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Färdig plan
för särskilt
boende
Efter mycket stötande och blötande börjar nu
ramprogrammet för det särskilda boendet i
Stenhamra ta form. | 4

NYA DETALJPLANER
Detaljplanen för området kring Wrangels väg ställs
ut och planen för Ekerö strand läggs ut på så kallat
samråd. | 6
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”Signalregleringen vid avkörning av färjan
har ändrats på ett märkligt sätt. Numera
tänds två gröna lampor samtidigt, istället
för som förut en lampa i taget. Detta skapar
onödig osäkerhet och olyckstillbud, speciellt när höga lastbilar i fil två skymmer för
bilisterna i fil ett och tre. Även fotgängare
utsätts för fara eftersom de går av färjan vid
fil ett och blandas med bilarna som kör av
från denna fil...” | 22 tyck

VARGRYKTEN PÅ MUNSÖ
Ihärdiga rykten om att vargar synts på Munsö, Adelsö
och Björkö har cirkulerat under en tid. Ingen har dock
lyckats slå fast att ryktena är sanna. | 14

INKLIPPTA SIGNATURER
När MN granskade protokollen för ventilationskontrollerna av kommunens skolor, fann redaktionen
inklippta signaturer. | 12

FRAMGÅNG
PÅ ISEN

BRAND I KOMMUNÄGD KONTORSBYGGNAD
En brand utbröt i ventilationssystemet i det kommunägda företagshuset ”Stranden” den 26 februari. Ekerö
taxi och MN:s redaktion, som har sitt kontor här, evakuerades. | 12
Foto: Ewa Linnros

Ebbe Siönäs från
Stenhamra har tagit klivett
från Allhallen till de stora
arenorna. | 18

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

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

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Bryggavägen 133, Jungfrusund | 08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se
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Din NÄRAKUT för hund och katt!

VÅRKAMPANJ

20% RABATT
PÅ KASTRATION

av frisk katt och hund t.o.m. 31/3 2013
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UTSTÄLLNINGAR
Ekebyhovs slott
Maud Brood – måleri,
Anita Brusewitz Hansson –
skulptur. T.o.m. 24 mars. Arr:
Mälaröarnas konstförening.
Hantverksstallet
Anders Höök – akvareller.
7-31 mars, tor-sön kl 11-16.
Jungfrusunds marina.
Galleri Utkiken
”En kärleksförklaring”, upplevelseutställning för stora
och små av konstnären Stig
Holm. Kom och pyssla och
häng upp en kärlekshälsning
i kärleksträden. T.o.m. 28
mars kl 15-17, galleri Utkiken,
Kulturhuset, Ekerö C.
Utställning
Mona Wikborg – blyersteckningar samt oljemålningar
t.o.m 27 mars. Mån-tor kl
8-17. Profydent, Ekebyhovsvägen 1 (vid brandstationen).

TELEFON 08-36 26 70

Lätt
p
att arkera,
gar!
öppet alla da

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

www.vasterortdjursjukhus.se

Alla kan rädda liv!
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av
plötsligt hjärtstopp. Någon av dem kan vara
en familjemedlem, arbetskamrat eller granne.
Situationen är dramatisk och kräver snabba åtgärder av dem som beﬁnner sig i närheten. Varje
minut räknas!
Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en gratis
2 timmars kurs i Hjärt-lungräddning (HLR)
inkluderande demonstration med hjärtstartare.
Du kan välja på ett av dessa kurstillfällen:

Vuxen HLR: 19/3, 21/3, 26/3 och 9/4
Barn HLR: 11/4, 16/4, 23/4 och 7/5
PLATS: Brandstationen Tappström,
entré mittemot Vårdcentralen
TIDER: 19.00 - 21.00
Anmälan kan ske per e-post:
matswiden@hotmail.com
lars.samuelsson@laketrading.se
För ytterligare info ring: 073-525 19 41
Ekerö Civilförsvarsförening
hälsar dig välkommen!



EVENEMANG

Kortspel
Spela kort, kaffe med dopp,
15 kr. 4, 18 mars kl 13-15,
Träfflokalen Kajutan Pomonavägen 2, Ekerö (Ekgården
nb) ingång på vänster kortsida. Arr: Fritidsverksamhet
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för äldre/Ekerö kommun.
Föredrag arkeologi
”De heliga platsernas
arkeologi” – Torun Zachrisson, docent vid Stockholms
universitet berättar om
järnåldern och om heliga
platsers tradition och variation. 5 mars kl 19, biblioteket,
Ekerö C.
Modevisning
Modevisning med efterföljande klädförsäljning. 7
mars kl 10-12, träfflokalen
Stockbygården, Klyvarestigen
1, Stenhamra. Arr: Fritidsverksamhet för äldre/Ekerö
kommun.
Film
Carnage, regi: Polanski, Fra/
TY/Pol/Spa, 2011. Medlemskort i Filmstudion berättigar
till inträde till höstens samtliga filmer. Enstaka biljetter
får ej säljas. 7 mars kl 19.30,
Erskinesalen, Ekerö C.
Sagostund
Alla barn från ungefär 3 år
välkomna, småsyskon får
också följa med. 8, 15, 22
mars kl 10-10.30, biblioteket,
Ekerö C.
Seniornet
Fredagar i Ekerö bibliotek kl
10.30-12.30. Gratis för medlemmar, gäster 40 kr.

Jazz
Christina Gustafsson med
Mathias Algotsson trio
spelar på Ekebyhovs slott,
8 mars kl 19. Biljett 200 kr.
Arr: Föreningen Jazz på
Mälaröarna, Ekebyhovs
slotts konferensverksamhet,
Ekerö kultur och fritidsnämnd samt Studieförbundet vuxenskolan.
Ekebyhovs slott
9 mars kl 14: Brommagänget spelar glad dragspelsmusik. 10 mars kl 14: Ensemblemusik av medlemmar i
Mälaröarnas musiksällskap.
Kaféansvaria: Mälarö
SOK. 16 mars kl 14: Musikunderhållning. Information
om föreningen, utställning.
Kaféansvariga: RSMH.
17 mars kl 14: Modevisning
av Kyrkornas secondhand.
Information om verksamheten, försäljning av vintagekläder. Kaféansvariga: Ekerö
pastorat, Internationella
gruppen. 23, 24 mars, tema:
Säkerhet för barn och äldre.
Kaféansvariga: Ekerö civilförsvarsförening.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
14 mars)

FORTS PÅ SIDAN 28

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

FÖRBÄTTRINGAR I
BARNENS VARDAG
Tekniska nämnden
har fått en flygande
start. Mycket behöver
göras, även om vi
satsade 15 miljoner
extra under 2012
på att upprusta olika
fastigheter
Just nu är barnen och
ungdomarna i fokus.
Skolmiljöerna ska förbättras och utvecklas, samtidigt
som planeringarna med idrottsklubbarna pågår för att
upprusta och förnya våra indrottsanläggningar.
Det blir ett spännande år.
Följ utvecklingen på:
www.moderaterna.net/ekero/
Har du frågor?
Kontakta adam.reuterskiold@stafsund.se

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

FÄRINGSÖ VIKSUND

EKERÖ SKÄRVIK
Accepterat pris: 6 495 000:-

5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 186 kvm
Tomt: 645 kvm trädgårdstomt
Byggt: 2007
Adress: Lisehöjdsvägen 3
Ring för visning!

Högt belägen och med underbar
sjöutsikt ligger denna stilrena 2plansvilla från 2007. Sällskapsytor
med mycket ljus och rymd. Stor
härlig balkong och altan i soligt
söderläge. Två fräscha badrum
och tre rejäla sovrum samt en
varmbonad friggebod/gästrum
om 15 kvm. Genomgående
mycket exklusiva materialval.
Bergvämepump.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3396.

EKERÖ ADELSÖ
Accepterat pris: 1 295 000:-

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

Accepterat pris: 2 700 000:-

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

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

Byggt: 1900
Energiprestanda: 58 kWh/kvm år
Adress: Viksundsvägen 37
Ring för visning!

-TILLFÄLLE- Stor sjönära fastighet om 4174kvm! 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.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

EKERÖ SANDUDDEN
Accepterat pris: 1 295 000:-

Fast pris från 5 890 000:-

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 o har kommunalt V/
A. Nära Stenhamra med affär,
skolor, buss och bad. Bygglov
finns! Se mer under dokument.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3419.

Visas sön 10/3 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! Endast 5 st av 9
tomter kvar! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3141.

EKERÖ SANDUDDEN

EKERÖ SANDUDDEN
Fast pris från 4 995 000:-

Fast pris från 4 590 000:-

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

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

Visas sön 10/3 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 10/3 15.00-16.00

Nu startar försäljningen av en ny
etapp i populära Sandudden!
C4-hus bygger bra planerade
villor i två plan om 153 kvm på
Sanduddsvägen. Nära till den
anlagda dammen i området,
skola, förskola och
busshållsplats. Endast 6 st kvar i
Sandudden av denna modell, fr.
nr. 48-58. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3294.
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Särskilda boendet klart 2016
Men fortfarande riktas kritik mot ägandeformerna
STENHAMRA | Detaljerna
kring det särskilda boendet
för äldre som ska byggas i
Stenhamra har stötts och
blötts under många år. Var
det ska ligga och hur det
ska drivas är några av frågorna som argumenterats
kring. Nu börjar dock planerna ta konkretare form
och 2016 beräknas boendet
att stå färdigt.
Att äldreboendet ska ligga
på Söderströmska tomten i
Stenhamra är spikat sedan
en längre tid och därefter
har arbetet med att ta fram
ett ramprogram pågått. Där
har politiker, pensionärsorganisationer, personalrepresentanter och tjänstemän
diskuterat olika lösningar,
behov och förslag. De har
tagit in föreläsare, haft seminarier och gjort studiebesök
på såväl lyckade som mindre
välfungerande liknande enheter.
– Nu har vi gjort ett reviderat ramprogram som är
ute till påseende hos pensionär sor g anis ationer n a
bland annat. Därefter ska vi
anpassa det utifrån de synpunkter vi får in och fastställa ramprogrammet. Det

kommer även att vara en
del i förfrågningsunderlaget
när vi gör upphandlingen,
säger Staffan Strömbäck
(M), socialnämndens ordförande.
Parallellt med arbetet med
ramprogrammet pågår även
en undersökning om hur behovet av ett seniorboende, eller 55+-boende som det också
kallas, i området ser ut. 800
enkäter har skickats ut i kommunen och förhoppningen är
att dessa ska ge svar på frågan.
I så fall kommer sannolikt det
projektet att länkas samman
med bygget av det särskilda
boendet.
Söderströmska tomten har

varit i kommunens ägo i
många år och planerna på
att bygga ett äldreboende på
platsen har också funnits med
under lång tid. Under åren har
kritiken varit massiv mot att
det hela tar alldeles för lång tid.
– Det särskilda boendet ska
byggas för att möta det kommande platsbehovet, säger
Lena Burman Johansson och
hänvisar till befolkningsprognoserna som säger att
behovet av platser kommer
att fördubblas mellan 2010
och 2020.

Staffan Strömbäck och Lena Burman Johansson har varit med och tagit
fram ett ramprogram för det särskilda boendet för äldre i Stenhamra.
Foto: Lo Bäcklinder

Det betyder att behovet av
150 platser 2010 kommer ha
utvecklats till 300 stycken
2020.
– I dagsläget har vi 174 tillgängliga platser, vilket är väl
anpassat till behovet. Alla
som behöver boende i kommunen kan erbjudas det. Tio
personer har boende i andra
kommuner. Alla har erbjudits men avböjt plats i kommunen, fortsätter Lena Burman Johansson.
– Det är också viktigare att
det blir bra än att det går fort,
fyller Staffan Strömbäck i
och resonerar kring att äldreboendet ska bli ett hus som
ska tjäna både som bostad,

arbetsplats och en plats där
de boende kan få hälso- och
sjukvård.
Enligt honom har processen startat i god tid och han
tror att det kommer vara lagom att boendet står färdigt
2016 som det ser ut enligt nuvarande planer.

i kommunen, säger Gun Häll,
ordförande.
– Att Färingsöhemmet ska
läggas ner beslutades 2006
som en del av långtidsplanen
för utvecklingen av äldreboendet i Ekerö. Det är gamla
lokaler som skulle bli alldeles för dyra att bygga om och
kommer därför att läggas ner
i samband med att Stenhamraboendet blir klart, säger
Staffan Strömbäck.
Då kommer de 32 platserna
som ﬁnns där ﬂyttas till Stenhamra och dessutom kommer ytterligare 32 platser att
byggas.

”I dagsläget har
vi 182 tillgängliga
platser, vilket
är väl anpassat
till behovet”

Om man talar med PRO Fä-

ringsö är dock inte behovet
av platser tillgodosett i kommunen.
– Med tanke på att Färingsöhemmet behöver byggas
om och att det ligger ett hot
om vite som träder i kraft om
ett par år, så tycker jag inte att
vi har tillräckligt med platser

På PRO Färingsö är man positiva till att ha fått vara en
del i arbetet med att ta fram
ramprogrammet och har
inga större invändningar på
planen. Dock är Gun Häll
negativ till det faktum att
tomten och byggnaden inte

kommer att ägas av kommunen.
– Jag känner mig bekymrad över hur kommunen ska
kunna ha insyn i verksamheten och kunna kontrollera
kostnaderna när både huset
och driften sköts av externa
entreprenörer. Vad händer
till exempel om ett bolag går
i konkurs? undrar hon.
Staffan Strömbäck hänvisar

till att det ﬁnns ett kommunfullmäktigebeslut angående
ägandeformen med innebörden att kommunen inte ska
investera i byggnaden, men
att de ska hyra av det företag
som bygger och äger huset.
– Det är utifrån de förutsättningarna som vi för
närvarande arbetar, men vi
kommer att ta slutlig politisk ställning till frågan om
kommunen ska äga eller inte
innan upphandlingen genomförs. Då kommer det att
ﬁnnas anledning att ta upp
dessa frågor. Jag vill att vi ska
fatta ett så bra och insiktsfullt
beslut som möjligt. Huset ska
ju stå där i minst 40 till 50 år
och troligen avsevärt mycket
längre, säger han.
LO BÄCKLINDER

Priserna gäller för v 10 (4/3–10/3 2013)

Billigare med kortet

Juice

Färsk Rostbiff

Tropicana. 1 liter.

Ursprung Irland.
Max 2 köp/hushåll.
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Jordgubbar i ask
Spanien. 250 g. Klass 1.
Jfr pris 40:00/kg.

Gravad/
Kallrökt
lax i skivor




/kg

Sjöboden. 100 g.
Jfr pris 200:00/kg.

Färsk Rödspättaﬁlé
Fiskad i nordostatlanten.
Pleruronectes platessa.
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Skå

Gudstjänster

Gud, välsigna oss
med kärlek och mod,
så att vår famn blir
öppen för barnet,
våra händer torkar tårar
och våra fötter leder leken.

ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 10 MARS
Adelsö kyrka 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Lizen Anterud, Barnkören, dirigent: Mie
Johansson, Scouterna, Mona Wikborg
SÖNDAG 17 MARS
Munsö kyrka 11.00
MARIAGUDSTJÄNST
Lizen Anterud, orgel: Mait Thoäng
SÖNDAG 24 MARS
Adelsö kyrka 11.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Karin Frödinger, orgel: Mait Thoäng

“Smått och gott”

EKERÖ FÖRSAMLING

TISDAG 5/3
12.00 i Färentuna församlingshem
Karl-Erik Lefvert talar vid tisdagssoppan om
August Storm. Jonas Lundahl spelar och sjunger
19.00 hos Anja Werner, Lunda
FASTEANDAKT, Lena Burman Holmgren

ONSDAG 6 MARS
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA Jonas Gräslund
SÖNDAG 10 MARS
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson, Ekerö
kyrkokör, dirigent: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA Jonas Gräslund,
Ekerö Gospel, piano: Daniel Stenbaek
ONSDAG 13 MARS
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA Staffan Eklund
SÖNDAG 17 MARS
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson,
Ekeröensemblen dirigent: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST Mårten
Mårtensson, sång: Teresia Frödinger,
orgel: Helena Hansson
ONSDAG 20 MARS
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA Jonas Gräslund
SÖNDAG 24 MARS
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson,
orgel: Torbjörn Gustavsson
Ekebyhovskyrkan 16.00
MUSIKALGUDSTJÄNST se nedan

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 6 MARS
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA Yngve Göransson
SÖNDAG 10 MARS
Herman Palmsalen 11.00
GUDSTJÄNST Lars Brattgård, Malin Edström
sång. Brödauktion & buffé 100 kr,
intäkterna går till fasteinsamlingen
ONSDAG 13 MARS
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA Yngve Göransson
SÖNDAG 17 MARS
Färentuna kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD Ellen
Jakobsson, drama med maxiorer och
juniorer. Kyrkkaffe med våfﬂor
ONSDAG 20 MARS
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA Lars Brattgård
SÖNDAG 24 MARS
Herman Palmsalen 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Yngve Göransson, Tonprickarna medverkar, insamling av fastebössor, konﬁrmanderna gräddar våfﬂor!

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 10 MARS
Lovö kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ & STORA
Staffan Eklund, Lovö Barnkör, dirigent:
Klara Valkare, orgel: Leif Asp
SÖNDAG 17 MARS
Lovö kyrka 11.00
MUSIKGUDSTJÄNST – VIVALDI: GLORIA,
se till höger
SÖNDAG 24 MARS
Lovö kyrka 11.00
TEMAGUDSTJÄNST – Vägmärken
Christer Kivi, orgel: Leif Asp

ONSDAG 6/3
18.00 Hos Titti Ekman, Adelsö
”Husmöte”, Lizen Anterud

TISDAG 12/3

Med barnen i kyrkan

19.00 hos Karin Wahlberg Liljeström, Långa
Raden 6 FASTEANDAKT, Christer Kivi

D

et började redan när man drog upp den tunga kyrkdörren till
Munsö vackra, runda kyrka. En högtidlig stämning strömmade
ut från kyrkorummet där påfallande unga besökare satt bänkade.
En del var så små att de låg i sina bärkassar. Det skulle bli familjegudstjänst.
Nere vid orgeln stod den tysta och högtidliga barnkören som snart
gick i procession uppför kyrkogången med ett kors i täten. Nio flickor
från Adelsö och Munsö ingick i den lilla kören, som leddes av Mie Johansson. Barnen satte sig i en halvcirkel framme vid koret.
Inledningsorden lästes. ”Nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter han in
oss i värme och ljus.” Barnen läste med, allvarsamt och engagerat. Och
nog kändes värmen.
Lite senare stod alla upp och sjöng i den härliga psalmen: ”Måne och
sol, vatten och vind och blommor och barn ...” Alla sjöng med, från små
femåringar till barn som närmade sig ungdomsåren. Och alla stolta föräldrar förstås, och en och annan tvååring som stod i bänkarna.
Prästen Lizen läste dagens text, tagen ur Barnens Bibel. Texten handlade om Adam och Eva och ormen som lurade människan att äta av
kunskapens träd. Ett livligt samtal mellan prästen och körbarnen bröt ut.
Att göra det som var förbjudet, att skämmas över det man har gjort och
att bli arg på den som luras, var upplevelser som alla barn hade haft och
som de gärna delade med sig av. Stämningen var hög.
Kollekten samlades in av två pojkar, en från Munsö och
en från Adelsö. Körflickorna sprang omkring och hjälpte
till att samla in pengar från bänkarna.
Sedan läste scoutledaren och en flicka från Adelsö
dagens förbön. Den handlade om trygghet för alla, för
människor och naturen, och om tacksamhet för allt vi fått.
Slutet löd: ”Håll oss alla i din hand.”
Det blev en genomtänkt gudstjänst som lockade till både skratt och
tårar, precis som det ska vara när allt stämmer.
Gästbesökarna från Ekerö tackar och bugar. En fin söndag fick en fin
Text: Gunilla Tovatt
inledning.

TORSDAG 14/3
12.00 i Ekebyhovskyrkan
Sopplunch 13.00 ”MUSIK UTAN GRÄNSER”
Folkmusik, visor och nutida musik.
Susanne Ericsson och Sanna Rogberg Hansson
sjunger och spelar piano och ﬁol

SÖNDAG 17/3
12.00-16.00 Ekebyhovs slott
ansvarar Ekerö pastorats internationella grupp
för caféet till förmån för fasteinsamlingen.
14.00 Visning av vintagekläder från Kyrkornas
Second hand.

TISDAG 19/3
19.00 hos Elisabeth Lagerfelt, Malmvik
FASTEANDAKT, Christer Kivi

TORSDAG 21/3
12.00 i Stenhamra församlingsgård.
PÅSKBUFFÉ (100 kr) Anmäl gärna innan till tfn
08-564 209 20

2x Vivaldi: GLORIA
SÖNDAG 17/3
Lovö kyrka 11.00
Lovö kyrkas kör, sopran: Teresia Frödinger, mezzosopran: Amanda Liljefors,
Stråkensemble från Lilla Akademien,
konsertmästare: My Liljefors, oboe:
Thomas Bodin, trumpet: Maria Wilsson,
orgel: Bengt Tribukait, dirigent: Leif Asp,
präst: Christer Kivi
Färentuna kyrka 18.00
Färingsö kyrkokör och Mälaröarnas kammarkör. Maria Wackt sopran, Helena Lidén-Moore
alt, Rickard Backlund orgel, Jonas Lundahl
dirigent

Bach: Goldbergvariationer

LÅNGFREDAGSRETREAT

LÖRDAG 23/3

EKEBYHOVSKYRKAN, LÅNGFEDAG 29/3 10.00-15.00
Kort retreat under tystnad, lunch ingår, avslutas 15.00
då John Stainers The Cruciﬁxtion, för kör, solister och orgel
framförs i kyrkan.
Avgift: 150 kr Lunch och kaffe ingår
Frågor, anmälan: Lena Burman Holmgren 08-560 387 21
lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se

Drottningholmskyrkan 19.00
Bengt Tribukait, cembalo

Jesus Christ Superstar
SÖNDAG 24/3

Ekebyhovskyrkan 16.00
MUSIKALGUDSTJÄNST med musik ur Jesus
Christ Superstar, Blue Voices, Lena Stämmor,
Instrumentalister, Helena Hansson, Marie
Björnvad, präst: Staffan Eklund

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING
LÖRDAGAR 12.00-13.00
9/3 Livets bröd – Internationella gruppen intervjuas av Marianne
Abrahamsson
16/3 Marie Bebådelsedag –Familj/barnverksamhet Christian
Appelsved
23/3 Palmsöndagen – Om passion Christian Appelsved

Gemensam annons för Svenska kyrkan
Ekerö pastorat och Färingsö församling
Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero
Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso
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Vyer ur detaljplanen för Tappström 3:1/Wrangels väg. Vänstra bilden vy från sydväst. Den högra bilden är vy från norr. Man har arbetat mycket med höjder, vinklar och färger.

Illustrationer: Lindberg Stenberg arkitekter

Detaljplaner presenteras
EKERÖ | Nu ställs detaljplanen för området kring
Wrangels väg ut och planen
för Ekerö strand läggs ut på
så kallat samråd.

gårdsrummen samt bevarande av beﬁntlig vegetation,
berättar Annica Karlsson,
planarkitekt på stadsarkitektkontoret.
Det redan existerande bostadsområdet kompletteras
med ny bebyggelse, dels på
kullen, dels mellan kullen
och Ekerövägen. Planområdet ses som en del av centrumutvidgningen och syftar till
att skapa en sammanhängande centrummiljö. Totalt
rör det sig om cirka 185 nya
lägenheter i planområdet.
Utställningen beräknas pågå
fram till 1 april och kan ses på
kommunens hemsida och på
biblioteket i Tappström.

2010 ställdes detaljplanen
för Tappström 3:1/Wrangels väg ut för första gången.
Stadsarkitektkontoret ﬁck ta
emot många yttranden från
kommunmedborgarna vilket
ledde till att detaljplanen ﬁck
revideras.
– Våningsantalet har sänkts
och vi har jobbat mycket med
gestaltningen, det vill säga
höjder, vinklar, färger. Vidare
har vi jobbat med placering
av hus och utformning av

Ytterligare ett område som
presenteras på samrådsförslag är Ekerö strand. Det är
det första konkreta detaljplaneförslaget för området.
Syftet med samrådet är att
förbättra beslutsunderlaget
samt garantera insyn och
ge möjlighet till påverkan.
Kommunen skickar ut planförslaget till myndigheter,
sakägare och andra berörda
parter som skriftligen får
lämna synpunkter till kommunen.
Planområdet Ekerö strand är

beläget vid Tappström, cirka
200 meter från Ekerö centrum. Området avgränsas i

väster av Tegelbruksvägen, i
norr av Tappströmskanalen, i
öster av ett naturområde och
i söder av Bryggavägen. En
full utbyggnad enligt planen,
innebär ett tillskott på drygt
475 lägenheter i ﬂerfamiljshus och stadsradhus.
Inom området föreslås nya
bostäder med en variation i
lägenhetsstorlekar. Det planeras även för förskola och
möjlighet till restaurang/
kafé. Eventuellt kan mindre
verksamhetslokaler
även
inrymmas i bostadshusens
bottenvåningar.
Stranden och vattnet görs
tillgängliga för allmänheten
genom anläggandet av ett

nytt parkstråk och en mindre
småbåtshamn.
Planförslaget går även att
hitta på biblioteket i Tappström, i kommunhuset och

på kommunens hemsida. Efter samrådet kan planförslaget ändras.
EWA LINNROS

Illustration över Ekerö strand som ligger cirka 200 meter från Ekerö
centrum. Området avgränsas i väster av Tegelbruksvägen, i norr
av Tappströmskanalen, i öster av ett naturområde och i söder av
Bryggavägen.
Illustration: Michael Klingemann, Lars Snickert
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Passa också på att träffa Mäklarringen Ekerö.
Välkommen!
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Lördagsöppet
på Handelsbanken.

250 KVM Ekerö Närlunda, Åkerstigen 6

331 KVM Färingsö Färentuna, Stavsborgsvägen 7

-CENTRALT LÄGE- Rymlig 1-plans villa i vinkel m hel källare om totalt 250 kvm, belägen på
lugn återvändsgata. 6 rok fördelat, 4-6 sovrum, v-rum o 3 duschrum varav ett m bastu. Stora
förrådsrum. Garage. Härlig insynsskyddad tomt gränsande mot allmänning. Ringmärkt!

-ETAGEVILLA- Vidsträckt utsikt över öppet landskap. Stor villa i 3-etage samt vidbyggt dubbelgarage. Trevlig planlösning, stora sällskapsrum, gott om förvaring och plats för hobby, kontor mm. Genomg. renoveringsbehov! Trädg.tomt m söderläge! Gångavst till skola och förskola.

Typ: Villa Byggår: 1966 Boarea: 125 kvm
Biarea: 125 kvm Rum: 6 Tomt: 823 kvm
Energideklaration:Beställd.
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1975 Boarea: 171 kvm
Biarea: 160 kvm Rum: 5 Tomt: 2 068 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 300 000 kr

152 KVM Ekerö Lundhagen, Almhagsvägen 3A
Typ: Villa Byggår: 1976 Boarea: 152 kvm
Rum: 5 Tomt: 1 198 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

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

Accepterat pris: 1 975 000 kr

180 KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 23C
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 475 000 kr

166 KVM Ekerö Knalleborg, Knalleborgsvägen 17F
Typ: Radhus Byggår: 1976 Boarea: 116 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 5 Tomt: 185 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 800 000 kr

Typ: Radhus Byggår: 1971 Boarea: 120 kvm
Biarea: 60 kvm Rum: 6 Tomt: 160 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 750 000 kr

229KVM Ekerö Skärvik, Högbovägen 21
Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 187 kvm
Biarea: 42 kvm Rum: 8 Tomt: 1 223 kvm
Energideklaration: 42 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 995 000 kr

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

180 KVM Ekerö Närlunda, Växthusvägen 10

182 KVM Ekerö Sundby, Liljedalsvägen 23

-LJUST OCH FRÄSCHT- Stort tillbyggt kedjehus om totalt 180 kvm. Nytt kök, stora sällskapsytor, vardagsrum med kakelugn, 4-5 sovrum och 2 helkaklade våtrum + kaklad tvättstuga. Fin
insynsskyddad trädgård med bra solläge. Garage med förrådsdel. Ringmärkt!

-LIVSKVALITÉT- Vidsträckt vy och skogen inpå knuten. Charmig villa byggd 2007 om 6 rum
och kök. Fint skick, kaklade våtrum, fina materialval, stort stilrent kök i öppen planlösning med
sällskapsdel. Stort altandäck. Vacker trädgårdstomt. Lugnt och fridfullt läge. Gästhus.

Typ: Kedjehus Byggår: 1963 Boarea: 180 kvm
Rum: 7 Tomt: 383 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 2007 Boarea: 165 kvm
Biarea: 17 kvm Rum: 5 Tomt: 3 220 kvm
Energideklaration:67kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 950 000 kr

121KVM Ekerö Brunna, Tomtbacksvägen 18
Typ: Bostadsrätt Byggår: 1992 Boarea: 121 kvm
Rum: 4 Avgift: 6 749 kr/mån
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 450 000 kr

103,5KVM Ekerö Ekudden, Ekuddsvägen 2A
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 700 000 kr

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1985/1986 Boarea: 103,5 kvm
Rum: 4 Avgift: 6 865 (inkl värme mm) kr/mån
Energideklaration:59kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 750 000 kr

64,8KVM Ekerö Björkudden, Björkuddsvägen 30B

100,5KVM Färingsö Kungsberga, Skepparns väg 18

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1979 Boarea: 64,8 kvm
Rum: 2 Avgift: 3 183 kr/mån
Energideklaration:107kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1992 Boarea: 100,5 kvm
Rum: 4 Avgift: 5 655 kr/mån
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 450 000 kr

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 500 000 kr

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

145KVM Färingsö Troxhammar, Troxhammar Byväg 25

148 KVM Ekerö Älvnäs, Flugsnapparvägen 4

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 650 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 650 000 kr

131KVM Ekerö Helgö

123 KVM Ekerö Träkvista

149 KVM Ekerö Närlunda

224KVM Ekerö Brunna

Adress: Sten Banérs Väg 5
Typ: Villa Byggår: 1960 Boarea: 113 kvm
Biarea: 18 kvm Rum: 3 Tomt: 2 800 kvm
Energideklaration: 183 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

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

Adress: 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

Adress: Brunnavägen 41
Typ: Villa Byggår: 1963 Boarea: 162 kvm
Biarea: 62 kvm Rum: 6 Tomt: 920 kvm
Energideklaration: 166 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 350 000 kr

Accepterat pris: 2 975 000 kr

Accepterat pris: 4 790 000 kr

Accepterat pris: 3 995 000 kr

Den sämsta affären
är den som inte blir av.
Det lönar sig att välja en mäklare som håller vad den lovar, inte den som
lovar guld och gröna skogar. Vi på Mäklarringen är erfarna, kompetenta
och jobbar utifrån en stark lokal förankring. Med personliga möten skapar
vi förtroende och avslutade affärer där alla parter är nöjda.
Välkommen till oss.

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

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

141KVM Ekerö Tappsund, Fredrikstrandsvägen 32A

155 KVM Färingsö Skå, Enlunda Ängsväg 7

-TOPPSKICK- Centralt läge i sjönära villaidyll. Tillbyggt parhus med inglasat uterum och
utomhus-spa. Kök med matplats, stort vardagsrum och allrum, 3-4 sovrum, helkaklat badrum
och renoverat duschrum med tvättstuga. Fin tomt med flera uteplatser. Garage. Ringmärkt!

-NY VILLA- Modernt boende i vacker lantlig miljö. Nytt, fräscht och låga driftskostnader. Braskamin. Inredningsbar ovanvåning ca 62 kvm. Härlig vy och lite sjöutsikt. Stor altan, suveränt
solläge! Plan trädgård, hörntomt. Bygglov finns för carport med förråd.

Typ: Parhus Byggår: 1984 Boarea: 120 kvm
Biarea: 21 kvm Rum: 5 Tomt: 444 kvm
Energideklaration:Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 2010 Boarea: 93 kvm
Biarea: 62 kvm Rum: 3 Tomt: 1 026 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 600 000 kr

140KVM Färingsö Stenhamra, Axvägen 1
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

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

Accepterat pris: 4 175 000 kr

249KVM Ekerö Träkvista, Kapellvägen 2
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 695 000 kr

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Typ: 1-2 familjsvilla 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: 3 950 000 kr

108KVM Ekerö Gällstaö, Stormansgränd 32
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 695 000 kr

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

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

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 825 000 kr

115KVM Ekerö Sandudden, Stengränd 27
-SJÖNÄRA-med sjöglimt på lugn återvändsgata. Modernt o lättskött boende i omtyckt omr invid Mälaren. Kök o v-rum m öppen planlösning, 3 bra sovrum, 2 helkaklade våtrum o tillbyggd
hall. Genomgående ljust o fräscht skick. Carport o förråd. Besiktigad o Dolda-fel försäkrad.

183KVM Färingsö Mörby, Mörbyvägen 48
Typ: Villa Byggår: 2010 Boarea: 158 kvm
Biarea: 25 kvm Rum: 7 Tomt: 1 003 kvm
Energideklaration: 74 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 390 000 kr

113 KVM Adelsö Stenby, Marielundsvägen 1
Typ: Villa Byggår: 1976 Boarea: 113 kvm
Rum: 4 Tomt: 1 684 kvm
Energideklaration: 164 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Typ: Villa Byggår: 1999 Boarea: 115 kvm
Rum: 5 Tomt: 253 kvm
Energideklaration:Beställd.
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 195 000 kr

118KVM Ekerö Sandudden

141 KVM Ekerö Älvnäs

Adress: Siktvägen 4
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

Adress: Rödhakevägen 6B
Typ: Villa Byggår: 2010 Boarea: 132 kvm
Biarea: 9 kvm Rum: 5 Tomt: 1 008 kvm
Energideklaration: 54 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

/Accepterat pris: 4 295 000 kr

Accepterat pris: 3 925 000 kr

Accepterat pris: 1 995 000 kr

203KVM Ekerö Tappsund

110 KVM Ekerö Sandudden

172KVM Ekerö Gräsåker

172 KVM Ekerö Gräsåker

Adress: Paradisvägen 9
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

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 250 000 kr

Accepterat pris: 3 200 000 kr

Accepterat pris: 2 650 000 kr

Accepterat pris: 2 695 000 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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”Inklistrade” signaturer
i besiktningsprotokoll
KOMMUNEN | Turerna har
blivit många sedan MN
började granska ventilationskontrollerna (OVK) av
kommunens skolor. En av
de saker som redaktionen
påpekade var att samtliga
OVK-protokoll saknade
signatur. För några veckor
sedan hade signaturer
kommit på plats. De var
dock inklistrade.
Efter att MN skrev den första
artikeln om bristerna i hanteringen kring OVK, lades
samtliga protokoll från besiktningarna av kommunens
skolor ut på kommunens
hemsida. Detta skedde i december.
I samband med att miljönämnden beslutade att
stänga två paviljonger på
Träkvista skola på grund av
mögel, försvann protokollen från kommunens hemsida under några dagar.
När de så var tillgängliga
igen, hade några protokoll
fått signaturer. Dessa låg
dock på en gråaktig platta
och på vissa protokoll var de
så illa inklistrade att de inte
linjerade med de linjer som
fanns i protokollet.
MN kontaktade därför
tekniska kontoret och ställde den enkla frågan, varför
hade man ”klippt och klistrat?”
– Det blev verkligen jättefel. Vid förra intervjun
var vi överens, vi skulle
se till att protokollen blev
signerade och bad entreprenören om detta. Sedan blev
det inte bra. Istället för att
skriva på protokollen, gjorde besiktningsmannen det
hela digitalt och satte dit en
liten fyrkant med signaturen i, säger Frank Renebo,
fastighetschef på kommunen.

Besiktningsmannen
Hans
Zetterholm från Zetagraf
som utfört besiktningarna,
kan intyga att det var han
som klippt och klistrat.
– Jag gjorde signaturen i
min iPad och la in den i Excel.
Då ﬁck jag tillsägelse att det
inte ﬁck se ut på det viset och
att det måste vara handsignerat, säger Hans Zetterholm.
Om nu protokollen är brist-

fälliga, hur kan man då veta
själva besiktningarna är bra
gjorda? MN riktar frågan till
tekniska kontoret:
– Dels för att vi har haft
våra kollegor, med andra ord
tekniska förvaltare, som har
varit med vid ﬂera besiktningar. Dels för att vi har fått
så pass mycket underkänt.
Det är naturligtvis inte positivt i sig, men det är ett tecken
på att besiktningsmannen
har gjort sitt jobb, säger Frank
Renebo. Johan Elvfer, pressansvarig i kommunen håller
med:
– Det har visat sig att det är
en väldigt duktig entreprenör när det gäller besiktning
och vi har varit väldigt nöjda
med det fysiska arbetet, men
tyvärr har det visat sig att han
inte varit speciellt bra på att
sköta det administrativa. Det
tycker vi är både väldigt allvarligt och beklagligt.
Hans Zetterholm har också
en till bit att tillägga beträffande bristerna i protokollen
och vad han och hans kollegor hade för förutsättningar
då de startade upp besiktningsarbetet 2011.
– Vi förutsätter att man har
gjort en juste OVK innan.
Men när vi kom ut för att
göra besiktningarna var det
i princip rena protokoll som
vi ﬁck som underlag och det
fanns inga anmärkningar. De
protokoll som nu granskats

hade vi som arbetsmaterial så
att vi hade någonting att utgå
från. Sedan valde man från
tekniska kontoret att lägga
ut dessa protokoll på kommunens hemsida. De skulle
ha pratat med mig först. De
protokollen är ingenting som
vi kan stå för, säger Hans Zetterholm.

”Vi vill absolut
inte dölja något.
Vad vi har
gjort är en
kvalitetssäkring
av alla
dokument.”

Det är också mycket riktigt
att tidigare, någorlunda aktuella besiktningsprotokoll,
saknas. Skolor skulle fram
till lagändring 2011 besiktigas vart annat år, därefter
gäller vart tredje år. Men
mellan 1996,97 och fram till
2011 ﬁnns inga protokoll från
OVK. Protokollen från 1996
visar dessutom att kommunens skolor blivit underkända. Med andra ord framgår
inte hur, eller för den delen
om åtgärdsarbeten har gjorts
samt om skolorna blivit godkända.
Träkvista skolas problem
med mögel är inte heller något nytt. Miljö- och hälsoskyddskontoret har sedan
2009 inspekterat skolan vid
flera tillfällen och då bland
annat konstaterat brister i
bland annat ventilationen.
I OVK-protokollet från
1996 för Träkvista skola är
ett stort antal fläktar noterade som trasiga och på mer
än ett ställe står det att ”systemet uppfyller inte nor-

merna för till- och frånluft”.
Men nu ersätts två av husen
som påvisat mögel och en
större ombyggnad av skolan
pågår.
Nu har också alla protokoll
signerats på ett korrekt vis
och ligger åter på hemsidan.
På stadsarkitektkontoret pågår dessutom en granskning
av OVK-protokollen. (Denna följer MN upp i nästa
nummer.)
– Vi vill absolut inte dölja
något. Vad vi har gjort är en
kvalitetssäkring av alla dokument. Leverantören har
gått igenom allting ordentligt, säger Frank Renebo och
fortsätter:
– Det händer lite grand
hela tiden. De ﬂesta anmärkningarna är åtgärdade och
ska bara bli ombesiktigade.
Allt ska vara klart till den 31
mars. Sedan kanske vi stöter på någonting som kan ta
längre tid att åtgärda.
För de tre byggnaderna på
Träkvista skola som stängs,
levereras ersättningslokaler
den 15 mars. Av de tre husen
som ska ersättas, är det endast hus E ”Lönnen” där det
fortfarande går barn kvar.
– Det huset omfattades
inte av miljönämndens beslut om stängning. Sedan är
det klart att det ﬁnns föräldrar där som fortfarande känner en oro. Där har rektor
Lena Heetveld sagt att hon
erbjuder andra lösningar
som personalrum eller undervisning i hemmet fram
till den 15 mars, för att stilla
deras oro. Vi har en stor förståelse för detta och vi kommer aldrig att argumentera
emot oron, avslutar Johan
Elfver.

EWA LINNROS

När en stillastående fläkt startades i företagshuset ”Stranden” började
det brinna i ventilationssystemet.
Foto: Ewa Linnros

Brand utbröt
i företagshus
EKERÖ | En brand i ventilationen på kontorsbyggnaden Stranden 8 på
Tegelbruksvägen 8, utbröt
då en stillastående fläkt
startades. Byggnaden, som
ägs av kommunen och där
även Mälaröarnas nyheters
redaktion ligger, har nu
delvis evakuerats.
MN:s granskningsarbete av
kommunens ventilationskontroller (OVK) av skolor,
har gjort att redaktionen fått
ett större medvetande vad
beträffar just ventilation.
Detta ledde till att här skrivande journalist, upptäckte
att redaktionslokalen inte
hade så kallad ”tilluft”, det
vill säga luft in till lokalen.
Därför felanmäldes detta
och driftsansvariga från
Dalkia fick igång en fläkt
som stod still.
Fläkten var igång ett tag,
därefter började det lukta
bränt. Därpå stannade fläkten och röklukt växte sig
allt starkare. Brandkår lar-

mades och samtliga i byggnaden fick gå ut.
Brandmän från tre stationer utförde släckningsarbete
under ett par timmar.
Då MN arbetat med granskningen av OVK i kommunens skolor, frågade
redaktionen även efter OVKprotokollet för Stranden 8.
En besiktning har utförts
2012-02-13 och blivit underkänd. Åtgärder vidtogs och
byggnaden ombesiktigades
och godkändes 2012-10-10.
En del frågetecken kring hur
byggnaden kunnat bli godkänd har nu väckts.
Stranden 8 byggdes i början av 1980-talet. Den del
av byggnaden där branden
bröt ut har nu evakuerats
och Ekerö taxi och MN har
erbjudits andra lokaler av
kommunen.
När det gäller den aktuella
ﬂäkten, kommer tekniska
kontoret att utreda orsaken
till haveriet.
EWA LINNROS

Skolbarnen får springa för att hinna över vägen vid grön gubbe
KOMMUNEN | Trafikljussignalerna vid Kanton
har så kort grönt ljus för
fotgängarna att skolbarnen
får springa för att hinna
över vägen. Grön gubbe
lyser här i cirka 20 sekunder.
– Jag är väldigt oroad över
traﬁksituationen som råder
då barnen gått av bussen.
Traﬁkljuset är grönt alldeles
för kort stund, barnen hinner
drygt halvvägs över vägen
och får alltid springa sista biten, berättar Maria Fries som
har sina barn i Drottningholmsskolan.
Vid Kantons traﬁksignaler
jobbar man med så kallade
säkerhetstider vilket innebär
att man beräknar längden på
övergången som den gående
ska passera. Här ﬁnns det
mallar för gånghastigheter
och i det ﬁnns det inbyggda
säkerhetstider för att det inte

ska slå över till rött ljus för
fotgängaren för snabbt. Det
i sin tur ska ställas emot kraven på framkomlighet som
fordonstraﬁken har. Därför
vill man inte ha för långa
rödljusstopp bilarna. Det är
Traﬁkverket som ansvarar för
traﬁkljusen.
– Det är en optimering att
försöka hitta precis så lagom
att man med säkerhet kan ta
sig över vägen samtidigt som
man inte håller rödljuset för
länge för att undvika köbildning i traﬁken. Men är det för
tajt med tid för fotgängarna,
ska vi naturligtvis titta över
detta. Det måste vara tillräckligt med tid för att man ska
kunna gå över, man ska inte
behöva springa. Vi har även
äldre människor och personer med särskilda behov som
ska kunna ta sig över lugnt
och säkert, berättar Jan Englund på Traﬁkverket.
– Det är förkastligt att bar-

nen ska behöva korsa en 70väg till skolan. Det bästa för
både barnens säkerhet och
traﬁken vore en gångtunnel
eller en gångbro. Idag ﬁnns
det inte ens en skylt som varnar för barn eller skolväg, säger Maria Fries.
När MN:s redaktion klockade tiden för grön gubbe blev
det cirka 22 sekunder som
fotgängare hade på sig att
korsa vägen.
Ett annat ”problemljus” som
MN skrev om i nummer två,
är det i korsningen Bryggavägen och Ekerövägen. För
de bilister som kommer från
Bryggavägen är intervallerna
för grönt ljus mycket korta,
medan rött ljus har desto
längre intervaller. I rusningstraﬁk växer sig köerna långa
vilket i sin tur skapar proppar
till och från Ekerö centrum.
Kommunens
traﬁkplanerare Jonas Hedh har kon-

tinuerlig kontakt med Traﬁkverket och har påpekat
problemet. Efter att MN senast pratat med ansvariga på
Traﬁkverket, har man börjat
se över situationen.
Martin Andersson arbetar på Traﬁkverket som specialist på traﬁksignaler på det
mera teoretiska planet.
– Det är ett detektorfel i
anläggningen, men det är
omprogrammerat nu. Det
är också kabelfel, man måste
gräva upp den helt enkelt.
Men det borde inte påverka
på det viset som beskrivs, att
max tre till fyra fordon skulle
hinna vidare från Bryggavägen. På 20 sekunder borde
det hinna ut i åtminstone åtta
fordon, säger Martin Andersson.
När MN:s redaktion förklarar
att de fordon som ska svänga
vänstersväng blir stående i
korsningen, eftersom de ska

lämna företräde till fordon
från Träkvistahållet som kör
rakt fram i korsningen, blir
bilden en annan. Utöver det
faktum att det är många bilar
som kommer från färjan, är
infartsparkeringen på Tappströmssidan också en faktor
som bidrar till att många bilar
kommer från Tappströmshållet på eftermiddagen.
– Det är ett svårt problem
att lösa. Ibland bygger man
ut med ett körfält så att man
får separatreglerade vänstersvängar, men då blir det ett
läge till i korsningen som
upptar tid. Det kräver också
plats för att kunna göra en
sådan ombyggnad, förklarar
Martin Andersson.
På sträckan har man också
så kallad bussprioritering
vilket innebär att bussarna
ges företräde i traﬁksignalerna och får därigenom ökad
framkomlighet. Detta sker
genom ett system ombord på

bussen som skickar signaler
till anläggningen.
– Den här korsningen har
väldigt många bussar som ska
köra åt alla håll och det påverkar naturligtvis också, säger
Martin Andersson.
För dem som ska svänga
höger från Bryggavägen,
fungerar det när man väl
kommit inom cirka 30 meter
från rödljuset. Dessförinnan
hamnar man dock i kö eftersom det bara är en ﬁl.
– Den här korsningen är
uppenbarligen underdimensionerad för det ﬂöde som
är. Det borde ﬁnnas någon
mer utfart. Men vi arbetar vidare på att ﬁnna lösningar. En
del vi kan titta på är de långa
rödljustiderna. De gör att det
hinner ansamlas bakåt i kön.
Kortar man det röda ljuset
kan man tömma ut där, avslutar Martin Andersson.
EWA LINNROS
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Fyra fält på 261:an senast 2019
DROTTNINGHOLM | Köerna
till och från Mälaröarna i
rusningstrafik är omfattande och många bilister
längtar tills de åtgärder som
ska förbättra framkomligheten kommer till stånd.
Hur långt har arbetet med
fyrfilighet och trimningsåtgärder egentligen kommit
och varför tar det sådan tid?
– Det som tar tid är att det här
området gränsar till Drottningholm som är ett världsarv, statligt byggnadsminne
och riksintresse. Därför måste alla steg prövas så att alla
åtgärder utförs på ett säkert
sätt, säger Leif Kåsthag, planeringssamordnare i kommunledningsstaben.
R iksantikvar ieämbetet
och Statens fastighetsverk
bevakar de kulturhistoriska
intressena. De diskussioner
som uppstår kring kulturmiljöfrågorna och riskerna
för att världsarvstatusen ska
påverkas gör att varje steg i
planeringsprocessen tar extra
lång tid.
Nyligen lämnade kommunen ett yttrande på Traﬁkverkets samrådshandling
och gjorde där en hel del påpekanden.

– En av de viktigaste frågorna som vi har synpunkter
på är att vi anser att tidplanen
för både de fyra körfälten och
de övriga trimningsåtgärderna måste forceras. Vi påpekar
också att projektet med de
fyra fälten inte ska delas upp
på ﬂera vägplaner utan hållas ihop så att allt genomförs
i samma skede, fortsätter Leif
Kåsthag.
De trimningsåtgärder som
han syftar på är bland annat
samordnade
traﬁksignalsystem, översyn av broöppningstider, utvidgning av
kollektivtraﬁken, säkra gångoch cykelvägar från Ekerö
centrum till Brommaplan
och gång- och cykelpassager under Ekerövägen. Att
utnyttja vattenvägarna för
pendelbåtstraﬁk är ytterligare en åtgärd som kommunen
framhåller för att minska belastningen på väg 261.
Kommer de fyra körfälten
verkligen påverka köerna i
rusningstraﬁk med tanke på
att en ﬁl åt vardera håll kommer att användas för kollektivtraﬁk?
– Analyserna har visat att
ett fjärde körfält kommer att
utgöra stora skillnader för
alla traﬁkanter. Dels får bus-

sarna under högtraﬁk ett eget
körfält, dels kommer kollektivtraﬁken också vinna ﬂer
traﬁkanter då de får bättre
möjligheter att ta sig fram.
Enligt Leif Kåsthag är SL
med på noterna och kommer
utöka antalet turer i takt med
efterfrågan och större möjligheter att ta sig fram. Fler
pendelparkeringar är ytterligare något som planeras för
att göra kollektivtraﬁkåkandet mer attraktivt.
– Det viktigaste är att det är
en kombinationseffekt av alla
åtgärder som kommer göra
att traﬁken ﬂyter bättre. När
förbifarten väl kommer till
stånd kommer den att avlasta
Ekerövägen ytterligare, säger
han.
När är de fyra fälten verklighet?
– Vi räknar med att en plan
för vägbygget ska vara klar i
slutet av 2014 och enligt vår
senaste diskussionen med
Traﬁkverket så är de beredda
att forcera planen med åtminstone två år vilket innebär att ombyggnaden kan
vara klar 2019, under förutsättningen att överklaganden
går att hantera rimligt snabbt.
Vid det kommunstyrelsesammanträde där svaret på

samrådshandlingarna hanterades reserverade sig Krister
Skånberg (MP) mot beslutet
och begärde att SL ska utöka
kollektivtraﬁken med ﬂer
bussar mellan Brommaplan
och Mälaröarna. För att göra
framkomligheten större för
dessa i högtraﬁk, föreslås att
bussarna får en egen ﬁl i mittfältet på vägsträckan förbi
Drottningholm där traﬁken
oftast är som tätast.
Detta förslag har tidigare
avslagits av Traﬁkverket. enligt uppgift efter kritik från
Rikasantikvarieämbetet och
Statens fastighetsverk.
–Jag tror att RAÄ och Fastighetsverket inte har förstått
att ett reversibelt mittkörfält
bara för SL-bussar inte alls
kräver en massa störande
skyltar, bommar och signaler
som skämmer kulturmiljön.
Den fördjupade utredning
jag begär kommer rimligen
att visa att deras farhågor är
överdrivna eller till och med
oberättigade, säger Krister
Skånberg.
Tvärgående
busslinjer
och kollektivtraﬁk på vatten
var ytterligare åtgärder som
framhölls i reservationen.

spår, gärna ett kilometerlångt spår av tassar. Då kan
man se på steglängd eller
beteendet vilket djur det
handlar om, fortsätter Eva
Hedberg.
Om det finns tydliga bilder

på spår tar dock länsstyrelsen gärna emot dessa, även
om de inte kan fastställa
med säkerhet att de kommer från varg.
En trolig förklaring till åtminstone det ensamma djur
som sågs på Munsö kan vara
att det var ett lodjur.
– Jag har själv sett lodjur
här ute och det har funnits
i alla tider. Jag har varit ute
och spårat med hundarna
efter ryktena om varg,
men inte hittat något så
jag tror att det hela bara är
rykten, säger Robert Möller, skyddsjaktsansvarig på
kommunen.

Enligt ryktet ska tre vargar ha siktats i grustaget på
Munsö i början av februari.
Därefter ska de ha vandrat
vidare över isen till Adelsö,
förflyttat sig utmed ön för
att sedan gå över isen till
Björkö. Det är dock i det
närmaste omöjligt att få fatt
i någon som verkligen har
sett vargarna.
Det närmaste MN kommer ett ögonvittne är en
person på Munsö som har
sett ett stort djur svepa förbi
i mörkret och har svårt att
tänka sig någon annan förklaring än att det var en varg.

”Det är inte
rimligt att tre
vargar vandrar
iväg från sin flock
tillsammans”

På länsstyrelsen håller man
dock för otroligt att det
ska ha varit varg, främst på
grund av att rapporterna säger att de ska ha varit tre till
antalet.
– Det är inte rimligt att

Ihärdiga rykten säger att tre vargar rör sig mellan Mälaröarna, men
ingen har dock kunnat bekräfta att det verkligen är sant. Vargen på
bilden kommer från det så kallade ”Rialakollektivet” utanför Norrtälje.

Foto: Hanna Dittrich Söderman

tre vargar vandrar iväg från
sin ﬂock tillsammans. Om
vargar bestämmer sig för att
börja vandra så går de oftast
själva. I undantagsfall kan
två syskon lämna ﬂocken
tillsammans och gå en liten
bit, men efter ett tag går de
också åt var sitt håll, berättar
Eva Hedberg, enheten för
naturvård på länsstyrelsen.
Av den anledningen har

inte heller länsstyrelsen
åkt ut till Mälaröarna för att
försöka säkra spår. Det har
visserligen kommit in fotografier på vad som skulle
kunna vara vargspår, men
dessa är inte heller något
ovedersägligt bevis.
– För att kunna vara säker
på om det är vargspår eller
en större hund måste man
kunna titta på ett längre

Foto: Lo Bäcklinder

KOMMUNENS SYNPUNKTER PÅ


TRAFIKVERKETS SAMRÅDSHANDLING

>> Trimningsåtgärder måste prioriteras.
>> Tidplanen för ombyggnaden av vägen måste tidigareläggas.

>> Trafik som kopplas till vägbyggnadsarbetet kommer
inte tillåtas att gå över Ekerö centrum eller Jungfrusund.

>> Mälarens vattenvägar måste användas mer effektivt
för pendelbåtar och fordonsfärjor.

>> En avgränsning av världsarvet och den omgivande
”buffertzonen” måste komma till stånd. Idag råder
delade meningar och oklarheter om detta.

>> Kulturarvskonsekvensbedömningen av hur
ombyggnaden av vägen kommer påverka världsarvet
måste bli klar och ha lagstöd.

LO BÄCKLINDER

Obekräftade vargrykten på Munsö
MUNSÖ | Under senaste
veckorna har envisa rykten
om att tre vargar vandrat runt på Mälaröarna
stressat både hund- och
fårägare. Dock finns inga
bekräftade uppgifter om
att vargarna verkligen har
varit här.

Vid Drottningholms rödljus stockar sig ofta bilarna i rusningstrafik.

Länsstyrelsen har en hemsida där privatpersoner
själva kan rapportera in
rovdjursobservationer och
där länsstyrelsen sedan
uppdaterar utifrån sina efterforskningar, finns endast
en anteckning om att en
varg setts i kommunen och
den kommer från Stenhamra. Däremot finns ett flertal
observationer som gjorts
i Vallentuna och dessa har
också säkrats av länsstyrelsen.

LO BÄCKLINDER

Mälaröarnas största eldsjäl
utses på föreningsgalan
KOMMUNEN | Den 14 mars
får en av kommunens alla
eldsjälar ta emot 10 000
kronor i prispengar från
kulturnämnden. Dessutom
blir det ytterligare stipendie- och prisutdelning
liksom framträdanden av
kända, lokala artister.
– Galan har ju kommit till
för att vi vill lyfta fram föreningslivet och alla dem
som jobbar inom det och
förtjänar uppmärksamhet,
säger Gunilla Lindberg, kulturnämndens ordförande.
Det nyinstiftade priset
för ”Årets eldsjäl” kommer
att delas ut för första gången
och bland 18 inkomna förslag har juryn som består av
ett antal ”mälaröprofiler”
nominerat tre kandidater.
De som tävlar om priset på
10 000 kronor i år är Palle
Forell från Sjöräddningen,
Britt Torstensson, Rädda
barnen samt Mats och Seth
Björk från Adelsö IF. Vem
som blir den slutgiltiga vinnaren kommer avslöjas under galan.
Under galan kommer

också utdelning av andra
stipendier och priser till
personer som gjort berömvärda insatser att varvas med
framträdande av såväl Baggekören, skivsläppsaktuella
Woodlands från Adelsö och
jazz- och improvisationsmusikern Arne Forsén. Konfrencier blir Niklas Lindblad
och varje pris kommer att
delas ut av en mer eller mindre känd mälaröbo.
Priser för Årets kulturpris

och Årets idrottsprestation
har även tidigare delats ut,
men har inför galan modifierats något. När det gäller
stipendierna kommer det
delas ut fyra stycken på vardera 30 000 kronor som ska
gå till vidareutbildning. Det
är ett idrottsledarstipendium, ett kulturstipendium,
ett ungdomskulturstipendium och ett ungdomsledarstipendium.
– Blir galan så bra som vi
hoppas och tror så kommer
vi fortsätta med den nästa
år, säger Gunilla Lindberg.
LO BÄCKLINDER

Guldregn över hundra adelsöbor
ADELSÖ | Strax över hundra personer på Adelsö ﬁck den 13
februari ett tillskott i kassan. Postkodlotteriet delade då ut sina
”dagliga vinster” till de lottinnehavare som hade rätt postnummer.
– 16 vinnare, med totalt 30 lotter tillsammans har vunnit
5000 kronor per lott. 89 vinnare, med totalt 181 lotter tillsammans, har vunnit 500 kronor per lott, berättar Hanna Lindström, Postkodlotteriet.

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

EKERÖ ÄLBY
ENVÄGEN 6
Lantligt läge med sjöglimt.
Sidohus ger möjligt
generationsboende.
Pris 4.495.000 kr / bud
Kvm 102+50 Tomt 4.270
Visas Ring för info...
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 76 kWh/m², år

EKERÖ SANDUDDEN 4:A
MÄLARVYN 11

TENNISGRÄND 1 - VÄLBELÄGET ATRIUMHUS
VISNININGAR BÖRJAR 17/3. VÄLKOMNA...
Ring Håkan Jansson för mer info 08-560 304 22

Ring Håkan Jansson för mer
info 08-560 304 22
eller 0708-141212.

SANDGRÄND 3 - MÄLARNÄRA FAMILJEVILLA
VISNINGAR BÖRJAR 17/3. VÄLKOMNA...
Ring Niklas Bergsten för mer info 08-560 304 22

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

VÄLKOMMEN PÅ VISNING I APRIL...

Välkommen att bli nöjd du också!

Ring Niklas Bergsten för mer information
08-560 304 22 eller 0704-18 00 11.

TRANEBERG 1.5:A
TRANEBERGSVÄGEN 22

NORRA ÄNGBY 1:A
BJÖRKETORPSVÄGEN 11

TRANEBERG 2.5:A/3:A
MÖSSEBERGSVÄGEN 15

Centralt, nära T-bana &
butiker. Högt läge. Balkong i
söderläge.
Accepterat pris 1.795.000 kr
Kvm 38 Avgift 1.550 kr
Visas Ring för information
Bromma 08-26 29 29

Bekymmersfritt yteffektivt
boende 5 min. från T-bana.

Möjlig 3:A, smart planlösn.
Balkong. Nära T-bana,
butiker.

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

Accepterat pris 2.245.000 kr
Kvm 55 Avgift 3.573 kr
Visas Ring för information
Bromma 08-26 29 29

Energiprestanda 172 kWh/m², år

Energiprestanda 76 kWh/m², år

MARIEHÄLL 3:A
BÄLLSTAVÄGEN 18

MARIEHÄLL 2:A
KLINTBACKEN 8

MINNEBERG 3:A
SVARTVIKSSLINGAN 96

Ljus gavellägenhet i fint
skick. Sjöglimt. Balkong. Två
ingångar.

Ljus, trivsam med balkong i
syd. Centralt läge nära
Sundbyberg C, tvärbana.

Ljus genomgående med
Mälarnära läge och balkong.

Accepterat pris 1.995.000 kr
Kvm 72 Avgift 5.546 kr
Visas Ring för information
Bromma 08-26 29 29

Accepterat pris 2.195.000 kr
Kvm 64 Avgift 3.186 kr
Visas Ring för information
Bromma 08 - 26 29 29

Accepterat pris 2.895.000 kr
Kvm 79.5 Avgift 4.294 kr
Visas Ring för information
Bromma 08-26 29 29

Energiprestanda 138 kWh/m², år

Energiprestanda 126 kWh/m², år

Energiprestanda 77 kWh/m², år

NIKLAS BERGSTEN ERFAREN MÄKLARE MED
GOD LOKALKÄNNEDOM!

ANNEDAL 4.5:A
DARTANJANGS GATA 68,

HÅKAN JANSSON RUTINERAD MÄKLARE
MED MÅNGA NÖJDA
KUNDER.

VILL NI GÖRA EN
BÄSTSÄLJARE?
KONTAKTA MIG REDAN
IDAG...
08-560 304 22,
070-418 00 11

Nyproducerat. Högt ljust
läge med stor balkong.

Pris 3.450.000 kr / bud
Kvm 109 Avgift 6.899 kr
VisasRing för information
Bromma 08-26 29 29

www.husmanhagberg.se
Varmt välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1 Ekerö 08-560 304 22 eller Alviksvägen 25 Bromma 08-26 29 29

SÄLJTANKAR? RING FÖR
EN FRI VÄRDERING OCH
VÄRDEFULLA SÄLJTIPS.
08-560 304 22,
0708-14 12 12
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Återvinning kom efter tre år
ADELSÖ | Efter över tre års
väntan har nu Adelsö fått
en återvinningsstation.
Sedan sommaren 2009
har adelsöborna fått köra
sina återvinningssopor till
Munsö, då återvinningsstationen vid Borins lanthandel lades ner. Sedan
dess har Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI)
skickat in ett par bygglovsansökningar till kommunen, först för en placering

av stationen på parkeringen
vid färjeläget på Adelsö, sedan för området på andra
sidan staketet vid parkeringen.
Efter bygglovsturerna har
även ett nytt avtal mellan
parterna antagits där det tydliggörs att FTI har ansvar för
etablering av återvinningsstationer samt tömning och
städning vid dessa.
I december rapporterade
MN att bygglovet var klart

och att placeringen skulle
bli bakom brandstationen.
Denna uppgift som redaktionen ﬁck från kommunen, var
dock inte korrekt. Bygglovet
gäller den parkering som ligger mitt emot Adelsö kyrka.
Det ﬁnns däremot yta kvar
att parkera på och sedan ﬁnns
den nyanlagda parkeringen
vid idrottsplatsen.
– Det primära är att vi har
fått igång den efterlängtade
återvinningen och jag och
Solveig Brunstedt har drivit

Konsum slutar med bensin
KUNGSBERGA | Konsum i
Kungsberga slutar att sälja
bensin på grund av ändrade
krav från tillståndsmyndighet.

– Vi har tagit beslut om att
sluta sälja bensin i vår pump
som vi haft vid Konsum i
Kungsberga. Detta beroende på tuffare krav från
tillståndsmyndighet för att
få förnyat tillstånd för fortsatt försäljning. Då vår försäljning är relativt blygsam
i dessa sammanhang, har
vi stängt pumpen, berättar
Anders Sjölinder, VD för Färingsö konsumentförening.
För att klara de skärpta
kraven skulle kostnaden för

åtgärderna kräva investeringar på någonstans mellan
400 000 till 500 000 kronor. Under 2012 såldes endast
cirka 62 kubik bensin. Konsumentföreningens styrelse
fattade under januari beslut
om att det inte är ekonomiskt
försvarbart att göra denna investering.
– Beslutet ur ren ekonomisk aspekt var lätt men om
man väger in att det har varit
en bra service för våra ägare
och medlemmar på orten
har det varit betydligt svårare. Vi hoppas dock att de
kunder som har utnyttjat vår
pump, nu tankar på macken i
Skå och att den volym vi haft
ﬂyttas dit så att det tryggar

frågan och legat på och samverkat med tekniska kontoret för att få till den här
lösningen. Det är viktigt att
förstå att det är inte kommunens ansvar utan det är
FTI:s. Men kommunen har
tagit ett stort ansvar genom
att hjälpa FTI att hitta kommunal mark som då inte
tas någon hyra för, berättar
Ove Wallin (C).
Efter tre års väntan har nu adelsöborna fått en återvinningsstation.

Foto: Lo Bäcklinder

EWA LINNORS

Lorentz Tovatt har valts till språkrör

fortlevnaden för en mack på
Färingsö, säger Anders Sjölinder.
Man kommer däremot
fortsatt att sälja akrylatbensin
till gräsklippare inne i butiken i Kungsberga.
EWA LINNROS

Bensinpumpen i Kungsberga är
stängd.
Foto: Gertrud Appelqvist

KOMMUNEN | Lovöbon
Lorentz Tovatt, 23 år, har
valts till posten som språkrör för Miljöpartiets ungdomsförbund Grön ungdom.
Valet ägde rum under helgen
den 15-17 februari.
– Det var väldigt spännande och det blev till slut jag
och Magda Rasmusson från
Stockholm, som blev valda
till språkrör, berättar Lorentz
Tovatt.
Språkrören väljs på ett år,
men det är alltid möjligt att
kandidera igen. Föregångarna till Magda Rasmusson
och Lorentz Tovatt satt två
år. Han är redan igång och arbetar, men även om han har

fullt upp, kommer han att
sitta kvar i kommunfullmäktige i Ekerö kommun, där han
varit aktiv i fem år. Han kommer dock inte att hinna ta en
stor del där, då hans nya uppdrag innebär arbete på heltid
med resor runt i landet, att
”peppa” igång olika engagemang i lokalavdelningarna
och att vara ansiktet utåt för
Grön ungdom, som idag är
det tredje största ungdomsförbundet i Sverige.
– På årsmötet valde vi också två kampanjfrågor som vi
ska driva. Den första är min
hjärtefråga och det är klimat.
Den andra är migration och
min språkrörskollega Magda
Rasmusson är mycket duktig

på det. Det passar väldigt bra
med våra proﬁlfrågor, avslutar Lorentz Tovatt.
EWA LINNROS

Lovöbon Lorentz Tovatt har valts
till språkrör för MP:s ungdomsförbund.
Foto: Amanda Aronsson

Toppmodern

KONTORSPLATS
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

Nybörjarkurs
som ger grönt kort

DRIFTTEKNIKER

Vuxen 1.995 kr
Barn/ungdom 1.595 kr

med inriktning värme
Ansök och läs mer om tjänsten på
www.isakssonrekrytering.se

www.troxhammargk.se
För mer bilder och info:
www.innebandyakademin.se/lokal.html

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

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!

GALAN
Torsdag 14 mars 18.00 i Kulturhuset
Biljettpris 120 sek köps på Ticnet

BAGGEKÖREN
Vi unga Bailar

W

O O D L A N D S

Arne Forsén
GALAORKESTERN

P A S C A L
S I M P S O N

PÁ

Galan leds av
Niklas Lindblad

Mingel fr
ån 18.00
Galan sta
rtar 19.0
0
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Han har bytt Allhallens is
mot världens stora arenor
Med målmedvetenhet, hård
träning och stor fokusering har
hockeymålvakten Ebbe Siönäs
tagit sig från Mälaröarnas isar
till de stora hockeyarenorna.
Och ändå har resan bara börjat…
Den här söndagen i början av februari skulle Ebbe ha varit ledig och
laddat upp för resan till Tjeckien
med svenska U19-landslaget två
dagar senare. Men telefonen ringde
klockan åtta och han blev tillfrågad
om att hoppa in i en J18-match då
målvakten blivit sjuk och ﬁck kasta
sig iväg och vakta buren.
– Jag har precis kommit innanför
dörren, förklarar han nu när klockan är tre, fortfarande blöt i håret efter duschen.

Efter att ha skolats in i hockeyvärden genom Skå IK får nu Ebbe Siönäs vakta målet på
de stora arenorna, vilket han gör med bravur.
Foto: AIK

Namn Ebbe Siönäs
Ålder 17 år
Aktuellt Spelar i AIK:s J 20 och Svenska landslaget U 18 och U19.
Framgångar Vinst i TV-pucken, landslagsspel med U16, U17, U18
och U19, utsedd av Svenska hockeyförbundet till Sveriges bäste
målvakt i J18 Allsvenskan säsongen 2011/2012.
Intressen Hockeyn tar mesta tiden, men får jag chansen så gillar
jag att vara ute i naturen, fiska och spela TV-spel.
Bäst med Mälaröarna Den rena luften, lugnet som kontrast till
stressen som jag har annars.

Lite lågmält börjar han berätta om
hur allt började med ett allmänt
sportintresse som barn. Till en början tränade han såväl innebandy
som fotboll och ishockey. Till slut
tog dock hockeyintresset över mer
och mer, men trots att ﬂera stora
klubbar kommit med förslag tidigare, blev han kvar i Skå IK tills han
som 15-åring ﬁck en förfrågan från
AIK om att spela med dem.
– Jag har fått en jättebra hockeygrund i Skå. Spelglädjen och kamratskapet har varit det viktigaste
och jag är glad att jag var kvar där så
länge.
Nu går han hockeygymnasium
i Solna och tränar på såväl skoltid
som fritid och det kan bli uppåt ett
tiotal tränings- och matchtillfällen
i veckan. Han läser naturprogrammet och försöker satsa på studierna

för att ha något att falla tillbaka på,
även om drömmen naturligtvis är
att få en plats i NHL.
– Jag försöker satsa så mycket jag
kan på studierna även om det är
svårt att få ihop det ibland och passar till exempel på att plugga under
bussresorna när vi är ute och spelar
i landet.
Studier och träning lämnar inte
mycket tid över till att hänga med
kompisar, spela spel eller festa, vilket många av hans jämnåriga ägnar
mer tid åt.

”Jag har fått en
jättebra hockeygrund
i Skå. Spelglädjen och
kamratskapet har varit
det viktigaste och jag
är glad att jag var
kvar där så länge”
– Jag har valt det här livet själv och
det är det roligaste jag vet, det andra
får jag ta igen sen, säger han utan
tillstymmelse till saknad i rösten.
Det finns ingen tvekan om att det är
en unik begåvning, en stor vilja och
en hård satsning som ligger bakom
Ebbes framgångar framför målvaktsburen.
Men han vill inte ta åt sig hela
äran själv.
– Mina föräldrar har alltid varit helt fantastiska och skjutsat
och hämtat mig till träningar och
matcher. De har alltid stötta mig
helhjärtat, även om de också har

pratat mycket om att jag måste satsa
på skolan, berättar han.
Mentorn från högstadieåren i
Stenhamra och tränaren i Skå IK
har också bidragit till att han vågat
satsa på hockeyn, menar han. Idag
är det främst målvaktstränaren Mikael Wernblom från AIK som han
tycker är den som hjälper honom
att hela tiden utmana sig själv och
prestera bättre.
Mitt i pratet om taktik, träningar

och framtiden reser sig Ebbe upp ur
soffan och pekar ut genom fönstret.
– Ser du rådjuret, säger han och
pekar på buskarna precis utanför
vardagsrumsfönstret.
– Förstår du hur skönt det är för
mig att komma ut hit på helgerna
till lugnet och koppla av efter stressen i veckorna, fortsätter han.
Föräldrarnas hus på landet utanför Stenhamra har blivit en oas där
han oftast hämtar kraft på helgerna.
Under veckorna bor han oftast i den
lilla lägenhet i Solna klubben har
ordnat.
Klockan närmar sig fem och en
väldigt sen lunch väntar på Ebbe. På
väg ut i hallen berättar hans mamma Anette om Ebbes ord på morgonen som sammanfattar ganska väl
vad denna sjuttonåring uppskattar
mest i livet:
– Tänk, i morse när Ebbe ﬁck hoppa upp ur sängen när det fortfarande
var mörkt, då sa han till mig: ”Visst
är det helt underbart att få vakna en
söndag och veta att man ska få göra
det man tycker är allra roligast i livet”, berättar hon.
LO BÄCKLINDER

MÅLVAKTSTRÄNARE MIKAEL WERNBLOM OM EBBE:


>> ”Ebbe är lite av ett koncentrationsfenomen och han är i sin egen värld när det är dags för match. Det
lugn som han normalt utstrålar kan helt plötsligt omvandlas till explosivitet när det väl gäller. Övergången mellan att vara lite blyg och tystlåten till att han blir som bäst på en fullsatt arena är också fascinerande.”
>> ”Jag tror att han kan gå i princip hur långt som helst och det ska bli spännande att se hur det går när
NHL drar igång sin årliga ”draft” i juni. I år är det dags för dem att titta närmare på dem som är födda -95
och börja knyta de bästa till sig.”

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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En gång är ingen gång.
Fem gånger är ett faktum.
FÖR FEMTE ÅRET I RAD VISAR SVENSKT KVALITETSINDEX
MÄTNINGAR ATT MÄKLARHUSETS KUNDER ÄR MEST NÖJDA
MED SITT VAL AV MÄKLARE.
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Som mäklare i Mäklarhuset har jag både
verktyg och resurser att göra ett riktigt
bra jobb för mina kunder. Det känns fantastiskt!
JOHAN SIÖNÄS, MÄKLARHUSET EKERÖ
08-560 446 63 / maklarhuset.se



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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Marie sjöng för
1 200 personer
EKERÖ | Den 9 februari
stod Ekerösångerskan
Marie Kjellin på scenen
i Scandic Infra City och
sjöng solo inför 1 200 deltagare utan tillstymmelse
till nervositet. En bedrift
som hon gärna gör om
igen.

Unga musiker i slottsmiljö
EKEBYHOV | Kvällen den
16 mars håller Ekebyhovs
slott öppet för att ge
plats åt Mälaröarnas unga
musiker. Såväl klassisk
musik som nykomponerade
sånger kommer ljuda i träslottet.
– Dels är det tio unga musiker från kommunen som är
på väg att bli professionella
som framträder, dels är det
fjorton av Kulturskolans
stråkelever, berättar Veronica Cornils-Berg, som tillsammans med producenten

När Sveriges enda melodifestival för personer med
intellektuell funktionsnedsättning ägde rum i Väsby för
tredje året i rad var alla biljetter slutsålda och stämningen
var på topp.
– Det var hur kul som helst
och jag var inte det minsta
nervös. Jag skulle jättegärna
göra om det igen, säger Marie
Kjellin.

Elisabeth Holmgren och en
musikpedagog har hjälpt
ungdomarna att sätta samman konserten.
Såväl stycken av Mozart,
Beethoven och Bach kommer att spelas, men en del
nykomponerad musik kommer också att framföras.
Detta är andra gången som
kommunens musicerande
ungdomar får tillfälle att
framföra sin musik tillsammans på det här sättet. Senast
var för två år sedan.
LO BÄCKLINDER

Amanda Liljefors, mezzosopran
och Miranda Holmgren, sopran
är två av alla de ungdomar som
uppträder på slottet.
Foto:Felicia Holmgren

Populär kvällsjazz på Ekebyhovs slott
EKEBYHOV | Den 8 mars
kommer Ekebyhovs slott att
gunga loss när det gästas
av den svenska jazzsångerskan Christina Gustafsson.

Hon

sjöng Tomas Ledins
”Sommaren är kort” och
placerade sig på andra plats
tillsammans med de övriga
elva bidragen, enligt devisen ”Alla är vinnare”. Martin
Nilsson från Sigtuna med
”Rosalita” kammade hem
förstapriset.
Marie Kjellin var en av de tretton finalisterna när Sveriges enda melodifestival för funktionshindrade ägde rum i Upplands Väsby.

Foto: Johannes Wikman

LO BÄCKLINDER

Det är den ideella föreningen
”Jazz på Mälaröarna” som
uppmärksammar Internationella kvinnodagen med att
anlita en av Sveriges mest
hyllade jazzsångerskor. Till
sällskap på scenen har hon
Mathias Algotssons trio.
Mathias Algotsson är en av
landets främsta jazzpianister
och han har bland annat samarbetat med Barbara Hendricks, Rigmor Gustafsson
och George Riedel.

Tvätta dina segel
gel
ge
el oc
och
ch ka
kapell!!

Christina Gustafsson släppte nyligen sitt tredje album
”The Law of the Lady”.
– När jag för två år sedan
började skriva musik till The
Law of the Lady hade jag avsikten att bejaka mina idéer
och inte låta praktiska detaljer
styra det konstnärliga arbetet.
Jag följde min vision och efter att jag gjort mina utkast
till låtarna tog jag med dem
till Calle Rasmusson, som
förutom trummis också är
arrangör och medproducent,
berättar hon och fortsätter:
– Han gav mig sina idéer
om åt vilket håll låten var på
väg. Efter att alla låtar bearbetats och arrangerats så

började det bli tydligt vilket
“sound” jag ville ha. Några
texter är skrivna innan musiken och i vissa fall har jag
gjort musiken först. Ett nära
samarbete med textförfattarna har hela tiden varit aktuellt.
Calle Rasmusson, trummisen som anlitas ﬂitigt som
arrangör av orkestrar och artister runt om i Europa, ﬁnns
även med på scen i Ekebyhovs slott. Den tredje musikern är Kristian Lind på kontrabas, även han etablerad på
olika jazzscener i och utanför
Sverige.
LO BÄCKLINDER

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

l
å AInlämning
Ekerö!

Vi ställer ut på
”ALLT FÖR SJÖN”
tillsammans med
ROSLAGSTVÄTT.
Välkommen till
vår monter
C22:21!

Salong Östlund
Stenhamra centrum
har lediga frisörsstolar
för välutbildade frisörer.
Ev övertagande av salongen
kan diskuteras.
Tveka inte! Hör av er till Ulla.
0733-30 29 91 el bost 08-560 246 68

PASSA PÅ

Hårborttagning, hudföryngring,
WDERUW\WOLJDNlUOSLJPHQWÁlFNDU
med IPL, Cellox
25% rabatt vid köp av 4 st
behandlingar
Massage 30 min 250 kr
(ordpris 350 kr)

Vi utför även
impregnering och lagning
info@noreenstextilvard.se
Telefon: 070-567 59 79
Ekerö z Uppsala

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

0HGLFLQVN)RWYnUGNU
(ord pris 450 kr)
Gäller tom 31/3

./2%%.3

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50
www.sensebysea.se

Upplev fåglarna i Tornedalen
och på Öland

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

Följ med fågelguiden Gigi Sahlstrand till ett sprakande
naturliv med midnattsol, våtmarker, vårﬂod, alvar,
havstränder, Ottenby och Haparanda Sandskär.

STENHAMRA
GYM&REHAB

ÖLAND 26-28 april tjejgrupp 29 april-1 maj mixgrupp
TORNEDALEN 5-9 juni tjejgrupp 10-14 juni mixgrupp

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

gigisahlstrand.wordpress.com

Foto: Göran Forsberg
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Måleri och skulptur
EKEBYHOV | Två kvinnor
med ett långt konstnärskap fyller i mars månad
Ekebyhovs slottsgalleri med
måleri och skulptur.
Anita Brusewitz-Hansson
har hela sitt liv tecknat och
skulpterat, dels ansiktsuttryck och dels rörelser. Den
rytmiska helheten i det
kroppsliga ligger till grund
för hennes arbeten.
– Jag skulle vilja kalla
det för kroppsspråket. Hur
människor sitter, står och
rör sig, talar mycket om
deras sinnesstämning. Man
uttrycker sina känslor i rörelser och positioner. Det
tycker jag är intressant, säger Anita Brusewitz-Hansson.
Hon menar också att även
en människa som sitter stilla har ett pågående arbete i
kroppen för att hålla denna
i balans.
– Det är hela tiden ett
balansförhållande som ger
ett rytmiskt spel och det
har alltid fascinerat mig,
fortsätter Anita BrusewitzHansson.
Hon är också road av porträtt. Också här handlar det
om hur ansiktet och ansiktsmusklerna uttrycker
olika sinnesstämningar.
Hon arbetar framförallt

med skulptur, men tecknar
också mycket och målar.
– Teckning hänger mycket ihop med skulptur . Med
teckning använder man sig
av linjen för att inringa volymer och former som står i
olika relation till varandra.
Skulptur är mera gripbart,
ett material som formas
som man kan se runt om i
rummet, säger Anita Brusewitz-Hansson.

”Dramatik” – akvarell av Anders Höök.

Nya tekniker i akvarellmåleri

Maud Brood har målat ak-

varell tidigare, men nu
målar hon bara i olja. Hon
reste till Lofoten första
gången 1977, sedan dess har
hon återvänt varje år till
”Kunstnerhuset” i Svolvaer
och stannar ett par månader
och målar.
– Jag blev fullständigt
förälskad i Lofoten. Här är
man nära livet. Det finns så
mycket fenomen här som
exempelvis norrsken. Det
är ebb och flod, det är månen, allt sådant är så nära.
Allt detta tillsammans
med snön, de höga fjällen och små hus ger Maud
Brood outtömlig inspiration och variation till hennes målningar. Innan Lofoten hade hon andra motiv.
Det var mer interiörer och
människoskildringar.
– Men vid mötet med
nordnorge blev naturlyri-

”Måstadfantasi” – olja av Maud Brood som hämtar alla sina motiv från
Lofoten. Sedan 1977 har hon återvänt dit varje år för att måla ett par
månader.

ken förhärskande med sval
kolorit och där huvudvikten läggs på det poetiska uttrycket, säger Maud Brood
och fortsätter:
– Den poesi och det vemod
som ryms i den nordiska
folksjälen speglar våra folkvisor, vår folkmusik, poesi,
sagor och målarkonst. Något
väsentligt som medvetandegjorts för mig och som jag
hoppas kunna förmedla något av i mina målningar.

EWA LINNROS

”Kjolen” – offentlig utsmyckning i Fredhällsparken av Anita
Brusewitz-Hansson.

JUNGFRUSUND | Som
konstnär från Mälaröarna
har Anders Höök tidigare
visat sin konst också på
hemmaplan. Nu ställer han
ut på Hantverksstallet med
utställningen ”Nya tekniker
i mitt akvarellmåleri”.
Anders Höök får sin inspiration främst från naturen,
musiken, sina sinnesupplevelser och känslor. Han arbetar framförallt med akvarellmålning som ger honom,
som han uttrycker det, stora
möjligheter till utlopp för
fantasi och experimentlust.
– Jag har alltid gillat att
pröva nya tekniker och experimenterar mycket i mitt
måleri vilket jag vill visa på
utställningen. Bland olika
måleritekniker visar jag också
så kallad akvarellmonotypi
som jag arbetat mycket med
de senaste åren, berättar
Anders Höök. Akvarellmo-

notypier skapas genom att
akvarellfärg påförs ﬂödigt på
ett mycket tunt papper, ett
så kallat bibelpapper. Ett annat sådant papper läggs sedan
ovanpå det första, och den
mellanliggande färgen arbetas ut med händerna. Båda
pappren kan sedan användas
som underlag till bildskapande.
– Jag deltog i Konstringen
på Mälaröarna i höstas och
intresset bland besökarna var
särskilt stort för mina akvarellmonotypier. Vid en jurybedömd utställning i Sollentuna under 2012 antogs
jag med två akvareller i monotypiteknik. Till min glädje
såldes båda dessa målningar
under utställningen, avslutar
Anders Höök.
Utställningen på Hantverksstallet börjar den 7 mars.

EWA LINNROS

Nya utsikter? Välkommen upp till
visningslägenheterna på plan 15.
Det tuffa 50-talshuset har allt från paradvåningar med
svindlande vyer till sällsynt yteffektiv compact living.
+lUNDQGXWUlQDEDVWDWDHQ¿NDSnFDIpHWRFKDYVOXWD
med fest på takterrassen. Pris från 895 000 kr.
Visning: Torsdag 7 mars kl. 18.00-19.00 och
söndag 17 mars kl. 12.00-14.00,
Råcksta Gårdsväg 5, Råcksta
Mäklare: Niclas Holmberg 070 733 81 29

DIWHUZRUNS¥WDNWHUUDVVHQ"

peabbostad.se
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tyck!
• 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.

Grönt borde betyda kör
Signalregleringen vid
avkörning av färjan har
ändrats på ett märkligt
sätt. Numera tänds två
gröna lampor samtidigt,
istället för som förut en
lampa i taget.
Detta skapar onödig osäkerhet och olyckstillbud, speciellt när höga lastbilar i ﬁl två
skymmer för bilisterna i ﬁl
ett och tre. Även fotgängare
utsätts för fara eftersom de
går av färjan vid ﬁl ett och
blandas med bilarna som kör
av från denna ﬁl. Om istället

ﬁl ett får vänta, hinner fotgängarna av innan ﬁl ett får
grönt. Enligt personalen ska
man ”se sig för och köra varannan bil på samma sätt som
när två ﬁler går ihop på en
väg” samt att ”avkörningen
går fortare” med detta
system. När jag påpekade
olycksrisken så påstod personalen att ”nej det har inte
hänt nåt, vi har bara haft ett
par inbromsningar”. Enligt
Traﬁkverkets kundtjänst
är däremot syftet att ”spara
bunker” och att ”personalen
ska hinna ta betalt”. Grön

signal borde betyda ”kör”
på samma sätt som i till
exempel en signalreglerad
gatukorsning. Vad har signalerna annars för funktion?
Man kan väl sätta grönt på
alla fyra ﬁlerna samtidigt så
går väl lossningen ännu fortare, man sparar ännu mera
bunker och personalen får
ännu mer tid att ta betalt?
Det är bara en tidsfråga innan
det smäller, i värsta fall med
personskador.
– Robin Virke,
Stenhamra.

Äntligen en återvinningstation!
Redan för tre år sedan föreslog Öpartiet att en återvinningsstation skulle placeras
på den plats där återvinningsstationen nu är i bruk.
Men det ansåg inte de fyra
allianspartierna, så förslaget
”röstades ner”.

Om man från början hade
tagit fasta på Öpartiets förslag, hade återvinningsstationen varit i bruk över två
år nu. Nu har alliansens kvarnar malt färdigt och moderaterna tagit sitt förnuft till
fånga och antagit Öpartiets

förslag till placering av
återvinningsstationen.
Så vi säger bara: Bättre sent
än aldrig! Grattis alla
adelsöbor!
– Öpartiet,
Desirée Björk

Ingen respekt för skidspår
Motionsslingans skidspår blir snabbt förstört av gående och ryttare. Därför gjorde
jag ett spår över åkrarna för att ha det ifred
för skidåkning. Tyvärr har det saboterats
av ryttare. Det ﬁnns hur mycket utrymme
som helst bredvid spåret att rida på. Det
verkar vara ren illvilja från ryttarna att
vilja förstöra för andra. De gånger jag åkt
spåren vid Jungfrusundsåsen har de varit
perfekta och inga gående eller ryttare.
Varför fungerar detta aldrig i Stenhamra?
– Lasse Skidåkare

Brist på hyreslägenheter
Vi har stor brist på hyresrätter i Ekerö kommun. För
ungefär ett år sedan sålde
Ekerö kommun cirka 70
fungerande hyresrätter till
Ekerö bostäder och tjänade
dessutom 30 miljoner
kronor på affären. I första
hand ettor och tvåor som
passar bra till ungdomar
och pensionärer. Ekerö
bostäder skulle dessutom
kompenseras och i uppgörelsen bestämdes att så fort
en av dessa lägenheter blir

ledig så ska den säljas till
högstbjudande. Redan har
ett tiotal lägenheter sålts på
den öppna marknaden trots
att ungdomar och pensionärer står i kö för en lägenhet.
Utförsäljningen innebär
även att det blir brist på
”sociala bostäder”. Hur kan
den borgerliga majoriteten
i fullmäktige agera på detta
vis då man ofﬁciellt verkar
för ﬂer hyresrätter?

framkomligheten är planfria korsningar, smidigt,
säkert och miljövänligt!
Superlösningen är annars
en spårväg så vi slipper bussarna som stoppar upp all
traﬁk när de ska in och ut

från busshållplatserna och
som ligger och krypkör för
att inte hamna före tidtabellen då det inte är några resenärer på Lovön.

– Bostadssökande

Planfri korsning enda raka
REPLIK

Replik på Öpartiets insänare i förra numret av MN.
Rondeller byggs med motiveringen att öka traﬁksäkerheten inte att öka framkom-

ligheten! Om ni undrar hur
en rondell påverkar traﬁken
kan ni göra ett studiebesök
vid Brommarondellen som
gör att jag och ﬂera andra
skaffat övernattningslägenheter i stan för att

kunna sköta våra arbeten,
självklart folkbokför vi oss
också i då Stockholm där
skatten är lägre och Ekerö
kommun går miste om
skatteintäkter!
Det enda som ökar

– Trött!

UNNA DIG!

ÅRETS NYHET!

Då

Vill du ha långa, täta, ﬁna ögonfransar?
Ta med en vän och boka för två.
men betala endast för en!

 8 Dpril

HEL FRANSFÖRLÄNGNING

Laserterapi för stela leder och
muskler i fötter, underben och knän.
Behandling av hälsporre, hallux valgus
och hammartå

995:Påfyllning 580:-

Erbjudandet gäller mot uppvisande av denna annons under mars & april 2013

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

Nu kan du boka tid via nätet!
Troxhammar Butiksby. Tel: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se

Flytta med Länsförsäkringar

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?
Kom och träffa oss!
Söndag 24 mars kl 13-13.30
Ekebyhovs slott, 1 trappa upp

LASERBEHANDLING
INTRODUKTIONSERBJUDANDE!

320:-



Klnder det
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25 min (430:- ord pris)
Gäller mot uppvisande av denna annons under mars & april 2013
Nu kan du boka
tid via nätet!

T h
Troxhammar
Butiksby
B
tik b
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se

Ekerö kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdag
den 26 mars kl. 18.00.
Varmt välkomna!

FRILIGGANDE VILLA NÄRLUNDA - EKERÖ

Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Välmående och nästintill orört hus med visst renoveringsbehov.
Härlig tomt ca 400 meter från Mälarens glittrande vatten.
ADRESS HJORTVÄGEN 7 BOAREA CA 135 M² / 5 ROK
ENERGIPRESTANDA 167 KWH/M² ÅR TOMTYTA 1257 M²
ACCEPTERAT PRIS 3 550 000 KR
VISAS SÖ 10/3 12:00-13:00 MÅ 11/3 17:30-18:00
MÄKLARE JOHAN VIKSTRÖM TELEFON 073-662 19 53

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+DQGOLQJDUQD¿QQVSnZZZHNHURVHNIVDPWL
NRPPXQKXVHWVUHFHSWLRQ

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

lansfast.se/bromma
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Förbättrad framkomlighet på
Ekerövägen har högsta prioritet
REPLIK

Mycket har hänt sedan 1964!
Traﬁksituationen i hela
Storstockholmsområdet har
blivit mycket mer ansträngd
på grund av befolkningsökningen och att väg- och
kollektivtraﬁkutbyggnaden
inte har hängt med. Visst
kan man som den anonyme
”Ekeröbon sedan 1964”
raljera över om ”våra politiker på sparkstöttingavstånd till kommunalhuset”
verkligen vet hur folk har
det. Sanningen är att en
fjärde ﬁl på Ekerövägen,
byggandet av Förbifarten,

färjetraﬁken, begränsning av
dispensfordon på våra vägar,
begränsning av broöppningstiderna, gångtunnlar under
Ekerövägen vid Kanton
och Pressbyrån, rondeller
vid Kanton och Orangeriet,
grönt ﬂyt i traﬁkljusen och
pendelbåtar till Stockholm
city med mera har högsta
prioritet för moderaterna och
övriga Allianspartier i kommunstyrelsen.
Om kommunen ägde
frågan om till exempel
Ekerövägens breddning så
garanterar jag att det hade
funnits fyra körfält. Men det
är i första hand en fråga för

Traﬁkverket och samtidigt
har vi Riksantikvarieämbetet
och Statens fastighetsverk
som motparter. Dessa värnar
i princip uteslutande om
världsarvet och bryr sig
mindre om att det ﬁnns en
kommun med idag levande
människor som har rätt att
kräva en förbättrad framkomlighet, inte minst när
man sitter på bussen hem.
Var säker på att frågan har
högsta prioritet för kommunledningens politiker och
tjänstemän.
– Peter Carpelan (M),
kommunalråd

Svar till ”Stökigt vid biblioteket”
REPLIK

Biblioteket i Ekerö centrum
ska vara en trevlig plats för
alla besökare. Biblioteket
har givetvis tydliga regler
som bland annat anger att
ett stökigt uppträdande inte

är acceptabelt, vilket tyvärr
har varit fallet många gånger.
Alla berörda instanser inom
kommunens organisation
samarbetar för att stödja bibliotekets personal och kommunicera med ungdomarna
ifråga. Det har förbättrat

situationen något och Ekerö
kommun kommer att fortsätta att agera i frågan till dess
att stökigheten upphör.
– Johan Elfver
Informationschef
Ekerö kommun

Centrum är för tråkigt för oss unga!
Jag är en tjej som gillar att shoppa, hänga med kompisar och kolla på bio. Men det som är så
tråkigt är att det närmaste stället är Vällingby. Just nu tycker jag att Ekerö centrum är skittråkigt
för ungdomarna. Bygg ut och jag tror att det skulle locka ungdomar att komma dit med sina
kompisar och shoppa och kolla på bio (allt i ett).
– Centrumtjejen

1480:+ larmtjänst fr 245:-/mån
Verisure Hemlarm startpaket
(ord. pris 2 380:-)

Ekerö Rehab
Västra öppnar!
12 mars öppnar vi i nyrenoverade
lokaler i Ekerö Centrum.

Välkommen till det smarta hemmet.
Med hemlarm från Verisure kan du enkelt kontrollera ditt hem direkt via din
smartphone. I vår larmtjänst, som kostar från 245 kr/mån, ingår: GSM- och
bredbandsuppkoppling till Securitas Directs larmcentral, SOS-funktion,
fria väktarutryckningar samt fjärrstyrning via vår app.
I paketet ingår: 1 st Gateway, 1 st kameradetektor, 1 st dörrmagnet, 1 st larmsiren, 1 st Keypad, 2 st StarKeys,
larmdekaler, fjärrstyrning via Verisure App och installation. Ordinarie pris 2 380 kr. Telefon ingår ej.
Larmtjänst tillkommer från 245 kr/mån. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
Erbjudandet gäller t o m 18 mars 2013.

Kontakta din lokala Patrol Partner idag!
Larmpartner Bromma Ekerö AB
08-520 250 20

Här får du träffa arbetsterapeuter, sjukgymnaster och dietist.
Vi erbjuder bedömning och behandling
individuellt och i grupp, hjälpmedelsutprovning och rehabilitering i hemmet.
Ring: 08-123 390 80 för rådgivning
och bokning.
Adress: Mälarö Torg 4
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Tennissegrar i Åkersberga
TENNIS | Ekerö TK:s
John Edlund vann PS 18 i
Åkersberga och i samma
tävling vann klubbens
Nathalie Hedblom klassen
FS 18 i Åkersberga. I skrivandets stund har hon även
gått till final i damsingeln.

– Jag spelade lite grand men
jag var borta från tennisen helt
i cirka ett år. Men nu är jag tillbaka sedan ett år och det börjar
gå bättre och bättre. Det känns
jättekul, säger Nathalie.
Skadan som var i axeln, är
idag helt borta. Det var en
överansträngning som var orsaken.
– Jag hade spelat för mycket
helt enkelt. Nu kör jag mer
fysträning.
Sedan klubben fått in Håkan Edman som fystränare för
de aktiva, har också skadorna
generellt minskat bland spelarna.

Nathalie Hedblom vann
damsingelns semiﬁnal den
26 februari med 6-2, 4-6, 6-4
över Melissa Jacobsson från
Bålsta TK. Finalen spelas då
denna tidning gått till tryck.
Nathalie Hedblom började
med tennis redan då hon var
tre år på minitennis på SALK.
Vid sju års ålder fortsatte hon
på Stockholms tennis academy och bytte sedan till Ekerö
IK när hon var 11 år. Det var
också då hon började att tävla.
För några år sedan ådrog sig
Nathalie en skada som höll i
sig i ett och ett halvt år.

EWA LINNROS
Ekerö TK:s spelare Nathalie
Hedblom och John Edlund kammade hem varsina pokaler i tennistävlingar i Åkersberga.

Foto: Nicole Hedblom
Carina Bergstedt Edlund

2013 års skid-KM avgjort

Hockeysäsongen klar

Tobias hyllad i Monaco

SKIDOR | Den 20 februari
avgjordes Mälarö SOK:s
KM i skidor i elljusspåret
i Knalleborg. Trots farhågorna om tunna startfält
på grund av sjukdomar
blev det god uppslutning i
spåren.

ISHOCKEY | Trots hårt
motstånd under säsongen
kan Mälarö hockeys A-lag
se tillbaka på en hel del
ljuspunkter och fördubblade slutpoäng mot förra
året.

BÅTRACE | Tobias
Söderling från Stenhamra
fick den 23 februari ta
emot pris för sin världsmästartitel i båtracingens
Formula 4s i Monaco.

– Flera av våra snabbaste
åkare insjuknade i inﬂuensa
och förkylningar strax före
tävlingen så vi var lite oroliga, men det var glädjande att
ett antal åkare ändå kom till
start, säger Thomas Lundberg, Mälarö SOK.
Han berättar om en skidtävling med ﬁna, nypreparerade spår och glada åkare.
– Många av åkarna tog det
som en formtoppning inför
Vasaloppet, säger han.
I ungdomsklasserna vann
Ida Zeffer klassen för ﬂickor
under åtta år. Lukas Widegren segrade i motsvarande
pojk-klass och Klara van
der Schoot vann klassen för

Ungdomarna uppradade för start
i Mälarö SOK:s KM i skidor.
Foto: Thomas Hjelm

ﬂickor elva till tolv år. Även
i seniorsklasserna hamnade
såväl dam- som herrguldet
hos familjen Widegren. Cecilia Widegren tog hem damsegern och Mia Hedelius tog
silvret. I herrklassen kammade Anders Widegren hem
guldet och Martin Axelhed
tog guldet.
LO BÄCKLINDER

Styrkan i att ha såväl duktiga,
träningssugna juniorer och
rutinerade, stabila seniorer i
samma lag upplever han också som en av lagets svagheter.
– Ska vi spela på en så här
hög nivå så måste alla kunna
träna tre till fyra dagar i veckan om vi ska ha en chans och
det är svårt att få till när många
av spelarna har fullt upp med
sitt övriga liv. Men det är lika
mycket mitt ansvar att få till
det som spelarnas.
Laget blir dock kvar i division två även till nästa säsong
och inför framtiden är Mikael
Kempe mycket positiv.
– Klubben sitter på en riktig
guldgruva när det kommer till
juniorer och Ekerö har möjlighet att vara bäst i Stockholm,
vilket även betyder att man
sannolikt är bäst i Sverige. Vi
har en lugn och trygg miljö
för våra spelare här ute som
gör att de kan utvecklas bra.

Säsongens sista match spelades den 22 februari på
Värmdö och slutade 5-0.
Det hårda motståndet förutspådde dock A-lagstränare Mikael Kempe redan vid
säsongens start då han pekade ut Värmdö som en av
de hårdaste motståndarna.
Trots en hel del förluster
är han dock positiv till lagets
prestationer.
– Vi hade en bra start på
säsongen och efter jul och
nyår hade vi också en riktigt
bra period, berättar han och
fortsätter:
– Men vi måste vara bättre
tränade för att orka hela vägen, då vi inte varit lika bra
mot slutet.

LO BÄCKLINDER

HANDBOLL

INNEBANDY

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

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

17
15
12
11
8
8
8
6
5
2
2

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

0
2
6
6
8
10
9
10
12
15
16

650 - 259 34
527 - 271 30
372 - 344 24
398 - 346 22
338 - 352 17
380 - 396 16
348 - 427 16
308 - 405 13
261 - 399 10
227 - 396 4
257 - 471
4

391
256
28
52
-14
-16
-79
-97
-138
-169
-214

Foto: Johan Söderling

Även Tobias kommer finnas där under vissa tider.
Säsongen 2013 ska Tobias byta klass till Formula 2
där farten är cirka 100 knop.
Höjdpunkt blir VM-loppet
på Riddarfjärden i juni.
EWA LINNORS

TILL DEN 24 MARS

HANDBOLL | Damer div 4 b: 10/3 kl 16:45 Tappströms Bollhall:
Skå IK - Gurrabergs HK
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
9
8
8
6
4
4
1
1

0
1
2
3
3
2
4
3
4
2

3
4
4
4
4
7
7
8
10
12

131
97
116
92
89
92
77
77
91
63

- 81
- 77
- 92
- 74
- 89
- 83
- 83
- 93
- 137
- 116

36
31
29
27
27
20
16
15
7
5

INNEBANDY | Herrar div 3 n: 9/3 kl 16:30 Tappströmsskolan:
Ekerö IK-IFK Sollentuna 23/3 kl 18:15 Tappströmsskolan: Skå IK &
Bygd-Vällingby BK
Herrar div 4 v: 10/3 kl 10:30 Tappströmsskolan: Skå IK & Bygd-Bro
IK 16/3 kl 19:45 Tappströmsskolan: Adelsö IF-IBK Sundby 23/3
kl 19:45 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Adelsö IF
Herrar div 5 a: 9/3 kl 19:30 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Rotebro
IS FBC

Sporttips? Skicka till sporten@malaroarnasnyheter.se

INNEBANDY

INNEBANDY

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

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Tobias Söderling då han hyllades
i Monaco av UIM.


DET HÄNDER

LÄGET! 26 FEBRUARI


17
17
18
17
17
18
17
17
17
17
18
Utgått

– På Fairmont Monte Carlo
Hotel i Monaco bredvid det
anrika kasinot höll UIM
(Union Internationale Motonaticue) sin Awards Giving Gala. Från hela världen
samlades världsmästarna
för att ta emot sitt pris för
sin båtklass. Sverige hade
ett bra racingår 2012 och
hade fem världsmästare på
plats.
– Det var fantastiskt att bli
uppkallad på scen samtidigt
som en trailer om mitt år
rullade på bildskärmarna och
över 400 personer applåderade, säger Tobias Söderling.
På båtmässan den 2-10
mars kommer Tobias och de
andra svenska världsmästarnas båtar stå utställda.

15
13
11
10
6
5
5
4
2
1

0
1
1
0
0
1
0
2
0
1

0
1
3
5
9
9
10
9
13
13

170
99
139
113
92
102
93
73
64
62

-

51
45
63
96
107
160
104
106
144
131

45
40
34
30
18
16
15
14
6
4

ISHOCKEY
17
16
16
16
17
16
16
17
15
16
16

12
12
10
10
10
7
7
6
5
5
0

2
0
2
0
0
2
2
0
2
0
0

3
4
4
6
7
7
7
11
8
11
16

106
126
109
111
116
100
96
107
109
110
65

-

68
80
66
79
100
92
92
127
127
133
191

38
36
32
30
30
23
23
18
17
15
0

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

21
21
21
21
21
21
21
21

14
13
12
9
8
8
4
3

3
2
4
3
5
3
3
3

4
6
5
9
8
10
14
15

97
90
75
69
70
57
51
63

- 61
- 55
- 55
- 65
- 75
- 56
- 86
- 119

48
41
41
32
32
29
15
14
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Äldre metallbygglådor som
Meccano, Märklin, Teknik
och FAC köpes av pensionär.
Även lösa delar, häften och
broschyrer m.m. Jag bor i
Ekerö och kan hämta och
betala omgående. Maila till:
biitii@telia.com
Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt och
kunnigt bemötande.
400 258 35.





  UTHYRES




Uthyres: Thailand villa 4
rok, pool etc 1 tim s/v om
Bangkok i Bangsean. 40
golfbanor, öar mm inom
1 tim. Fr 3000 kr/v , 070730 91 90.
Trött på kylan? Nybyggd lgh
på Malta med härlig havsutsikt uthyres i Marsascala.
3 sovr, 6 bäddar, 2 badr.
Pool ﬁnns inom området,
klippbad, strand och restauranger på g-avst. Uthyres
veckovis (el längre period)
Pris fr 3000:-/v. Tel: 08-560
212 34/070-695 12 50.

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

Till det rara paret i Ekerö
sommarstad som hittade
mitt körkort i ICA:s garage
och såg till att jag ﬁck det
tillbaka. Ingrid
En stor bukett med ”dagens
rosor” till den kvinna som
betalade mina 49 kronor i
kassan, när jag hade handlat
för mycket! Man blir lycklig!
Vänligen Christel
Tack till den på kommunen
som nu äntligen fått ordning
på sopstationerna både vid
Träkvistavallen och Träkvista
torg. Tömningsintervallerna
måste ha ökat markant.
Det gapar härligt tomt även
under helgerna. Miljövän

• 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

Skydda
datorn
vid åska
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  KÖPES

  ROSOR OCH TACK

T

EK
L
L
I

M

EU-moped säljes! Den är
i ﬁnt skick och har knappt
gått någonting! Kontakta
mig på 073-714 14 56
för mer information.
Pris 4000 kr.

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

VÄLKOM

  SÄLJES

ME
N
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Vi syns
i Ekerö
centrum!

UPPTÄCK
sm
Ekerö Centrums parkering

öjligheter

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

ÖPPETTIDER: Vardagar 10 - 18.30. Lördag 10- 5. ICA Supermarket Alla dagar 8-22

PENSIONÄRS
TAXA

15 %
lägre
på ordinare
taxa
för Er på
Mälaröarna
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!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
&YRHJULSINSTËLLNINGAR

  DÖDA

AC - service
RB

RANSC

EN

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

D

R

IK

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Modica mulier AB
Samtalsterapi

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



• Anne-Marie Olsson, Stenhamra, avled den 2 december i en ålder av 60 år.

Företagsstäd

S

MO

O

H

T



HEMSTÄD - RUT-avdrag!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

• Kerstin Persson, Stenhamra, avled den 20 december i en ålder av 81 år.

PFM Trading Point

• Margot, Karlsson, Stenhamra, avled den 22 december i en ålder av 90 år.

will open it’s doors Soon!!!
We are looking for more
donated English Paperback
books in Ekerö kommun.
Please send us an E-mail or
call us with an evening that
works for you to have us pick
up the books.
073-811 2626, 073-075 4447
PFMtradingpoint@gmx.com

• Ulla-Britt Olsson, Stenhamra, avled 25 december
i en ålder av 84 år.

• Signe von Sydow, Stenhamra, avled den 28 december i en ålder av 90 år.

• Sonja Jernberg, Hilleshög, avled den 1 februari i
en ålder av 67 år.

• Hillevi Svensson, Stenhamra, avled den 28 december i en ålder av 76 år.

• Irma Fors, Ekerö, avled
den 6 februari i en ålder av
86 år.

• Runo Edholm, Stenhamra, avled den 1 januari i en
ålder av 76 år.

• Hans Christer Johansson, Munsö, avled den
17 februari i en ålder av
67 år.

• Erik Wångby, Ekerö, avled
den 8 januari i en ålder av
84 år.

• Astrid Agda Elisabet
Bramsgård, Ekerö, avled
den 19 februari i en ålder
av 92 år.

• Tora Bergvall, Skå, avled
26 januari i en ålder av 97 år.

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

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

Använd
RUT/ROT
avdraget till:
Hushållsarbeten
Barnpassning
Trädgårdsarbeten
Hantverksarbeten

7ÌSÊMTLBEF

*SNB'PST

Minimitid 4 timmar per uppdrag,
inställelseavgift kan tillkomma

Hans Melander,
tredje generationen

NBK

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

GFCSVBSJ

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

*OTPNOBEFMVHOUPDITUJMMB

Söker ni bygglov?

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.

Kontrollproffs AB är certifierad kontrollansvarig.

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Kontakta oss för kostnadsfri offert!

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

070-265 17 90 '###!  

Behöver ni en kontrollansvarig?

MUNSÖ IF:s årsmöte

Kvalitet behöver
inte vara dyrt

Tisdagen den 26 mars
kl 18.30 vid Husby skola
Vi börjar med prisutdelning och kaffe,
saft och tårta.
Varmt välkomna! Styrelsen

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

Bostad
uthyres

Bläck- eller
laserskrivare?

Anders Hjelm

135 kvm i ett plan
i Färentuna, nära stall.

Ring

Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31

Borganum AB
070-309 70 77

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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NJOOFTTUVOE
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TFOBTUPOTEBHNBST
UJMM'0/64J#SPNNB
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Jag söker

LOKALA
ROCKBAND
för spelningar
i Ekerötrakten.
Vill ni visa framfötterna
och få en chans att
spela, hör av er till mig.
Charlotte 560 315 89

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)B6GH'%&(
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Japanska kärlekstecken kunde fås tecknade på handen i Kulturhusets
foajé under Alla hjärtans dag. Hattflickorna som skulle utföra ”tatueringen” blev mäkta imponerade när åttaåriga Mia Römer ville skriva
ordet kärlek (ses infällt ovan till höger) alldeles själv. Men så har också
ekerötjejen Mia japanskt påbrå.
Foto: Ove Westerberg

Kulturskolans drama- och musikelever bjöd på en föreställning i kärlekens tecken i Erskinesalen. Föreställningen ”Kärlekstecken” var en
av alla kärleksfulla budskap som förmedlades i Kulturhuset när Ekerö
kultur ville uppmärksamma Valentindagen/Alla hjärtans dag .

Författarbesök Den mycket engagerade och berättarglada författaren
och juristen Malin Persson Giolito kom till biblioteket i Ekerö centrum
den 26 februari och berättade om sina böcker och om den omfattande
och intressanta research hon gjort för sin senaste deckare ”Bortom
varje rimligt tvivel”.
Foto: Åsa Sjöberg

”En kärleksförklaring” är en hjärtlig upplevelseutställning i galleri
Utkiken för stora och små av Ekerökonstnären Stig Holm. Bland mycket
annat kan besökarna hänga upp kärlekshälsningar eller önskningar i de
vackra kärleksträden. Stig Holm, t h, var vernissagevärd på Alla hjärtans
dag. Utställningen pågår till den 28 mars.
Foto: Ove Westerberg

Färingsö PRO hade årsmöte den 14 februari och på bilden ses kassör
Yvonne Ruther, ordförande Gunn Häll och årsmötets ordförande Ulric
Andersen. En lättsam inledning med mingel, dryck och tilltugg gick så
småningom över i sedvanliga årsmötesförhandlingar, sång och musik
Foto: Lars-Erik Eriksson
samt lottdragning.

Kyrkornas second hand på Troxhammars gård har efter två succéartade år kunnat utöka till dubbelt så stora lokaler. Second hand-sugna
mälaröbor tycks ha ett omåttligt shoppingbehov. I den nyinredda övervåningen hittar man bland annat kläder och möbler.

Köp en ŠKODA Octavia och
du får 15.000 kr extra för din
inbytesbil. Oavsett märke!

Foto: Ove Westerberg

Foto: Marianne Abrahamsson

Eller en ŠKODA Fabia och du
får 10.000 kr extra för din
inbytesbil.
bytes Oavsett märke!

DU SPAR
24.800 KR

DU SPAR
14.900 KR

ŠKODA
ŠKODA
ŠKOD
A Octavia Elegance Driver’s
Drive
i r’s
’ Ed
Edi
Edition
dition
Ord. fr.
Ord
fr 204.700
204 700
00 kr.
kr Nu
N fr
fr.
r 179.900
17
79 90
900
0k
kr.

ŠKODA Fabia Elegance
Ord. fr. 144.900 kr. Nu fr. 129.900 kr.

Nu ingår Premiumpaket: (Värde ca 25.000 kr)
Bolero alt. Amundsen+, Xenon-ljus, tonade rutor, eluppvärmt baksäte,
parkeringssensor bak, Bluetooth handsfree, Coming/Leaving home

Utrustad med bl a: Climatronic, kurvdimljus, farthållare, mittarmstöd fram,
15” alufälgar, parkeringssensor, 8 st högtalare, Maxi Dot info.display, elhissar
fram/bak, eluppvärmda/justerbara ytterbackspeglar samt CD-Radio.

Lights, 16” alufälgar, bakluckespoiler samt sportavgaspipor.

Tillägg för Combi 3.900 kr.

RÄNTA*

3,95%

Bränsl bl. körning: Octavia från 4,5 l/100 km, CO2 från 119 g/km. Fabia 5,2 l/100km CO2 från 119 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *Räntan baserad på STIBOR 90 dagar.

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 08 553 779 25. Vard. 9-18, Lör 11-15, Sön stängt

Gilla oss på Facebook!
facebook.com/skodastockholm

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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Vad behöver du?
™

vi fixar det mesta

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!

www.alltjanstpoolen.se

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

SFÖRBUN
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nom att en mindre sprängladdning
läggs i en brevlåda hos en privatperson på Ekerö. Brevlådan totalförstörs.
 8[Zh][h_ c[Z ^`bf Wl [d Xbk\\WajkhWia[hcej[jj\h[jW]fEkerö.

11 FEBRUARI | Polisen har en hastighetskontroll på Färentunavägen vid
OKQ8, Skå. Två personer får böter för
fortkörning.
 ul[d l_Z Klevbergsvägen i Stenhamra har polisen en hastighetskontroll. Tre personer får böter.
 Ic_jd_d] \hd [d fWha[h_d]iiaWZW
sker i Träkvista.
 IjbZ ][dec _dXhejj _ X_b ia[h _
Svartsjö.
 ? Ekerö centrum smiter en person
från en parkeringsskada.
;dX_bXb_hijkb[d\hdEkebyhov.
 F Ekerö försöker någon stjäla en
X_b"c[dc_iiboYaWic[ZWjjj`klijWhjW
den.
IjbZ][dec_dXhejj_[dbWijX_bia[h
på infartsparkeringen vid färjelägret
på Adelsö.
 Ic_jd_d] \hd [d fWha[h_d]iiaWZW
sker i Stenhamra.

14 FEBRUARI | Stöld av en plånbok
ia[h kh [d bhWh[i `WYaW f Träkvista
skola.
 ;jj l_bZil_d Xb_h fahj f ;a[hlgen vid Rastaborg.
 IjWje_b f Ekerö kjijji \h Z_[i[bstöld.

12 FEBRUARI | ;d X_bXhWdZ iec
klassas som skadegörelse startas på
Kärsön.
Feb_i[d^Wh[d^Wij_]^[jiaedjhebbf
;a[hl][d l_Z Nyckelby. Fem personer får böter.
FTräkvista torg smiter någon från
en parkeringsskada.
 IjbZ Wl [d XhWdZibYaWh[ ia[h _dd[
på biblioteket i Ekerö centrum.
 ;jj \h[jW] f Ekerö kjijji \h X[Zh][h_][dec[d\Wbia\WajkhW$
13 FEBRUARI | Skadegörelse sker ge-


PÅ G

Vårens första
mopedkurs!
Lördag-söndag 9-10 mars
kl 10-15.30
Ring eller mejla oss för bokning!
Först till kvarn...

MOPED - BIL - SLÄP

nyheter

MÄLARÖARNAS

16 FEBRUARI | ;jjl_bZil_dXb_hfahj
på Munsö.
17 FEBRUARI | Stöld genom inbrott i
[jj\h_j_Zi^kiia[h_Skå.
;jj\h[jW]_Drottningholm anmäls
för bedrägeri när de olovligen drar
pengar från en privatpersons bankkonto.
 IjbZ ][dec _dXhejj _ X_b ia[h f
Ekerö. Gärningsmännen tar alla fyra
ZYa" b`ki_diWji[h" hWjj c[Z W_hXW]
samt mittpanelen med navigeringsinijhkc[dj$
 IjbZ ][dec _dXhejj _ X_b ia[h f
Gällstaö. Två strålkastarinsatser
stjäls.
Ojj[hb_]Wh[[dijbZ\hdX_b_djh\\Wh
på Gällstaö. Denna gång stjäls strålkastare.
 IjbZ Wl X[di_d ia[h \hd EAG."
Ekerö$ ;d X_b c[Z ijkbdW h[]_ijh[ringsskyltar tankas och åker därifrån.

musik. Susanne Ericsson
och Sanna Rogberg Hansson sjunger och spelar
piano och fiol. 14 mars kl
12-14, Ekebyhovskyrkan.

FORTS FRÅN SIDAN 2
Äppelträdsbeskärning
Representanter från Sveriges pomologiska sällskap
kommer till Ekebyhovs äppelgenbank för att beskära
de yngre äppelträden.
Allmänheten är välkommen
att lära sig hur man bäst
beskär fruktträd under vårvintern. 10 mars kl 10-16,
Ekebyhovs slott.

Ekerös föreningsgala
Ekerö kommuns kulturoch fritidsnämnd delar ut
stipendier och priser till
föreningslivets hjältar och
framtidshopp. Kända artister och lokala förmågor
underhåller. Baggekören m
fl kommer. Kända prisutdelare. Biljettet 120 kr, förköp,
Ticnet. 14 mars kl 18-21,
Erskinesalen, Ekerö C.

Musik
”Musik utan gränser” –
Folkmusik, visor och nutida

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

VERKSTAD
TRÄDGÅRD
z BILSERVICE
z BLOMMOR
z DÄCK & FÄLG
z BUTIK
z MASKINREP
z KAFÉ
z ENTREPRENAD
z ODLING
08-560 521 00
08-560 521 06
SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ z WWW.WMRMASKIN.SE

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

22 FEBRUARI | ?dXhejjia[h_[dYedtainer vid OKQ8 i Skå.
;dh[]_ijh[h_d]iiaobjXb_hijkb[d\hd
en polsk bil i Tappström.
23 FEBRUARI | Skadegörelse genom
]bWiaheii ia[h cej [d Xkj_a _ Ekerö
centrum.
24 FEBRUARI | Jungfrusunds café
kjijji\hijbZ][dec_dXhejj$

Musikafton
Ekerös unga musiker
sjunger och spelar på
Ekebyhovs slott. Mozart,
Beethoven och Bach och
nykomponerade sånger.
Kulturskolans stråkelever
medverkar under ledning
av Ragnar Bodén. I pausen
serveras kaffe, förfriskningar och hembakade kakor.
Entré 70 kr vuxna, fritt inträde barn och studerande.
16 mars kl 19, Ekebyhovs
slott.

framförd av Ekeröensemblen, dirigent: Kerstin
Baldwin. 17 mars kl 11-12,
Ekerö kyrka.
Jesus Christ Superstar
Musikalgudstjänst – Blue
Voices under ledning av
Helena Hansson framför
musik ur Jesus Christ
Superstar. Präst: Staffan
Eklund. 24 mars kl 16-17.
Ekebyhovskyrkan.

Magnificat – Mariamusik
Högmässa på Marie bebådelsedag med Mariamusik

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

i säkra händer

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

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ
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HEMSIDA www.malaro.com/mn

21 FEBRUARI | På Ekerövägen sker
[djhW\_aeboYaWkjWdf[hiediaWZeh$
 ;d jhW\_aeboYaW c[Z f[hiediaWZeh
inträffar vid Vendeluddsvägen i Fäh[djkdW$
Ojj[hb_]Wh[[djhW\_aeboYaWc[Zf[hiediaWZeh_djh\\Whf;a[hl][dl_Z
Ekerö sommarstad.
 D]ed ic_j[h \hd [d fWha[h_d]iskada på infartsparkeringen i Tappström.

H

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

21
4
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TRYCK V-TAB, Norrtälje 2013

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

20 FEBRUARI | Polisen har en hastighetskontroll på Bryggavägen vid
brandstationen. Tre personer får böter
och en blir av med sitt körkort.
 =hel ijbZ ][dec _dXhejj _ [d l_bbW
sker i Lundhagen.

info@pcakuten.se

MO

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



D

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö

19 FEBRUARI | ;dceX_bj[b[\edij`bi
kh[d`WYa\_YaW_Tappströmsskolan.
;db]Xb_hfahZf<h[djkdWl][d
vid Lullehovsbron.

PC Akuten

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

15 FEBRUARI | Stöld genom inbrott i
bil sker i Närlunda.
 Ic_jd_d] \hd [d fWha[h_d]iiaWZW
sker på parkeringen vid Ekerö vårdcentral.

18 FEBRUARI | Stöld av registreringsskyltar sker från en parkerad bil vid
infartsparkeringen i Tappström.
Ic_jd_d]\hd[djhW\_aeboYaW_djh\far på Stavborgsvägen i Färentuna.
 8hWdZ\hilWh[j ^`bf[h [d ^ij iec
gått ner sig i ett dike på Lovö.

T

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

SFÖRBUN

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

D

www.ekerobudo.com

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G)B6GH'%&(

28

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

NYFIKEN?

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


DATA


ADVOKATBYRÅN

Brottmål

O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

MO

T

RANSC

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

D

IK

R

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

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! 29

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

TAXI


Boka på ekerotaxi.se

Hitta ditt drömläge!

SMS:A 13450 TILL 71122

Ladda ner vår app ”Hitta hem” till din iPhone eller iPad.

Villatomter i Troxhammar
PRIS 1 500 000 KR/TOMT. Tomtstorlekar ca 1 000 kvm

Plana tomter med ett lugnt lantligt läge

Mycket bra allmänna kommunikationer

Plana fina villatomter med söderläge och fri utsikt över åkrar
och ängar. Här är det nära till vacker natur och fina
strövområden! Tomten ligger i Troxhammar på södra
Färingsö, ett mycket trevligt område under stark utveckling.
Troxhammars butiksby finns i området och det är endast några
minuters promenad till Troxhammars GK, en mycket popular
golfklubb med en -hålsbana och en -hålsbana.
Golfrestaurangen serverar luncher under golfsäsongen och
WWW.SVENSKFAST.SE

Detaljplanerat område med kommunalt VA

vintertid är golfbanan ett välbesökt mål för längdskidåkare.
Till Ekerö centrum tar det ca  minuter med bil och dit finns det
även cykelväg. En välsorterad livsmedelsbutik finns vid
Svanhagen, ett par kilometer bort och där finns också ishall och
konstgräsplan.
ACCEPTERAT PRIS 1 500 000 kr/bud. TOMT 1 012 kvm - 1 098 kvm. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

EKERÖ SANDUDDEN 4 rok, 90 kvm

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2 rok, 60 kvm

Välrenoverat hus i bästa skick

Gavelläge

EKERÖ BOKSKOGEN 4 rok, ca 89 kvm

Gavelradhus med högt insynsskyddat läge

Angränsande mot allmänning och skog

Villakänsla

ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr. AVGIFT 4 535 kr/månad. EP 64 kWh/m²/år. Söderströms Väg 447. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

SMS:A 12388 TILL 71122

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

SMS:A 95743 TILL 71122

Soligt läge med utsikt mot Mälaren

SMS:A 15397 TILL 71122

SMS:A 10646 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ MUNSÖ 7 rok, ca 156 kvm

Välskött förening

Lantligt läge med vacker vy över åkrar

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 1 891 kvm. EP 78 kWh/m²/år. Lilla Norrby 24. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

SMS:A 84479 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr/bud. AVGIFT 5 096 kr/månad. EP 135 kWh/m²/år. Gustavavägen 2. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Nära till buss och skola

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

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 2 rok, ca 62,2 kvm

Gavelläge

Vacker utsikt över åkerlandskap

Nära till buss & mataffär

ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 500 kr/månad. Skepparns väg 30. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 13295 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ SANDUDDEN Totalarea ca 206 kvm, 4 sovrum

Hörnläge med fin sjöglimt

Stor altan med sol hela dagen

Balkong med kvällssol

Välplanerad villa i fint skick

Byggår -99

EKERÖ BJÖRKUDDEN 3 rok, ca 78,3 kvm

Äntligen en enplanstrea i omtyckta Björkudden

Centralt

Representativ villa om 323 kvm

Mycket gott skick

Inredningsbar vind

Dubbelgarage

ACCEPTERAT PRIS 3 775 000 kr/bud. TOMT 1 085 kvm. EP 82 kWh/m²/år. Mossvägen 28 B. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

SMS:A 15088 TILL 71122

EKERÖ CENTRUM 4 rok, 79,5 kvm

Balkong med fin kanalglimt

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ SKÄRVIK 7 rok, ca 275 kvm + 48 kvm

Gavelläge

ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 kr/bud. AVGIFT 3 464 kr/månad. EP 76 kWh/m²/år. Åkerstigen 117 B. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Hörnlägenhet

SMS:A 12088 TILL 71122

SMS:A 15648 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 4 995 000 kr. TOMT 977 kvm. EP 77 kWh/m²/år. Krossvägen 21. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr. AVGIFT 6 934 kr/månad.. EP 96 kwh/kvm/år. Pråmvägen 4d. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

