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Ekgården
fortsätter
servering
Efter kraftiga protester har socialnämnden rivit
upp beslutet om att inskränka möjligheterna för
utomstående att äta lunch på Ekgården. | 12

DROGVANOR UTREDDA
Fler niondeklassare säger nej till alkohol och droger
visar den senaste drogvaneundersökningen bland
kommunens ungdomar. Men deras föräldrar dricker
alkohol i större utsträckning. | 16

❥

Mälarö

OMSORG

’’

”Om man tittar på rondellerna på Ekerö,
som är små och smidiga, så känns argumenten mot en rondell vid Kanton enbart
som undanflykter. Vi anser att de avgasspyende, oändliga köerna förbi Drottningholm
är betydligt mera störande för världsarvet än
en rondell vid Kanton som med största sannolikhet skulle lösa upp köerna” | 24 tyck

RÄDDNINGSINSATS AV FÄRJAN
En kvinna som gick igenom isen utanför Gällstaö, räddades av Ekeröledens färjepersonal. | 6

LANDSLAGSPLATS TILL ALBA
Emil Alba från Mälarö HF har blivit uttagen till Sveriges
landslag Team 16-trupp. Dessvärre fick Emil influensa
just före resan till Ryssland och kunde därför inte följa
med på landskampen. | 26 sporten

OKÄND KÄNDIS
S

MILJÖNÄMNDEN STÄNGER SKOLBYGGNADER
Miljönämnden stänger ett par av Träkvistaskolans byggnader efter upptäckt av mögel. Samtidigt pågår nu en
granskning av skolornas ventilationskontrollsprotokoll. | 4
Foto: Ewa Linnros

Jesper Tydén från Ekerö
har haft många huvudroller i de stora musikalerna
runt om i i Europa. Där är
han en välkänd stjärna i
musikalvärlden, i Sverige
är han än så länge en
”doldis”.| 18
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BILTVÄTT
Ren bil på 4 min!
Träkvista
08-560 300 96

på n cken
a

Bokslut!?

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

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


UTSTÄLLNINGAR

Kvalitetsglasögon till lägsta

PRISGARANTI

Ekebyhovs slott
23 feb-3 mars: Björn Ed
– ”Bygglek – en lekstad
med träfigurer”, Michael
Crisp – objekt i trä, järn och
skulptur. Arr: Mälaröarnas
konstförening.

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

Hantverksstallet
Ingegerd Alfredsson – skrot
och textilkonst. Till och med
3 mars. Öppet tor, fre, lör
och sön kl 11-16. Jungfrusund.

EVENEMANG


Utföres av legitimerad optiker. Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc.).
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Kortspel
Spela kort och ta en kopp
kaffe i Kajutan. Kaffe med
dopp, 15 kr. 18 feb kl 13-15,
Pomonavägen 2, Ekgården
nb. Arr: Fritidsverksamhet
för äldre/Ekerö kommun.

Boka tid
redan i
dag!
Erbj gäller t.o.m 28/2 -13
Kan ej kombineras med
andra erbjudanden
eller rabatter.

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

Bridge
Ekerö pensionärers bridgeklubb ordnar partävlingar
utan förhandsanmälan på
måndagar kl. 10 i ”Fabriken”

Vi bjuder alltid
på kaffe!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
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GUSTAVSHILL

Din personliga trädgårdsbutik
,mV½RRWHIXQIWXEEZHIXFmWXE
/SQSGLRNYXEZZEGOVEFPSQQSVSGLXEIRTEYWMZoVXGEJq
Äntligen går det att
börja förodla!
T. ex: chilipeppar, kronärtskocka
och aubergine

(ord. pris 92:-)

Fantastiska

HORTENSIOR
från våra växthus

99:-

(ord. pris 145:-)

)VFNYHERHIREKmPPIVXSQIPPIVWoPoRKXPEKVIXVmGOIV

MINIDRIVHUS
AIR med ventilation 38 x 24 cm

74:-

Skrivarkvällar
För dem som gillar att
skriva och är mellan 10-17
år. Varannan måndag under
våren. Ingen föranmälan. 18
feb kl 18-19.30, biblioteket,
Ekerö C.

VÄLKOMNA!
&PSQQSV8VmH&YWOEV
&YOIXXIV-RXIVM}V'EJq
Björkviksvägen 1, Färentuna
Öppet: Mån-fre 9-18, lör-sön 9-15
Tel 560 425 80  www.gustavshill.com

(gamla IT-ladan). Tisdagar och torsdagar arrangerar bridgeklubben Fantan
bridgespel kl. 10 i samma
lokal. Nya och gamla spelare
önskas välkomna.
Juridik kring god man
Rädda barnens årsmöte
19 feb kl 19. Efter förhandlingarna berättar Eva von
Scheele om juridiken kring
gode män. Ulrika Sandin,
god man för ensamkommande ungdomar, delar
med sig av sina erfarenheter. Kvällskaffe serveras. Alla
intresserade är välkomna.
Arr: Rädda barnen, Mälaröarna.
Skridsko
Skridskobanan vid Tranholmen öppnad för säsongen.
Banans sträckning kommer
förlängas vartefter förhållandena tillåter. Banan kommer att vara öppen så länge
isen är säker. Tranholmen,
Närlunda. Arr: Friluftsfrämjandet Mälaröarna.
Sopplunch
En god soppa tillagas, något
gott till kaffet ordnas och gemensam måltid. Träffen leds
av aktivitetssamordnare
Ylva Engström. Anmälan
senast tisdag eftermiddag
19 feb. Kostnad 35 kr. 20 feb
kl 11-14, Kajutan, Pomonavä-

gen 2, Ekgården nb.
Arr: Fritidsverksamhet för
äldre/Ekerö kommun.
Film
La prima cosa bella, regi:
Virzi, Italien 2010. Medlemskort i Filmstudion berättigar
till inträde till höstens samtliga filmer. Enstaka biljetter
får ej säljas. 21 feb kl 19.30,
Erskinesalen, Ekerö C.
Sagostund
Alla barn från ungefär 3 år
välkomna, småsyskon får
också följa med. 22 feb och 1
mars kl 10-10.30, biblioteket,
Ekerö C.
Föredrag
”Galopp genom Ekerös
forntid”, Alsnu vikingar
bjuder in till ett föredrag med
arkeologen Andreas Forsgren.
23 feb kl 14-16, Erskinesalen,
Ekerö C.
Pyssel
Pyssla och skapa med Susanna med olika material varje
lördag. För alla pysselsugna
barn och unga. 23 feb kl 12-15,
biblioteket, Ekerö C.
Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
28 februari)
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REDAKTION 08-560 358 00, red@malaroarnasnyheter.se
Utgivningsplan och kontaktuppgifter annonsbokning se fullständig
inforuta sist i tidningen på vår ”Larmet-går-sida”.
www.malaro.com/mn

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

EKERÖ NÄRLUNDA

Accepterat pris: 3 150 000:-

6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 130 kvm, biarea: 6 kvm
Tomt: 344 kvm

FÄRINGSÖ VIKSUND

Byggt: 1963, ombyggt 1975
Adress: Växthusvägen 17
Visas sön 17/2 11.30-12.15 och mån 18/2 17.30-18.00

Välkommen till detta trivsamma kedjehus med södervänd tomt, stor altan och garage med förrådsdel.
Huset erbjuder ett praktiskt arbetskök med öppenplanlösning mot matsal. Ljust och luftigt vardagsrum
med utgång till den ljuvliga altanen. 3 bra sovrum med möjlighet till 4 st. Här bor du lungt och skönt med
närhet till allt. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-3119.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 2 700 000:-

7 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 132 kvm
Tomt: 4 174 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 1900
Adress: Viksundsvägen 37
Visas sön 24/2 12.00-13.00

-TILLFÄLLE- Stor sjönära fastighet om 4174 kvm! Mycket trevlig sekelskiftesvilla med djupa nischer, stora
fönster och generös takhöjd. En villa med häftig arkitektur! Huset från 1886 är i två plan med stort
renoveringsbehov på insidan (bra skick utsidan). Högt i tak och underbar terrass mot Mälaren. Bergvärme
från 2008. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-3357.

EKERÖ SANDUDDEN
Accepterat pris: 1 295 000:-

Fast pris från 5 950 000:-

Tomt: 1 225 kvm Naturtomt
Adress: Kvartsstigen 5

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

Ring för visning!

Härlig byggklar tomt, i ett
uppvuxet villaområde med skog
och natur inpå knuten. Tomten
har ett lugnt läge längs med
återvändsgata. Området är
detaljplanerat och 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

Visas sön 24/2 15.00-16.00

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

EKERÖ SANDUDDEN
Fast pris från 5 045 000:-

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 24/2 15.00-16.00

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

Visas sön 24/2 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. 6 tomter kvar!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3294.
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Skolbyggnader stängs – mögel orsak
TRÄKVISTA | Miljönämnden
har beslutat att stänga två
skolpaviljonger på Träkvista
skola. Orsaken är att lokalerna har svåra fukt- och
mögelskador. Samtidigt
granskas nu protokollen för
obligatorisk ventilationskontroll av kommunens
skolor.
– Det var inte någon som
kunde bevisa att eleverna var
exponerade för mögel, men
däremot fanns det mögel i
husen, berättar Kjell- Erik
Börjesson (C), miljönämndens ordförande.
Till grund för beslutet att
stänga lokalerna ligger en
skrivelse från en personalgrupp om torra ögon, kliande
halsar och näsor, ständiga
förkylningar, huvudvärk och
trötthet. Även barnen hade
liknande symptom. Skrivelsen kom till miljönämnden i
december, men redan den 31
augusti 2012 inkom klagomål
från skolan till miljö- och
hälsoskyddskontoret. Detta
ledde till inspektion på skolan där ett ﬂertal brister i inomhusmiljön noterades. En
utredning gjordes därefter i
tre byggnader.
Resultatet visade bland
annat brister i ventilationssystemet, dålig lukt och indikationer på fuktskador av
okänd omfattning.

Ett möte hölls den 23 januari
med representanter från tekniska kontoret, Träkvistaskolan, miljö- och hälsoskyddskontoret samt produktion
förskola/skola. Man beslutade då att de tre byggnaderna
skulle utrymmas under maj
2013 och att tekniska kontoret fram till dess skulle vidta
åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och minska olägenheterna.
Under ett, som man skriver i ett pressmeddelande,
dramatiskt nämndmöte den
30 januari, bestämmer dock
miljönämnden att två av
skolpaviljongerna i Träkvista
skola ska stängas senast den
första mars i år.
– Att vi inte stänger omedelbart var ett hänsynstagande till verksamheten, därför
valde vi att ge verksamhetsutövaren en rimlig chans
att ﬂytta eleverna, förklarar
Kjell-Erik Börjesson.
Beslutet om att stänga paviljongerna togs av en enig
nämnd.
– När Träkvista skolas problem kom upp i en fullpackad nämndsal och skandalen
vecklade ut sig, tog ledamöterna för en gångs skull av
sig partikavajerna, lutade sig
över bordet och sa sina hjärtans mening utan att dölja
sin bestörtning, sorg och för-
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trytelse över hur våra barn
hade behandlats i årtionden,
och fortfarande behandlades,
säger Gunilla Towatt (MP),
2:e vice ordförande i miljönämnden.

”När Träkvista
skolas problem
kom upp i en
fullpackad nämndsal och skandalen
vecklade ut sig, tog
ledamöterna för en
gångs skull av sig
partikavajerna”.

Alliansen har tidigare beslutat att en ny kompletterande
skolbyggnad ska byggas på
Träkvista skola. Problemen
med paviljongerna har dock
pågått de senaste tio åren.
Varför har man inte vidtagit
åtgärder tidigare?
– Vi är mycket medvetna
om att de aktuella paviljongerna på Träkvista skola
är gamla och slitna. Det är
därför som om- och tillbyggnader av skolan just nu
pågår. Med anledning av miljönämndens beslut följer vi

nu försiktighetsprincipen och
ﬂyttar alla barn omedelbart.
Vi kommer att se till att skolundervisningen kan fortsätta
som tidigare och att omsorgen
om barnens hälsa kommer i
första hand, säger Peter Carpelan (M), kommunstyrelsens
ordförande.
Lena Heetveld är rektor på
Träkvista skola. Hon är trots
situationen nöjd med samarbetet med tekniska kontoret
och menar att de under åren
har gjort de åtgärder som
krävts för att paviljongerna ska
vara tjänliga.
– Men nu går det inte längre
och vi håller vi på att ﬂytta om.
Inga elever ska behöva utlokaliseras utan vi försöker att göra
plats för alla på skolan, säger
Lena Heetveld.
MN skrev i december om
stora brister vad beträffar de
obligatoriska ventilationskontrollerna (OVK) i skolorna. OVK gjordes 2011 och
samtliga kommunens skolor
ﬁck underkänt. Två år har
passerat, men ännu är inte
skolorna klara och ombesiktigade.
– Det är naturligtvis inte
bra att så många anläggningar
hade brister i OVK-besiktningen 2011. Ventilationen är
något som miljö- och hälsoskyddskontoret alltid tar upp i
samband med våra tillsynsbe-

”Vi kommer att se
till att skolundervisningen kan
fortsätta som tidigare och att omsorgen om barnens
hälsa kommer i
första hand”.

sök. Miljö- och hälsoskyddskontoret kräver att eventuella
brister i OVK-besiktningen
åtgärdas, likväl som andra
brister. Under de tillsynsbesök som gjordes på skolorna
under 2012, hade man i många
fall redan vidtagit, eller höll på
att vidta, åtgärder för att rätta
till de brister som påpekades i
OVK-protokollen, säger KjellErik Börjesson.
OVK-protokollen som tidigare fanns tillgängliga på
kommunens hemsida, är nu
borttagna därifrån. På statsarkitektkontoret gör man nu en
grundlig genomgång av protokollen, då dessa i sig har ett
ﬂertal brister. Flera luftﬂöden
är inte uppmätta, ett protokoll
visar att besiktningen är utförd 2013-03-15...
Den expertis som MN
tagit hjälp av från Funkis

(Funktionskontrollanterna i
Sverige), ställer sig frågande
till hur väl kontrollerna är utförda med tanke på det slarv
som ﬁnns i protokollen.
Då MN granskade rutinerna

kring OVK, hade byggnadsnämnden, som ska kontrollera att åtgärdsarbetet görs,
inte tagit del av OVK-arbetet.
– Tekniska kontoret har
inte haft ett bra system som
har larmat när de har behövt
gå ut och skicka påminnelser
och följa upp. Men nu ligger
det i systemet och vi får en
avrapportering till nämnden
i det vanliga internkontrollsystemet, där vi följer upp
alla andra delegationsbeslut,
berättar Lennart Nilsson(M),
ordförande i byggnadsnämnden.
Krister Skånberg (MP)
har nu skrivit en motion till
Ekerö kommunfullmäktige,
där han kräver en skärpning
av hanteringen. Han hänvisar
dels till dålig ventilation och
bristande kontroller, dels till
mögelskadorna i Träkvista
skola. Han skriver bland annat:
”Problemen tycks ha varit
kända länge för många barn
och anställda som arbetar i
skollokalerna många timmar om dagen, fem dagar i
veckan...
FORTS SID 6

KOM TILL ÅRETS

STORA
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.

EDARRINEG
R
N
I
E
SPLAN
M EN
TA HOESTNADSFRI KÖK
FÖR K

Hämta Puustellis nya Idébok 2013 eller beställ
den på www.puustelli.se

ULVSUNDAVÄGEN 21, BROMMA, TEL. 08 25 88 68

VINTERGRILLA!

299k
/kg

Ribeye!
Entrecôte
US Beef. USA.

299k
/kg

249k

Striploin!
Biff

/kg

US Beef. USA. Ett smakrikt
kött från köttrasdjuret Angus.

något delikat

ELLER BARA

vardagsmat?

o!

24

90
/st

Gott till svamprisott
Parmesanost

Se recept på ICA.se
Arborio/Carnaroliris

Engelmanns. Parmigiano Reggiano.

Zeta. 700 g. Jfr pris 35:57/kg.

Skogschampinjoner/
Portabello/Ostronskivling
Polen.

79k
/kg

79k
/kg

149k
/kg

Färdigt från delin!
Potatisgratäng

Färdigt från delin!
Rödvinssås

Quality meals.

Hälsingestintan. Chilli/choklad.

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

Priserna gäller vecka 8 t o m söndag 24/2-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Skolbyggnader...
FORTS FR SID 4 | ... För att de
politiskt ansvariga i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott,
barn- och utbildningsnämnden,
byggnadsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden,
miljönämnden och tekniska
nämnden i fortsättningen ska
bli informerade om allvarliga
missförhållanden i kommunens verksamheter och lokaler och kunna ingripa så tidigt
som möjligt, behöver kommunfullmäktige ställa krav på
snabb, transparent och laglydig hantering av kommunala
ärenden.”
MN kommer att följa upp
detta samt resultatet av
granskningen av OVKprotokollen.
Från alliansen har man beslutat om ett omfattande investeringsprogram för de skolor
som ännu inte har genomgått
en upprustning och ombyggnad.
– Det gäller till exempel nu
aktuella Träkvista skola. I
nuläget gör tekniska kontoret allt som är möjligt för
att påskynda processen med
att hitta ersättningslokaler
för berörda elever. Parallellt
prioriteras ombyggnation av
beﬁntliga lokaler. Dessutom
pågår ombyggnadsarbetet på
Färentuna skola och inom
kort på Närlunda skola, säger
Peter Carpelan.
EWA LINNROS

Kvinna som gick genom
isen räddades av färjan
JUNGFRUSUND | Ekeröledens färja blev räddningen för den kvinna som gick
igenom isen på Mälaren
söndagen den 3 februari.

kunde bege sig till den nödställda omedelbart.
– När vi närmade oss stod
kvinnan upp, men när vi
hade ungefär 100 meter kvar,
försvann hon ner i vattnet
igen, berättar Fredrik Meijer.

Det var vid 10.30-tiden som
larmet gick om att en kvinna
gått igenom isen mellan ön
Estbröte utanför Gällstaö och
Vårberg i södra Stockholm.
Det är Sweden rescue, den
rikstäckande svenska sjöräddningen som får in den
här typen av larm via SOS
Alarm. Sweden rescue går
sedan ut med ett allmänt anrop till tänkbara räddningsenheter.
– Vi var precis där det
hände och kunde komma dit
fort, berättar Fredrik Meijer,
befälhavare på färjan som begav sig för att undsätta kvinnan.
En boende på Vårbysidan
hade sett kvinnan gå igenom
isen och larmade. Kvinnan
hade hamnat i vattnet ett
par gånger men lyckats ta sig
upp.
När larmet kom skulle
färjan just gå in i traﬁk men
hade turligt nog inte hunnit börja släppa på bilar utan

Ombord

på färjan fanns
utöver honom själv, en maskinist och den som säljer
biljetterna,”däcksman” som
den här dagen var en gravid
kvinna i sjätte månaden.
– Det var de två som ﬁck
göra grovjobbet. De använde
en så kallad rescue sling. Det
är som en stor håv som man
har en snara i. Man snarar helt
enkelt in personen så det gäller att få den över personen,
förklarar Fredrik Meijer.
De lyckades att få håven
runt kvinnan men de kunde
inte dra upp henne hela vägen. Det var tungt och dessutom stod de två på färjan på
den nedfällda klaffen som var
mycket hal.
– Det var där det tog stopp
för själva lyftet eftersom det
var både tungt och halt. Det
fanns risk att maskinisten
och däcksman skulle åka i
det kalla vattnet själva. Men

det som var så fantastiskt var
att det då kom två brandmän
springandes över isen från
Vårbylandet. De hade med
sig en ﬂytande bår. De sprang
ungefär där kvinnan hade
gått ut på isen. Det var väldigt
modigt av dem, säger Fredrik
Meijer.
De två brandmännen följdes

av en tredje och de kom upp
på färjan och kunde hjälpa till
att dra upp kvinnan. Sedan
bar det av i snabb fart till färjeläget vid Jungfrusund där
ambulanshelikopter väntade.
Kvinnan fördes till Karolinska
universitetssjukhuset
i Solna. Då var hennes tillstånd allvarligt men inte livshotande. MN har inte lyckats
få mer information om hur
det gick för kvinnan.
Även om isarna är tjocka

ﬁnns det alltid svaga punkter. I det här fallet inträffade
incidenten där farleden går
vilket innebär att stora partier
är öppet vatten. I faktarutan
några riktlinjer för säkrare isvistelse.

FAKTA SÄKERHET PÅ ISEN


>> Vanliga svaga områden är tillflöden, frånflöden,
sund, uddar, utsläpp och grund. Vid broar, bryggor,
vass och branta klippor som kan reflektera värmestrålning.
Ojämn isläggning: vindbrunnar och områden som
senare fått is. Råkar och båtrännor. Under snö.

>> Isen bör vara minst 10 centimeter tjock för att
man ska ge sig ut på den. Tunnare is kan hålla, men
risken är då stor för att isen har svagheter som är
svåra att upptäcka. Dessutom är det svårt att ta sig
upp om man går igenom långt ut på tunn is.

>> Var uppmärksam på skiftningar i isens utseende.
Mörkare fläckar är ofta ett tecken på svagare is. Men
även mycket ljusa områden kan vara svag is. Var misstänksam mot alla förändringar i isen.
Använd ispiken för att kontrollera isens tjocklek och
bärighet. Kan man slå två hårda slag med piken på
samma ställe utan att det går hål, är isen stark. Slår
man igenom isen på ett slag, är isen tveksam. Tränger
det upp vatten på isen där man slagit hål är det en
tydlig varningssignal att isen är svag.
Håll låg fart och pröva isen regelbundet med ispiken.

Källa: www.issakerhet.se där mer information om säkerhet på is finns.

EWA LINNROS

Priserna gäller för v 08 (18/2–24/2 2013)

Fläsklägg
Ursprung Sverige. Rimmad.
Max 2 köp/hushåll.




Laxﬁlé i bit

/kg

2

för
Isterband 2-pack, Lunchkorv 3-pack
Gudruns. 300–360 g. Jfr pris 41:66–50:00/kg.







 
Odlad Norge.
Salmo salar.





/kg

Vår egen

TA ETT GRÖNT ÅR MED ICA


/kg




/hg

Jonagold

Skagenröra

ICA. Belgien/Holland. Klass 1. Max 5 kg/hushåll.

Jfr pris 199:00/kg.

Skå

Käre Gud. Vi tackar dig för
maten du ger oss. Vi ber att
du ser efter alla människor
som lider av hunger och
hjälper oss att räcka ut våra
händer och erbjuda dem vår
hjälp. Amen.

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 24 FEBRUARI
Adelsö kyrka 18.00
SINNESROGUDSTJÄNST
Lizen Anterud, sång: Rebecka Kaplan
Sturk, orgel/piano: Gudrun Pettersson
ONSDAG 27 FEBRUARI
Hos Martin Almqvist, Munsö 18.00
HUSMÖTE Lizen Anterud
SÖNDAG 3 MARS
Munsö kyrka 11.00
SÖNDAGSMÄSSA Karin Frödinger
orgel: Mait Thoäng

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 20 FEBRUARI
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA Staffan Eklund
SÖNDAG 24 FEBRUARI
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Lizen Anterud
orgel: Helena Hansson
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST – KAMPEN
FÖR ATT BLI ACCEPTERAD
Mårten Mårtensson, musik: Helena
Hansson. Middag 50:Film: Det sjunde inseglet
ONSDAG 27 FEBRUARI
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA I TAIZÉTON Jonas Gräslund
SÖNDAG 3 MARS
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Staffan Eklund, sång:
Hanna Baldwin, orgel: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST Jonas
Gräslund, orgel: Helena Hansson

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING
LÖRDAGAR KL 12.00-13.00
29/2 Att bli accepterad - tro och
tvivel Barbro Arlinger, Marianne
Abrahamsson
3/3 Klaragården – intervju med
Inger Sandin

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 20 FEBRUARI
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA Yngve Göransson
SÖNDAG 24 FEBRUARI
Hilleshögs kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Lars Brattgård, sång Marianne Caesar
ONSDAG 27 FEBRUARI
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA Lars Brattgård
SÖNDAG 3 MARS
Sånga kyrka 11.00
GUDSTJÄNST Yngve Göransson
SING-ALONG med önskepsalmer

Bladspenat- och
fetaostsoppa från
Colombia

Jämställdhet minskar hungern
– Kursen om mansrollen har förändrat mitt liv. Men inte bara mitt, utan
också min hustrus och mina barns liv.
Henrique Caal i Guatemala återkommer ständigt till utbildning och
kunskap. Som basen för sin och familjens trygghet. Som grunden till
hans respekt för sin omgivning, sin hustru och sin familj.
Kvinnors ställning har en tydlig koppling till välfärdsnivån
världen över. Trots att kvinnor står för hälften av arbetskraften i
jordbruket är deras tillgång till makt
och inflytande ofta minimal. Kvin”Att männen i det
nor och flickor hämtar vatten och lahär samhället saknar
gar maten men äter sist. De står för
kunskap leder till att
ungefär 66 procent av allt arbete i
världen men får bara 10 procent av de saknar respekt för
inkomsterna och endast en procent sin familj, sina grannar
av all egendom.
och sina föräldrar.”
Statistik från FN:s jordbruksorgan, FAO, visar att om fler kvinnor
fick möjlighet att bruka jorden på samma villkor som män kan
skördarna i världen öka så mycket att mellan 100 och 150 miljoner människor skulle slippa gå hungriga.
Henrique har gått en kurs om mansrollen. Kursen synliggör och problematiserar könsrollerna och är en del av ett projekt som syftar till att
stärka landsbygdens befolkning i Guatemala. Svenska kyrkans internationella arbete stöttar projektet.
– Innan kursen var jag som många andra män omkring mig. Jag saknade respekt för min hustru och mina barn. Kursen har motiverat mig
att skicka barnen till skolan, att hjälpa till mer hemma. Att männen i
det här samhället saknar kunskap leder till att de saknar respekt för sin
familj, sina grannar och sina föräldrar.
Svenska kyrkans projekt för jämställdhet bidrar på ett avgörande sätt
till att öka jämställdheten och minska hunger i Guatemala.

LOVÖ FÖRSAMLING
TISDAG 19 FEBRUARI
hos Ing-Marie Rydebjörk,
Pagebyggnaden 19.00
08-759 02 95
FASTEANDAKT, Christer Kivi
SÖNDAG 24 FEBRUARI
Drottningholms slottskyrka 16.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST Christer
Kivi, Chorus Stockholmia, dirigent: Eva
Boström, orgel: Leif Asp
TISDAG 26 FEBRUARI
Hos Helena Björnum,
Lambarudd 19.00
070-440 02 51
FASTEANDAKT, Christer Kivi
SÖNDAG 3 MARS
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Jonas Gräslund,
orgel: Torbjörn Gustavsson

VÄRLDENS
MUSIK

TORSDAG 28/2
Klockargården Lovö kl 13.30
Musikgruppen RAAduo, Kaj
Magnusson och Stellan Sagvik,
spelar musik från olika
kulturer och berättar
om sångerna, länderna
och alla spännande
instrument de
använder som banjo,
bouzouki, bandolin,
ﬁol, kontrabas,
munspel, klarinetter,
tvärﬂöjt och mungiga.

5 portioner

1 grön paprika
1 röd paprika
1 gul lök
1/4 grön chili
1 stor potatis
50 g färsk bladspenat
3 röda tomater
3 vitlöksklyftor
4 msk olivolja
200 g fetaost
ett knippe färsk basilika
ett knippe färsk oregano
ett stänk paprikapulver
salt & peppar
Gör så här:
Kärna ur paprikan och chilin och
skär i bitar. Skala och hacka löken.
Skala och skiva potatisen. Hacka
tomaterna. Fräs paprika, chili, pressad vitlök, lök och potatis kort i oljan. Häll på ca 9 dl vatten. Tillsätt
tomaterna, paprikapulver salt och
peppar. Koka 10 minuter. Avsluta
med att lägga i tärnad fetaost, basilika, oregano samt spenaten och rör
om. Smaka av med salt och peppar.
Tänk på:
Välj varor som producerats med
miljö och människor i åtanke t ex
Fairtradecertifierade och ekologiska
varor.

GE BORT EN MATKASSE
FRÅN 50 KR/MÅNAD
Svenska kyrkans matkasse utrotar
hunger och ger människor möjlighet
att försörja sig och själva utveckla
sina liv. Tillsammans utrotar vi
hungern – stöd Svenska kyrkans
internationella arbete varje månad.
Gå till: matkasse.svenskakyrkan.se

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

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

118KVM Ekerö Sandudden, Siktvägen 4

249 KVM Ekerö Träkvista, Kapellvägen 2

-BARNVÄNLIG IDYLL- Fin 1-plansvilla med stor härlig ogenerad trädgård i populära Sandudden. Modern med 3 sovrum, stort kök o rymligt vardagsrum. Tvättstuga/groventré o helkaklat
badrum m golvvärme. Sjönära med närhet till badplats o småbåtshamn. Bra solläge. Besiktigad.

-EN/TVÅFAMILJSBOENDE/KONTOR- Stor villa m centralt läge i Ekerö tätort. Här finns möjlighet till boende för både 1 eller 2 familjer alternativt en företagsdel. 3 rum och kök + 5 rum
och kök + källare m garage, dusch och bastu. Låga driftskostnader, bergvärme -05. Ringmärkt!

Typ: Villa Byggår: 1999 Boarea: 118 kvm
Rum: 4 Tomt: 969 kvm
Energideklaration:117kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1965 Boarea: 199 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 8 Tomt: 833 kvm
Energideklaration:81kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

/Accepterat pris: 4 295 000 kr

149 KVM Ekerö Närlunda, Oranievägen 5
Typ: Villa Byggår: 1985 Boarea: 149 kvm
Rum: 6 Tomt: 836 kvm
Energideklaration:71kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

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

Accepterat pris: 3 950 000 kr

224 KVM Ekerö Brunna, Brunnavägen 41
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 790 000 kr

153 KVM Ekerö Träkvista, Sidenvägen 31
Typ: Kedjehus Byggår: 1961 Boarea: 123 kvm
Biarea: 30 kvm Rum: 6 Tomt: 467 kvm
Energideklaration: 94 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Typ: Villa Byggår: 1963 Boarea: 162 kvm
Biarea: 62 kvm Rum: 6 Tomt: 920 kvm
Energideklaration:166kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 995 000 kr

126 KVM Ekerö Träkvista, Nedergårdsvägen 8
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 975 000 kr

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

Typ: Villa Byggår: 2006 Boarea: 126 kvm
Rum: 5 Tomt: 544 kvm
Energideklaration:52kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

/Accepterat pris: 3 950 000 kr

Du når oss på 08-560 328 40
eller på ekero@maklarringen.se
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148KVM Ekerö Älvnäs, Flugsnapparvägen 4
Typ: Villa Byggår: 1994 Boarea: 148 kvm
Rum: 6 Tomt: 787 kvm
Energideklaration:62kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82
Telefon: 08-560 328 40
Mail: ekero@maklarringen.se
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108KVM Ekerö Gällstaö, Stormansgränd 32
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 650 000 kr

265 KVM Ekerö Väsby, Timotejvägen 1
Typ: Villa Byggår: 1977 Boarea: 116 kvm
Biarea: 149 kvm Rum: 7 Tomt: 975 kvm
Energideklaration:78kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

x

x

x

x


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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 680 000 kr

61KVM Ekerö Centrum, Tegelbruksvägen 7E
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 150 000 kr

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1988/89 Boarea: 61 kvm
Rum: 2 Våning: 2 Avgift: 4 673 kr/mån Hiss: Ja
Energideklaration:84kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 300 000 kr

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

110KVM Ekerö Sandudden, Singelgränd 14
Typ: Villa Byggår: 2000 Boarea: 89 kvm
Biarea: 21 kvm Rum: 4 Tomt: 279 kvm
Energideklaration:118kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 200 000 kr

212 KVM Ekerö Sundby, Labensky Plan 6
-BOSTAD/FÖRETAG- Stor villa, perfekt om man vill kombinera bostad och arbete. Hiss i huset!
Öppen fiber. Nära buss, skola, förskola och affär. Fri utsikt, söderläge! Välskött, bytt kök, 4-5
sovrum, stora ytor bra förvaring. Bergvärme -09. Garage + växthus. Härlig trädgård. Ringmärkt!

203KVM Ekerö Tappsund, Paradisvägen 9

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 695 000 kr

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

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

Accepterat pris: 4 250 000 kr

131 KVM Ekerö Helgö, Sten Banérs Väg 5
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 825 000 kr

141 KVM Ekerö Älvnäs, Rödhakevägen 6B
Typ: Villa Byggår: 2010 Boarea: 132 kvm
Biarea: 9 kvm Rum: 5 Tomt: 1 008 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 300 000 kr

145KVM Färingsö Troxhammar, Troxhammar Byväg 25
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 925 000 kr

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

Typ: Villa Byggår: 2003 Boarea: 145 kvm
Rum: 5 Tomt: 1 923 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 650 000 kr

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

140KVM Färingsö Stenhamra, Axvägen 1

108KVM Färingsö Stenhamra, Lupingränd 2B

-BRA SOLLÄGE- Omtyckt 1,5-plansvilla med vacker trädgård, garage och 2 förråd. Allt välskött
och i bra skick. Villan har 4-5 sovrum, renoverat kök, vardagsrum med braskamin. Uteplats och
plan trädgård med sydvästläge. Ringmärkt!

-LÄTTSAMT BOENDE- 1-plans atriumhus. 4 rok varav 3 sovrum. 2 omgjorda badrum. Kök
med separat matplats. Separat förråd om ca 8 kvm. Liten skyddad trädgård med syd-öst läge.
Garage i länga. Barnvänligt område med bilfri gångväg till skola och daghem. Besiktigad.

Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 140 kvm
Rum: 5 Tomt: 769 kvm
Energideklaration: 78 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1970 Boarea: 108 kvm
Rum: 4 Tomt: 170 kvm
Energideklaration:80kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 695 000 kr

150KVM Färingsö Hilleshög, Hilleshögsvägen 20
Typ: Villa Byggår: 1929 Boarea: 130 kvm
Biarea: 20 kvm Rum: 5 Tomt: 2 140 kvm
Energideklaration: 186 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 995 000 kr

125KVM Ekerö Väsby

166KVM Ekerö Knalleborg

Adress: Hampvägen 54
Typ: Radhus Byggår: 1969 Boarea: 125 kvm
Rum: 5 Tomt: 171 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Adress: Knalleborgsvägen 7E
Typ: Radhus Byggår: 1975 Boarea: 116 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 6 Tomt: 158 kvm
Energideklaration: 81 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 350 000 kr

Accepterat pris: 2 595 000 kr

Accepterat pris: 3 150 000 kr

166KVM Ekerö Knalleborg

172 KVM Ekerö Gräsåker

172 KVM Ekerö Gräsåker

172KVM Ekerö Gräsåker

Adress: Knalleborgsvägen 16E
Typ: Villa Byggår: 1976 Boarea: 116 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 6 Tomt: 158 kvm
Energideklaration: 75 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Adress: Gräsåkersvägen 29F
Typ: Radhus Byggår: 1971 Boarea: 116 kvm
Biarea: 56 kvm Rum: 6 Tomt: 188 kvm
Energideklaration:59kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Adress: Gräsåkersvägen 47A
Typ: Radhus Byggår: 1971 Boarea: 116 kvm
Biarea: 56 kvm Rum: 5 Tomt: 188 kvm
Energideklaration: 80 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Adress: Gräsåkersvägen 51B
Typ: Radhus Byggår: 1971 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!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 750 000 kr

Accepterat pris: 2 950 000 kr

Accepterat pris: 2 695 000 kr

Accepterat pris: 2 650 000 kr

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

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
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Lunchserveringen
kvar på Ekgården
EKERÖ | Ekgårdens lunchservering för anhöriga och
utomstående blir kvar. Efter
starka reaktioner har socialnämnden ändrat sig. Dock
ska kostnader och prissättning ses över.

anhöriga i en neutral miljö,
var några av de synpunkter
som kom fram när MN skrev
om frågan i mitten av januari.
Nu reagerar de som brukar
äta lunch på Ekgården med
glädje när de får ta emot beskedet.
– Det låter fantastiskt roligt, säger Rune Frisén, som
besöker serveringen varje
söndag tillsammans med
sin fru som bor på Ekgården.
Sedan han ﬁck beskedet har
han varit orolig över hur det
ska påverka henne att mista
ett av de få avbrotten i vardagen som måltiderna har
erbjudit.

– Vi har inte bara lyssnat på
alla de synpunkter som kommit in. Vi har också tagit till
oss att de som hört av sig har
haft en poäng med att möjligheten till att äta tillsammans
är en av de få guldkanter som
många gamla får i vardagen,
säger Staffan Strömbäck (M),
socialnämndens ordförande.
Den indragna lunchserveringen var ett resultat av den
återkommande översynen
av kommunens kostnader
och ett beslut om att minska
2013 års budget med 430 000
kronor. Denna summa beräknades vara kostnaden för
luncherna till utomstående.

”Vi pensionärer
betalar ju också
skatt och borde
få något för
våra pengar”

 LÄGET
– Bilarna är deﬁnitivt inga stadsjeepar, även om jag kan
hålla med om att de ser lite stora ut. Det är samma storlek
som på de bilar vi hade förut även om karossutformningen
gör att de ser större ut. Upphandlingarna har följt konstens
alla regler och vi har valt de billigaste alternativen som uppfyller våra krav.
Vad används bilarna till?

Efter protester river socialtjänsten upp sitt beslut om att stoppa lunchserveringen för utomstående på Ekgården.
Foto: Lo Bäcklinder

sionärer betalar ju också skatt
och borde få något för våra
pengar, säger han.
Han har inte mycket att
säga om en eventuell prishöjning, men konstaterar
att under de år han ätit på
Ekgården har priset höjts
från 38 kronor till 65 kronor
för en måltid med dessert.
En höjning på 27 kronor som
han tycker är ganska ansenlig.
Staffan Strömbäck har dock

Ytterligare en person, som
MN pratat med och som
ätit regelbundet i matsalen
under tio år, är glad över beskedet.
– Det låter jättebra. Vi pen-

Läsare har hört av sig till MN och undrat om det verkligen
är rimligt att en ekokommun som Ekerö köper in tre nya
”stadsjeepar” för att användas av socialtjänsten.

... med socialtjänstens nya bilar, Johan Pehrsson,
socialchef?

Ännu har inte förändring-

arna trätt i kraft men upprördheten över beslutet har
varit stor. Trivselaspekten
och möjligheten till att få
näringsriktig mat för många
isolerade pensionärer samt
betydelsen av samvaro med

Socialtjänstens nya
bilar väcker funderingar

kontaktat de personer som
hört av sig med synpunkter
på beslutet och kan konstatera att de ﬂesta av dem inte
har något emot att betala ytterligare lite mer än de 55 kro-

nor som lunch utan efterrätt
kostar idag.
– Nu har vi gett tjänstemännen i uppdrag att utreda
ärendet och återkomma till
socialnämndens sammanträde den 13 februari med ett
förslag på hur vi kan minska
kommunens kostnader för
lunchserveringen, säger han.
I utredningen kommer
nämndkontoret bland annat
se över om serveringen ska
anpassas till att eventuellt
endast gälla för pensionärer
och anhöriga samt hur kostnaderna kan anpassas för att
rymmas inom den aktuella
budgeten.
LO BÄCKLINDER

– De används av socialtjänsten i deras arbete bland annat
med att transportera barn vid omhändertaganden och måste
då kunna ha utrymme för barnvagnar till exempel. Även äldreomsorgen och missbruksenheten kan behöva använda bilarna.
Ett krav har varit att det ska vara säkra bilar ur arbetsmiljösynpunkt eftersom personalen ofta kör långa sträckor och besöker
till exempel familjehem och institutioner över hela landet.
Vad används bilarna till?

– Under själva upphandlingen uppfyllde de kriterierna
för att klassas som miljöbil enligt statliga förordningen SFS
2009:1 som var den vid tiden gällande lagstiftningen. Jag vet
att reglerna har ändrats sedan dess och jag vågar inte svara på
om de fortfarande gör det.
LO BÄCKLINDER

Nya stipendier och prispengar
KOMMUNEN | I samband med den kulturgala som kommunen planerar att organisera den 14 mars kommer en del nya
priser och stipendier att delas ut tillsammans med dem som
redan delats ut under de senaste åren. I år kan kommunmedborgarna nominera personer till såväl ”Årets kulturpris”,
”Årets idrottsprestation”, ”Årets hjälte”, som kultur-, ungdomskultur-, ungdomsledar- och idrottsstipendium.
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Passa också på att träffa Mäklarringen Ekerö.
Välkommen!
Handelsbanken
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Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

EKERÖ ÄLBY - ENVÄGEN 6

EKERÖ NÄRLUNDA - ÅKERÖVÄGEN 6

EKERÖ SANDUDDEN - SANDUDDSVÄGEN 42

Välhållen villa, sjöglimt. Sidohus 50kvm, generationsbo?
Parkliknande tomt ev styckbar. Lantlig idyll nära stan...
Pris 4.495.000 kr / bud Kvm 102+50
Visas Ring för visningstid Ekerö 08-560 304 22

Välhållen familjevilla om 220 kvm i eftersökt läge. Fin SVvänd tomt. Bergvärme ger låga driftskostnader.
Pris 4.350.000 kr / bud Kvm 120+100
Visas Ring för visningstid Ekerö 08-560 304 22

Fin sjövy över Mälarvik. Stilsäker villa av hög klass.
Väldisponerad med nyskickskänsla
Pris 4.950.000 kr / bud Kvm 153
Visas Ring för visningstid Ekerö 08-560 304 22

Energiprestanda 76 kWh/m², år

Energiprestanda 70 kWh/m², år

Energiprestanda kWh/m², år Energiklass X

EKERÖ GRÄSÅKER
GRÄSÅKERSVÄGEN 41E
Tillbyggt med 5-6 möjliga
sovrum. Välhållet. Idylliskt
läge vid grönområde.
Pris 2.795.000 kr / bud
Kvm 122 + 58
Visas Ring för visningstid
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 67 kWh/m², år

EKERÖ SANDUDDEN 4:A
MÄLARVYN 11 - 55+
12 mån. avgiftsfritt.
Påkostad. Två balkonger
mot Mälaren.
Accepterat pris 2.795.000 kr
Kvm 127 Avgift 7.242 kr
Visas Ring för visningstid
Ekerö 08-560 304 22

Säljtankar?
Ring mig redan idag.
Flyttströmmen mellan Ekerö & Bromma är ett faktum.
Många lägenhetssäljare i Bromma är villaköpare på
Ekerö & vice versa. Vi har genom vårt Brommakontor
spekulanterna som kan göra din bostadsaffär
smidigare.
Välkommen att bli nöjd du också!
Fastighetsmäklare Niklas Bergsten 08-560 304 22

Energiprestanda 106 kWh/m², år

Såld!

BLACKEBERG 2:A
WERGELANDSGATAN 40

STENHAMRA TÖRNBY
STENHAMRAVÄGEN

Ljus välplanerad. Balkong i
syd. Låg avgift, nära T-bana.

Stenkast från Mälaren. Plan
tomt i fritt läge ca 250 kvm.
Lugnt lantligt läge!

Invid Tappström med fin
sjövy. Vacker våning med
närhet till butiker, buss m.m

Pris 1.250.000 kr / bud
Kvm 1.981 Visas Ring för info
Ekerö 08-560 304 22

Kvm 91 Avgift 7.998 kr
Ekerö 08-560 304 22

Pris 1.495.000 kr / bud
Kvm 58 Avgift 2.500 kr
Visas Sön 17/2 11.30-12.30 &
mån 18/2 18.00-18.30
Bromma 08-26 29 29
Energiprestanda 207 kWh/m², år

EKERÖ CENTRUM 3.5:A
PRÅMVÄGEN 6E

Energiprestanda 95 kWh/m², år

BLACKEBERG 3.5:A
BJÖRNSONSGATAN 152

TRANEBERG 3:A
TRANEBERGSVSVÄGEN 38

BROMMA
NOCKEBYHOV 1:A
MÄLARBLICK 7

Stilfullt boende 2 balkonger.
Nära T-bana & butiker

Nyrenoverad. Balkong i
söder. Nära T-bana, butiker

Pris 2.695.000 kr / bud
Kvm 81 Avgift 3.338 kr
Visas Ring för visningstid
Bromma 08 - 26 29 29

Accepterat pris 3.185.000 kr
Kvm 71 Avgift 2.998 kr
Visas Ring för visningstid
Bromma 08-26 29 29

Stenkast till Mälaren.
Accepterat pris 1.290.000 kr
Kvm 31 Avgift 1.434 kr
Visas Sön 17/2 & mån 18/2
Bromma 08-26 29 29

Energiprestanda 134 kWh/m², år

Energiprestanda 123 kWh/m², år

Energiprestanda 160 kWh/m², år

NORRA ÄNGBY 1:A
BJÖRKETORPSVÄGEN 11

MARIEHÄLL 3:A
ALPVÄGEN 18

BROMMA ALVIK
ALVIKS TORN

Bekymmersfritt yteffektivt
boende 5 min. från T-bana.

Nyproduktion vid Alviks
Torg invid Mälaren.
Kontakta oss så berättar vi
mer.
'

Pris 1.095.000 kr/ bud
Kvm 28 Avgift 1.762 kr
Visas Ring för visningstid
Bromma 08-26 29 29

Ljust gavelläge med fri vy ut
mot Bällstaån. Stilfullt
renoverad.
Accepterat pris 2.295.000 kr
Kvm 80 Avgift 5.664 kr
Visas Sön 17/2 13.30-14.30 &
mån 18/2 18.30-19.00
Bromma 08-26 29 29

Energiprestanda 76 kWh/m², år

Energiprestanda 173 kWh/m², år

Bromma 08-26 29 29

www.husmanhagberg.se
Välkommen till Jungfrusundsvägen 1 vid Träkvista Torg eller Alviksvägen 25 Bromma. Se fler fina saluobjekt på husmanhagberg.se
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Medborgare får säga sitt
Kommunen startar medborgarpaneler
TAPPSTRÖM | Ekerö
kommun söker nu efter
medborgare till ”medborgarpaneler”. Detta är inte
helt nytt, 2008 startades
E-paneler för att bredda
dialogen mellan invånarna
i kommunen och politikerna.
– I syfte att utöka dialogen
med medborgarna i Ekerö
kommun, tog jag och moderaterna initiativ till e-paneler eller medborgarpaneler. Det är en mötesplats via
Internet för att fånga upp
vad mälaröborna tycker om
den övergripande stadsplaneringen, berättar Peter
Carpelan (M), kommunstyrelsens ordförande.
I första hand handlar
det nu om utvecklingen av
Ekerö centrum och Stenhamra centrum.
– Där är det viktigt att vi
får en stor delaktighet från
medborgarnas sida och att
politikerna får betydelsefulla signaler om att vi är på
rätt väg. Dessa synpunkter
kommer att ligga till grund
för de beslut som senare tas
om detaljplanernas utformning, fortsätter Peter Carpelan.
Panelerna är ett verktyg

MÄLARÖARNA | Ett
rekordstort antal fågelspanare anslöt sig den
sista helgen i januari till
Sveriges ornitologiska
förenings fågelräkning
”Vinterfåglar inpå knuten”.
I år hade deltagarna mer
nära nog fördubblats 7och
bland fåglarna hamnade
pilfinken i topp.

som möjliggör att mycket
kan göras via webben, men
man vill inte utesluta de
fysiska mötena. Det är inte
heller enbart kommunens
invånare som kan delta i
medborgarpanelerna.

”Ett sätt att nå
människor som
normalt inte kan
eller vill delta”

– Vi gör ingen begränsning
om det är någon som bor i
Bromma som kanske funderar på att flytta till Ekerö.
Då kan det bli en särskild
grupp, de som tittar på
Ekerö utifrån. Det blir fokusgrupper som är oerhört
värdefulla för oss. Det blir
också ett bra underlag för
våra förtroendevalda, säger
Johan Elfver, pressansvarig
på Ekerö kommun.
Utöver detta kommer kommunen också att bjuda in
till rundvandring i Ekerö
och Stenhamra centrum.
Detta blir den 13 och 20
april. Då behöver man inte
vara med i panelen, då är

Rekordstort antal
fågelrapportörer

Som ett sätt att utöka dialogen mellan medborgarna och kommunen
startas nu medborgarpaneler där diskussioner om aktuella, lokala frågor ska diskuteras.
Foto: Lo Bäcklinder

alla välkomna. Det är för att
bidra till det fysiska mötet.
Vad beträffar medborgarpanelerna kommer man till
att börja med se hur stort
gensvar det blir och samla
intresseanmälningar.
– Medborgarpaneler tror
jag är ett sätt att nå människor som normalt inte kan
eller vill delta i de vanliga
stormöten som kommunen bjuder in till. Det finns
möjligheter att hemma
vid datorn lämna sina synpunkter och delta i sam-

hällsutvecklingen på ett
enkelt sätt. Vi får då möjligheter till en ökad delaktighet för alla medborgare,
även om du till exempel är
en småbarnsförälder med
svårigheter att prioritera
kvällsmöten. Men vi öppnar även för möjligheten att
brevledes kunna lämna sina
synpunkter på frågor som
kommunen och politiken
vill ha svar på, avslutar Peter Carpelan.
EWA LINNROS

Ekerö hamnade på tredje
plats när fågelintresserade
privatpersoner, skolor och
dagis i tjugosex av Stockholms läns kommuner spanade mot sina fågelbord och
räknade de fåglar som samlats där.
Vid tidningens pressläggning hade 105 rapportörer
kommit in med sina resultat.
– Förra året kom det in
ett sextiotal rapporter och
ökningen tror jag bland annat beror på att Mälaröarnas
nyheter skrev om det och
att det har pratats mycket på
TV och i radio om arrangemanget, säger Gigi Sahlstrand, representant för
Mälaröarnas ornitologiska
förening och det kvinnliga
fågelskådarnätverket Rapphönan.
Att pilfink, talgoxe och
blåmes hamnar i topp är

ingen större överraskning
tycker hon, även om talgoxen är vanligast i övriga
Stockholm. Anledningen
till det är skillnaden mellan
fågellivet i stads- och landsbygdsmiljö.
– Det sorgliga är att grönfinken som tidigare varit i
topp hamnar först på femte
plats. Det är ett resultat
av att den under senare år
drabbats av en parasit som
gjort att många fåglar dött.
Räkningen visar att arten
inte återhämtat sig ännu.
LO BÄCKLINDER

TOPP FEM

VINTERFÅGLAR I
EKERÖ KOMMUN

>> Pilfink, 787
>> Talgoxe, 575
>> Blåmes, 477
>> Koltrast, 395
>> Grönfink, 339
Källa: Sveriges
ornitologiska förening

Hela familjens

startar tisdagen
den 26 februari kl 8.00 i

VERITASKLINIKEN
,ƵƐůćŬĂƌŵŽƩĂŐŶŝŶŐ
EƵćǀĞŶŵĞĚĞŶ
ĂƌŶůćŬĂƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͊

Välkomna in och fynda!

Reakatalogen hittar ni
på vår hemsida www.ekero.uis.se
eller i Bokhandeln
Följ oss gärna på Facebook ”Mälaröarnas Bokhandel”
Telefon: 08-560 354 61 zEkerö Centrum
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Fler nyktra niondeklassare
MÄLARÖARNA | Fler helnyktra niondeklassare,
stor alkoholkonsumtion
bland föräldrarna och
nedgång i narkotikaanvändning bland niondeklassarna. Detta är några
av de resultat som 2012
års drogvaneundersökning
bland kommunens ungdomar visar. Fortfarande är
dock tjejerna i gymnasieålder en grupp som både
röker, dricker och mår
dåligt i stor utsträckning.
För sjätte gången har Ekerö
kommun deltagit i den stora
drogvaneundersökning som
görs vartannat år bland en
stor del av Stockholmskommunerna.
Vid den första mätningen
2002 låg Mälaröungdomarna
väldigt högt när det gäller
användning av både alkohol
och droger, men sedan dess
tycks det som om kommunens målmedvetna drogförebyggande arbeta har gett
resultat.
– Alkohol är fortfarande
den drog som vi har mest
problem med, men det är
glädjande att se att bland niondeklassarna har andelen
ungdomar som är helnyktra
ökat från 34 procent till 53,
berättar Annika Magnusson,

kommunens drogsamordnare.
Därmed kan man konstatera att för första gången under
den tid som undersökningen
pågått är andelen niondeklassare som inte dricker större
än gruppen som gör det.
Annika Magnusson har
noga gått igenom undersökningsresultaten, hittat de
siffror som sticker ut mest
och anger några exempel.
– Trots att ungdomarna säger att deras föräldrar dricker
alkohol i större utsträckning
än i övriga kommuner så visar undersökningen att andelen ungdomar som inte får
dricka för sina föräldrar ökat
från 60 procent 2002 till 71
procent 2012.
Även andelen ungdomar
som ”storkonsumerar” alkohol, vilket innebär mer än
18 centiliter starksprit eller
motsvarande i veckan, har
minskat i kommunen. Den
siffra som låg på 66 procent
bland dem som gick i årskurs
två på gymnasiet 2002 har
sjunkit till 46 procent 2012.
Bland niondeklassarna gäller
samma trend och 43 procent
har blivit 19 procent.
När det kommer till rökningen har en kraftig minskning skett bland eleverna

i årskurs nio. Vid 2002 års
undersökning angav 36 procent att de rökte “dagligen”
eller “ibland” och motsvarande siffra är nu 16 procent,
vilket är densamma som för
genomsnittet bland de övriga
av länets kommuner som deltar i undersökningen.

”Det är glädjande
att se att bland
niondeklassarna
har andelen
ungdomar som är
nyktra ökat”
– Det har dock skett en ökning i rökningen under senare åren bland de äldre
eleverna och särskilt tjejerna
i årskurs två i gymnasiet.
Det ﬁnns ett samband mellan alkoholkonsumtion och
rökning och den ﬂickgruppen har en hög alkoholkonsumtion, vilket delvis kan
förklara att de röker i högre
utsträckning.
När det gäller ﬂickorna i

årskurs två har andelen som
”storkonsumerar”
alkohol
ökat från 45 procent 2010 till
46 procent, men siffrorna

ligger fortfarande under rekordåret 2002 då de låg på 66
procent. Det som utmärker
de senaste resultaten är att
ﬂickor i årskurs 2, storkonsumerar alkohol i en högre
utsträckning än pojkarna,
vilket är uppseendeväckande
eftersom det aldrig tidigare
hänt, sedan undersökningens startades.
– Det är svårt att säga något
om orsakerna kring förändringarna i siffrorna. Vissa av
de positiva resultaten skulle
kunna vara ett resultat av att
internetkulturen breder ut
sig och att man inte utsätts
för samma grupptryck när
man umgås via nätet, men
tillgång, föräldrarnas inställning och andra faktorer spelar också in.
– Kommunens alkoholförebyggande arbete och budskapet om nolltolerans till
ungdomarnas alkoholkonsumtion bland föräldrarna,
har också inverkan liksom
allmänna strömningar i samhället. Men resurserna räcker
inte till för att göra några djupare analyser av orsakssamband, säger Annika Magnusson.
När det gäller narkotikaanvändning har den varierat
kraftigt under åren. Bland niondeklassarna har den sjun-

kit till en rekordlåg nivå. År
2002 var det 13 procent som
sa att de använt narkotika någon gång och 2012 var siffran
3 procent, vilket kan jämföras
med länssnittet som är 9 procent.
Bland ungdomarna i gymna-

siet har siffrorna svängt kraftigt under åren, men generellt
sett har ﬂickorna i årskurs två
ökat från 13 procent till 20
och pojkarna ligger fortfarande på 25 procent även om
siffran varierat under åren.

”Cannabis är
fortfarande den
vanligaste drogen
och står för
86 procent i
årskurs nio”

– Cannabis är fortfarande den
vanligaste drogen och står för
86 procent i årskurs nio och
96 procent i årskurs två.
När det kommer till avsnittet psykisk hälsa, är de mest
alarmerande uppgifterna att
ﬂickor i årskurs två i gymnasiet ofta upplever sig vara
deppiga eller ledsna. Här har

siffran stigit från 30 procent
2010 till 49 procent 2012. En
siffra som går hand i hand
med dem som visar att ﬂickorna i den årskursen också
dricker och röker mer än andra, men inte säger något om
orsak och verkan i sammanhanget.
Själva undersökningen som

görs av ett marknadsundersökningsföretag bygger
på frågeformulär som delas
ut till alla elever i kommunens högstadieskolor och
gymnasierna i de kommuner som deltar i undersökningen. Enkäterna är anonyma och svarsfrekvensen
är förhållandevis hög med
90 procent svarande bland
niondeklassarna och 60
procent bland eleverna i årskurs två.
När sammanställningen
och analysen är klar får
kommunens politiker ta del
av resultaten för att ta med
dem i beräkningen inför
kommande
resursfördelningar.
– Vi ser undersökningen
dels som en uppföljning
av de insatser vi gör i kommunen, dels som ett planeringsverktyg för framtiden.
LO BÄCKLINDER

Vill förmedla kunskap om forntidshistoria
EKERÖ | Den 23 februari
bjuder Alsnu vikingar
in till ”Galopp genom
Mälaröarnas forntid”, ett
föredrag med syftet att öka
kunskapen om vikingatida
historia.
– Vikingaaktiviteter är oftast enklare att ha när det är
sommar och man kan vara
ute. Då tänkte vi att vi redan
nu måste engagera och inspirera såväl våra medlemmar som mälaröbor till att
göra allt det roliga i sommar,
säger Malin Rikardsdotter
från föreningen Alsnu vikingar.
Föreningen är ideell och

dess mål är att just lära ut om
det vikingatida arv som ﬁnns
på Mälaröarna.
– Vi vill med det här föredraget se till att lägstanivån
på kunskapen är väldigt hög
i föreningen, men också förmedla kunskap till allmänheten och väcka intresse. Ju
ﬂer som blir intresserade av
Mälaröarnas forntidshistoria,
desto bättre, fortsätter Malin
Rikardsdotter.
Vikingabandet

Medvind
kommer att välkomna åhörarna med lite musik. Det
blir först en sammanfattning
av Mälaröarnas historia från
stenålder till och med medel-

tid. En galopp genom historien helt enkelt. Därefter i den
andra timmen, blir det ett
fördjupande föredrag. Det är
arkeologen Andreas Forsgren
som föreläser. Han har jobbat
på Birka de senaste somrarna,
var i Egypten förra vintern
och på ﬂera utgrävningar så
sent som i höstas. Han har
även grävt på Lovö. Andreas
Forsgren är specialist på vikingatiden.
– I stort tänkte jag tala om
de mest intressanta och fascinerande av Mälaröarnas
många fornlämningar och
berätta lite om dem, från
stenålder via bronsålder,
järnålder och vikingatid in i

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
STENHAMRA
GYM&REHAB
www.stenhamragym.se, Tel: 0708-96 29 55

medeltid, berättar Andreas
Forsgren.
Det kommer bland annat
att handla om de stora gravhögarna ute vid Munsö, runristningen på Hillersjöhällen
ute på Färingsö, fornlämningar på Helgö och ruinerna
i närheten av Adelsö kyrka.
Det kommer även att ﬁnnas
tid att ställa frågor.
Den andra delen av före-

draget kommer att speciﬁkt
handla om vikingatiden.
– Det är en oerhört dynamisk tid i Skandinaviens
förhistoria. Mälaröarna håller något av en särställning
i Skandinavien under vi-

kingatiden, inte minst med
Birka på Björkö. Men det
ﬁnns oerhört mycket mer
intressant från vikingatiden
här ute än bara Birka. Även
här kommer jag att berätta
lite om det fantastiska fornlämningsbeståndet i form
av gravhögar, runristningar
och gårdslämningar som
ﬁnns från vikingatiden här
ute och självfallet även berätta en del om samhället i
stort på den tiden, berättar
Andreas Forsgren och fortsätter:
– Det som främst fascinerar mig med vikingarna är
hur så få kunde göra så stor
inverkan. Vi har aldrig va-

rit särskilt välbefolkade här
uppe i Skandinavien, men
trots det kunde folket här
från kalla Norden göra sig ett
namn i och få stort inﬂytande
över områden som sträckte
sig ända från mellanöstern
till Nordamerika. Fornlämningarna och de föremål som
vi arkeologer hittar vid utgrävningar, om vilka jag skall
berätta och visa bilder på, bär
vittnesmål över denna fantastiska epok, avslutar Andreas Forsgren.
Föredraget kommer att
hållas i Erskinesalen i Ekerö
centrum.
<N8C@EEIFJ

Ekerö vårdcentral söker en

MEDICINSK SEKRETERARE
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 8 mars.
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
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Medborgarpaneler
Vill du vara med och påverka utvecklingen
av Ekerö- och Stenhamra centrum?
Deltagare i medborgarpanelerna för centrumutveckling kommer dels
att få svara på frågor via webb- och skriftliga enkäter, dels delta i
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QR-kod: Scanna QR-koden med din smartphone
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Musikalstjärna i Europa – okänd här
Han har gjort huvudrollerna i
de stora musikalerna runt om
i Europa. I flera europeiska
länder är han en välkänd stjärna
i musikalvärlden, men här
hemma är han en doldis…än så
länge.
Jesper Tydén tar emot i hemmet på
Kafévägen på Ekerö. Här bor han
med sin fru och dotter i huset som
en gång var det kafé som givit upphov till gatunamnet.
Det första, beskrivande ordet på
Jesper som dyker upp är ödmjukhet.
När han berättar om sin karriär gör
han det liksom i förbifarten, som
om det inte är något speciellt. Berättelsen i sig visar dock att han har gått
från klarhet till klarhet och gjort en
helt fantastisk artistisk resa.
Jesper föddes 1975. Båda föräldrarna är musiker. Mamma jobbar
idag som skolchef för kulturskolan
Kulturama. Pappa valde först juridiken före det osäkra artistlivet men
idag är han tillbaka till musiken och
är konserthuschef på Berwaldhallen.
Familjen ﬂyttade till Ekerö då
Jesper skulle börja tredje klass. Han
gick i Ekebyhovskolan till sjuan, sedan blev det Adolf Fredriks musikskola.
– I och med Adolf Fredrik blir
man insjungen i den svenska körrepertoaren. Mitt körintresse fortsatte
hela musikhögskoletiden och jag
sjöng aktivt i en mängd olika körer
och körensembler. Jag ﬁck åka på en
massa turnéer vilket var jättehäftigt, men så småningom nådde jag
till en punkt då jag kände att jag vill
vidare, berättar Jesper.
Han sökte och kom in på ”Artisten”

i Göteborg, det enda universitet för
musikalutbildning som ﬁnns i Norden. Efter det tog han det första steget mot den internationella scenen.
– Det är min kurskamrat Alex
Lycke och hans bror Fredriks fel att
jag hamnade i Tyskland, säger Jesper och skrattar.
Fredrik Lycke hade fått jobb i
Berlin, en av huvudrollerna i en
ny Disneymusikal, Ringaren från
Notre Dame.
– Alex och jag hade ett sommarjobb i Jönköping där vi gjorde en
musikal. Vi ﬁck lyssna på skivan
med musiken till Ringaren från
Notre Dame och kände att vi måste
bara söka till produktionen.
Första audition var turligt nog i
Stockholm. Jesper och Alex kom
vidare till slutaudition i Berlin och
ﬁck ett årskontrakt. De medverkade
i ensemblen men de var också andrabesättning till en av huvudrollerna.

– Vi ﬁck hoppa in många gånger och
jag ﬁck verkligen blodad tand, även
om det var tufft också. Vi hade åtta
föreställningar i veckan under ett år
och dessutom repetitioner dagtid.
Man har inget liv utanför. Men vi
var 24 olika nationaliteter som jobbade ihop och det var fantastiskt.
Sedan dess har det rullat på. Han
har inte behövt söka jobben aktivt,
de har snarare kommit till honom.
– Det är en tuff bransch och i vanliga fall hör man om hårda auditions
och vassa armbågar. I mitt fall har
det snarare varit trevligt och man
har sagt: ”skulle du ha lust att göra
det här?” Men hamnar man på en
viss nivå så blir det så, men det är
ingenting man kan ta för självklart.
Man är aldrig bättre än sin sista föreställning. Det är alltid upp till bevis,
säger Jesper ödmjukt.

”Det var magiskt men
också rätt nervöst när
man spelar huvudrollen i en sådan gigantisk
uppsättning inför
en publik med 7000
åskådare.”

Det blev tio år i Tyskland, Schweiz
och Österrike bland annat, tio år
fyllda med huvudroller i stora uppsättningar som Miss Saigon, Jesus
Christ Super Star, Les Miserables,
Sweeney och Robin Hood för att
nämna några.
– Tony i West Side Story var antagligen det största jobb jag har
gjort. Det var i Bregenz i Österrike
som har världens största scen på
vatten. Bara scenograﬁn kostade
10 miljoner euro. Wienersymfonikerna kompade i källaren. Två hela
danskompanier och 150 medverkande. Det var magiskt men också
rätt nervöst när man spelar huvudrollen i en sådan gigantisk uppsättning inför en publik med 7000
åskådare, säger Jesper, åter med den
ödmjuka eftertanken där han inte
tar något för givet.
Han träffade sin fru Stefanie när
han sjöng på en turné med tre andra
solister, Stefanie var en av körtjejerna. Idag är de gifta, har ﬂyttat till
Sverige och har en dotter på två och
ett halvt år.
– Vi hade en lång, ansträngande
turné och jag spelade Les Miserables
samtidigt. Det blev lite för mycket.

Jag kände att nu räcker det, jag
måste ladda batterierna och landa.
De bestämde sig för Sverige,
Stefanie fick jobb med en gång och
sedan kom deras dotter.
– Då kände jag att nu vill jag
verka här men inte slå mig in på
den svenska marknaden. Dels för
att jag vet av erfarenhet att det tar
tid att etablera sig, dels för att jag
behövde ladda om, jag var trött,
förklarar Jesper och fortsätter:
– Det är en nyttig paus att få landa i någon slags verklighet först,
att bli pappa, skaffa familj och hus
och att få vardagen att fungera.
Det var inte helt lätt i början, jag
är oerhört präglad av det liv jag har
levt och att identifiera mig som en
sångare och artist, förklarar Jesper.
Nu arbetar han delvis på Kulturama
med musikaleleverna och delvis på
ett annat estetiskt gymnasium med
sångeleverna.
– Det är jätteroligt och fantastiskt
att få ge någonting tillbaka.
Artistkarriären har han dock inte
lagt på hyllan. I september har han
bland annat fått ett erbjudande om
att göra fjorton förställningar på
operan i München och göra Don
Quijote.
Vad gör han då om tio år?
– Jag skulle vilja producera och
även skriva mer musik som har
en koppling till scenen och musikdramatiken. Jag vill även utveckla det jag håller på med nu på
Kulturama, det vill säga att regissera. Men också att komma vidare
inom sången och rollerna, att
hitta sådana där jag känner att här
har jag något att ge och att berätta
som känns viktigt. Jag har genom
åren spelat förste älskare. Där känner jag att jag har börjat bli lite för
gammal, jag börjar känna mig fånig i de rollerna. Det som intresserar mig är den seriösa teaterbiten och musikdramat. Sweeney
Todd var till exempel fantastiskt,
den borde operan i Stockholm sätta upp tycker jag, säger Jesper och
ler lite pilimariskt.
– Är du lite nyfiken på att uppträda i Sverige ändå?
– Visst är jag sugen på den
svenska marknaden. Jag har ju
aldrig haft möjlighet att spela på
svenska utöver den där produktionen i Jönköping, avslutar Jesper.
Håll ögonen öppna, kanske vi
får se honom på de svenska scenerna framöver...

EWA LINNROS

Översta bilden: Jesper Tydén tillsammans med Ina Trabesinger i ”Les miserables” från
Graz Opera house. Mellersta bilden: Jesper Tydén och Ruby Rosales i ”Miss Saigon”.
Nedersta bilden: Jesper Tydén i sitt hem på Ekerö, framför en av de väggmålningar som
härstammar från det kafe som givit namn till Kafévägen.

Namn Jesper Tydén
Bor Ekerö
Gör Sångare, pedagog
Favoritställe på Mälaröarna Helgö
Oanad talang Matlagning
Bäst med att bo utomlands Det är den här frihetskänslan av att
känna att man är någon annanstans. Jag älskar att bara gå omkring
och känna: här har jag aldrig varit.
Bäst med att bo i Sverige Det är familjen, alla traditioner och
vattnet.

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

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå
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Ekebyhovs slotts bibliotek på familjen Ihres tid med böcker från golv till tak. När det var
som mest böcker täcktes även några fönster av bokhyllor. Det mest intressanta med
biblioteket var den enorma handskriftssamlingen som fanns här.

Ett bokband från 1600-talet fann Frédéric Elfver då han gjorde en inventering av biblioteket 2009. På insidan av bokbandets pärm finns en del ”klottrade” bokstäver och
också en text som dessvärre är svårtydd.

Frédéric Elfver har samlat den litteratur
som fanns kvar från Ihres. Detta förvaras
bakom glas i biblioteket. Foto: Ewa Linnros

medan han varsamt visar upp fragmentet.
– Det roliga är att det faktiskt står
skrivet någonting. Någon har övat
på att skriva en bokstav som ser ut
som ett g eller ett j. Sedan står här
”anno 1629 13 aprilis” och det står
också ”Israel Olofsson”. Sedan ser
jag inte vad som står, men ofta brukar det vara att man skrivit vem
man har fått boken av. Antingen har
Israel fått boken eller också har han
givit den till någon.
Frédéric fann också oinbundet
material. Ofta köptes böckerna med
enkla pappersomslag, sedan band
man in dem själv. På riktigt ﬁna slott
hade man en egen bokbindare anställd.
De oinbundna böckerna fanns
framförallt i underskåpen. De kommer från 1700-talets bibliotek och
hade lika gärna kunnat råka kastas.
Nu är materialet uppställt i en av
bokhyllorna och skyddat bakom
glasdörrar. Här ﬁnns även en del
andra böcker som är sparade. Det är
i mångt och mycket inte från Ihres
bibliotek utan rör sig i stor utsträckning om andra bokdonationer.

Albrecht Olof Ihre som bodde på
slottet under 1800-talet hade sina
egna idéer. Han sa till sin arvinge att
om denne inte avlade sin studentexamen i latin och grekiska för att
kunde läsa alla böckerna, skulle han
heller inte få ärva biblioteket.
– Man såg alltså biblioteket som
ett bruksbibliotek, det var någonting
man skulle använda. Under ryttmästarens barndom hölls alltid biblioteket låst. Senare ﬁck hans syster
Anna en nyckel. Hon var den enda
som var intresserad av gamla böcker, fortsätter Frédéric.
Han har en vision för hur biblioteket skulle kunna utvecklas och
åter bli mer av ett bruksbibliotek.
– Jag tycker att det här rummet
förtjänar ett lite bättre öde. Det
handlar inte om att återskapa Ihres
bibliotek, det är inte ens teoretiskt
möjligt. Men man kanske kunde ha
någon form av tematisk satsning och
göra det till en del av det aktiva kulturarvet i kommunen. Vi har till exempel kopplingen till trädgårdarna
härute med de fantastiska fruktodlingarna. Kanske ett specialbibliotek om pomologi eller om kokbokskonst i Mälardalen. Lägg lite kärlek
på det, skapa ett referensbibliotek
som ﬁnns tillgängligt och som talar
till dagens Ekebyhovs slotts behov,
avslutar Frédéric.
Visst har han rätt. Det förtjänar
ett bättre öde. Det är ett underbart
rum med det rätta lugnet för att slå
sig ner och försjunka i en god bok.

Ett bibliotek värt en renässans
Ekebyhovs slott är en av kommunens kulturskatter. Här kan
kommuninvånarna njuta av
konstutställningar, musikuppträdanden och föredrag. Något
som däremot kommit lite i
skymundan är slottets bibliotek, ett vackert rum som en
gång var överfyllt med allsköns
litteratur.
Första gången Frédéric Elfver såg
biblioteket på Ekebyhovs slott var
när han skulle förbereda sin bröllopsfest på slottet. Frédéric, som är
doktorand i numismatik (läran om
mynt och sedlar) på institutionen
för arkeologi och antikens kultur, är
också bokkunnig.
– Jag kände väl till bibliotekets
upphovsman, Johan Ihre den äldre
och jag visste vad biblioteket hade
varit en gång. Därför blev jag lite
ledsen när jag kom hit och såg att det
blivit lite av en avstjälpningsplats,
berättar Frédéric.
Vi träffas i biblioteket en kall vinterdag. Genom fönstren syns snön
falla. En gång i tiden kunde man
dock inte se ut genom ett par av
fönstren, eftersom de var täckta av
bokhyllor.
– Johan Ihre var en praktiker. Det
var inte utsikten som var viktig, säger Frédéric.
Frédéric föreslog och ﬁck igenom att få göra en inventering av
biblioteket. 2009 plockade Frédéric tillsammans med två assistenter ned samtliga böcker från hyllorna.

Det var mycket material från nedlagda skolbibliotek, men min tanke var att försöka identiﬁera om
det fanns rester kvar av Ihres bibliotek, framförallt det som byggdes upp under 1700-talet av Johan
Ihre den äldre, den store språkforskaren. Han gav ut en stor bok om
svenska dialekter bland annat. Han
var en mycket lärd person, förklarar Frédéric.
Ihres

ursprungliga biblioteket
hade böcker med en stor del lärd
kunskap. Det mest intressanta
med biblioteket var den enorma
handskriftssamlingen som fanns
här.
– Det var ﬂera lårar med hundratals handskrifter från olika
tidevarv. Det var allt från reseskildringar,
trädgårdsböcker,
språkvetenskap till brevsamlingar
och släktpapper, berättar Frédéric.
Handskriftssamlingen kom i
donation i två olika omgångar till
Katarina Rediviva, det stora biblioteket vid Uppsala universitet.
Det var 1909 och 1911.
Bibliotikarie Anders Grape kom
till Ekebyhovs slott 1909 och träffade ryttmästare Johan Ihre som
levde och var verksam under
1900-talets början. Grape gjorde
en förteckning över den handskriftssamling som fanns, inklusive en inledning om slottet och
släkten Ihre och dess boksamling.
Det tog Grape ungefär 40 år att
gå igenom de hundratals ovärderliga skrifterna. Den stora mer-

30 % rabatt

parten av det som fanns i det här
biblioteket ﬁnns i Uppsala. Det var
nog tur eftersom det visade sig att
familjen Ihre inte hade råd att hålla
slottet och sålde det till kommunen,
säger Frédéric och fortsätter:
– Men även innan hade man
avyttrat böcker inom släkten, till
andra boksamlare och andra institutioner. Vid den tidpunkten var
bibliotek som levande organismer
som gärna ﬁck växa och man bytte
med varandra.

”Lägg lite kärlek på det,
skapa ett
referensbibliotek som
finns tillgängligt.”

Delar av biblioteket såldes på
Sothebys i England. Försäljningen
inbringade då en miljon kronor.
Många böcker såldes sedan åter till
Sverige. Men även om mycket såldes fann Frédéric Elfver böcker som
härstammar från Ihres bibliotek.
– I ett av underskåpen i bakkant
ner mot sockeln, hittade jag ett
fragment av ett bokband. Det som
är borta är den främre pärmen,
kapitälet på bokryggen och hela
bokblocket. Fragmentet av den
bakre bokpärmen visar att det är
ett skinnband. Det har öppningar
för snören så att man kunnat knyta ihop boken. Det är ingen titel
tryckt på ryggen, berättar Frédéric

Men vad fanns i Ihres bibliotek då
det var fyllt av böcker från golv till
tak?
– Johan Ihre var väl lite grann av
en allvetare som hade allting från
A till Ö. Det kunde vara klosterbeskrivningar eller om att resa i Österlandet eller en bok om ﬁskar. Fick
man en fråga så skulle man kunna
besvara den, berättar Frédéric.

EWA LINNROS
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| 50 år sedan

('

En mystisk annons, en isbro
och solidaritet i gamla spalter
50 ÅR SEDAN | En isbro,
en solidarisk idrottsförening och en mystisk,
men bestämd uppfordran
är något av allt det som
Mälaröarnas nyheters
läsare får stifta bekantskap
med för femtio år sedan.
En riktigt kall vinter och
kraftiga isar är åtminstone
till glädje för björköborna
under början av året 1963.
Minst 30-35 centimeter tjock
Mälaris mellan Adelsö och
Björkö utgör en attraktiv
vägförbindelse för de annars
förhållandevis isolerade 25
öborna som är bofasta året
runt på Björkö vid den tiden.
”Handelsmännens bilar traﬁkerar i år Björkö och rullar
på isbron ända fram till stugdörren och levererar sina
varor. Tack vare det bastanta
taket över Rans rike har
björköborna i detta avseende
rentav fått storstadsservice”,
skriver Mälaröarnas nyheter.
Munsö idrottsförening an-

nonserar att de planerar att
ﬁra sitt 40-årsjubileum den
16 februari på Rastaholme.
”Vi hoppas kunna bjuda på
ett genomgående trevligt
program med middag samt
dans till Lasses kvartett” häl-

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

STENHAMRA / KVARTSSTIGEN 2

TRIVSELHUS ANNO 2003
Accepterat pris: 3 475 000 kr / Area: 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 och helkaklade badrum.

Fru Helfrid Norberg flankeras vid Munsö IF:s 40-årsjubileumsbankett av
Rudolf Bocklind (t.h.) och Axel Gabrielsson som var med och startade
föreningen.

sar styrelsen och meddelar
även att kuvertavgiften är 20
kronor.
Ett par nummer senare följs
mötet upp och tidningen kan
återberätta att jubileet blir en
mycket trivsam tillställning.
Bland hundratalet deltagare
återﬁnns tre av föreningens
stiftare: Rudolf Rooklind,
föreningens förste ordförande
”Nenne” Norberg och Gösta
Land. Det framgår att ”talen
vid middagsbordet inte var
många och välgörande korta”
och att en praktfull blomsterkorg skänktes av Olle Axelsson, bollspelare från ﬂydda
tider. Den lottades ut under

kvällen och pengarna gick till
en sjuk medlem.
Slutligen konstaterades
att ”så ﬂitiga som pojkarna
var på dansgolvet borde man
redan ha hunnit långt med
konditionsträningen inför
kommande fotbollssäsong”.

STENHAMRA C / STRANDVÄGEN 10

I ytterligare en annons,

GAMLA STENHAMRA

men med mer kryptiskt
innehåll, uppmanas alla
styrelsemedlemmar i Ekerö
föräldraförening att vänligen ringa 302 41 snarast
möjligt. Underskrivet av
”Ordföranden”.
LO BÄCKLINDER

Accepterat pris: 2 975 000 kr / Area: 110 + 150
kvm /Tomtarea: 1 535 kvm / Trevlig villa m källare,
fristående dubbelgarage och ny luftvattenvärmepump. Plan trädgårdstomt med hörnläge nära bad,
skolor, affär och busshållplats. Låg driftkostnad.
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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Lekfull utställning

Poet från Svartsjö med i
nyutkommen diktsamling

EKEBYHOV | ”Bygglek – en
lekstad med träfigurer” är
titeln på den utställning som
börjar sista helgen i februari
i Ekebyhovs slottsgalleri. Det
är två herrar, båda bosatta
på Lovö som ställer ut.
Björn Ed är formgivare och
inredningsarkitekt. Han har
jobbat med utställning av museer under hela sitt yrkesverksamma liv.
– Jag har ritat utställningar
och byggt upp museer. Det är
min värld, utställningar som
medium. Sedan har jag inriktat mig speciellt till barn med
bokstavsutställningar, säger
Björn Ed.
Att inspirera barn att erövra
språket på alla sätt har varit
hans drivkraft och ett motto
är ”kroppstavera mera”.
– Skolan är så inriktad på
huvudet hela tiden. Den här
utställningen är en deletapp på
en ny, pedagogisk utställning
kring att leka med språket. Det
är någonting mitt emellan en
utställning som är som en lekplats och som en teater, avslutar Björn Ed.
Hans medutställare Michael
Crisp är ursprungligen industridesigner och gick på konstskola i England, där han också
kommer ifrån. Han kom till
Sverige 1970 och har utöver
en rad utsmyckningar även
arbetat som lärare i konstsmi-

SVARTSJÖ | Poeten och
konstnären Federico
Romano från Svartsjö är
en av dem vars alster har
samlats i ”Världens sista
diktsamling”.

Michael Crisp är i grunden industridesigner. Han arbetar mest i järn, sten och trä. Bilden visar hästar av konstnären.
Foto: Privat

de i 25 år på Handarbetets vänners skola.
– Genom åren har jag haft
många smidesuppdrag och
gjort offentliga utsmyckningar. Jag har arbetat mest i järn,
sten och trä, berättar Michel
Crisp.
Han har också, liksom
Björn Ed, varit utställningsformgivare på olika museer.
– Jag har haft väldigt många
uppdrag, men alla är inte
konstnärliga. Jag har arbetat
med ungdomar och i olika
länder, jag har arbetat mycket
med design och man blir inspirerad hela tiden av väldigt
många saker. Antiken, biologiska former och myter är
några saker, avslutar Michael
Crisp.
EWA LINNROS

Björn Ed har haft som drivkraft att inspirera barn att erövra språket på
alla sätt. Ett motto är att ”kroppstavera mera”.
Foto: Privat

Den 21 december 2012 gick
inte jorden under trots att
vissa tolkningar av mayaindianernas kalender gjorde
gällande att det skulle vara så.
I samband med det skräckinjagande datumet sammanställde ”Tolvnitton förlag” i
samarbete med skrivarsajten
Poeter.se en diktsamling för
att inspirera till funderingar
kring förändringsprocesser.
Uppgiften var att skriva en
dikt utifrån det givna temat på
ett visst antal rader och med
en vändning i innehållet ungefär i mitten av texten.
En av dem som blev uttagen
till tävlingen som föregick var
Federico Romano som bor i
Svartsjö sedan 18 år. Han har
tidigare varit verksam som
konstnär och har många utställningar och även poesiillustrationer bakom sig.
– Jag skriver väldigt blandad
poesi, det är allt från verklighetsbaserad kärleksprosa till
haikudikter, berättar han.
Trots att Federico Romano
skrivit sedan han var tonåring
har han börjat dela med sig av
sina alster först på senare år.
Nu försöker han få ihop till

en egen diktsamling och jobbar även med en roman som
han hoppas få publicerad.
Han lockades av tävlingen
och själva temat för ”Världens sista diktsamling” och
känner sig hedrad över att ha
blivit uttagen bland alla dem
som nappade på utmaningen.
– Världens undergång har
ju fascinerat, oroat och beskrivits i alla tider. Vi tyckte
att det var en lysande idé för
en diktsamling, ett spännande sätt att utmana poesin och
läsaren inför de stora och små
frågor som väcks när livet och
världen så som vi känner den,
står på sin spets, säger Johanna Piper, VD på Tolvnitton
förlag.
LO BÄCKLINDER

Bokomslag till ”Världens sista
diktsamling”.

PENSIONÄRSTAXA
15 % lägre på ordinare taxa
för Er på Mälaröarna

Unna dig
lite av oss.
Telefon 08-624 55 00
info.royalpark@radissonblu.com
www.royalparkhotel.se
Frösundaviks Allé 15 | Solna

Följ oss på facebook!

nyheter

MÄLARÖARNAS
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Ny bok om gamla Närlunda
NÄRLUNDA | För snart ett
år sedan samlade Monica
Fogelqvist ett gäng gamla
närlundabor för att samtala
och minnas hur det en gång
var. Det hela resulterade i
en bok, fylld av minnen och
bilder från ett helt annat
Närlunda än det som vi ser
idag.
Monica Fogelqvist är själv
uppvuxen i Närlunda. 1965
ﬂyttade hon från Mälaröarna och var bosatt utomlands. Efter ett par år kom
hon tillbaka på semester
till sina barndomstrakter i
Närlunda.
– Under den perioden jag
varit borta hade hela Närlunda förändrats. Det var
en chock för mig. Vägen var
ombyggd och allting var annorlunda bara på den korta
perioden. Jag kände inte
igen mig, berättar Monica
Fogelqvist.
Hon bor numera i Färentuna, men varje gång
hon åker genom Närlunda
tänker hon på hur det såg
ut förr.
– Det var i maj förra året
som hon samlade ihop ett
gäng gamla närlundabor
som hon kände till. Sedan
blev det en träff till i september.
– Vi hade små diskussionsgrupper där vi berättade för varandra vad vi

kom ihåg och en del skrev
även ner små berättelser. Alla
hade också med sig bilder.
Från början hade jag inte en
aning om vad det skulle bli,
men nu har jag sammanställt
det och har försökt att få en
röd tråd, fortsätter Monika
Fogelqvist.
Boken heter rätt och slätt
”Närlunda” och rymmer
allt från bussförbindelserna,
biodlingar, personligheter och
ej att förglömma handelsträdgårdarna.
– Det var ju i princip bara
det som fanns här. Handelsträdgårdar, ängar, fruktträd
och växthus. Det var inte
många hus på den tiden.
Monica Fogelqvist har själv
bekostat att trycka upp boken.
Det blev 100 exemplar som
alla tagit slut redan. Bokhandeln köpte upp tjugo stycken,
där kan det möjligtvis ﬁnnas
något exemplar kvar. Biblioteket har också köpt några
böcker, där kommer den att
ﬁnnas till utlåning.

”Under den
perioden jag varit
borta hade hela
Närlunda
förändrats.
Det var en chock
för mig.”

ÖPPET HUS
på Birkaskolans förskola
Omslagsbilden är en akvarell
målad av Gudrun Nilsson 1975.
Motivet är Anderssons handelsträdgård i Närlunda som Gudrun
Nilsson målade när hon bodde
granne med handelsträdgården.

–Många känner nog inte
igen sig alls när de tittar på
bilderna i boken, men på
några av bilderna kan man
se var man är. Det är extra
roligt för oss som var med på
den tiden men kanske också
för andra. Själv har jag alltid
tagit reda på historien om de
platser där jag har bott. På det
viset kan den här boken vara
intressant även för nyinﬂyttade, avslutar Monika
Fogelqvist.
Boken kommer också att
presenteras den 17 mars på
Ekerö hembygdsgård.

Vi visar nu upp vår montessoriverksamhet
och ni har möjlighet att träffa våra pedagoger.

Onsdag 6/3 kl: 18-20
Lördag 9/3 kl: 11-13
Lediga platser ﬁnns till hösten för barn födda -11 och -12
Varmt välkomna!
Kontakt: Ulrika Söderqvist, biträdande rektor
08-564 109 22

info@birkaskolan.se

www.birkaskolan.se

EWA LINNROS
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Bygg rondell vid Kanton!
Öpartiet håller med insändaren
”Kötrött” från förra numret av
MN. Att ändra intervallen på traﬁkljusen kan kanske vara en god
idé men vi tycker att en rondell
vore mycket bättre.

REPLIK

Redan vid valet 2006 drev vi frågan
om att bygga en rondell vid Kanton.

Sedan dess har köerna vid Kanton
stadigt ökat. Trots detta har ingenting hänt som underlättat för traﬁken från Brommaplan mot Ekerö.
På Ekerö har två välfungerande
rondeller byggts vid Ekvägen och
Älvnäsvägen. När vi propagerade
för en rondell vid Kanton ﬁck vi
höra att en sådan skulle ta alldeles
för mycket plats och inkräkta på
världsarvet Drottningholm. Om

Stökigt vid biblioteket
• 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.

man tittar på rondellerna på Ekerö,
som är små och smidiga, så känns
argumenten mot en rondell vid
Kanton enbart som undanﬂykter.
Vi anser att de avgasspyende, oändliga köerna förbi Drottningholm är
betydligt mera störande för världsarvet än en rondell vid Kanton som
med största sannolikhet skulle
lösa upp köerna. Ekerö kommun
äger inte vägen men vi uppmanar

alla politiska partier i Ekerö att tillsammans göra allt för att få till en
rondell vid Kanton för miljöns och
traﬁkanternas skull. Rondellerna
på Ekerö visar att det är möjligt att
bygga bort traﬁkproppar bara den
politiska viljan ﬁnns!
– Ylva Forslid,
gruppledare Öpartiet

Badhusfrågan – valfrihet med tvångströja
munens bostadsbolag och
istället bygga ett badhus eller
behålla hyreshusen och vara
utan badhus. Ekerö kommun
har noga redovisat sin budget,
vilka pengar som läggs på vad,
och något badhus har vi inte
råd med i denna budget. Här i
Ekerö kommun får jag behålla
mer av min hundralapp än jag
får i Skellefteå. Det betyder att
jag har en ökad valfrihet och
därmed kan välja att göra en
resa till en annan kommuns
badhus. Om jag vill göra det
eller om jag vill göra något
annat.
Ett annat sätt att se på det

hela är att tänk så fantastiskt
det vore om Ekerö kommun
höjde skatten och byggde
ett badhus. Man ska väl för
tusan ha ett badhus där man
bor. Och hyresrätter i kommunal regi. För valfrihet
börjar kännas som en fälla,
en tvångströja, ett sätt att
luras. Vi gav er valfrihet och
ni ﬁck välja och nu har vi tagit
fasta på ett alldeles riktigt
och demokratiskt val som
medborgarna gjort, för de ﬁck
välja. Så nu får vi skylla oss
själva.

Jag har en fundering över
vårt trevliga bibliotek i
Ekerö centrum. Det har
alltid känts stimulerande
och härligt att vistas där,
men nu verkar det som om
ungdomarna har tagit för
vana att vistas där på eftermiddagar och kvällar. Jag
antar att det beror på att de
inte vet var de ska samlas
och tycker att biblioteket
är trivsamt och centralt
beläget. Jag har ingenting
emot ungdomar, gillar dem,
men svordomar, skrik och
slängda chipspåsar med
mera hör inte riktigt hemma

i den här miljön. Jag tycker
absolut inte att det som förr
i tiden ska vara knäpptyst
på ett bibliotek, men det
här känns inte ok. Försökte
plugga där en dag och sa till
några högröstade killar utan
resultat... Personalen har vid
ett ﬂertal tillfällen ingripit
och sagt till på skarpen.
Tycker inte det är deras jobb
att behöva hålla ordning på
gänget som sitter där. Vilka
regler gäller egentligen?

”Ensamma
mamman”

REPLIK Det var väldigt sorgligt att läsa ”Ensamma mammans” insändare i förra MN. Får det verkligen gå till
så i dagens Sverige? Låter väldigt illa att du inte får någon hjälp. Vad säger soc? De ska väl hjälpa till när man är i trångmål? Jag
hoppas verkligen situationen löser sig för dig och ditt barn.

– Lite tystare tack!

Vi ska till Skellefteå på
sportlovet. ”Då ska vi på badhuset!” är våra tjejers omedelbara reaktion. Skellefteå
kommun har drygt 71 000
invånare. De har åtta badhus.
Jag är själv uppvuxen i en
liten kommun med drygt
15000 invånare. Badhus där
med. Ekerö har drygt 25 000
invånare och här ﬁnns... ja
ok, här ﬁnns någon form av
badinrättning som rymmer
åtminstone en simskola
man kan boka in sig på. Men
badhus har vi inget. Dock har
vi valfrihet och ﬁck därför
välja mellan att sälja ut kom-

– Kristina Finnholm



– En annan mamma

Toppmodern

UTHYRES

KONTORSPLATS

Lokal i
Troxhammar Butiksby
070-456 81 71

med härlig sjöutsikt i vackra
Jungfrusunds Marina

UTHYRES

AB Ekerö Bostäder är ett kommunalägt bostadsföretag, som verkar inom Ekerö kommun
- endast 20 km från Stockholms city. Företaget
har 845 hyreslägenheter och radhus som främst
ﬁnns runt Ekerö tätort, men även i Stenhamra,
Svartsjö, Drottningholm och på Adelsö.

Ekerö Bostäder söker nu en engagerad

DRIFTTEKNIKER
med inriktning värme
Ansök och läs mer om tjänsten på
www.isakssonrekrytering.se
För mer bilder och info:
www.innebandyakademin.se/lokal.html
Vid intresse och frågor maila:
rosie@innebandyakademin.se

För mer information om tjänsten kontakta ansvarig
rekryteringskonsult Malin Axberg på telefon
0709-35 00 40. Urval kommer att ske löpande.

Välkommen med din ansökan!

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?

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

b ld
EKERO

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se
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Traﬁkförtunning av småproppar
Sitter här i buss 177 och kikar
ut på traﬁkinfarkten här
nära Brommaplan. I början
av 60-talet minns jag hur
planerna var att planskilja
rondellen och bygga nya hus
i Riksby fanns. Jag pratade
nyligen med några årsbröder om alla dessa planlöften
som passerat genom åren.
Kompisarna påminde mig
om hur det diskuterades
då (50/60-talet), de värsta
kristidsbostäderna i Riksby
skulle rivas och det skulle
byggas nya bostäder och en
planskild traﬁklösning vid
Brommaplan och staden
skulle växa ut mot Bromma
ﬂygplats som för övrigt
skulle stängas.
Man undrar vad alla
dessa planer tagit vägen.
Till exempel den planskilda korsningen vid
Brommaplan!?
Nu ska massa nya hus tydligen byggas ovanpå bussterminaler och inget göras åt
traﬁken, traﬁkbullret, traﬁk-

avgaserna och så vidare.
Vem minns forna löften?
Och vad gör ganska handfallna och trötta (?) ekeröpolitiker åt traﬁkpolitiken till
och från Mälaröarna. Bussar,
transporter, yrkesförare,
taxi och en och annan privat
bilist, hur orkar de?
Vi mälaröpensionärer kan
lugnt sitta kvar i bussen och
vänta, vi kan ju läsa DN eller
Mälaröarnas nyheter i lugn
och ro, men en och annan
av oss funderar vad forna
löften tagit vägen.
Är det så att man avsiktligt låtit bli att ﬁxa traﬁksituationen här och där exempelvis vid Brommaplan och
Kvarnbackskorsningen för
att lättare få stöd för kringfartsleder och gigantiska
gruvchaktsliknande tunnlar
under Lovön. Småslantar
att ﬁxa i stället för miljarder
under Lovön.
Har våra Ekeröpolitiker
satt sig in i hur bussar, transportfordon, taxi och en bunt

privatbilister har det? I lugn
och ro i bussen funderar
man. Har våra politiker på
sparkstöttingavstånd till
kommunalhuset funderat
på hur vi (kanske medlemmar i deras parti) verkligen
har det?
Det kan väl ändå inte
bara vara jag och mina
gråhåriga årskompisar
som funderat hur det hela
gått till ? Självklart är det
lättare att argumentera för
Lovötunneln när det är kaos
som den ska lösa.
Snälla alla, tänk till,
varför inte lösa upp alla
småproppar som ställer
till trafikinfarkten, före
den stora operatinen som
kallas kringfartsled under
Lovön.
En sorts ”Waran-lösning”
(= traﬁkförtunning genom
upplösning av småproppar)
som fungerar länge till.
– Ekeröbo sedan 1964

Inga aktiviteter på Mälaröarna
Det ﬁnns inga aktiviteter i Ekerö så det ﬁnns inget att göra. Man borde lägga till någonting på
Ekerö som till exempel simhall eller paintball.För att ha roligt så måste man idag åka ända in
till Stockholm och det tar tid. Och vissa dagar kanske man inte orkar eller har tid att åka i en
buss och tunnelbana i två timmar. Det jag tycker är att man borde lägga in något nära Ekerö
centrum som alla på Ekerö har lätt att åka in till. Som sagt, bygg nån aktivitet på Ekerö.

UNNA DIG
Nu gör vi plats för

VÅRENS
NYHETER
Välkomna till Butiksbyn!

– Killen som tycker om att ha roligt

Country Chic
K L Ä D B U T I K

worldwisebaby

www.butiksbyn.se

TROXHAMMAR BUTIKSBY
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Alba fick plats i landslag
ISHOCKEY | Emil Alba från
Mälarö HF har blivit uttagen till Sveriges landslag
Team 16-trupp. Dessvärre
fick Emil influensa just
före resan till Ryssland
och kunde därför inte följa
med på landskampen i en
”4 Nations Tournament”.

– Det är förargligt. Men
jag kommer att pusha dem
i landslaget att han får en ny
chans på vårkanten. Det är
stort att han har blivit uttagen till landslaget, säger Mikael Kempe, Mälarö HF.
Redaktionen talade med
landslagets huvudcoach Ulf
Lundberg före beskedet om
att Emil drabbats av inﬂuensan. Han beskriver Emils karaktär som följer.
– Han tar kommando i det
fysiska spelet men han vågar också i det övriga. Emil
är tvåvägsspelare som jag ser
det. Han ska både utnyttja

Det är första gången i Ekerö
IK:s historia som en spelare
tar sig till landslagsnivå direkt från moderklubben.
Men just före avresa med
laget till Ryssland insjuknade alltså Emil Alba i influensan.

ligen ser till att bli helt frisk
innan han går tillbaka och
tränar och sedan knyta näven
i ﬁckan och jobba på, säger Ulf
Lundberg.
En ”4 Nations Tournament” kommer att spelas
under 8 till 10 februari i Balashikha, Moscowregionen,
Ryssland. Deltagande länder
är Finland, Ryssland, Sverige
och Tjeckien.
I nästa nummer kommer
en proﬁl på Ebbe Siönäs, född
95 och färingsöbo, som redan
spelar i landslaget U19.

sin storlek men också våga
att vara kreativ och göra sin
grej på isen. Emil är en duktig
spelare och han är värd chansen att komma ut och spela
internationellt, sa Ulf Lundberg. Efter beskedet om att
Emil blivit sjuk, ﬁck redaktionen tag på Lundberg just
innan han skulle på planet till
Ryssland den 7 februari.
– Det är jättetråkigt att
han inte kan vara med nu
men han får tänka på lite
längre sikt. Det gäller att
vända det till något positivt
och gå stärkt ur det. Det jag
menar då är att Emil verk-

Emil Alba vid en intervju efter segern i TV-pucken 9 september 2012.
Foto: Johan Andersson

EWA LINNROS

Sjuttonde omgången av Träbollen

Handbollstjejer från Skå skriver historia

FOTBOLL | Helgen den 1 till
3 februari fylldes Allhallen
för sjuttonde gången med
fotbollslag när Träbollen
rullade ut inomhusmattan
över isen.

HANDBOLL | För första
gången i Mälaröarnas
handbollshistoria har ett
lag med fjortonåriga tjejer
tagit sig till steg 4 i SM.
Nu återstår att se om de
klarar även de två sista
stegen.

– I år hoppade vi över nattturneringen för ungdomar
som vi brukar ha och såväl
juniorer som seniorer spelade dagtid istället, berättar
Rolf Classon som arrangerat
cupen för Skå IK.
Trots att arrangemanget
bantats ner något slöt ändå
45 lag upp och spelade 107
matcher från fredag till söndag kväll.
Mälarölagen
var
framgångarna varierande
men ett par av dem gjorde
extra bra ifrån sig.
– Ekerös och Skås gemensamma damlag förlorade
finalen på straffar mot Södersnäckornas BK och tog
därmed silver. Adelsö förlorade sin match om tredjeplatsen i herrar A och placerade sig fyra, fortsätter Rolf
Classon.
Han berättar att återkopp-

– Jag tror att vi har goda
chanser att ta oss vidare
även till det femte och sista
steget, men målsättningen
var att komma till steg fyra
och det har vi redan uppnått, berättar Andreas Wallin som tillsammans med
Ellen Lindmark tränar laget med tjejer som är födda
1998.
Han berättar att det här
laget har legat i topp i landet
ända sedan de började spela
tillsammans och placerat
sig väl i många cuper och
turneringar.
– Jag tror att det har att
göra med att lagen i den här
årskullen triggar varandra
och därmed blir bättre då de
möter bra motsånd, säger
han.
Många av lagen som är
födda -98 tränas av fram-

Bland

Färingsö Träbollen i Allhallen den 1-3 februari bjöd på några prestigefyllda derbydrabbningar. För Skås och Ekerös pojkar födda -00 var
det sista gången som de stod mot varandra, efter turneringen blev alla
EIK:are. EIK vann sista mötet med 3-2.
Foto: Ove Westerberg

lingen från deltagarna har
varit överväldigande och att
mejl och telefonsamtal har
ramlat in i efterhand med beröm bland annat för att schemat följts exemplariskt.

– I princip så har inte en enda
grej gått snett från fredag till
söndag kväll, förutom att ett
par lag inte dök upp.
LO BÄCKLINDER

HANDBOLL
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

0
2
5
6
6
7
9
10
12
13
14

575 - 231 30
478 - 238 26
363 - 307 20
321 - 317 20
312 - 294 17
313 - 357 16
340 - 358 14
281 - 394 11
241 - 383 8
205 - 351 4
226 - 425 4

344
240
56
4
18
-44
-18
-113
-142
-146
-199

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

INNEBANDY

INNEBANDY

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

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

14
14
14
13
14
14
13
14
14
14

14
13
11
8
5
5
4
4
2
1

0
0
0
0
1
0
2
0
0
1

0
1
3
5
8
9
7
10
12
12

Nästa

omgång spelas i
Åkersberga den 9 och 10
mars och där blir prövningen att ta sig till ”semi
off-match” som är den sista
nivån i steg 4. Lyckas de
placera sig där återstår det

LO BÄCKLINDER

Skås handbollstjejer födda -98 har länge legat i landets toppskick i sin
årskull. Nu skriver de historia genom att som första Mälarölag gå till
steg 4 i ungdoms-SM.
Foto: Jan Alders
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132
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42
39
33
24
16
15
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12
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TILL DEN 3 MARS

INNEBANDY | Herrar div 3 n: 23/2 kl 11:30 Tappströmsskolan:

INNEBANDY
15 15
15 13
15 10
16 10
15 8
15 8
16 7
16 5
16 4
15 2
16 2
Utgått

femte och sista steget i SM.
– Enligt mig ligger vi
bland topp tio i landet så
det borde inte vara omöjligt, säger Andreas Wallin
och fortsätter:
– Det är verkligen en ära
att få träna de här duktiga
tjejerna.


DET HÄNDER

LÄGET! 11 FEBRUARI

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

gångsrika tränare vilket gör
att det är en förhållandevis
hög klass på hela årskullen.
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13
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13
13
13
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9
9
7
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6
4
3
1
0

0
2
1
3
3
2
3
3
4
1

3
3
3
3
4
6
7
7
8
12

101
112
86
77
81
85
70
67
76
47

- 70
- 83
- 65
- 62
- 82
- 75
- 76
- 80
- 108
- 101

30
29
28
24
24
20
15
12
7
1

Ekerö IK - Nyboda IBK
Herrar div 4 v: 2/3 kl 11:15 Tappströmsskolan: Skå IK & Bygd - Bro
IK
Herrar div 5 a: 123/2 kl 13:00 Tappströmsskolan: Mälarö IBK
- Hässelby IBK 2/3 kl 12:45 Tappströmsskolan: Adelsö IF Danderyds SK

ISHOCKEY | Alltvåan: 19/2 kl 19:30 Allhallen: Mälarö HF - Mälarh/
Bre Hockey

Sporttips? Skicka till sporten@malaroarnasnyheter.se

ISHOCKEY
15
14
14
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13
14
14
14
14
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11
9
9
8
7
7
6
6
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5
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0
2
0
0
2
2
2
0
2
0
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4
3
5
7
4
5
6
8
7
10
14

112
81
101
100
79
94
85
98
106
108
60

- 76
- 60
- 68
- 95
- 58
- 79
- 78
- 106
- 114
- 126
- 164

33
29
27
24
23
23
20
18
17
15
0

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

16
16
16
16
16
16
16
16

9
10
9
6
7
7
4
2

3
2
1
4
2
2
3
3

4
4
6
6
7
7
9
11

58
60
66
56
58
46
42
49

-

52
39
46
59
50
42
56
91

33
32
28
25
24
24
15
11
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+ Din NÄRAKUT för hund och katt!
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  SÄLJES




Utförsskidor Kästle CS
stavar och skor, skida 1,75
och 1,65, skor stl 43 och 40.
Finns på 08-560 422 87
Bengt. Pris 1500 kr önskas.

Fotbad 150 kr. 073-975 69
56.

Ekerö/Bromma. Tel. 031-772
79 11, barbro@olsberg.se

Kaffekvarn, modell och färg
100 kr/st. 073-975 69 56.

  ÖNSKAS HYRA

  KÖPES

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





Golfset, herr
med vagn
och mycket
ﬁna MacGoklubbor.
Pris: 800kr.
Thorbjörn
Hansen.
Tel: 076-236
41 44.

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

Barnvagn,
gedigen och
i ﬁnt skick.
Årsmodell:
2007. Pris:
500 kr. Marie
Lundström
Tel: 070-312
54 07.

GRATIS TANDKONTROLL
t.o.m 28 FEBRUARI 2013





  BYTES




Finnes: 2:a i Göteborg 54
kvm. Stambytt, balkong,
badkar. Önskas: Lägenhet

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

  UPPHITTAT

Ring och boka tid hos någon av våra tandsköterskor.
Du får kostnadsfri rådgivning angående tandstatusen
på din hund eller katt.





Flickarmband vid Hagens
busshållplats. Tel: 560 341
14.

TELEFON 08-36 26 70

  ROSOR OCH TACK




Stort tack till Teija i Troxhammar med familj för att
de hittade min förlovningsring samt återlämnade den
till mig! Ord kan inte beskriva min lycka att få ringen
åter. Tack för att personer
som du ﬁnns. Veronica med
familj.

• 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.

Installationshjälp
datorer /
program
Ring

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?
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

Lätt
p
att arkera,
gar!
öppet alla da

Skydda
datorn
vid åska

ALLT BLIR 4X ENKLARE.

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

n||jyxy~u{jvxmnuun{Ôww|w~ww~k}}{no²{yjltjmnÕ
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
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• Aino Elisabet Hessel,
Ekerö, avled den 1 januari
i en ålder av 76 år.
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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AC - service
SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Modica mulier AB
Samtalsterapi

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

Välkommen
till världen
Joseﬁne!
Jennie Nordin
och Michael
Blomqvist.
Danderyds
sjukhus
12/1 2013.

Välkommen
till världen,
lilla Jennelie, som
föddes den
12 november
2012. Stolt
mormor.

Grattis Loke
Berg på
2-årsdagen
den 10/2
från mormor, morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

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

På Alla
hjärtans dag
fyller Isabelle
7 år! Grattis
älskling från
mamma,
pappa,
Theodor
och Jacob.

Världens
goaste kille
fyller 5 år
den 20
februari!
Grattis Felix!
Många
kramar från
hela famljen.

Grattis vår
Jonathan
Graf på
8-årsdagen
den 26
februari.
Kramar från
mormor och
morfar.

• 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.

• Lars Åke Andersson,
Munsö, avled den 2 januari
i en ålder av 79 år.
• Ulla Maria Rådberg, Ekerö,
avled den 23 januari i en
ålder av 87 år.
• Elin Signe Maria Allert,
Ekerö, avled den 28 januari
i en ålder av 93 år.
• Ragnhild Anette Persson,
Adelsö, avled den 2 februari
i en ålder av 51 år.
• Bertil Frans Olof Gunnar
Wahlberg, Ekerö, avled den
5 februari i en ålder av 69 år.

Använd
RUT/ROT
avdraget till:
Hushållsarbeten
Barnpassning
Trädgårdsarbeten
Hantverksarbeten

Vår kära

Ella Allert

Minimitid 4 timmar per uppdrag,
inställelseavgift kan tillkomma

Hans Melander,
tredje generationen

f. Thunström

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

* 2 augusti 1918
28 januari 2013

Däckspecialisten!

har lämnat oss,
i tacksamt minne bevarad

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.
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ULF och LOTTIE
BO och ANNIKA
Barnbarn
R

IK

D

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

SFÖRBUN

Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

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

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Släkt och Vänner
______________________
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i Ekerö kyrka.

.DOOHOVHWLOOnUVP|WHL
6Nn,GURWWVNOXEE %\JGHJnUG

Kvalitet behöver
inte vara dyrt

7LG
3ODWV

7RUVGDJHQGHQPDUV
8SSJnUGVNRODQVLQIRVDO

0|WHVKDQGOLQJDUÀQQVDWWKlPWDSnZZZVNDLNVH
HOOHUSn6Nn,.VNDQVOLIUnQGHQPDUV

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

9lONRPPHQ6Nn,.V+XYXGVW\UHOVH

Företagsstäd
HEMSTÄD - RUT-avdrag!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Kurser för dig och din hund!
www.malkk.se

malkk

Anders Hjelm
Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31

munsö adelsö lokala kennelklubb

Lika bra. Fast bättre.
Sedan en tid är alfa/Ekerö en del av IGNIS. Med de ökade resurser
det innebär kan vi nu lösa det mesta i egen regi. Det ger oss – och våra
kunder – extra trygghet.
Det personliga engagemang som alltid har varit ett signum för oss
ÀQQVJLYHWYLVNYDU²GHWlURFNVn,*1,6OHGVWMlUQD
3nZZZLJQLVVHNDQGXOlVDPHURPYDGYLNDQJ|UDI|UGLJ6MlOYNODUW
är du alltid mer än välkommen att titta in till oss för mer information.

Auktoriserad av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&-;:7GJ6G>'%&(

Sagostunder varje fredagsförmiddag i huvudbiblioteket rekommenderas för alla yngre öbor som vill träffa bockarna Bruse, Guldlock och alla
prinsessor och drakar som bor i sagans skog. Under hela våren läser
Kerstin Lidman mängder av klassiska sagor.
Foto: Ove Westerberg

Trio med Tuba bjöd på egenkomponerad swingmusik med rejält gung
när Folkpartiet liberalerna var kaféansvariga på Ekebyhovs slott den
10 februari. Med den ovanliga bandkombinationen klarinett, tuba och
piano har de bjudit på många spelningar i träslottet. Klarinettisten Olle
Moberg är en välkänd Färingsöprofil.
Foto: Ove Westerberg

Hantverksstallet i Jungfrusund ordnar utställningar med
såväl lokala som utsocknes konstnärer. Fram till den 3 mars
har de givit plats åt textilkonstnären Ingegerd Alfredsson.
Ovan ses ett av hennes broderier som är monterat på rostig
plåt.
Foto: Else-Marie Widén

| öarna runt

Pepparkakshustävlingen som anordnades kring jul på Skytteholm för
kommunens fjärdeklassare har avgjorts och som segrare står Munsö
skola. Eleverna där hade avbildat den lokala kyrkan vilken inbringade
flest röster i tävlingen.
Foto: Arne Haraldsson

Lördagskul Den sista helgen i januari kunde kommunens unga medborgare träffa
Gocki och hennes kompis Kalle Kråka och delta i deras upptåg. Gocki och Kråkan
är välkända figurer för de flesta barn då de under många år besökt skolor och
förskolor i sitt arbete för Kulturskolan.
Foto: Kerstin Lidman

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

2/

erbjuder alla våra köpare 2 månaders
[ Vipremiefri
boendeförsäkring via Trygg-Hansa.
Dessutom 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. Kontakta oss så berättar vi mer!

Tack vare vårt gedigna kundregister så vet vi vilka köpare
som vill bo där du bor och vilken typ av bostad de söker.
I nära samarbete med SEB kan vi även erbjuda konkurrenskraftiga bolån vilket skapar bra köpkraft!
SOPHIA, MARTIN, SUSANNE OCH LINN

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

30

Kattis
Klippotek

Liga stjäl exklusiva bildelar

Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62
Ring för tidsbokning kl 9-20!

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

Välkomna! Kattis
Pråmvägen 4a innergården,
alldeles intill Ekerö centrum

28 JANUARI | Stöld genom inbrott i bil
sker i Stenhamra.
 ;d X_b _ Väsbyområdet blir bestulen
på en vindrutetorkare.
O

RB

RANSC

H

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

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Vad behöver du?
en del av alltjänstpoolen

08-410 417 70

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

info@alltjanstpoolen.se

www.alltjanstpoolen.se

PENSIONÄRSTAXA
15 % lägre på ordinare taxa
för Er på Mälaröarna

29 JANUARI | Stöld genom inbrott sker
på Konsum, Stenhamra. Tjuvarna stjäl
snus och cigaretter.
;dfh_lWjf[hied_Träkvista utsätts för
försök till bedrägeri över internet. Personen uppmanas att betala 1000 kronor
för att låsa upp sin dator.
30 JANUARI | Skadegörelse sker i Stenhamra. Sju parkarmaturer vandaliseras
genom att gärningsmännen slår sönder
kuporna.
 <hia j_bb ijbZ ][dec _dXhejj ia[h _
en butik vid Träkvista torg.
?YW"Skå utsätts för inbrott. Stöldgodset
består av cigaretter och snus.
 ;d X_bXhWdZ ibYai Wl XhWdZ\hilWh[j
mellan Sånga Säby kyrka och Alby.
 IjbZ ][dec _dXhejj ia[h _ [d Xkj_a _
Ekerö centrum.
 ;d b] Xb_h fahZ f Ekerövägen
ijhWn \h[ Wl\Whj[d j_bb ;a[h ieccWhstad.
31 JANUARI | ;jj WdjWb abejj[hWdcbningar kommer in från Ekerö centrum.
IaWZ[]h[bi[fX_bia[h][decWjjdgon sticker sönder tre bildäck i Älvnäs.
1 FEBRUARI | Stöld av en handväska
sker ur en bil vid en förskola på Ekerö.
Ic_jd_d]\hd[djhWÓaeboYaWia[hl_Z
busshållsplatsen Kungsberga torg$ ;d
bilist stöter till en ﬂicka som står på trottoaren vid övergångsstället så att hon
ramlar omkull.
2 FEBRUARI | Brandförsvaret assisterar
ambulansen vid ett sjukvårdslarm på
Adelsö.
ul[dfTranholmen hjälper brandförsvaret till vid ett sjukvårdslarm.

Körkort till
sommaren?
Var smart – Börja nu!
(undvik väntetiderna)

MOPED - BIL - SLÄP

nyheter

Ekebyhovs slott
23-24 feb kl 14: Squaredansuppvisning. Föreningsaktivitet 23:e på kvällen.
Kaféansvariga: Ekerö
squaredancers.

7 FEBRUARI | Stöld från två båtar sker
på Rastaholms båtklubb.
 I`k abejj[hWdcbd_d]Wh _daecc[h
runt om i kommunen.
;dlWjj[dbYaWkjec^ki_Stenhamra
letar sig in i närliggande hus. Rädd-

VEM ÄGER VERKTYGSLÅDAN?

En gedigen, gammal och välfylld verktygslåda söker sin ägare för att slippa förverkas av polisen.
– Verktygslådan dök upp i samband med ett inbrott i förråd på Ekerö i somras och vi tror att den kommer från ett tidigare inbrott, berättar Lena Törnblom
Löfquist, t.f. närpolischef.
Lådan är märkt på ett mycket speciellt sätt som ägaren måste kunna identifiera, men trots polisens idoga efterforskningar har man inte kunnat hitta den
beskriven i registret över stulna föremål.

Världens musik
Musikgruppen ”RAAduo”,
Kaj Magnusson och Stellan

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

!LKOLÍS  !LKOTEST

S

R

IK

SFÖ

RBU

N

ZZZHNHURELOVNDGHFHQWHUFRP
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

O

IK

RB

RANSC

R

O

EN

T

9LVDPDUEHWDUPHGVDPWOLJDI|UVlNULQJVERODJ
RANSC
RB

H

23
21
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16

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
S

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

18
25
22
20
17

EN

HEMSIDA www.malaro.com/mn

instrument, domra, keltisk
harpa och sång. 28 feb kl
13.30-15, Klockargården,
Lovö.Arr: Ekerö pastorat.

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

Sagvik, spelar musik från
olika kulturer och berättar
om sångerna, länderna och
instrumenten de använder.
Kaj Magnusson på gitarr,
mandolin, banjo, coimbra,
bouzouki, m. fl. stränginstrument och sång. Stellan
Sagvik på klarinetter,
flöjter, tárrógátó m. fl. blås-

info@pcakuten.se
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Utgivning 2013
Januari
Februari
Mars
April
Maj
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September
Oktober
November
December

10 FEBRUARI | JlX_bWhXb_hijkbdW$;d_
Stenhamra och en på Gällstaö.
 8_b[d iec Xb[l ij[dZ[ f Ekerövägenl_Z;a[hieccWhijWZZ[d/\[Xhkari då ägaren omhändertogs, blir även
den stulen.
IjbZia[h\hd[jjecabZd_d]ihkcf
ett gym på Ekerö.
 ;d Xj iec b_]][h l_dj[h\hlWhWZ l_Z
Rastaholms båtklubb blir utsatt för
stöld.

Under senaste tiden har bildelstjuvar härjat i kommunen, främst på Gällstaö.
– Det är en liga som har specialiserat sig på stjäla delar från dyra bilar såsom
Mercedes, BMW och Audi. De har tidigare rört sig i Brommaområdet, men nu har
de även tagit sig ut på Mälaröarna, berättar Lena Törnblom Löfquist, t.f. närpolischef.
Hon hoppas på att de som äger bilar av de aktuella märkena vidtar försiktighetsåtgäder och kör in dem i garage om möjligt.
– Polisen lägger mycket resurser på att fånga dem och de har varit nära att
åka dit, men ännu är de inte fast.

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

D

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

9 FEBRUARI | ;di_d][beboYaWkjWdf[hsonskada sker på Ekerövägenl_Z;a[h
ieccWhijWZ$ <hWh[d Xb_h ec^dZ[hjWgen för grovt rattfylleri, grov vårdlöshet
_jhWÓaeY^ebelb_]ahd_d]$

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

8 FEBRUARI | Ytterligare en stöld genom inbrott i bil sker på Gällstaö.
 <hia j_bb ijbZ ][dec _dXhejj _ l_bbW
inträffar i Drottningholm, men gärningsmännen blir skrämda av ägaren
som vaknar.

LIGA STJÄL EXKLUSIVA BILDELAR


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

6 FEBRUARI | Ytterligare en stöld genom inbrott i bil inträffar vid Ekebyhov.
ul[d_Närlunda blir en bil utsatt för
stöld genom inbrott i bil.
 IdWjj[h_ Wl X[di_d ia[h \hd IjWje_b"
Ekerö då en bilist tankar och åker därifrån utan att betala för sig.

2-3 mars kl 14: Ekerö Royal
jazz. Bokbord båda dagarna.
Kaféansvariga: Lions club
Färingsö. 3 mars kl 17.30:
Ekebyhovs slotts vänners
årsmöte.

FORTS FRÅN SIDAN 2

Bra ﬁnansiering! Bra öppettider!

MÄLARÖARNAS


PÅ G

5 FEBRUARI | Stöld ur ett garage sker i
Färentuna.
FMunsö blir ett rådjur påkört.
;djhWÓaeboYaWc[Zf[hiediaWZWia[h
mellan två bilar i korsningen mellan
Stenhamravägen eY^ <h[djkdWlgen.
IjbZ][dec_dXhejj_[dX_bia[hf[d
parkering i Ekebyhov.

ningstjänsten är behjälplig med pump
och vattendammsugare för att suga upp
vattnet.
 IjbZ ][dec _dXhejj _ X_b _djh\\Wh f
Gällstaö.
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4 FEBRUARI | ;d b]eboYaW ia[h f
Ekerövägenl_ZBel;Z[Xo$
 F ;a[hl][d l_ZLindö tunnel blir
ett rådjur påkört.

MO

www.ekerobudo.com

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&-;:7GJ6G>'%&(

D

NYFIKEN?

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

SFÖ

RBU

N

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)





BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&-;:7GJ6G>'%&(

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

RB

S

BEGRAVNINGSBYRÅ


O

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

395:- resp 690:per införanden
exkl moms
Årsbokning gäller
Intresserad?
Ring 560 356 00
BILSERVICE


BILVÅRD


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

ENTREPRENAD


Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

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.

www.spangamalarolbc.se

BRUNNSBORRNING


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

Tel: 564 109 50

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

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

z

FÖNSTER


Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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

070-733 65 26

L E D I G A

Se
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

 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! 27

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

TAXI


Boka på ekerotaxi.se

SMS:A 13751 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, 190 kvm + 8 kvm

Mycket vackert hus med inspiration från tidigt 1900-tal

Sjöutsikt och tillgång till båtplats

Ljus öppen planlösning och härlig rymd

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 57 kvm

Sjönära boende med fantastisk Mälarvy

EKERÖ EKUDDEN 3 rok, ca 91,5 kvm

Båtplats

Idylliskt område

Modernt & Stilfullt

VARUDEKLARERAT*

ADELSÖ STENBY 5 rok, ca 130 kvm

Strålande sjöutsikt

Kommunalt V/A

Två badrum i toppskick

Centralt & Barnvänligt

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr/bud. AVGIFT 6 161 kr/månad. EP 59 kWh/m²/år. Ekuddsvägen 30 D. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 99881 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 609 kvm. EP 156 kWh/m²/år. Klippans Väg 74. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

Drömläge invid Mälarens strand

SMS:A 14005 TILL 71122

SMS:A 14246 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 6 700 000 kr/bud. TOMT 841 kvm . EP 78 kWh/m² år. Solsidevägen 5. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Susanne Eriksson

Välkommen att kontakta oss!
Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

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

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

