkningsspår På Adelsö har, till de boendes glädje, även i år ett
tre kilometer långt skidspår av Wasaloppskvalitét preparerats. Johan
Eriksson i Alviken är initiativtagare.

Mälaröarnas högsta plats Ekebyhovsbacken, bjöd på vinterns optimalaste dag den 20 januari. När alpin- och brädåkarna tog liften upp
från backarnas skuggiga norrsida möttes de av strålande sol och en
underbar överblick av Mälaröarna. Ovan njuter familjen Rapaport från
Ekerö av värmande sol. I bakgrunden ses Gällstaö.

Ekebyhovsbacken invigde sin efterlängtade snowpark den 26 januari.
Det är andra året i rad som backgänget byggt stockholmsregionens
fetaste snowpark för alla jibbers som vill flyga högt och långt. Bilden,
tagen den 20 januari, är dock från de betydligt beskedligare hoppen i
Sjötunabacken.

Mälarö SOK:s eldsjälar i spårkommittén har fått många lovord för de
välpreparerade motionsspåren på natursköna Jungfrusundsåsen. Den
snövänliga vintern har inneburit regelbundna pass för de numera ålderstigna spårmakarna, vilka gärna ser fler som delar på jobbet. Under
soliga helger invaderas spåren av åkare från öarna och fastlandet.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Foto: Christer Svanberg

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE
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STENHAMRA / KVARTSSTIGEN 2

TRIVSELHUS ANNO 2003
Accepterat pris: 3 475 000 kr / Boarea: 151 kvm
+ 32 kvm / Tomtarea: 1 008 kvm / Rum: 6 rum,
varav 4 sovrum. / Trivsam och välplanerad
1,5-plansvilla med fristående garage på ﬁn plan
hörntomt mot allmänning. Öppen planlösning,
golvvärme, helkaklade badrum.

STENHAMRA / SÖDERSTRÖMSVÄG 425

2:A BÄSTA GAVELLÄGET
Accepterat pris: 575 000 kr / Avg: 4 535 kr/mån
Boarea: 60 kvm / Välskött br-radhus med egen
p-plats. Fin tomt med två uteplatser och separat
förråd. Lugnt område nära lekplats, strövområden,
motionsspår, skolor, dagis, aff är och busshållplats.
För femte året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex att
Mäklarhusets kunder är mest nöjda med sitt val av mäklare.
Tack för förtroendet, Johan Siönäs.
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tyck!
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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 signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata
annonsmarknad.



Tänk långsiktigt och hållbart
Det ﬁnns en anledning att man
väljer en viss livsstil. En lugnare livsstil. Det handlar om att
komma lite närmare naturen,
andas friskare luft, uppleva tystnaden. Se ett djur. Vara mindre
stressad.
Det är en livsstil som absolut inte
passar alla, men för oss som har gjort
ett aktivt val och ﬂyttat från staden
eller villaområdet ut på landsbygden, är den ovärderligt. Därför känns
det både sorgligt och orättvist om
Ekerö kommuns planer på att släppa

ut ytterligare en villamatta, denna
gång på våra åkrar och betesmarker
kring Skogby, skulle bli av. Det ﬁnns
så otroligt mycket annan mark på
Mälaröarna att ta av. Jag tycker att
det är både dumt och onödigt att
förstöra en så vacker plats med traditioner, natur, djurliv, trädgårdar,
fruktodling, jordbruk och djurhållning – i stället för att förädla en plats
som inte används och bebos i dag.
Med den omfattning av exploatering som föreslås, kommer områdets
karaktär inte att kunna bevaras. Det
blir ett nytt tätbebyggt villaområde.

Ett till. Jag hoppas att de argument
som boende i området har lagt fram,
de miljömål som redan ﬁnns samt
förslagen till ny lagstiftning kan
genererar andra och bättre tankar
hos kommunens politiker.
Visst är det billigt och praktiskt
att bygga på jordbruksmark, men
kanske är det inte ok. Kanske ﬁnns
det andra värden. Speciellt för en
kommun som utger sig för att vara
en av Sveriges ekokommuner. Ett liv
på landet innebär inte bara livskvalitet för personen som valt det. Det
innebär också att man tar ställning

lokalt och globalt för en mer hållbar
livsstil. Ett ekologiskt tänkande och
en önskan om att vår värld ska få
fortsätta vara vacker, brukbar och
intakt även för kommande generationer. Det kan tyckas vara en liten
insats, men någonstans måste man
börja. Oavsett om du är politiker
eller kommuninvånare. Och då får
man börja med sig själv. Man får ta
de rätta besluten. Det tycker jag att
du också ska göra.
– Janne Persson

Mössa inne är då ingen protest!
REPLIK

Min son älskar att ha mössa
eller keps på huvudet. Men
det har då rakt inget med
protest att göra, som Danica
i förra numret av MN hävdar.
Det är en skötsam kille
som är mycket intresserad
av skolan, men precis som
smaken vad gäller mode är
olika trivs han i sin keps bak
och fram. Att bara ha mössa
på grund av kyla gäller inte
längre. Samma sak är det
med alla dessa sjalar som
damer högt upp i åldrarna
virar runt halsen. Det är en
modegrej och ingen protest
eller kylstoppare! ”Det är

Buggkurs!
Söndag 17/2, kl 13-17
Ölsta Folkets Hus
En kurs för dig som vill prova på eller
fräscha upp din dans. 150 kr/pers
Anmälan:
faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00
eller 070-684 11 22
Kursavgiften betalas in på vårt
plusgiro 73 11 20 -2

bara så”, för att upprepa
Danica egna ord.
Det är mycket förutom
mössa av inomhus som
anses härleda till gammal
tradition. Att klampa in hos
andra med ytterskorna ses
i gamla ﬁnare kretsar som
helt ok. Där har normen tack
och lov ändrats med tiden.
Bondförnuftet vinner mark!
Detsamma sker just nu med
inställningen till huvudbonad inne. Så länge skärmen
är vänd bakåt och jag ser min
sons ögon är det fritt fram
för honom att även ha den
vid matbordet. Att bära slips
borde ha uppfattats som
en aningen skruvad idé då

det begav sig. En strypsnara
som blivit accepterad. Mössa
inomhus lär gå samma positiva öde till mötes.
Till Danica vill jag slutligen säga – dra inte alla ungdomar över en kam. Visst
ﬁnns det ungdomar som
har behov av att synas och
protestera, men jag lovar dig
att det inte är med mössan
de gör det. Det krävs nog
starkare tilltag som klotter
och allmän stökighet för det.
Låt oss tillsammans rikta in
oss på områden som verkligen behöver krafttag från oss
vuxna.
– Lotta

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?
Kom och träffa oss!
Söndag 17 februari kl 13-13.30
Ekebyhovs slott, 1 trappa upp

Erik Wallgren, leg. naprapat
Tel. 560 307 78

bussterminal. Då slipper de
en lång och onödig sväng. Det
borde var mycket enkelt att
ﬁxa detta. Dessutom skulle
ju ﬂer busslinjer ha nytta av
förändringen. Någon vettig
förklaring till att bussarna från
rondellen ska behöva köras en
uppvisningstur som nu ﬁnns
kanske? Låt oss i så fall veta
vad den är.
– Ivar Eriksson,
Stenhamra

VI UTÖKAR!
Behandlingsrum
uthyres till t ex
Kiropraktor
eller Naprapat.
Ring 0709-55 04 45
Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se

Magelungen Evidens söker träningsfamiljer
(ni behöver inte ha erfarenhet) för ungdomar.

Gamla och nya kunder
hälsas välkomna!

Vid Tappström och Ekerö
centrum får i vart fall 176 göra
en onödigt lång tur med ﬂera
olika hållplatser. Genom att
låta bussarna få en ny infart
från Ekerövägen mot det som
nu är kommunhusets parkering behövs bara ett hållplatsstopp och sedan kan bussen
köra tillbaka till Ekerövägen
på den redan beﬁntliga utfarten. Givetvis borde även bussarna 176 och 177 få köra in vid
utfarten från Brommaplans

Nu kan du boka
tid via nätet!

Är ni en familj med hjärta, engagemang och
utrymme att hjälpa någon som behöver er?

Från och med den 1/1 2013
är verksamheten ﬂyttad
till Tegelbruksvägen 8, Ekerö

Gör enklare för blåbussarna!

En i familjen behöver vara tillgänglig på heltid (man kan
dela på uppdraget). En heltidsersättning utgår och ni får gå
en 2-dagars inledande utbildning. Som träningsfamilj ingår
ni i ett team och får mycket stöd samt har tillgång till jour
dygnet runt för att på bästa sätt kunna hjälpa er ungdom
Placeringen pågår under max 1 år och insatsen riktar sig
till tonåringar som hamnat snett och behöver hjälp att få
ordning på sina liv. De får intensiv hjälp under ca ett år och
ﬂyttar sedan hem igen.
Intresserade? Vänligen ta kontakt med:
lottie.engwall@magelungen.com, mobil 0703022366 eller
helena.preisler@magelungen.com, mobil 0705527217.
Besök oss på: www.magelungen.com och läs om MTFCprogrammet.

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Köpa dator
med
installation?

Bärbar eller
stationär
dator?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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Jag måste ﬂytta härifrån Kötrött!
Jag
J har bott här i 13 år men nu
är det slut. Så länge man kan
köpa ett hus eller bostadsrätt, så länge man har pengar,
då sitter man säkert. Allt
rullar på i en lycklig värld.
Plötsligt en dag slås allt itu,
man blir ”ensamstående”.
Det är nu problemen börjar,
då bostäder för ”mindre
belevade”
inte ﬁnns i denna
b
lyckliga värld. Jag frågade en
gång när jag var som mest
desperat över var jag egentligen skulle bo, när inget
fanns. Varför byggs det inga
hyresbostäder här? ”Det
byggs
mycket, sa personen i
b
telefonen”. Det byggs ”villor
och bostadsrätter” så det
ﬁnns bostäder! Ja men inte
för dem som inte har massor
med pengar eller kan/får
ta lån? Det är bara att stå i
kö och hoppas på tur? Hur
stora är vinstchanserna här?
Är
Ä det större tur att spela på
Lotto eller? Jag ﬂyttar istället
någonstans där man tänker
och gör annorlunda!
Sorgen i allt, och den får

jag leva med, det är att ett
litet barn kommer att förlora
sin mamma. Jag har förklarat att den här kommunen
vill bara ha rika människor
som har råd att köpa sin
bostad. Jag har alltid sagt
att lämna mitt barn är det
sista jag kommer att göra,
men jag hade inga val kvar.
Nu har jag hankat mig fram
och bott i skogen på ett inte
speciellt lämpligt ställe och
mitt psyke orkar inte längre.
Att ha en mamma som blir
deprimerad, är inte en bra
mamma och det fungerar
inte i längden. Nu har jag
tagit det ledsamma beslutet
att lämna ön, och mitt barn.
Jag är nog inte ensam, för
det är många som skiljer sig
så problemet ﬁnns säkert
för många. När allt kommer
omkring så lär ingen bry sig
om det här heller, man tofflar på med sina skygglappar
och ﬂer än jag kommer att
drabbas, men vem bryr sig?
– Ensamma mamman

Sunt förnuft i traﬁken tack!
Till
T Arriva som inte lyckades få bort den trasiga bussen vid
Ekerö centrum på ﬂera timmar: Om det händer igen kan ni väl
använda lite sunt förnuft och agera på något sätt för att minska
köerna? Och ni som samma dag ställde er i höger körfält och
blockerade
hela korsningen för att svänga vänster till Ekerö
b
centrum, när ni lika gärna kunde ha kört bort till rondellen vid
ok och svängt runt, ni bidrog också till att köerna blev långa.
– En som efterfrågar lite sunt förnuft i traﬁken på Ekerö

Finns det ﬂer än jag som
tröttnat på att det bildas
långa köer vid traﬁksignalen
Kantongatan/Ekerövägen?
Finns det ﬂer som undrar
varför det ska bli rött omgående då det kommer en enda
bil från golfklubben och
Drottningholmsskolan? Är
det miljövänligt att 100 bilar
ska sitta i kö för att en bil ska
få köra ut på Ekerövägen
omgående? Varför ska det
alltid bli kö vid Kanton?
Alla klagar på att det är kö
till Ekerö och problemet är
alltid vid Kantongatan. Efter
Kantongatan släpper kön
omedelbart och genom att
ställa om intervallerna på
traﬁksignalen skulle köerna
försvinna. Ställ om intervallerna nu tack!
Ett annat irritationsmoment är traﬁksignalerna vid
Ekerö centrum. Vem orkar
stanna och handla i Ekerö centrum en fredagseftermiddag
när man sedan får sitta i kö 30
minuter för att komma ut från
Ica-parkeringen? Jag har slutat
att handla på Ekerö på fredagar
för att slippa sitta i köerna och
det borde även ﬁnnas intresse
för butiksägarna i centrum att
ändra på detta problem!
Att ändra på dessa saker är
så enkelt och skulle underlätta
för så många och jag tror att
det är ﬂer än jag som tycker att
de ansvariga borde lösa problemet omgående.

14 mars kl 18.00 i Kulturhuset

Nominera pristagare

GALAN

och sök stipendier
senast 15 februari
www.ekero.se/galan

Nominera dina hjältar!
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– Trött helt i onödan

hela Mälardalen. Vi jobbar lokalt och känner omgivningarna utan och innan.
oss kan du Varudeklarera din villa.
Y Hos
Med Varudeklarerat får både säljaren och köparen ett starkt försäkringsskydd
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är marknadsledande i Mälardalen!
X ViSvensk
Fastighetsförmedling är den mäklarkedja som säljer flest bostäder i

T
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L
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M

Fem lönsamma skäl att anlita
Svensk Fastighetsförmedling på Ekerö
när du ska sälja din bostad!

ME
N
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vilket ökar värdet på ditt hus före försäljning.
ett av marknadens största kundregister och konkurrenskraftiga bolån via SEB.
Z ViTackharvare
vårt gedigna kundregister så vet vi vilka köpare som vill bo där du bor

och vilken typ av bostad de söker. I nära samarbete med SEB kan vi även erbjuda
konkurrenskraftiga bolån vilket skapar bra köpkraft!
erbjuder alla våra köpare 2 månaders premiefri boendeförsäkring via Trygg-Hansa.
[ ViDessutom
erbjuder vi dig som säljare motsvarande trygghetsförmån när du köper

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

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

Vi syns
i Ekerö
centrum!
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Vi har tre öppna p-platser
och tre garage. P-skiva gäller
2 timmar 8-21
CHRISTER, SUSANNE, LINN OCH MARTIN

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

ÖPPETTIDER: Vardagar 10 - 18.30. Lördag 10- 5. ICA Supermarket Alla dagar 8-22
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Stor uppslutning i MASK-backen
SLALOM | Den 19 januari
genomfördes i Lilla världscupen i storslalom (LVC) i
Ekebyhovsbacken för U12.
Lilla Sportspegeln fanns
också på plats och följde
tävlingarna. Trots sträng
kyla var det stor uppslutning av deltagare och åskådare.

slaget sändes den 28 januari.
– Många är det som förtjänar ett stort tack för de enorma insatser som utfördes för
att kunna åstadkomma denna dag. Kan inte nämna alla,
men de som utfört detta vet
vem och ni är allesamman
guld värda. Det kändes lite
som Lillehammersyndromet när det sista nätet var
ihoprullat vid 20-tiden i –
21 grader på lördagskvällen.
Inte ett öga var torrt på våra
tränare och ett glatt leende
släcktes när våra små hjältar
som stod pall denna härliga
lördag somnade, säger Julle
Ydstie.

236 åkare deltog i LVC U12
(10-11 åringar), varav 31 åkare kom från Mälaröarnas alpina skidklubb, MASK.
– Vädret, kylan, alla glada åkare, tränare, föräldrar
och sponsorer som ﬁck sin
”spot-time” då Lilla Sportspegeln också förgyllde närvaron för oss gjorde denna
lördag oförglömlig, berättar
Julle Ydstie, lagledare för
U12 MASK.
Flera av MASK:s åkare
stack ut med sina placeringar. Hanna Larsson hamnade
på 5:e plats, Sigrid Henriksson tog en 12:e plats, Alvin
Widell 7:e plats och Timothy Ericsson-Elmroth kom
på 10:e plats. Lilla Sportspegeln ﬁlmade i princip hela
dagen under tävlingen. In-

På lördagen var även U10 på

plats i Saltisbacken i Saltsjöbaden med sju tjejer och sju
killar från MASK. De trotsade kylan och lyckades återigen knipa några ﬁna placeringar. Det blev inte mindre
än tre tjejer som slog sig in
på top-10-listan: Linn Liedholm på 4:e plats, Lif Wilsby på 5:e och Saga Pellegrini
6:e plats. Eskil Bylund lyckades bäst av killarna med en
16:e plats.

På söndagen var det Mälarcup i Saltisbacken och
MASK hade sex U12-åkare
på plats.
– Nea Bylund, Emma
Ljungquist, Hanna Cewe,
Klara Janlert , Timothy Ericsson-Elmroth och Ludde
Ydstie, gjorde allt vad de
kunde för att hålla MASKﬂaggan högt, men med lördagens tävling i ryggen orkade inte alla att ladda om
vilket är fullt naturligt, avslutar Julle Ydstie.
Av MASK:s tävlande
som omnämns i artikeln, är
Emma Ljungqvist, Hanna
Cewe, Alvin Widell, Saga
Pellegrini och Ludde Ydstie
bosatta i kommunen.
Lilla världscupen är inte in-

ternationell som namnet
påskiner. Det är en nationell
tävling, uppdelad i olika regioner där de olika distrikten gör upp. De fem bästa i
varje distrikt skickas sedan
till ﬁnal. I år sker denna ﬁnal i Kungsberget där de gör
upp.

Ludde Ydstie från Mälaröarnas alpina skidklupp var en av de två åkare som TV:s ”Lilla Sportspegeln” följde
under Lilla världscupen i Ekebyhovsbacken. Lilla världscupen är, namnet till trots, en nationell tävling.

EWA LINNROS

Foto: Jonas Stensved

Två lag från Mälarö SOK kämpade väl i skidstafett
LÄNGD | På söndagen den
13 januari avgjordes 2013
års upplaga av stafett-DM
på skidor i Ågesta. Två lag
från Mälarö SOK var med
och kämpade om medaljerna.
Det var neråt 10 minusgrader
när åkarna skulle bestämma
valla på morgonen inför tävlingarna.
– Tjejerna i damlaget i klass
D40+, Kicki Johnsen och Åsa
Larson, var tuffast och satsade på ren kallvalla. Killarna i
herrlaget H40-49, Håkan Melin, Niklas van der Schoot och
Thomas Hjelm, tog det säkra

före det osäkra och grundade
med klister eller grundvax,
berättar Thomas Lundberg
från Mälarö SOK.
Damerna gick i mål på en
fjärdeplats, bara 23 sekunder
från bronset.
– Förra året tog Kicki Johnsen och Åsa Larson medalj och
nu tror jag nog att de spottar i
nävarna och gör det nästa år
igen, säger Thomas Lundberg
och tillägger att de följde upp
med att göra ett bra lopp i tävlingen ”Tjejskidan” lördagen
den 19 januari. Båda deltog i
tävlingsklassen och placerade
sig i övre halvan av resultatlistan med god marginal.

Herrarnas lag hamnade på
femte plats i stafett-DM.
– Det var kul att vi kunde
delta i herrtävlingen då vi
inte har haft något herrlag på
många år. Vi hade även ett
seniorlag som skulle ha ställt
upp, men två av dem blev sjuka så vi kunde inte delta, fortsätter Thomas Lundberg.
Han berättar att nästa stora
tävling för klubben att delta i
är Vasaloppet som går första
helgen i mars. Där brukar ett
trettiotal medlemmar från
Mälarö SOK delta.
Nöjda längdåkare från Mälarö SOK. Från vänster: Håkan Melin, Thomas Hjelm. Kicki Johnsen, Åsa Larson och
Niklas van der Schoot.
Foto: Thomas Lundberg

LO BÄCKLINDER
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TILL DEN 17 FEBRUARI

HANDBOLL

INNEBANDY

HANDBOLL | Damer div 4 b: 17/2 kl 16:45 Tappströms Bollhall: Skå

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

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

IK-BK Sol

13 13
14 12
13 8
13 8
12 7
13 7
14 6
13 4
14 4
13 2
14 2
Utgått

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
5
5
5
6
8
9
10
11
12

502 - 195
449 - 230
310 - 283
266 - 265
257 - 247
272 - 322
293 - 304
204 - 311
238 - 360
182 - 301
202 - 357

26
24
16
16
14
14
12
8
8
4
4

307
219
27
1
10
-50
-11
-107
-122
-119
-155

INNEBANDY

INNEBANDY

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

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

12
12
12
11
12
12
11
12
12
12

12
11
9
8
4
4
3
3
2
1

0
0
0
0
0
0
2
1
0
1

0
1
3
3
8
8
6
8
10
10

129
77
117
87
76
70
55
76
53
51

-

44
35
48
70
85
89
73
141
112
94

36
33
27
24
12
12
11
10
6
4

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
8
7
7
6
6
3
2
1
0

0
1
3
2
3
2
3
3
4
1

3
3
2
3
3
4
6
7
7
11

93
79
73
92
71
79
58
53
73
42

- 66
- 60
- 54
- 71
- 69
- 60
- 68
- 70
- 101
- 94

27
25
24
23
21
20
12
9
7
1

INNEBANDY | Herrar div 4 v: 9/2 kl 17:45 Tappströmsskolan: Skå
IK & Bygd-Mariebergs SK
Herrar div 5 a: 16/2 kl 19:15 Tappströmsskolan: Adelsö IF-Täby FC
Ungdom
ISHOCKEY | Alltvåan: 8/2 kl 19:30 Allhallen:Mälarö HF-Gnesta IK

15/2 kl 19:30 Vikingahallen: Mälarö HF-Bålsta HC
Sporttips? Skicka till sporten@malaroarnasnyheter.se

ISHOCKEY
13
13
14
12
12
12
12
13
13
14
14

9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
0

0
2
0
2
0
2
2
2
0
0
0

4
3
6
3
5
4
4
6
8
9
14

101
79
92
86
81
73
82
101
90
100
60

- 70
- 59
- 86
- 66
- 56
- 54
- 72
- 102
- 99
- 117
- 164

27
26
24
23
21
20
20
17
15
15
0

Herrar Alltvåan
Haninge HF
Bajen Fans IF
Mälarh/Bre Hockey
Värmdö HC
Gnesta IK
Mälarö HF
Sollentuna HC
Bålsta HC

12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
5
6
5
4
4
1

1
1
4
1
2
2
1
2

3
3
3
5
5
6
7
9

42
48
44
51
43
36
34
38

-

39
31
39
36
42
38
38
73

26
25
22
19
18
14
13
7

50 år sedan |
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Första stegen tas mot en
Mälaröarnas storkommun
50 ÅR SEDAN | Kommunblocksbildning, skolbygge
och en viss invånarökning
på öarna är något av innehållet i Mälaröarnas nyheter i början av 1963.
Det framgår av MN 1963
att ett första steg mot
”Mälaröarnas storkommun” i vilken Ekerö och
Färingsö ingår, kommer att
tas den närmaste tiden. Det
finns redan ett vittgående
samarbete mellan grannkommunerna. ”De utgör
sålunda tillsammans ett
landsfiskals- och ett polisdistrikt och sedan några
år har också skolväsendet
gemensam ledning. Även
på läkevårdens område finnes ett viss samarbete.”
Meningen är att denna
kommunblocksbildning som förbereds ska
få formen av en fri allians
och några större krav på
ingrepp i respektive kommuns självständighet är
inte att förvänta, åtminstone inte de första åren,
skriver man i tidningen.
Utvecklingen är i full gång
på flera sätt på Mälaröarna.
”För första gången tangerar
Ekeröstaten 4 miljoner, vilket klart återspeglar – eller

förespeglar – den accelererande uppbyggnadstakten i
kommunen.”
Främst är det skolbygget som slår igenom på
kostnadssidan, det vill säga
Tappströmsskolan. Drygt
1,5 miljoner kronor upptas i
driftsbudgeten för undervisning och annan kulturell
verksamhet.
Det syns också i finansförvaltningen där över 423
000 kronor är anslagna för
de räntor och amorteringar
som ökar allt eftersom
skolan och andra nybyggnadsprojekt växer fram.
För 1963 har man räknat
med en upplåning på runda
4 miljoner kronor, vilket
dock är 800 000 kronor
mindre än vad som kan
framräknas i kommunfullmäktiges beslut.
I början av 1963 skriver MN

också att invånarantalet på
Mälaröarna sammanlagt
är 7119 bofasta personer.
En obetydlig befolkningsökning med sammanlagt
81 personer har noterats
under fjolåret i de två
Mälarökommunerna.
Vid årsskiftet finns 4008
personer i Ekerö kommun, vilket är en ökning
med 54 invånare. Färingsö



Saab 9-3 2,0T Polar edition
2003, 5 dörr, 13700 mil,
mkt ﬁn, 1 ägare. Nybes. u.a.,
elspeglar, färddator mm,
drag, motor/kupé-värm, ﬁna
däck, LM-fälg etc. 39.000 kr.
Tel. 070-373 86 84.

501 st W34 L36 och
Levis blå 501 st W34 L34.
Pris: 200 kr per par.
Tel: 070-526 29 99.

sikt uthyres i Marsascala.
3 sovr, 6 bäddar, 2 badr. Pool
ﬁnns inom området, klippbad, strand och restauranger på gångavstånd. Uthyres
veckovis (el längre period).
Pris fr 3000 kr/v. 08-560
212 34, 070-695 12 50.

  ÖNSKAS HYRA




Polaris snöskoter Classic
Touring 1998. 25.000 kr.
Tel 070-825 17 16.

¨
Motionscykel Lifegear med
elektronisk display. 300 kr.
Finns i Sommarstan.
Tel. 070-255 66 13.

Stuga/hus/annat boende
inom Mälaröarna. Nära till
buss, beredd på snar inﬂyttning. Alla svar beaktas.
Ekerömamma med 11-årig
dotter. Svar tel nr 08-560
355 80.

  ÖVRIGT


Ett vitrinskåp i ﬁnt utsmyckad furu i två delar. Övre
delen är inglasad, bredd 105
cm, höjd 200 cm. Vid snabb
affär 500 kr. Ring 070-755
23 80.

Före detta småskollärarinnan
Hulda Nyberg, är 1963 med
sina 92 år en av de två äldsta
på Mälaröarna. Den andre är
92-årige Erik Reinhold Eriksson,
Färentuna.

Hörnskåp i brunt träslag.
Överdelen med blyinfattat
glas, med belysning, låsbara
dörrar. Pris 500 kr. Ring
070-755 23 80.

kommun redovisar 3111
invånare, vilket innebär att
folkmängden har ökat med
27 personer.

Ett s.k. pottskåp i italiensk
stil i mörkbrunt träslag med
låda och skåp. Pris 250 kr.
Ring 070-755 23 80.

I samband med artikeln
finns ett fotografi på före
detta småskolläraren Hulda
Nyberg, Hilleshög. Hon
är med sina 92 år, en av de
två äldsta på Mälaröarna.
Den andre är Erik Reinhold
Eriksson, också han 92 år.

Snygga killjeans:
Lee blå st W30 L37,
Acne grå st W34 L34,
Levis blå 506 och

  KÖPES




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

  UTHYRES




Trött på kylan? Nybyggd lgh
på Malta med härlig havsut-

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

EWA LINNROS

ALLT BLIR 4X ENKLARE.



Barnkär kille/tjej/student
som kan hjälpa oss hämta
våra 3 söner (4, 7, 10 år) på
Birkaskolans dagis/fritids
2 eftermiddagar/vecka, och
ta bussen med dem hem
till Gällstaö. Lön enligt ö.k.,
referenser erfordras. Maila
familyforsgren@gmail.com

  ROSOR OCH TACK




Stort tack till David Blomqvist och hans kompis som
hittade min stulna väska vid
återvinningen i Ekerö C och
ringde mig så att jag ﬁck tillbaka det som var kvar redan
samma kväll. Ni räddade
min helg! Cecilia

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

essa yoyulära modeller Ônns nu ännu bättre föryackade.
Fullutrustade med fyrhjulsdrift redan från början och fullt av
påbyggnadsmöjligheter om man föredrar det. Välkommen!

ŠKODA Yeti Elegance TDI 4x4 fr. 259.300 kr
ŠKODA Scout 2,0 TDI 140 hk 4x4 fr. 260.600 kr
Lägg till för Driver’s Edition Scout paket 9.300 kr
Multifunktionsratt, Led-ljus, Bluetooth handsfree, Xenon-ljus,
Webasto, Takreling silver, Reservhjul, Tonade rutor, Amundsen+ Navgation samt Förhöjt lastgolv. Ord pris 33.300 kr. Du spar 24.000 kr

Lägg till 7.900 kr för Alldrivepaket så ingår även Businesspaket
Amundsen utan extra kostnad.
Businesspaketet innehåller bl a: Ljudsystem Amundsen+ Navigation, SD-kortläsare för MP3, Tonade rutor, Multifunktionsratt, Park.
sensor, Rostfria sportpedaler m.m. (Värde 16.000 kr)
AllDrive versionen är utrustad med bl a: Skärmbreddare och
silverbackspeglar, Alufälg 17", Dörrlister med aluminiumdekor m.m.

ŠKODA Superb Combi Driver’s Edition
TDI 140 hk DSG 4x4 fr. 274.800 kr
Driver’s Edition Paketet innehåller: Bi-Xenon, Amundsen+
Navigation, Bluetoth, Eluppvärmt baksäte, Dragkrok, Elbaklucka, 3-ekrad multiratt, 17” aluhjul, Parksensor bak.

Bränsleförbrukning blandad körning Scout från 5,9 l / 100 km CO2 från 155 g / km, Yeti från 6,1 l / 100 km CO2 från 159 g / km,
Superb från 6,3 l / 100 km CO2 från 166 g / km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Stockholm
www.skodastockholm.se

BROMMA: Ulvsundavägen 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
SÄTRA: Murmästarvägen 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
TÄBY: Enhagsvägen 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör 11-16, Sön stängt
SÖDERTÄLJE: Forskargatan 15. Tel 08 779 339 25. Vard. 9-18, Lör 11-15, Sön stängt

Gilla oss på Facebook!
facebook.com/skodastockholm

Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.
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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.

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
&YRHJULSINSTËLLNINGAR
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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  FÖDDA


Ny adress
EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

Välkommen
Felicia!
Född 10/1.
Li Jancke och
Aleksander
Rosenberg,
mormor,
morfar och
gammelmormor.

Modica mulier AB
Samtalsterapi

Mottagning
 på Ekerö
För tidsbokning ring
076-798 64 55
www.modicamulier.se

Företagsstäd

Alex har fyllt
5 år!
Alltid lika go
och glad!
Kramar
från Charlie,
mamma
och pappa.

Stort grattis
till Henrik
Hybbinette,
som snart
klarat av 4
månader
pappaledighet med
bravur!

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

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Grattis
William Strate
på 13-årsdagen den 19/1
från mormor,
morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

  DÖDA




• Hilja Amanda Pettersson,
Ekerö, avled den 16 januari i
en ålder av 97 år.
• Stig Emanuel Granlund,
Ekerö, avled den 22 januari i
en ålder av 95 år.

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

Använd
RUT/ROT
avdraget till:
Hushållsarbeten
Barnpassning
Trädgårdsarbeten
Hantverksarbeten

Vår älskade

Minimitid 4 timmar per uppdrag,
inställelseavgift kan tillkomma

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

UTHYRES
Lokal i
Troxhammar Butiksby
070-456 81 71





b ld
EKERO

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

När lät du stämma
ditt piano senast?
Ring och boka tid!
0708-80 55 27
www.nordiskapiano.com

RANSC

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

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

när det gäller spetskompetens
inom IT och verksamhet.

Varmt välkommen med frågor eller besök!

www.itcnetwork.se

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

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

Anders Hjelm
Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31

Läs MN på nätet
malaro.com

Konsultbolagens
egen leverantör

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.

Kvalitet behöver
inte vara dyrt

STAFFAN och YVONNE
CARINA och LASSE
THORD och PHAITOON
GÖRAN och MALLIKA
Barnbarn och Barnbarnsbarn

H

T

RB

* 11 april 1925
har idag stilla insomnat
✝ 23 januari 2013

Begravningen äger rum fredagen
den 22 februari kl 15.00 i
Bromma kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund. Svar
om deltagande till IGNIS
Västerort via www.ignis.se eller
08-87 50 14 senast den
15 februari.
Tänk gärna på Alzheimerfonden
020-30 11 30.
Ett varmt tack till personalen på
Kullens äldreboende

Däckspecialisten!

O

Ulla Rådberg

Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
av evighetens vind

www.ekerobildbyra.se

Hans Melander,
tredje generationen

•M



• Klaras lillebror Leo,
son till Linda Sundh och
Per Bergstedt.
Välkommen! Mormor Gittan
och morfar Uffe.

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

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

familj | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G);:7GJ6G>'%&(

Bredband,
är det något
för mig?

Tillbehör
till datorn?

Installationshjälp
datorer /
program

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Bläck- eller
laserskrivare?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

w
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ADVOKATBYRÅ


DATA


ADVOKATBYRÅN

Brottmål

O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

MO

T

RANSC

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

D

IK

R

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17
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BEGRAVNINGSBYRÅ
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EN

560 349 30, 528 006 55

SFÖ

RBU

N

BILUTHYRING


BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista
Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

b ld
mälaröarna
motiv - miljöer

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

BILVÅRD


per införanden
exkl moms
Årsbokning gäller
Intresserad?
Ring 560 356 00
BILSERVICE


Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag
www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

ENTREPRENAD


LACKERING


M

Ekerö
Farmartjänst AB

Lilla Berga, Skå

Lackering
av köksluckor
och bilar
m.m. 0709-844 200

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

Telefon: 560 304 70

Telefon:

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

LOKALER

Vatten/avloppsanläggningar
Dränering/grund isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten
z





L O K A L E R
Allt inom bilvård
s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND
3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

FASTIGHETSSERVICE


av sly mm
& montering
UÖvrigt efter era önskemål

www.fsons.se
Tel: 560 47 111

hela
virkessortiment
www.ekesioo.se

08-560 304 54
070-555 15 08

ALLSERVICE AB

,62&HUWL¿HUDGH 
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

EKESIÖÖs

PLÅTSLAGERI


info@nyplat.se
www.nyplat.se

UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UStaketförsäljning

BYGGVAROR


Ring 08-560 377 44
www.emt.se

F’SONS
UBorttagning

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

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

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

FÄRGHANDEL


FÄRG TAPET
GOLV

Grundat 1921

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

Ekerö Färglager
Träkvista Torg



Färingsö Brunnservice
Clas Häggberg
070-538 88 72, kv 560 401 49
Niklas Howqvist
070-747 20 03
howqvist@gmail.com
Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

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




STÄDNING


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

560 301 00

VÄRMEPUMPAR
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

0705-94 23 19

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

Trygghet & Kvalitet
Service & reparationer
av alla bilmodeller
Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.
Auktoriserad
serviceverkstad för

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

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag



FÖNSTER


Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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

z

Se
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

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

070-733 65 26

L E D I G A

BRUNNSBORRNING


395:- resp 690:-

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

www.micklack.se

www.ekerobildbyra.se

Annonser på denna
sida kostar

CGS
Trädfällning

För hem och offentlig miljö

EKERO

BYRA

&

l
kake

TRÄD- & TOMTARBETEN


QKakel och klinker
QBadrumsrenoveringar
QGolvläggning – trä, plast, linoleum, textil
QUtnyttja ROT-avdraget

Person, lastbil & släp

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
BILDBYRÅER


golv

Service
Däck
Service •z Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

H

Ekerö Centrum

b er ga
Å-

Din verkstad
nära Dig

CHRISTER WERSÄLL AB

GOLV & KLINKER


| service för dig! 25

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

TAXI


Boka på ekerotaxi.se

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

Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under de senaste två
veckorna.
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Vad behöver du?

08-410 417 70

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

info@alltjanstpoolen.se

www.alltjanstpoolen.se

PENSIONÄRSTAXA
15 % lägre på ordinare taxa
för Er på Mälaröarna

15 JANUARI | ;dX_bXb_hijkb[dfEkebyhovsvägen eY^ ^_jjWi i[dWh[ l_Z
j[hl_dd_d]iY[djhWb[d_Ia$
 Ic_jd_d] \hd [d hZ`khieboYaW ia[h
l_ZLullehovsbron.
 IaWZ[]h[bi[ ia[h l_Z Tappströmsskolan ][dec Wjj d]ed jdZ[h [bZ f
[dfWff[hiaeh]$
16 JANUARI | ;dX_bXb_hkjiWjj\hiaWZ[]h[bi[ f [d fWha[h_d]ifbWji f Jungfrusundsvägen ][dec Wjj d]ed iah
idZ[h[jjZYa$
 ;jj hZ`kh Xb_h fahj l_Z Drottningholm.
 IjbZ Wl ceX_bj[b[\ed[h eY^ ^hbkhWh
ia[h kh [jj ecabZd_d]ihkc _ Tappströmsskolan.
IjbZWlX[di_dia[hkh[dfWha[hWZX_b_
Väsbyområdet.
17 JANUARI | Vid Färentuna kyrka blir

Körkort till
sommaren?


PÅ G

(undvik väntetiderna)

Bra ﬁnansiering! Bra öppettider!

MOPED - BIL - SLÄP

nyheter

MÄLARÖARNAS

Ekebyhovs slott
9 feb kl 14: Återvinningsbandet. Information om
föreningen. Kaféansvariga:
Gröna ön Adelsö.
10 feb kl 14: ”Trio med
Tuba” Swingmusik för
klarinett, tuba och piano.
Kaféansvariga: Folkpartiet Liberalerna. 16 feb kl
14: Kulturskolans elever
underhåller. Kaféansvariga:

22 JANUARI | IaWZ[]h[bi[ia[hdhd]ed[bZWhd[Z[d^kilW]dl_ZI`d][di
jhZ]hZi\h[d_d]_Närlunda.
23 JANUARI | Stöld genom inbrott i bil
ia[hl_ZKarusellplan":hejjd_d]^ebc$
;dX_b_Älvnäskjijji\hiaWZ[]h[bi[
Zd]ediahidZ[hZYa[d$
 ;d f[hied Xb_h hWffehj[hWZ \h ]hel
ebelb_]ahd_d]_Stenhamra.

Sopplunch
En god soppa tillagas och
något gott till kaffet äts
tillsammans. Träffen leds av
aktivitetssamordnare Ylva
Engström. Anmälan senast
tisdag eftermiddag 12 feb.
Kostnad 35 kr. 13 feb kl 11-14,

Stann- och strykfåglar
Fågelmatningar gästas alltid
av diverse vinterfåglar så
här års. I år besöks två olika

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

i säkra händer

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

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

18
25
22
20
17

EN

HEMSIDA www.malaro.com/mn

Lördagskul
Kom och sjung och ha kul
med Gocki och hennes kompis Kalle Kråka. Välkomna
alla barn från 3 år. 16 feb kl
13, biblioteket, Ekerö C.

matningar. Detta är ett utmärkt tillfälle för nybörjaren
att få en genomgång av vad
som kan ses på en fågelmatning en dag i februari. 17 feb,
samling kl 9 hos Urpo Könnömäki, Nyponvägen 7, Älby
hage. Därefter ca kl 10:30
till Iris Hjelm, Kaggeholmsvägen 24. Arr: Mälaröarnas
ornitologiska förening.

Kajutan, Pomonavägen 2,
Ekgården nb. Arr: Fritidsverksamhet för äldre/Ekerö
kommun.

H

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

21
4
4
8
6
3
19
2
7
4
9

27 JANUARI | 8hWdZ\hilWh[j ^`bf[h
WcXkbWdif[hiedWb[d Wjj bo\jW kff [d
person i SkönvikiechWcbWj$
IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[hl_Z?97
i Skå.
L_ZLovö kyrkaXb_h[jjhZ`khfahj
eY^ ojj[hb_]Wh[ [jj Xb_h fahj _ Drottningholm.

info@pcakuten.se

MO
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Utgivning 2013
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December

26 JANUARI | ;d X_b _ Stenhamra blir
kjiWjj\h_dXhejj$
?NärlundaXb_h[jjhZ`khfahj$
;dkdZkbWjXb_hiahcZeY^Ôo][h_l]
\hdGustavalund.
 IaWZ[]h[bi[ f [d X_b ia[h l_Z Fårhagsplan_Ij[d^WchW$

Som en effekt av den kalla och snörika vintern har viltolyckorna ökat markant på
Mälaröarna. Vilda djur söker sig ut på vägarna där det är lättare att ta sig fram än
i snöig terräng.
Under december och januari har ett stort antal rådjurs- och vildsvinsolyckor
inträffat runtom i kommunen. Alla vet dock inte vilka skyldigheter man har om
man råkar köra på ett vilt djur.
– Om man kör på ett djur är man skyldig att märka ut platsen med till exempel
en särskild remsa som man kan få hos polisen. Man ska också ringa 112 för att
anmäla händelsen så att polisen kan kalla ut viltvårdare som kan spåra upp eventuellt skadade djur, berättar Hans Kempe, Ekerö närpolis.

VERKSTAD
TRÄDGÅRD
z BILSERVICE
z BLOMMOR
z DÄCK & FÄLG
z BUTIK
z MASKINREP
z KAFÉ
z ENTREPRENAD
z ODLING
08-560 521 00
08-560 521 06
SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ z WWW.WMRMASKIN.SE
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PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 450 kr/år.
Betalas på bankgiro 837-0017
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PC Akuten

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
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VILTOLYCKOR ÖKAR


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

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

Följ oss på Facebook
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Mälaröarnas kammarorkester.
17 feb kl 14: Ett annat sätt
att resa – LPP (löses på
plats.) Se världen med fem
”gubbar”. Kaféansvariga:
Mälaröarnas konstförening.

FORTS FRÅN SIDAN 2

Var smart – Börja nu!
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

SFÖRBUN
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en del av alltjänstpoolen

Bortsprungen katt åter och
undulat bortflugen från Gustava
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www.ekerobudo.com
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Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

NYFIKEN?

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA 3 rok
Eldgarnsvägen 33.

EKERÖ BOKSKOGEN 3 rok
Gustavavägen 78.

EKERÖ BRUNNA 3 rok
Brunnavägen 25.

STENHAMRA 2 rok
Blåsbacksvägen 93.

STENHAMRA TÖRNBY 5 rok
Stenhamravägen 56.

EKERÖ VÄSBY 5 rok
Linvägen 26.

EKERÖ NÄRLUNDA 4 rok
Växthusvägen 45.

EKERÖ BRUNNA 2 rok
Kapplandsvägen 25.

EKERÖ BRITTGÅRDEN 4 rok
Brittgårdsvägen 44.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok
Ramundvägen 40.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 3 rok
Stjärtnäsvägen 36.

FÄRINGSÖ SÅNGA 3 rok
Säbyvikskullen 10.

MUNSÖ SÖDERBACKEN 4 rok
Söderbacksvägen 47.

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA 8 rok
Enbybacken 3.

STENHAMRA 5 rok
Hampusvägen 10.

MUNSÖ KVARNBYN 4 rok
Kvarnstugevägen 11.

Dags att flytta ut?
Vi har många som
vill flytta in.
Kontakta oss så ska vi berätta hur vi hittar
din köpare eller läs mer på svenskfast.se

WWW.SVENSKFAST.SE

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA 3 rok, ca 65 kvm

Sjönära

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ KUNGSHÄLL 3 rok, ca 137 kvm + 376 kvm

Strålande söderläge

Enorma ytor

Sjönära & Sjöutsikt

Sydvästvänd tomt

Verkstadsdel

ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT 2 874 kvm. EP 168 kWh/m²/år. Kungshäll 21. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

SMS:A 12471 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 1 879 kvm. Lägervägen 9. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, 64,8 kvm

EKERÖ ÄLVNÄS 3 rok, ca 40 kvm

Nytt kök och nymålade ytskikt

Ogenerat högt läge med fantastisk panoramavy över Mälaren
ACCEPTERAT PRIS 3 475 000 kr/bud. TOMT 1 501 kvm. Talgoxevägen 8. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 83569 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 kr/bud. AVGIFT 3 183 kr/månad. EP 99 kWh/m²/år. Björkuddsvägen 38A. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ BREDLÖT 6 rok, ca 162 kvm

Nybyggd familjevilla

Makalös vy över böljande åkrar

SMS:A 13139 TILL 71122

Vacker tomt med bästa sydvästläge

SMS:A 88099 TILL 71122

Charmigt hus med högt rofyllt läge

SMS:A 85128 TILL 71122

SMS:A 96275 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ GÄLLSTAÖ Parhus om 4 rok, 106 kvm

Sol hela dagen

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

Sjöglimt

Bästa gavelläge och altan med kvällssol

Allt i toppskick

ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT 91 kvm. EP Energideklaration är beställd. Parkterrassen 17. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

