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Problem
i Ekerö
centrum
Vandaliseringen i Ekerö centrum har eskalerat
och ett flertal ungdomar som uppehåller sig
där, har upplevts som störande. | 4

PROTESTER MOT DETALJPLAN
2010 presenterades förslag till bostadshus i området
kring Wrangels väg. Förslaget upprörde boende i området som befarade att det skulle få en stadskaraktär.
Nu har en ny detaljplan presenterats och protesterna
har inte låtit vänta på sig. | 6

❥

Mälarö

OMSORG

’’

Efter så många diskussioner, protester, möten och skrivelser med mera, kan inte politikerna vara okunniga om vad vi, väljarna vill! Vi
känner oss lurade och kränkta! Vart tog alla
löften om hänsyn till oss som bor här vägen?
Vart tog löftet om försiktighet och omtanke
om Ekerös karaktär vägen? | 10 tyck

NY SOPUPPHANDLING
För trånga vägar har gjort att Arbetsmiljöverket har
stoppat sophämtning på flera Ekeröadresser. Därför har
kommunen tvingats upphandla en ny entreprenör. | 16

GEMENSAM FAMILJERÄTT
Vid årsskiftet slås kommunens familjerätt ihop med
Solna och Sundbybergs. Enligt kommunen medför
detta många fördelar. | 14

SKIVSLÄPP

GALAPREMIÄR MED STJÄRNGLANS
Erskinesalen gungade och dansade när kommunens första kulturgala ägde rum den 14 mars. Förutom stipendiater och pristagare äntrade lokala musiker och kulturpersonligheter scenen. Ovan ses ”Vi unga Bailar” i en
Bollywoodinspirerad dans. | 18
Foto: Ove Westerberg

Mälaröbon och Baggekörmedlemmen
Chrille Odebrand släpper
skiva i april. Redan i slutet på mars kommer hans
hyllningssång ”Ode till
Ekerö” ut.| 20
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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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2 för 1!
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Gustavshill

Din personliga trädgårdsbutik
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Tête á tête

4

för 100:-

Kruka ingår ej
Ord.pris
29:-/st

6NDSDPHGHOKDYVNlQVOD
Oliv, citrus, kryddor m.m. i olika storlekar

Ord.pris 392:-.
Räcker till 250 kvm
Ord.pris 599:-.
Räcker till 400 kvm

9lONRPQD

Samtliga erbjud. gäller t.o.m. 7/4
eller så långt lagret räcker.

Stroller plus+ mossa

340:525:-
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Blommor - Träd- Buskar
Buketter - Interiör - Café

Björkviksvägen 1, Färentuna
Tel 560 425 80  www.gustavshill.com
Öppet: Måndag-fredag 9-18, lördag-söndag 9-15
Långfredagen 9-15, Påskafton 9-15, Påskdagen stängt, Annandag påsk 9-15

Ekebyhovs slott
Elisabeth Ahlström – måleri
i akryl och akvarell, Nina Wilczec – måleri i olja. 6-7 och
13-14 mars. Arr: Mälaröarnas konstförening.
Fotoutställning
”Nyfiken på fåglar” – en
fotoutställning av Göran
Forsberg i samarbete med
Sveriges ornitologiska
förening. 6 april-4 maj, biblioteket, Ekerö C.
Hantverksstallet
Anders Höök – akvareller,
t.o.m. 31 mars. Från 2 april:
Anna-Lena Forsman, Malin
Tvedt – foto. Öppet torssön kl 11-16. Jungfrusunds
marina.
Utställning
Mona Wikborg ställer ut
blyersteckningar samt
oljemålningar t.o.m. 27
mars. Konstverken kan ses
i mottagningens väntrum
mån-tors kl 8-17.
Profydent, Ekebyhovsvägen
1 (vid brandstationen).
Galleri utkiken
”En kärleksförklaring” – En
upplevelseutställning för
stora och små av konstnären Stig Holm. Kom och
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pyssla och häng upp en
kärlekshälsning i de vackra
kärleksträden. T.o.m. 28
mars kl 15-17, galleri Utkiken,
Kulturhuset, Ekerö C.

EVENEMANG

Ishockey
Heja på EIK T99 28-30 mars
i Allhallen med bland annat
lag från Finland. 28/3 med
start kl 15. 29/3 hela dagen,
kl 19: Skills Competition
för de medverkande lagen.
30/3 hela dagen.
Guldjakt
Familjeaktivitet om guld under påsklovet på Drottningholm. Guldet i slottets salar
på möbler, väggar, smycken
och dräkter, leder fram till
en skattkista. Sagor med
guldtema läses. Guidade turer. Fri entré för barn 0-18 år
i vuxens sällskap. 29 mars7 april, öppet kl 11-15.30,
Drottningholms slott.
Arr: Drottningholms slottsförvaltning.
Ekebyhovs slott
30-31 mars stängt. 6 och
7 april kl 14: dansföreställning. Kaféansvariga: Vi unga
Bailar.

Påsklunch
Buffé med sill, ägg, Jansson,
bröd och dryck, kaffe med
något sött till. Pris: 80 kr,
anmälan senast den 28/3.
4 april kl 12, Stockbygården,
Klyvarestigen 1, Stenhamra.
Arr: Fritidsverksamhet för
äldre/Ekerö kommun.
Film
”Till och med regnet”, regi:
Bollain, sp/fr/mex, 2010.
Medlemskort i Filmstudion
berättigar till inträde till
höstens samtliga filmer.
Enstaka biljetter får ej säljas.
4 april kl 19.30, Erskinesalen, Ekerö C.
Flyttfåglar
Markerna kring Lovö kyrka
tar ofta emot de allra tidigaste flyttfåglarna. Kenneth
Bengtsson och Bosse Nylén
hoppas på en stor mottagningskommitté, helst
med inslag av barn och
ungdomar. Kikare, gärna
tubkikare, rekommenderas.
6 april, samling kl 8.30 vid
Lovö kyrka. Miljösamåkning
kl 8.15 från kommunhuset
Tappström. Arr: MNF.

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

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

EKERÖ SOMMARSTAD

FÄRINGSÖ STENHAMRA
Accepterat pris: 6 500 000:-

Accepterat pris: 2 990 000:-

4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 167 kvm, biarea: 44 kvm
Tomt: 1 288 kvm Sluttningstomt
Byggt: 2006
Adress: Rösvägen 9

7 rok, varav 5-6 sovrum
Boarea: 129 kvm, biarea: 127 kvm
Tomt: 973 kvm
Byggt: 1976
Adress: Ramunds Backe 13

Ring för visning!

Visas sön 24/3 11.00-11.45
och tis 26/3 17.30-18.00

Välkomna till dessa underbart
belägna villor med en hänförande
och fri utsikt över Mälarens
glittrande vatten. Den stora villan
är byggd 2007 och har tilltalande
planlösning och materialval samt
vattenbuen golvvärme. Den
mindre villan har samma häftiga
utsikt, 2 sovrum, pentry, badrum
samt v-rum med öppen spis
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3456.

EKERÖ EKEBY

Trivsamt hus med plan
trädgårdstomt och härlig altan
med söderläge. Mycket rymligt
vardagsrum med stora
fönsterpartier, stort kök med
matplats för 6 personer. 3 sovrum
på övre plan samt 2 i källarplan.
Allrum med gott om plats o öppen
spis. Två badrum, ett i varje plan
samt bastu. Mkt god förvaring o
garage Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3428.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA
Accepterat pris: 2 000 000:-

Accepterat pris: 1 650 000:-

5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 90 kvm, biarea: 35 kvm
Tomt: 2 046 kvm Sluttningstomt
Byggt: 1976, ombyggt 1986
Adress: Släggvägen 22

3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 48 kvm
Tomt: 3 335 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1966
Adress: Furuvägen 7

Ring vid intresse!

Ring för visning!

KOMMANDE FÖRSÄLJNING
Mysigt hus i ett plan. Stort uterum
med fönster o dörrar från golv till
tak. Stor altan med härligt solläge
o pool. Naturtomt med högt
ostörtläge i fina Ekebyområdet på
Munsö. Här har du alltid nära till
Mälaren och promenadstråk.
Egen brunn och avlopp. Kamin.
Permanentstandard
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3185.

På stor och plan tomt med
utmärkt solläge finns detta
fritidshus. En underbar
sommaridyll där det finns stora
ytor att vistas på! Välfungerande
kök med spis, fläkt, indraget
vatten och kyl & frys. Därtill finns
två sovrum, ett vardagsrum samt
en stor takad altan i ostört
söderläge. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3106.

FÄRINGSÖ ILÄNDA

FÄRINGSÖ KARLSKÄR
Accepterat pris: 1 250 000:-

Accepterat pris: 995 000:-

Boarea: 76 kvm, biarea: 75 kvm
Tomt: 2 502 kvm Naturtomt
Byggt: 1950
Adress: Ilända Bryggväg 7

Tomt: 2 091 kvm Trädgårdstomt
Adress: Lennartsnäsvägen Ölsta
5:87
Ring vid intresse!

Ring vid intresse!

KOMMANDE FÖRSÄLJNING
Underbar tomt i söderläge. Nära
Karlskär och badplats. Ostört läge
invid ängsmark! Säljaren står för
en ny infiltrationsanläggning/
avlopp. Ritningar på att uppföra
villa finns. Kontakta mäklaren för
kostnadsförslag. Idag finns äldre
boningshus på tomten, TOTALT
renoveringsbehov.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3488.

KOMMANDE FÖRSÄLJNING
Sjönära 1-plansvilla med källare.
Stort renoveringsbehov! 3
sovrum, kök och vardagsrum.
Duschrum.
Grävd brunn. Stor tomt med sol
hela dagen. 2min gångväg till
båtklubb och badstrand.
Underbart läge!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3390.

EKERÖ SANDUDDEN

EKERÖ
Fast pris 5 045 000:-

6 rok
Boarea: 170 kvm
Tomt: 1 050 kvm
Adress: Fantans Väg 10
Visas sön 24/3 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.

Boarea: 154 kvm, biarea: 39 kvm
Tomt: 1 043 kvm
Byggt: 1988
Adress: Brukskogsvägen 9
Ring vid intresse!

KOMMANDE FÖRSÄLJNING!
På vackra Adelsö finns denna
välskötta villa med grönskande
plan trädgårdstomt stor altan och
4 bra sovrum. Ljust och luftigt
vardagsrum med öppen spis med
kassett samt matsal. Rymligt kök
med bra förvaring och goda
arbetsytor. Vidbyggt garage med
asfalterad uppfart. Friköpt tomt
med viss sjöutsikt.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3445.
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Stök och vandalisering i centrum
EKERÖ | Flera butiksägare
i Ekerö centrum har fått
skyltfönster krossade, hemtjänstens bilar i garaget
under KappAhl har vandaliserats och i och utanför
biblioteket är det ofta
stökigt. På centrumsföreningens årsmöte i början på
mars, diskuterades problematiken.
Sedan en tid tillbaka är det ett
ﬂertal ungdomar som uppehåller sig i centrum och som
av ﬂera, har upplevts som
störande. Vandaliseringen i
centrum har också eskalerat.
Om detta är ungdomarnas
verk är inte fastställt, men
butiksägare och bibliotekspersonal känner oro över situationen i centrum.
– De är inte elaka men det
är väldigt mycket sexualiserat språk och det hörs ganska
högt. Vi har försökt att hantera det hela men vi kan bibliotek, inte det här. Så därför
har vi som en arbetsmiljöåtgärd, anställt en person som
varje eftermiddag kommer
hit och träffar ungdomarna.
Syftet är att det ska bli lugnare och trevligare för alla som
kommer hit, säger bibliotekschef Marika Alneng, angående att biblioteket haft en hel
del problem med att försöka
upprätthålla ordningen, då

ﬂera ungdomar valt att uppehålla sig i och utanför biblioteket.
Fatih Döner som är 22 år är
fritidsledare och är den person som nu träffar ungdomarna dagligen. Det han hitintills har sett är att de ﬂesta
av ungdomarna har problem
hemma, att de är rastlösa och
mår dåligt.
– Dessa ungdomar försöker leta efter någon typ av
tröst, men det ﬁnns ingen
som uppmärksammar deras
problem. De behöver någon
som kan sympatisera med
dem och inspirera dem. De
själva har tappat motivationen eller engagemanget i
livet, säger Fatih Döner och
fortsätter:
– Något mer som fattas är
auktoritet. Även om det är
viktigt att sympatisera med
dem, är det mycket viktigt
att vara bestämd. Det handlar alltså inte om att vara snäll
och göra det ungdomarna säger. Det handlar om att förstå,
tipsa och ge råd för att få dem
att se saker och ting ur ett annat perspektiv. Det handlar
om att vinna deras respekt.
Sedan Fatih Döner börjat
arbeta, har det redan blivit
lugnare kring biblioteket.
– Vi kommer att fortsätta
att agera till dess att stökighe-

ten upphör, säger Johan Elfver, kommunens presschef,
som tillsammans med kommunens socialchef, näringslivschef, säkerhetschef och
polis närvarade på centrumföreningens möte.

”Vi kommer att
fortsätta att agera
till dess att stökigheten upphör”

Socialtjänsten, som arbetar
förebyggande genom fältverksamhet, förstärker nu
den insatsen från en till två
fältassistenter från och med
den första april.
– Det är väldigt svårt att
vara ensam fältassistent och
det är även en säkerhetsfråga.
Fältassistenterna kan nu när
de blir två, inrikta sig på att
vara kontaktskapande med
de här ungdomarna och på
olika sätt styra in dem på andra banor. Det är det vi kan
göra och som jag tror kommer att ge goda resultat, säger
Johan Persson, socialchef,
men poängterar att socialtjänstens uppgift inte är ordningsfrågor.
– Om en ungdom slår sönder en ruta är det inte föremål

för en insats från socialtjänsten. Men om den här ungdomen slår sönder ruta på ruta,
då är det naturligtvis ett annat problem och då kan det
krävas insatser från socialtjänsten. Vi ska skydda barn
från att fara illa genom stöd
om de inte får stöd från något
annat håll, fortsätter Johan
Persson.
Närpolisen på Ekerö är ett av
sju närpolisområden i Västerorts polismästardistrikt. Polismästardistriktet grundplacerar sina polisresurser till de
sju närpolisområdena utifrån
distriktets behov.
– Ekerö är en liten kommun med låg brottslighet
och liten problembild och vi
har därför resurser därefter,
berättar Lena Törnblom Löfquist, tillförordnad närpolischef, Ekerö närpolisområde.
De poliser som arbetar i
yttre tjänst på Ekerö närpolis
är placerade här men utgör en
del av Västerorts gemensamma resurs. Detta innebär att
Ekerös yttre personal, precis
som Västerorts övriga polispersonal i yttre tjänst, stöttar
på de larm i distriktet där de
behövs bäst.
Vissa av yttre personalens
pass är i förväg förlagda på
Ekerö och vissa pass är i förväg förlagda vid ingripande-

Personligt

möte

I Marbodals butik i Bromma får du hjälp att välja ditt drömkök efter just dina behov. Erfarna köksinredare hjälper dig
med de bästa lösningarna, från skiss till färdigt kök.
När du bokar ett möte med en av våra köksinredare, går de
igenom dina önskemål och ger dig tips och förslag för en
funktionell och trivsam miljö.

Marbodal Bromma
Archimedesv 1-3, tel 08-515 114 10
Öppet: vard 10 - 18, lörd och sön 11 - 15
www.marbodal.se/bromma

Flera butiker i Ekerö centrum har fått skyltfönster krossade den senaste
tiden.
Foto: Ewa Linnros

verksamheten i Solna som
arbetar över hela distriktet.
Finns det ingen yttre personal på Ekerö när det går ut ett
larm så kommer någon från
övriga distriktet i den mån
det ﬁnns personal att tillgå.
En radiobil som är på väg ut
till Ekerö på ett skadegörelselarm kan återkallas på grund
av ett larm om pågående
våldsbrott som har högre
prioritet.
– Inne på polisstationen
arbetar ett antal poliser som
företrädesvis utreder brott
som ungdomar under 18 år,
boende i Ekerö kommun, har
begått eller är drabbade av.
Vi arbetar också med brottsförebyggande frågor såsom
grannsamverkan, kontaktpolisverksamhet för skolor med
mera samt har receptionen

öppen för allmänheten tre
gånger i veckan, säger Lena
Törnblom Löfquist och fortsätter:
– När det gäller de nu aktuella problemen med klotter,
skadegörelse och ordningsstörning i det akuta skedet,
samarbetar vi med kommunen i frågan och samordnar
våra insatser i den mån det är
möjligt. Vi har även kontakt
med Centrumföreningen. Vi
vill naturligtvis lagföra dem
som begår skadegörelse, klotter och olaga intrång i garage
med mera. För att kunna det
måste vi ha bevisning i form
av vittnesuppgifter och spår,
varför vi tacksamt tar emot
sådana uppgifter från allmänheten.
EWA LINNROS

Guldkant på

PÅSKBORDET

från Tappens deli
Ostansvariga Anna har laddat med två
klassiker och en spännande nyhet!


/kg


/kg


Nötig Alpost

/kg

Västerbottenost

Chevré

Bergsost

Norrmejeri Burträsk.

Frankrike.

Schweiz. ÄR DET RÄTT PRODUKT?



 


/hg

/hg

Från delin

Tappens skagenröra

Löjrom

Tappens egna.
Jfr pris 249:00/kg.

Kalix. Jfr pris 990:00/kg.

Från manuella köttdisken


/kg

 
/st

Lammkotletter

Färsk timjan

Svenskt gotlandslamm. Ursprung

Orto novo Ekerö.

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

Sverige.

Priserna gäller måndag 25/3 t o m måndag 1/4-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Byggplaner upprör ännu en gång
EKERÖ | Återigen hörs protester över utformningen
av nya hus i området kring
Wrangels väg. Förra gången
var 2010 då den första
detaljplanen för området
ställdes ut. Efter kritiska
yttranden från boende i
området, har planen reviderats.
Det som de boende kring
Wrangels väg reagerade
starkt på och som upprörde
dem var planer på sexvåningshus och karaktären av
stad. Stadsarkitektkontoret
ﬁck ta emot många yttranden
från kommunmedborgarna
vilket ledde till att detaljplanen ﬁck revideras.
– Projektet kring Wrangels
väg är något förändrat mot
tidigare. Nu ställer vi ut ett
färdigt, efter synpunkter omarbetat förslag. Huvudidén i
projektet är fortfarande hus
i ﬂera våningar, sammanlänkande utmed Ekerövägen.
När det gäller våningsantalet
så har det dock förändrats
mot tidigare och det är nu totalt sett en lägre bebyggelse,
berättar Annica Karlsson,
planarkitekt på stadsarkitektkontoret.
I den tidigare detaljplanen
var det en större variation i
bebyggelsen, uppdelade ﬂera
kortare huskroppar som gick

upp och ned i tre, fyra, fem
och sex våningar.
– I det nya förslaget har det
istället övergått till en något
mer homogen fyravåningsbebyggelse med en indragen
våning. Parkeringslösningen
har också förändrats från ett
garageplan i suterräng under bostadshusen till öppna
parkeringsplatser, vilket gör
att höjden på husen blir lägre
än tidigare. Planen innehåller
ungefär lika många lägenheter som tidigare, det vill säga
182 stycken jämfört med 185
nu, fortsätter Annica Karlsson.
2010 bildades också Facebookgruppen ”Nej till
höghus på Ekerö”. En av
gruppens företrädare, Robin Fondin, skriver i en insändare som är publicerad i
detta nummer, att det snarare
handlar om femvåningshus
än fyravåningshus. ”De kalllar dem fyra våningar högt
plus en takvåning, låter bättre”.
– Våningsantal verkar vara
en återkommande fråga.
Det är faktiskt så att en
takvåning och suterrängvåning ibland inte räknas
som våningar. Det är dock
invecklat att förklara hur
man räknar, men själva våningsbegreppet är numera

På bilden ses förslaget som kom 2010 på hus vid området kring Wrangels
väg. Det blev folkstorm och det beslutades att detaljplanen skulle revideras.
Illustration: Aron Swartz på Tovatt Architects and Planners AB

definierat i nya plan- och
byggförordningen. I förordningen står det något
i stil med att ”våning är
ett utrymme i en byggnad
som avgränsas åt sidorna
av byggnadens ytterväggar,
uppåt av tak och nedåt av
ett golv, en vind räknas bara
som våning om byggnadshöjden är mer än 0,7 meter
högre än vindsbjälklagets
översida och en källare är
en våning om golvets översida närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter
över markens medelnivå”.
Det betyder alltså att man
ibland måste räkna fram
markens medelnivå och
byggnadshöjden för att veta
om en våning räknas som
det eller ej. I den här planen
har vi dock försökt i högre
grad styra våningsantalet

Bilden visar det nya förslaget på byggnation i området kring Wrangels
väg, här en vy från norr. Husen är nu lägre men en ny proteststorm har
tagit fart.
Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter

så att det ska bli precis som
illustrationerna, förklarar
Annica Karlsson.

fyra kalenderveckor plus fyra
dagar, svarar Annica Karlsson.
I insändaren vänder sig
också Robin Fondin till kommunens styrande politiker
med frågan om ”vart tog alla
löften om hänsyn till oss som
bor här vägen?”

I insändaren skriver också
Robin Fondin att det nuvarande förslaget ”är ute på
snabbremiss och invånarna
har bara tiden fram till 1 april
på sig att komma med synpunkter.”
– Detaljplanen följer den
vanliga tågordningen och
är inte ute på snabbremiss.
Plan- och bygglagen föreskriver att den måste ställas ut
minst tre veckor och att kungörelsen av en sådan utställning ska ske minst en vecka
innan utställningen börjar,
alternativt att man har den
utställd under fyra veckor
om kungörelsen sker senast
samma dag som utställningen börjar. Vi har den utställd

Då frågan inte varit uppe i
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ännu, hänvisas MN:s redaktion med
dessa frågor till Ekerö bostäder, som ska bygga lägenheterna.
– Vi har ritat om allt och
det är mycket lägre hus nu.
Men om man ska få ekonomi,
då måste man bygga ett visst
antal våningar. Ska vi bygga
lägre, då har vi inte råd. Vi behöver dessutom lägenheter.
Dessutom måste vi ha rim-

liga hyror så att folk har råd
att hyra. Vi har väldigt många
sökande till varje fri lägenhet och vi måste bygga, säger
Ingemar Hertz (M), ordförande i Ekerö bostäder.
I insändaren ställs också
frågan vart löftet om försiktighet och omtanke om
Ekerös karaktär, tagit vägen.
– De första husen nere på
själva parkeringsplatsen har
vi ﬂyttat bort en bra bit från
villorna, för att de inte ska
störa. Vi har tagit stor hänsyn till de som har haft synpunkter och vi har själva sagt
inom moderaterna att vi inte
ska bygga höghus. De husen
som nu planeras att byggas är
inte högre än de husen som
idag ligger på Wrangels väg,
avslutar Ingemar Hertz.
EWA LINNROS

Priserna gäller för v 13 och måndag v14. (25/3–1/4 2013)

Varmrökt lax ICA. Ca 300 g.

Oxﬁlé

Billigare med kortet

Ursprung Brasilien.
Hel i vac. Färsk.
Max 2 köp/hushåll.




/kg

 


/st

Ananas
extra söt
Costa Rica.
0,95–1,05 kg.
Klass 1.
Jfr pris
10:53–9:52/kg.




/kg

Lammstek

Räkor med skal
Pandalus. 500 g. 70/90.
Frysta. Jfr pris 53:80/kg.




/st

Flodins. Ursprung
Nya Zeeland.
Ca 1300 g. Benfri.







/kg

Färsk krabba
Irland. Vac.

/kg

Skå

Gudstjänster 25/3-7/4
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

SKÄRTORSDAG 28 MARS
Adelsö kyrka 18.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Lizen Anterud, sång: Eva Udd,
orgel: Gudrun Pettersson

MÅNDAG 25 - ONSDAG 27 MARS
18.30 Timmermannens kapell
PASSIONSANDAKT

LÅNGFREDAG 29 MARS
Adelsö kyrka 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Lizen Anterud, cello: Rolf Jidell,
orgel: Gudrun Pettersson
SÖNDAG 31 MARS
Munsö kyrka 11.00
PÅSKDAGSHÖGMÄSSA
Lizen Anterud, Ad Mundi, dirigent:
Malin Rudengren, PÅSKBUFFÉ
ANNANDAG PÅSK 1 APRIL
Sammanlyst till Ekerö kyrka 11.00
SÖNDAG 7 APRIL
Adelsö kyrka 11.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Lizen Anterud, orgel: Mait Thoäng

EKERÖ FÖRSAMLING
MÅNDAG 25 MARS
Ekerö Hembygdsgård 19.00
PASSIONSANDAKT
Lena Burman Holmgren, sång: Lennart
Lundblad, piano: Kerstin Baldwin
ONSDAG 27 MARS
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA I TAIZÉTON Staffan Eklund
SKÄRTORSDAG 28 MARS
Ekerö kyrka 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Staffan Eklund, cello: Andreas Lavotha,
orgel: Helena Hansson
LÅNGFREDAG 29 MARS
Ekerö kyrka 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST– DEN
GUDOMLIGA KÄRLEKENS TECKEN
Mårten Mårtensson, Ekerö Kyrkokör,
dirigent: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan 10.00-15.00
LÅNGFREDAGSRETREAT
Anmälan: Lena Burman Holmgren
tel 08-560 387 21
Ekebyhovskyrkan 15.00
LÅNGFREDAGSKONSERT – John
Stainer: CRUCIFIXION se nedan
PÅSKAFTON 30 MARS
Ekerö kyrka 23.00
PÅSKNATTSMÄSSA Staffan Eklund,
Ekerö ensemblen, dirigent: Kerstin
Baldwin
SÖNDAG 31 MARS
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA Jonas Gräslund,
Lena Stämmor, instrumentalister
under ledning av Helena Hansson,
PÅSKMIDDAG
18.00 FILM: Mannen från Le Havre
ANNANDAG PÅSK 1 APRIL
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Jonas Gräslund
orgel: Helena Hansson
ONSDAG 3 APRIL
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA Lizen Anterud
SÖNDAG 7 APRIL
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Anders Novak
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA Lars-Åke
W Persson Sonorakören,
dirigent: Mait Thoäng

Det goda är starkare än det onda.
Kärleken är starkare än hatet.
Ljuset är starkare än mörkret.
Livet är starkare än döden.
Segern är vår genom honom
som älskar oss.

SKÄRTORSDAG 28 MARS
19.00 Sånga kyrka
SKÄRTORSDAGSMÄSSA Yngve
Göransson, FaVo-kören
LÅNGFREDAG 29 MARS
11.00 Färentuna kyrka
GUDSTJÄNST Ellen Jakobsson, sång:
Anna-Karin Schäfer
PÅSKAFTON LÖRDAG 30 MARS
23.30 Hilleshögs kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD Yngve
Göransson. Påskﬁrande i Klockargården
PÅSKDAGEN SÖNDAG 31 MARS
11.00 Skå kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD Lars
Brattgård, kyrkokören, trumpetsolist
ANNANDAG PÅSK MÅNDAG 1 APRIL
11.00 Sånga kyrka
GUDSTJÄNST Lekmannaledd gudstjänst
Kyrkkaffe i Kyrkstugan
ONSDAG 3 APRIL
18.30 Timmermannens kapell
VECKOMÄSSA Yngve Göransson
SÖNDAG 7 APRIL
11.00 Färentuna kyrka
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Yngve Göransson, ungdomskören

J

esus på korset. Varje påsk påminns vi om den smärtsamma vägen som
Jesus gick från det triumfartade intåget i Jerusalem på palmsöndagen
via påskmåltiden med de närmsta vännerna och vidare till Getsemane
trädgård och sen vidare på långfredagen till Golgata - dödskalleplatsen
därefter gravläggningen. Men det tar inte slut där. Hur kommer det sig att vi
fortfarande pratar om det som hände för två tusen år sedan? Vad är det i berättelsen som gör att den lever vidare?
Barngrupperna i Färentuna församlingshem håller på att bygga upp scener
ur påskberättelsen och har valt att fokusera på fyra stationer. Påskmåltiden,
natten i Getsemane, korsfästelsen och graven.
– Figurerna är färdiga, berättar Annika Becker som är ansvarig för barnverksamheten i Färingsö församling. Nu återstår att måla figurerna och bygga
upp landskapen. Barnen i grupperna har tillverkat alla figurer utom en: Jesus
som står på knä och ber. Den var lite för svår att få till.
Veckan före påskhelgen kallas Stilla veckan och påsken som helhet kallas
passionstiden. Passion - ordet kommer ursprungligen från kyrkan och
handlar om känslor så starka att de står upp mot döden. Kan det vara
en del av svaret på påskens långa historia?

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING
LÖRDAGAR KL 12.00-13.00
30/3 Påsken i ord och ton med
Marianne Abrahamsson.
6/4 Gudsbilder med Mårten
Mårtensson och Marianne
Abrahamsson

LOVÖ FÖRSAMLING

Färingsö Församlings Filmfestival
3 kvällar 3 filmer
Herman Palmsalen - Stenhamra församlingsgård kl 18.30
Passion - Offer - Livsval. Påsktid är Passionstid! Under tre kvällar visar vi tre sinsemellan
olika ﬁlmer som ändå har en gemensam grund. Vi inleder kvällen med en passionsandakt i
Timmermannens kapell kl 18.30. Därefter börjar ﬁlmen och vi kommer att erbjuda möjlighet
att diskutera frågor som kommer upp under ﬁlmen. 40 kr för dricka och popcorn.
Måndag 25 mars
Tisdag 26 mars
Onsdag 27 mars

TISDAG 26 MARS
Drottningholms slottskyrka 19.00
PASSIONSANDAKT
Christer Kivi, orgel: Leif Asp
SKÄRTORSDAG 28 MARS
Lovö kyrka 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Christer Kivi, orgel: Leif Asp
LÅNGFREDAG 29 MARS
Lovö kyrka 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Christer Kivi, Lovö kyrkas kör,
dirigent: Leif Asp
SÖNDAG 31 MARS
Lovö kyrka 11.00
PÅSKGUDSTJÄNST, Staffan Eklund,
Lovö kyrkas kör, trumpet: Mårten
Adolfsson, dirigent: Leif Asp
ANNANDAG PÅSK 1 APRIL
Sammanlyst till Ekerö kyrka 11.00
SÖNDAG 7 APRIL
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST Marianne
Pettersson Häggqvist, orgel Leif Asp

SÖNDAG 7 APRIL
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Anders Novak
orgel: Gudrun Pettersson

En oväntad vänskap
Åldersgräns: 7 år

Jag har älskat dig så länge
Åldersgräns: 7 år

The Matrix
Åldersgräns: 15 år

Smått och gott The CRUCIFIXION
TISDAG 26/3
Sopplunchen inställd i Färentuna.
TORSDAG 28/3
Sopplunchen inställd i Ekebyhovskyrkan
samt i Stenhamra församlingsgård.
TISDAG 2/4
Färentuna församlingshem 12.00
Sopplunch med bordssamtal
TORSDAG 4/4
Ekebyhovskyrkan 12.00
SOPPLUNCH
Stenhamra församlingsgård 12.00
SOPPLUNCH MED ANDAKT

LÅNGFREDAG
Ekebyhvoskyrkan 15.00
John Stainer: CRUCIFIXION. Ekerö kyrkokör,
sopran: Viveca Axell Hedén, baryton: Lennart
Lundblad, orgel: Kerstin Baldwin, dirigent:
Anna Pihl Lindén

Pianokonsert
LÖRDAG 6 APRIL
Herman Palmsalen 15.00
Den japanska pianisten Kiyo Wada spelar
musik av Stenhammar, Chopin samt
japansk pianomusik. Inträde 50 kronor.

EKERÖ KÖRVECKA
5-10 augusti

Välkommen att vara med i sommarens mest
spännande körhändelse - Ekerö Körvecka. I år
med specialskriven musik av och medverkan av
Steve Dobrogosz samt Anna Christofersson.

www.ekerokorvecka.se

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

142KVM Ekerö Sommarstad, Berghagsvägen 10

200KVM Ekerö Skärvik, Almedalsvägen 1

-SJÖUTSIKT- fantastiskt läge! Enastående panoramavy över vackert landskap, Ekerö kyrka och
Mälarens glittrande vatten. Högt soligt söderläge! Arkitektritad villa i fint skick, 5 rum och kök,
2 kaklade våtrum + bastu. Bra solläge! Stora altaner. Garage. Vinterbonat gästhus. Besiktigad.

-EGEN BRYGGA- Supercharmigt hus ett stenkast från Mälaren. Här får du stora härliga umgängesytor i öppen planlösning och braskamin. 3-5 sovrum, extra allrum. Stor hörntomt med
fruktträd och bärbuskar. Växthus och bra förråd. Del i egen brygga med bad och båtplats.

Typ: Villa Byggår: 2003/2008 Boarea: 142 kvm
Rum: 5 Tomt: 1 408 kvm
Energideklaration: 83 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 2002 Boarea: 200 kvm
Rum: 6 Tomt: 1 071 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 650 000 kr

249KVM Ekerö Träkvista, Kapellvägen 2
Typ: 1-2 familjsvilla Byggår: 1965 Boarea: 199 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 8 Tomt: 833 kvm
Energideklaration: 81 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

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

Accepterat pris: 6 250 000 kr

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

Accepterat pris: 3 950 000 kr

84KVM Färingsö Jäsängen, Stjärtnäsvägen 51
Typ: Villa + dubbelgarage Byggår: 2005 Boarea: 84 kvm
Rum: 4 Tomt: 2 734 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 695 000 kr

182 KVM Ekerö Sundby, Liljedalsvägen 23
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 775 000 kr

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 450 000 kr

Du når oss på 08-560 328 40
eller på ekero@maklarringen.se
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140KVM Ekerö Älvnäs, Sidensvansvägen 24

149KVM Ekerö Närlunda, Oranievägen 5

-SMULTRONSTÄLLE I TOPPSKICK- Fritt och vackert läge i sjönära Älvnäs. Funktionellt hus,
idag 1 sovrum o kök båda m utg till inglasad balkong. Stort v-rum m mysig kamin. Soutterängplanet kan utökas till fler sovrum, idag tvättstuga, förråd o wc. Besiktigad o dolda-fel försäkrad.

-PERFEKT LÄGE- Ett mycket fint hus med perfekt läge i Närlunda. Stort kök, vardagsrum med
braskamin, 4 sovrum, allrum och 2 kaklade bad-/duschrum. Fina massiva trägolv, ljus modern
färgsättning. Södervänd tomt mot stor allmänning. Nära skola, dagis, buss och bad. Ringmärkt!

Typ: Villa Byggår: 1955 Boarea: 118 kvm
Biarea: 22 kvm Rum: 2 Tomt: 1 510 kvm
Energideklaration: 144 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 995 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 790 000 kr

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

141KVM Ekerö Tappsund, Fredrikstrandsvägen 32A

150 KVM Färingsö Hilleshög, Hilleshögsvägen 20

-SJÖNÄRA VILLAIDYLL- Centralt läge och båtplats! Fint tillbyggt parhus med inglasat uterum
och utomhus-spa för året runt bruk. Kök med rymlig matplats, stort vardagsrum och allrum,
3-4 sovrum på samma plan, helkaklat badrum, duschrum m tvättstuga. Garage. Ringmärkt!

-CHARMIGT- hus från 20-talet i bra skick. 5 rum och kök varav 2 sovrum. Härligt grönskande
trädgård med bl. a syrenberså och gott om fruktträd. Flera äldre uthus. Härlig natur inpå knuten med fina promenadvägar. Gångavstånd till bad och buss. Besiktigad.

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 600 000 kr

2 605KVM Ekerö Sundby, Liljedalsvägen 21
Typ: Tomt Byggår: 1964 Boarea: 39 kvm
Rum: 3 Tomt: 2 605 kvm
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: 2 995 000 kr

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

Accepterat pris: 1 200 000 kr

172KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 51B
Typ: Radhus Byggår: 1971 Boarea: 116 kvm
Biarea: 56 kvm Rum: 4 Tomt: 179 kvm
Energideklaration: 36 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

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

212KVM Ekerö Sundby, Labensky Plan 6
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 650 000 kr

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

Typ: Villa Byggår: 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!

Accepterat pris: 3 695 000 kr

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

203KVM Ekerö Tappsund, Paradisvägen 9

152 KVM Ekerö Lundhagen, Almhagsvägen 3A

-CENTRALT LÄGE- 1,5-plansvilla med bergvärme, nya 3-glasfönster, nyrenoverat kök, fyra bra
sovrum och härligt ljusa och väl tilltagna sällskapsytor. Stor härlig plan trädgårdstomt med bra
läge nära buss, shopping, bad, skolor och dagis. Ringmärkt!

-SJÖNÄRA- och söderläge, i ett av Ekerö tätort mest attraktiva villaområden. Fin villa om 5-7
rok. Löpande renoverad både in-/utvändigt, kaklat duschrum, allrum ca 57 kvm med ryggåstak
och stort fönsterpari. Uteplats och balkong. Fristående garage. Mysig trädgård. Ringmärkt!

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

Typ: Villa Byggår: 1976 Boarea: 152 kvm
Rum: 5 Tomt: 1 198 kvm
Energideklaration: 69 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 250 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 475 000 kr

100,5KVM Färingsö Kungsberga, Skepparns väg 18
Typ: Bostadsrättsradhus 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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 500 000 kr

145 KVM Färingsö Troxhammar, Troxhammar Byväg 25
-ENPLANSHUS MED HÄRLIG UTSIKT- Ett mkt trevligt hus med fin utsikt mot Troxhammar GK
och gångavstånd till Mälaren. V-rum med ryggåstak och braskamin, stort kök, allrum och 3-4
sovrum. Stort badrum med både bad och dusch. Inglasat uterum. Gäststuga, förråd, carport.

75 KVM Ekerö Munsö, Söderbacksvägen 11

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: Bostadsrättsradhus Byggår: 1992 Boarea: 75 kvm
Rum: 3 Avgift: 5 134 kr/mån
Energideklaration: 74 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 650 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 650 000 kr

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
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Matning av vildsvin
ADELSÖ | En läsare har
hört av sig till redaktionen
och reagerat på att vildsvin
matas av jaktlag i skogarna
på Adelsö och undrar om
det är lagligt eller rätt att
mata vildsvinen då de förökar sig fort, anses vara till
besvär och skapar ”otrevliga möten i skogen”.
Adelsö är ett av de vildsvinstätaste områdena på Mälaröarna. Som läsaren mycket
riktigt konstaterat, matas
vildsvinen kontinuerligt i
skogen. Anledningen till att
man matar är bland annat för
att förebygga skada på åkermark.
– Det är den huvudsakliga
anledningen.
Vildsvinens
bökande ger annars mycket
stora åkerskador, berättar
Carl Berg från Mälaröarnas
jaktvårdskrets.
Vanligtvis ska man utfodra
vildsvinen på sommaren för
att de inte ska gå ut på åkrarna
utan hålla sig i skogen.
– Sommartid när det ﬁnns
mjölkmognade veten och
ärtåkrar börjar bli mogna, då
går de ut där ändå. Då får man
jaga dem på fältet och under
den tiden ska man inte jaga
dem i skogen. Gör man det
tar de åkrarna som tillﬂykt.
(Mjölkmognad är ett mognadsstadium hos stråsäd
under vilket kärnan har en

Vildsvinen matas kontinuerligt i skogen för att förebygga skada på åkermark. De matas även för avskjutning
för att hålla nere den annars snabbt växande stammen.
Foto: Ove Westerberg

mjölkartad konsistens, källa
NE.)
Vildsvinen matas även för

avskjutning för att hålla nere
den annars snabbt växande
stammen. Detta görs genom
att åtlar (beten, reds anm.)
placeras ut i skogen för jakt
på vintern. Vildsvin får jagas
dygnet runt men eftersom de
vanligtvis är nattaktiva jagas
de ofta på åtel nattetid.
– Man måste vara mycket
noga med att man har en
hund som klarar av att göra
eftersök på vildsvin. För
skjuter du lite fel, då har du
en skadad gris som är uppre-

tad dessutom, förklarar Carl
Berg.
Det ﬁnns ingen angiven
kvot på hur många vildsvin
som får jagas per år. Det ﬁnns
däremot avskjutningsregler.
Årsungar av vildsvin får jagas hela året men suggor med
kultingar är fredade. Att jaga
vildsvin med hjälp av hund
är tillåtet 1 augusti till och
med 31 januari. Jakttiden för
vuxna vildsvin är 16 april till
och med 15 februari.
Åter till läsaren som hörde

av sig till redaktionen och
som tog upp ”otrevliga möten i skogen”. Vildsvin är

skygga och normalt inte farliga för människor. Det är i
trängda situationer som de
kan bli farliga.
– Det är farligt när man
hamnar mellan en sugga och
en kulting, alternativt när du
kör på ett vildsvin. Då ska du
inte gå ur bilen och deﬁnitivt inte leta efter vildsvinet
om det blivit påkört men
sprungit därifrån. Ring istället 114 14. Det är det man rekommenderar men kommer
jag inte fram på det numret,
ringer jag 112, avslutar Carl
Berg.

Avverkning vid Breidablick
LOVÖ | Det pågår
avverkning av skog runt
Breidablick på Lovö. Flera
läsare har hört av sig till
MN och uttryckt en oro över
att den ”Bauerliknande”
skogen nu kommer att förstöras.
– Avverkningen har varit
planerad i ﬂera år i vår skogsbruksplan. Tillstånd har inhämtats från länsstyrelsen
och Skogsstyrelsen. Marken
ska fortsätta att vara skog
med dominans av lövskog.
Det är i huvudsak överårig
gran och mogen gran som
har avverkats, berättar slottsfogde Fredrik Trolle.
En del av området, rödmarkerat på kartan nedan,
kommer att slutavverkas och
det mesta av riset kommer
att forslas bort. En stor del av
ädellövträden sparas. Återplantering av dessa områden
kommer att ske 2014 till 2015.
Gulmarkerat område röjs och

gallras. Här blir det en del ris
kvar på marken.
Samtliga avverkningar följer FSC , och PEFC (se förklaring nedan) standard och är
godkända av Skogsstyrelsen
och länsstyrelsen.
Avverkningarna har utförts under februari och pågår även under mars månad.
EWA LINNROS

>> FSC: Forest Stewardship Council, en oberoende, internationell medlemsorganisation som ska
uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och
ekonomiskt livskraftigt
bruk av världens skogar.

>> PEFC: Programme for
the Endorsement of Forest
Certification, ett system
för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk.

EWA LINNROS
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Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

ÄLVNÄS
Exklusiv Pål Ross-villa i högt ljust läge...
Ring Håkan Jansson för info. 070-814 12 12

Villa av hög klass. Fri Mälarvy
& trappa ner till stranden.

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

Ekerömäklaren
med nöjdare kunder!
Vi har breda spekulantregister i såväl Bromma som
innerstan med kunder som söker villa på Ekerö. Det
kan göra skillnaden mellan "Till salu eller såld"!
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer...
Välkommen att bli nöjd du också!

TAPPSTRÖM - TAPPSTRÖMSVÄGEN
Radhus i toppskick i Mälarnära läge!
Ring Niklas Bergsten för mer info. 08-560 304 22

EKERÖ KANAN
Sjöläge! Sommarboende i absolut toppskick...
Ring Niklas Bergsten för mer info. 08-560 304 22

ÄLBY- HAGTORNSVÄGEN 24

SANDUDDEN - SANDGRÄND 3

Fantastisk SV-vänd tomt med sjöglimt i lantligt läge.
Pris 1.900 000 kr / bud Kvm 54+54 Tomt 2.378 kvm
Visas Vänligen ring för visningstid
Ekerö 08-560 304 22

Invid Mälaren. Villa i bästa skick, tillbyggd och luftig...
Pris 3.750.000 kr / bud Kvm 120
Visas Vänligen ring för visningstid
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 133 kWh/m², år

SANDUDDEN 4:A
FANTASTISK UTSIKT.
LJUSA RUM OCH STOR
INGLASAD BALKONG

Ring oss för mer info.
08-560 304 22.

NIKLAS BERGSTEN DRIVEN MÄKLARE MED
GOD LOKALKÄNNEDOM!
Vill du göra en bästsäljare?
Kontakta mig redan idag!
niklas.bergsten@
husmanhagberg.se
Tel: 070-418 00 11

HÅKAN JANSSON RUTINERAD MÄKLARE
MED MÅNGA NÖJDA
KUNDER!
Sälja villa? Fri värdering
samt tips och råd.
hakan.jansson@
husmanhagberg.se
Tel: 070-814 12 12

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

Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1, invid Träkvista Torg. Tel: 08-560 304 22
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Gemensam familjerätt vid årsskiftet
KOMMUNEN | Från och
med årsskiftet slås kommunens familjerättsverksamhet ihop med Solna och
Sundbyberg familjerätt.
– Huvudskälet är att det
ska bli lättare att behålla
och utveckla kompetens
och kvalitet, säger socialchef Johan Pehrsson.

tal med separerade föräldrar,
fastställande av faderskap
och medgivandeutredningar när det gäller adoption.

”Det ska bli lättare
att behålla och
utveckla kompetens och kvalitet”

Vid socialnämndens senaste sammanträde godkändes
socialkontorets förslag och
nu återstår tre kommunfullmäktigebeslut i de tre
berörda kommunerna innan alla formaliteter är klara.
Familjerätten
arbetar
bland annat med vårdnadsutredningar, samarbetssam-

Under de senaste åren har
den hanterat mellan 120 och
160 ärenden om året och arbetsgruppen har bestått av
två familjerättssekreterare,
en arbetsledare på tio procent och en fyrtioprocentig

administrativ tjänst. När
den nu slås samman med
den gemensamma verksamhet som Solna och Sundbyberg redan driver sedan
ett par år, kommer den att
kunna erbjuda både utökade
telefon- och besökstider.
Det kommer också finnas både män och kvinnor
i arbetsgruppen vilket kan
vara en tillgång. Med sex familjrättssekreterare och en
gruppledare på heltid blir
dessutom kompetensen i
gruppen bredare.
– Genom den gemensamma familjerätten kan vi nu
minska sårbarheten och öka
kvaliteten på verksamhe-

ten. Som kommuninvånare
kan man få sina behov bättre tillgodosedda framöver,
säger Johan Pehrsson.
De enda nackdelar som
Johan Pehrsson kan se är
att resvägarna blir längre då
kommunmedborgarna får
åka till Solna för att besöka
familjerätten.
– Tillgängligheten kommer i viss mån att försämras, men kommunikationerna dit är bra och vi
kommer att kunna erbjuda
hembesök för den som har
väldigt svårt att ta sig iväg.
Han tror att eventuella
tillgänglighetsproblem
i
viss mån kan uppvägas av
att slippa det obehag som

Ytterligare tjugo sommarpraktikplatser
KOMMUNEN | Ekerö kommun erbjuder i år 50 sommarpraktikplatser som ungdomar kan söka. Det är en
ökning från förra året med
20 platser.

restauranger och då i första
hand i kommunen, berättar
yrkesvägledare Rickard Hagenrud.
Sommarpraktiken innebär sex timmars arbete om
dagen och sträcker sig över
en treveckorsperiod. Den
första perioden är precis när
skolan har slutat och den andra i skiftet juli/augusti. De
sökande tilldelas en av dessa
perioder.

– Praktikplatserna är både
inom de kommunala verksamheterna såsom exempelvis förskolor. Sedan är det en
blandad kompott med platser i livsmedelsbutiker och

– De får avtalsmässig lön
och den varierar beroende
på vilken åldersgrupp man
tillhör. Det är däremot inte
riktigt klart med lönenivåerna ännu, fortsätter Rickard
Hagenrud.
Målgruppen är elever som
går ut nionde klass och de
som ska gå ut andra året på
gymnasiet. Ansökan görs via
blankett som ﬁnns på kom-

munens hemsida och även
på hemsidorna till de skolor i
kommunen som har högstadium. Sista ansökningsdag är
den 8 maj.
– Urvalet sker med dels genom lottning, dels genom en
behovsbedömning från socialtjänsten, avslutar Rickard
Hagenrud.

EWA LINNROS

en del känner inför att besöka familjerätten i sin egen
kommun. Den personal
som idag arbetar i kommunen kommer att flytta med
till den nya verksamheten.

”Vi kan nu minska
sårbarheten och
öka kvaliteten på
verksamheten”

De beslut som tidigare
fattats av socialnämnden
kommer efter sammanslagningen att fattas av en gemensam familjerättsnämnd

bestående av politiker från
de tre kommunerna.
– De kan till exempel fatta
beslut i adoptionsärenden
och faderskapsutredningar,
berättar Johan Pehrsson.
Sedan

tidigare är kommunen även med i andra
kommungemensamma
verksamheter som till exempel socialjour, familjehemspool och medling för
unga brottslingar.
Kostnaden för familjerätten beräknas bli nära 1,7
miljoner kronor, vilket är
motsvarande kostnad som
dagens familjerätt.
LO BÄCKLINDER

Mälaröborna återvinner bra
KOMMUNEN | Branschorganisationen El-kretsens
senaste statistik visar
att mälaröborna återvann 15,7 kilo elektronik
per person under 2012.
Genomsnittssiffran i landet
är 15,5.
Den totala återvinningen under året var drygt 147 684 ton
genom El-kretsens insamlingssystem. Detta är 13 procent ﬂer små och medelstora

hushållsapparater än förra
året, 12 procent ﬂer telefoner,
13 procent ﬂer batteridrivna
lampor, 18 procent ﬂer fjärrkontroller och 14 procent ﬂer
portabla verktyg.
Glödlamporna blir dock
färre och ersättarna dyker
upp oftare, dock i lägre takt
då dessa har längre livslängd.
En del av ökningen kan hänvisas till att antalet elektriska
föremål i ett hem gradvis
ökar.

l
Vä

Passa också på att träffa Mäklarringen Ekerö.
Välkommen!
Handelsbanken
Ekerö
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Lördagsöppet
på Handelsbanken.

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

PASSA PÅ!
Lagerrensning på våra
trä- och laminatgolv!

Upp till

JUST NU!

50 %

Rumba Ek 3-stav, 13 mm

289 kr/m

2

(Ord ca pris 349 kr/m2

Passa på att fynda!
Hos oss hittar du golv till hemmets
alla rum. Och just nu har vi dessutom
laddat upp med extra bra priser.
Självklart hjälper vår kunniga personal
dig att välja.

KOM IHÅG! HJÄLPSAMMA BUTIKEN!
ALLTID FRI HEMKÖRNING!
Erbjudandet gäller t.o.m. den 14/4 och
kan inte kombineras med andra erbjudanden.

www.coloramaekero.se

%KERÚ s 4RËKVISTA TORG s    
¾PPET -ÍN &RE   ,ÚR 3ÚN  
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JO utreder
hantering av
handlingar
KOMMUNEN | Justitieombudsmannen (JO) har bestämt sig för att inleda en
utredning angående ärendehanteringen kring handlingar som rör den försäljning
av Ekerö bostäder som var
aktuell senast under 2011.
Anmälan gäller huruvida
tjänsteanteckningar
om
bud som kommit in till
kommundirektören
har
diarieförts vid rätt tidpunkt eller ej. Likaså utreds
om det finns felaktigheter
i handläggningen av den
begäran om att få ta del av
handlingarna som gjorts av
en ekeröbo.
Kommunstyrelsen har nu
låtit kommunjuristen sammanställa ett yttrande till
JO, men när yttrandet skulle
antas av vid kommunstyrelsens senaste sammanträde
yrkade socialdemokraterna
på att ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare
beredning. Ö-partiet yrkade
att en oberoende instans
skulle utreda ärendet. Både
Krister Skånberg (MP) och
Ylva Forslid (Ö) reserverad
sig mot kommunstyrelsens
yttrande.
LO BÄCKLINDER

Förbud att hämta sopor
medförde ny upphandling
EKERÖ | Arbetsmiljöverket
(AMV) har lagt förbud mot
att hämta sopor på ett
antal adresser runt om på
Ekerö. Nu anlitar kommunen en ny entreprenör för
att lösa problemet.
– När Ragn-Sells tog över
sophanteringen för ett par år
sedan gjorde de en inventering och en lista med prioriterade ställen där de inte
kunde komma fram med sina
bilar. På många av de här ställena kan de inte vända utan
måste backa hela vägen tillbaka, berättar Åsa Larsson,
handläggare på AMV.
Enligt henne har diskussionerna med kommunen gått i
stå om hur framkomlighetssvårigheterna skulle lösas,
vilket ledde till att skyddsombuden satte stopp för
hämtningarna och krävde
beslut av AMV. Nu har sopentreprenören belagts med
förbud om vite på 100 000
kronor om de inte upphör
med att hämta sopor på de sju
adresserna.
Enligt Mats Falås, VA- och

Karin och Gösta
Rittners stipendiefond
Stiftelsen syftar till att genom stipendier till
studerande ungdom stödja deras utbildning.
Stipendiet är uppdelat i två delar.
Bille Rittners stipendium delas ut till någon

studiebegåvad ungdom med hemvist i Ekerö
kommun exempelvis som hjälp till utbildning.
Karin och Gösta Rittners stipendium delas

ut till någon studiebegåvad ungdom med hemvist i Färingsö församling exempelvis som ett
bidrag till utbildning.
,QIRUPDWLRQRPUHJOHUI|UVWLSHQGLHW¿QQVSn
www.ekero.se
Ansökan om stipendiet eller förslag till stipendiater ska skickas/lämnas till:
Ekerö kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Box 205, 178 23

Ekerö senast den 15 april 2013.
Upplysningar om stipendiet lämnas av Åsa
Lindgren, Barn- och utbildningsnämnden,
Ekerö kommun asa.lindgren@ekero.se
eller 08-560 391 00.

renhållningschef på kommunen, är det dock inte
kommunens ansvar att göra
vägen farbar för sopbilarna
där vägföreningarna är väghållare.
– Vi har ingen rådighet
över vägarna, vi kan bara
försöka få människor att
prata med varandra, säger
han och förklarar att det
trots diskussioner med fastighetsägare, Ragn-Sells och
vägföreningarna inte har
gått att hitta lösningar på
problemen.

”Därför har vi
upphandlat en
annan entreprenör som har mer
anpassade fordon”

– Ragn-Sells säger att de inte
kan lösa problemen på de här
adresserna och därför har vi
upphandlat en annan entreprenör som har mer anpassade fordon som de kan komma
fram med.

Ragn-Sells som sköter sophämtningen åt kommunen har fått förbud att hämta sopor på ett antal adresser på
Ekerö, däribland Kafévägen som ses ovan. Vägen är alldeles för smal för att soporna ska kunna hämtas på ett
säkert sätt.
Foto: Lo Bäcklinder

Han berättar också att det har
gjorts
överenskommelser
med ett antal fastighetsägare om att vända på deras
uppfarter, vilket gör att sopbilarna slipper backa längre
sträckor.
– Även om kommunen nu

har anlitat en ny entreprenör
så följer ju säkerhetskraven
med. Men klarar de av att
uppfylla villkoren så kan de
fortsätta köra, säger Åsa Larsson.
De adresser som ärendena
gäller är Lissehöjdsvägen,

delar av Rullerumsvägen,
Lundhagens strands och
Tappströmsvägen, likväl som
Södra och Norra Kafévägen
och Murrebovägen.

LO BÄCKLINDER

Spannfod AB – svensk kvalité med omtanke
Spannfod täcker ett brett område inom spannmåls- och
fodersektorn. Vi är ett helsvenskt företag och en aktiv part
inom nationell- och internationell handel. Spannfod AB har
också en grossistverksamhet under varumärket Sporzoo.
Som kunder har vi aktörer inom lantbrukssektorn, dagligYDUXKDQGHOQ]RRRFKIDFNKDQGHOVEXWLNHUNHQQODUPÁ
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Administratör/
Ekonomiassistent

Marknads-/
webbadministratör

Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med löpande
bokföring, månadsbokslut, ordermottagning, fakturering, leverantörsfakturor, skatter samt tullhantering.
Det ingår även posthantering och telefonservice.
Tjänsten är mycket vad man gör den till – är du
intresserad av att arbeta brett och med kontakter har du
alla möjligheter att utvecklas och öka din kunskap!

Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med
marknadsföring, säljaktiviteter, ordermottagning och
framtagning av rapporter och statistik.
Det ingår även logistik och lageradministration.
Tjänsten är mycket vad man gör den till – är du intresserad av att arbeta brett och med kontakter har du
alla möjligheter att utvecklas och öka din kunskap!

.YDOLÀNDWLRQHUVi söker dig som är minst gymnasieekonom. Du har erfarenhet av liknande arbeten
och har arbetat en tid som ekonomiassistent eller
redovisningsekonom. Som person är du noggrann,
engagerad och positiv. Du tycker om att arbeta i
team samtidigt som du har förmåga till självständigt
arbete. Du har grundläggande datakunskaper och är
YDQDWWDUEHWDL2IÀFHSDNHWHW

.YDOLÀNDWLRQHUDu har dokumenterad IT-erfarenhet
och du har även arbetat med marknads- och säljaktiviteter. Som person är du kreativ, serviceinriktad och
noggrann. Du tycker om att arbeta i team samtidigt
som du har förmåga till självständigt arbete.
Du har mycket goda datakunskaper, är van att arbeta
L2IÀFHSDNHWHWVDPWROLNDPDUNQDGVSURJUDP

Arbetstid: Heltid. Provtjänstgöring tillämpas.
Tillträde omgående.
Lön: Fast lön
Placering: Vi arbetar i lantlig miljö i Skå.
Kontaktpersoner: Lena Söder, VD tel 08-210161
eller e-post: lena.soder@spannfod.se
Ansökan: Ansökan skall innehålla personlig beskrivning, CV samt betygskopior.
Skickas senast 2013-04-08 till:
Att: Lena Söder, Spannfod AB, Box 20, 178 21 Ekerö

Arbetstid: Heltid. Provtjänstgöring tillämpas.
Tillträde omgående.
Lön: Fast lön
Placering: Vi arbetar i lantlig miljö i Skå.
Kontaktpersoner: Lena Söder, VD tel 08-210161
eller e-post: lena.soder@spannfod.se
Ansökan: Ansökan skall innehålla personlig beskrivning, CV samt betygskopior.
Skickas senast 2013-04-08 till:
Att: Lena Söder, Spannfod AB, Box 20, 178 21 Ekerö

Bromma Blocks ägs och utvecklas av

Prova dig fram!
Just nu hittar du massor av sprillans nytt vårmode
i våra butiker på Bromma Blocks. Välkommen in
och prova dig fram bland klänningar, skjortor, skor,
accessoarer och mycket mer.
Öppettider: Vardagar 10-20, lördag 10-18, söndag 10-18.
COOP Forum 8-22 varje dag. Systembolaget vardagar 10-20,
lördag 10-15. Du hittar oss vid Bromma ﬂygplats.
facebook.com/brommablocks brommablocks.se
Påsköppet: Skärtorsdag 10-20. Långfredag 10-18. Påskafton 10-18.
Påskdagen 10-18. Annandag påsk 10-18. COOP Forum 8-22 varje dag.
Systembolaget: Skärtorsdag 10-20. Påskafton 10-15.

www.raktpa.se

FIRA VÅREN MED OSS!
KAMPANJPRIS!
MUURIKKA GRILL
Storlek: Ø58 cm.

2995:-

NYHET! NU HAR VI
ÄVEN ANDERSSONS
MARKISER!
Nu kan vi även erbjuda ett stort
utbud av markiser, solskydd och
gardiner från Anderssons markis.
Alla våra solskydd kan måttbeställas – så kom gärna in i butiken så
hjälper vi dig med lösningar för just
ditt hem och dina önskemål.

Din idé – vår design!

C

Centrum

Gustavalund

Här finns vi!

Bryggavägen

EKERÖ: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30.
Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
www.malaroidedesign.se
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Den första Galan
gav många applåder
EKERÖ | Med stjärnglans
från lokala artister och
kända personer dundrade
kommunens första ”Gala”
igång i Erskinesalen den
14 mars. Allehanda stipendiater och pristagare tog
också plats på scen.

på 30 000 kronor delade
fotbollsspelaren och numera fritidsledaren på Uppgårdsskolan, Pascal Simpson ut till Ekerö budoklubb
för att de bland annat ska
kunna utbilda sina instruktörer i teckenspråk.

Den galavane radio- och
TV-mannen Niklas Lindblad har under många år
kommenterat Nobelfesten
och nu höll han som konferencier ordning och reda på
Erskinesalens scen.
Inledningsvis berättade
kulturnämndens
ordförande Gunilla Lindblad om
hur behovet av att uppmärksamma föreningslivet
i kommunen pockat på och
gett upphov till galan.
– Vi sneglade på Globen,
men sedan bestämde vi oss
för att ha galan här istället,
skojade hon på scen.

Sussie Eriksson, som bland

Kända mälaröbor delade ut

såväl stipendier som priser
och duktiga, lokala artister
underhöll den jublande publiken.
Den välkände musikproﬁlen Anders Bagge lämnade
över årets båda ungdomskulturstipendium på vardera
15 000 kronor till systrarna
Lydia och Hillevi Hillerud,
för att de ska ges möjlighet
att fortsätta sina cellostudier
vid välrenommerade skolor
utanför Sverige.
Årets idrottsstipendium

annat spelat med i mängder
av teateruppsättningar och
filmer delade ut ett kulturstipendium på 15 000
kronor till Ölsta folkets
husförening för att de ska
kunna fortsätta utveckla sin
verksamhet. Hon delade ut
ytterligare ett kulturstipendium på 15 000 kronor som
ska gå till vidareutveckling,
till musikern, kompositören och sångerskan Sara
Wilson.

”Vi sneglade på
Globen men sen
bestämde vi oss för
att ha galan här”

Skå IK:s ordförande Ulric
Andersen och Ekerö IK:s
vice ordförande delade
tillsammans ut ett tudelat idrottsledarstipendium
som ska satsas på vidareutbildning. Den ena delen på
7 500 kronor gick till Björn
Pilström,
Mälaröarnas
schacksällskap och den an-

dra till Olivia Asp Birgersson, Martina Carlsson och
Malin Appeltoft som fick 7
500 kronor var.
Tobias Söderling, som haft
stora framgångar i båtracing
med både VM-, EM- och
SM-vinst under senaste
året, fick ta emot 10 000
kronor för ”Årets idrottsprestation” ur handen på
sin före detta lärare, tillika
KD-politiker och kapellmästare för kvällens Galaorkester, Sievert Åkerljung.
Skådespelerskan
och
barnboksförfattaren Linda
Ulveus delade ut kulturpriset på 10 000 kronor till
Team Bagge, kända från
TV 4:s Körslaget, för att de
”satt Ekerö på kartan via
stort medialt genomslag”.
Slutligen delades det nyinstiftade priset till ”Årets
eldsjäl” ut av kulturnämndens ordförande Gunilla
Lindberg. Palle Forell från
Sjöräddningssällskapet fick
ta emot priset på 10 000
kronor i jämn konkurrens
med Britt Thorstensson,
Rädda barnen och Seth och
Mats Björk, Adelsö IF.
Emellan
utdelningarna
gungade scenen av blandade
tongångar.
Galaorkestern
bestående av bland annat
elever och lärare från Kulturskolan, ramade in det
hela och däremellan gav
Anders Bagge och hans kör

Anders Bagge och den TV-kända Baggekören underhöll dels under minglet som föregick Galan, dels
gjorde de två bejublade framträdanden på scen. Såväl solosången, timingen och koreografin var väl
inövade. De tog dessutom emot Årets kulturpris av prisutdelare Linda Ulveus.

Karin Renberg sjöng och spelade egenkomponerad musik och spejade ut över en jublande publik.

prov på både egenkomponerad och gammal musik.
Jazzmusikern Arne Forsén
spelade både ensam och
tillsammans med Karin
Renberg. ”Vi unga Bailar”
dansade till orientaliska toner och liksom skivaktuella
Woodlands med bland annat kulturstipendiaten Sara
Wilson, drog de ned kraftfulla applåder.

”Vi kan vara så
malliga över att vi
har en så hög klass
på artisterna”

När applåderna tystnat var
det många trötta arrangörer, artister och deltagare
som andades ut över att allt
gått i lås.
– Det blev över förväntan och vi kan vara så malliga över att vi har en så hög
klass på artisterna här på
Mälaraöarna. Vi gör som
efter Melodifestivalen och
börjar direkt tänka på nästa
gala. Det känns som om
vi har funnit formen, men
kanske ska vi jobba för att
lyfta föreningslivet ännu
lite till nästa år, sa Gunilla
Lindberg.

LO BÄCKLINDER

Efter tjugofem års ideellt arbete fick sjöräddningens Palle Forell ta emot
priset för ”Årets eldsjäl” ur handen på Gunilla Lindberg (FP), kulturnämndens ordförande.
Foto: Ove Westerberg

Kommunens största
eldsjäl fick ärofyllt pris
EKERÖ | För första gången
delades priset för Årets
eldsjäl ut under Galan. Palle
Forell från sjöräddningen
fick ta emot priset för sitt
långvariga och starka engagemang.
– Det var jätteroligt att få priset och jag blev väldigt förvånad. Jag trodde inte att det var
jag som skulle vinna, säger en
glad Palle Forell dagen efter
galan.
Mer än tjugofem år har gått
sedan han började arbeta som
sjöräddare och även om engagemanget emellanåt gjort
att familjen har fått stå lite åt
sidan, är det en livsstil som
han inte vill vara utan.
– Det ger mig så mycket
tillbaka och inga pengar i
världen kan ersätta känslan av
att rädda någon. Det är en stor

Sara Wilson fick ta emot ett av två kulturstipendium och sjöng också tillsammans med sitt band
Woodlands. Niklas Lindblad presenterade.

Arne Forsén spelade medryckande jazz och ackompanjerade även Karin Renberg.

glädje i att utveckla den lokala
sjöräddningsverksamheten,
men också att få åka på utbildningar och se hur verksamheten fungerar i andra länder.
För prissumman ska han i
första hand bjuda familjen på
en god middag som en liten
kompensation för alla timmar han tillbringat på sjön,
men en liten donation till
verksamheten, som är helt
beroende av sponsormedel,
har han också räknat med att
kunna göra.
– Nu ser jag fram emot att
jobba vidare med det nya stationshuset där vi framförallt
vill ha verkstäder, men även
kunna satsa på att utveckla
vårt utbildningsarbete bland
barn och ungdomar i en egen
utbildningssal.
LO BÄCKLINDER

Ungdomsledarstipendiet Hugo Pihlström hämtade
det stipendium hans pappa Björn Pihlström fick för
vidareutbildning inom schack.

Galaorkestern var en lyckad sammansättning av elever och lärare från Kulturskolan
Foto: Ove Westerberg
under ledning av KD-politikern Sivert Åkerljung.
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Skivsläpp med hyllning till Ekerö
För ekeröbon och Baggekörmedlemmen Christer Odebrand, eller Chrille som alla
säger, är musiken en slags terapeutisk dagbok. Snart släpper
han en skiva med bland annat
en hyllningssång till Ekerö,
men hyllningen bär också på en
mjuk örfil.
Chrille Odebrand har vuxit upp på
Ekerö. Han var borta härifrån i 20 år
men ﬂyttade ut igen 2003. Musiken
har i hans snart 50-åriga liv, funnits
med både på fritiden och i arbetet.
Hans musikliv började i mammas
och pappas källare på Slåttervägen.
– Egentligen började det med
blockﬂöjt och Sture Nordmarks gitarrlektioner, men jag skulle ljuga
om jag sa att jag tyckte att det var
roligt att sitta och spela efter noter.
Men min kompis Mats-Olas brorsa
köpte en elgitarr och en förstärkare.
Jag och Mats-Ola och några andra
kompisar, ﬁck absolut inte röra dem.
Men det gjorde vi förstås ändå och i
och med att jag kunde lira lite grann,
lät det ok när jag spelade. Vi bildade
någon form av band som förmodligen måste ha låtit fruktansvärt illa
eftersom ingen av oss kunde spela
speciellt bra, berättar Chrille.
Det här var när han gick i åttonde
klass. Med tiden blev det nya bandkonstellationer och under gymnasietiden spelningar på skoldanser,
skolavslutningar, fritidsgårdar och
fester.
– Vi skrev egna låtar, spelade in
demos och skickade in till skivbolag
men ingen nappade. Det är det ingen som har gjort ännu, säger Chrille
och skrattar.
Han har både glimten i ögat och
samtidigt ett djupt allvar i blicken,
en person full av både bus och sorg
samtidigt. I hans liv ﬁnns mycket
glädjefyllda upplevelser såsom sju
säsonger på Vingresor, underhållandes resenärer på Clubb 33. Efter
det öppnades en ny dörr med företagsevents och spelningar på krogar. Tillsammans med några andra
musiker bildade han ett coverband
som åkte runt och spelade i Sverige
och Norge.
– Fram mot 1997 var jag ganska
mätt på det där. Då hade jag spelat
och stått på scen ﬂera gånger i veckan sedan 1984.
Han träffade sin fru, ﬁck barn och
musiken ﬁck kliva tillbaka. Reklamvärlden blev hans yrkesvärld. I början var det mycket event och ﬁrma-

fester. Sedan dök en idé dök upp om
att arbeta med ljud utifrån ett kommunikativt perspektiv.
– Jag var ganska tidig med det. Nu
har det blivit en nisch, man kalllar det audibranding. Jag startade
hur som helst ett bolag och arbetade
med detta i tio år, berättar Chrille.
Han blir allvarsam och får ett annat tonläge.
– Sedan kom den stora krisen
2008. Jag hade pengar i kassan och
mycket tid då det inte fanns några
jobb att få. Då gjorde jag min första
skiva och insåg hur roligt det var och
hur mycket jag hade saknat att skriva musik. Jag hade haft några tunga
år privat och jag hade ett behov av
att skriva av mig, berättar Chrille.
Hösten 2010 drabbades han av
sin största livskris, en svår familjesituation med mycket myndighetskontakter, vilket har påverkat
Chrille och hans familj dramatiskt.
I oktober 2011 gjorde han en höftoperation och i mars förra året gick
även hans mor bort. Allt detta sammantaget blev den enskilt största
anledningen till att Chrille sökte till
Körslaget.
– För några år sedan hade jag aldrig ens tänkt tanken. Jag kollar inte
ens på teveprogrammet. Men nu
kände jag att jag inte hade någonting
att förlora. Jag har aldrig sjungit i kör
men jag måste hitta energi någonstans och jag lyfte på varje sten.

”Det är hur vi beter oss
mot varandra som är
det viktigaste.”

Chrille kom med i Baggekören och
förutom äventyret i sig, är det alla
nya människor som givit en massa
god energi.
– Jag kan säga att rent livsenergimässigt är det bland det roligaste jag
har gjort. De är otroligt roliga, sköna
människor med mycket kärlek, öppenhet och nyﬁkenhet. Jag har fått
dela och göra någonting som ingen
av oss hade gjort tidigare. Några i
kören tror jag att jag kommer att ha
som vänner i resten av mitt liv. Under den här resan förra hösten satt
jag hemma med mycket känslor och
skrev låten ”Ode till Ekerö”.
När hans mamma dog och Ekerösången kom, kände han att han måste göra en skiva till.

Han ville få ur sig allt han burit på,
ville berätta och också sätta punkt.
– Några av texterna är rätt starka
känner jag. Texten i ”Ode till Ekerö”
har en liten örﬁl. En ganska mjuk
men ändå, en örﬁl. Sensmoralen att
man pratar om allt bra som ﬁnns på
Ekerö som att det ﬁnns en slalombacke, Blå lagunen, sporthallar med
mera. Det är klart att det är viktigt
att vi utvecklar mervärdet av att vi
bor här på Mälaröarna. Men det vi är
och det vi har här, blir ingenting om
det inte är för ”oss”, vi som bor och
lever här. Det är hur vi beter oss mot
varandra som är det viktigaste. Om
vi tillåter folk att bete sig som svin,
om vi tillåter översitteri, vandalisering eller idioter som står och langar
sprit i bakluckan, då har vi tappat
”oss”. Då spelar det ingen roll hur
många idrottshallar, konstgräsplaner och badhus vi har här på öarna,
säger Chrille och fortsätter:
– Men så länge vi vill väl och vi
värnar om varandra får vi ett bra
samhälle och närmiljö. Och det är
upp till alla. Det går inte att köpa sig
fri från det genom att betala medlemsavgift någonstans eller att säga
att: ”Nämen jag jobbar så mycket så
jag har inte tid att stå i hockeykaféet
eller jag har inte tid med ditt eller
datt.” Det funkar liksom inte, det
kräver att vi värnar om varandra och
att vi bryr oss.
Blicken går över från allvar till
glimt igen och allt positivt med livet på Mälaröarna kommer på såsom att Chrille haft, som han säger
förmånen att vara engagerad inom
Mask, Ekerö tennisklubb och nu
även hockeyn och att det ﬁnns annat spännande att dryfta om Mälaröarna.
– Jag vill verkligen lyfta fram alla
eldsjälar och positiva upplevelser
som jag har fått vara med om genom
att ha fått leva och bo här större delen av mitt liv, säger Chrille.
Skivan ”Bäst just nu!” med Odebrand släpps i april, ”Ode till Ekerö”
kommer redan i slutet av mars. Låtarna är inspelade live med ﬂygel,
ståbas, akustiska gitarrer, hamondorgel och trummor. Skivan släpps
på vinyl och kommer också att
kunna köpas digitalt via ﬂera online-stores. En digital hyllningssida
till Ekerö lanseras samtidigt som
”Ode till Ekerö” där allt som skrivs
om Ekerö på Twitter, Instagram och
Vine kommer att visas samtidigt
som man kan lyssna till sången gratis.

Ekeröbon Chrille Odebrand var en av de tjugo personer som var med i Team Bagge
i Körslaget. Nu släpper han skivan ”Bäst just nu!” i april men redan i slutet på mars
kommer hans hyllningssång ”Ode till Ekerö” ut.
Foto: Linnea Frank

Här kommer även lokala företag
som vill samarbeta tillsammans
med Odebrand kunna exponera sig
och då generera större belopp till
Fabriken.
– Jag vill göra något extra för
att tacka för 50 fantastiska år med

Ekerö i mitt hjärta, säger Chrille och
hoppas att många kommer att gilla
låten så att Fabriken får mer resurser
att utveckla sin ﬁna verksamhet.

EWA LINNROS

Namn Christer ”Chrille” Odebrand.
Bor Ekerö
Gör Musiker, restaurangchef på Jungfrusunds marina fr.o.m. 14
april.
Favoritställe på Mälaröarna På en klippa i Mälaren en solig sommardag med båten, familj, barn och goda vänner.
Oanad talang Min hemmagjorda marmelad. Favoriten just nu är
blodgrape och ingefära.
Vill ändra på Jag vill att vi vuxna tar mer ansvar och slutar lägga
skuld på ”alla andra”. Det är inte ok.

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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Under 60 år har Munsö skola genomgått många förändringar och sett många läroplaner komma och gå. Violet Norrestad började här som sjuårig elev och är idag rektor för skolan. Jubileet firade hon genom att berätta för
dagens elever om svunna tider och klä sig som hon gjorde när hon som barn åkte skidor till skolan.
Foto: Lo Bäcklinder

Munsö skola 60-årsjubilerar
Samma år som Munsö skolas
rektor Violet Norrestad föddes
byggdes skolan. Sju år senare
hamnade hon själv där som elev
och nu efter sextio år kan hon se
tillbaka på stora förändringar,
men även en hel del likheter.
– Skolan byggdes 1953 och när jag
började där var den fortfarande ny
och fräsch. Då gick vi två årskurser
tillsammans och vi kanske var ett
tjugotal elever i varje klass. Under
1963 lades skolorna på Adelsö ner
och då kom även de barnen hit, vilket vi tyckte var jättespännande, berättar Violet.
Det är sannerligen ett unikt perspektiv hon har på ”sin” skola. Både
som elev under sina grundskoleår,
som fritidsledare och nu under de
senaste tjugo åren som rektor.
För att uppmärksamma jubileet
överraskade Violet eleverna häromveckan i deras klassrum, klädd
i liknande kläder som hon hade när
hon själv kom som elev till skolan.
Pjäxor, toppluva och anorak var
praktisk klädsel för att ta skidorna
eller sparken till skolan, vilket var
det vanligaste transportmedlen under vintrarna.
Hon berättade om hur skolvardagen såg ut på den tiden.

– Vi ﬁck pölsa, levergryta, blodpudding och isterband till exempel,
berättade hon för dagens förfärade
elever och fortsatte:
– Mjölk drack vi i rostfria muggar
och jag kan fortfarande känna den
metalliska smaken. Det var inte tal
om att kasta någon mat, utan man
ﬁck sitta kvar hela rasten om man
inte hade ätit upp.
Lärarna upplevdes som auktoriteter och Violet kan inte minnas att
någon elev vågade sätta sig upp mot
dem. Rastvakter existerade inte och
barnen ﬁck klara sig själva i stor utsträckning utanför lektionerna. När
skoldagen var slut åkte skidorna
ofta på igen och de ﬂesta åkte hem
till sina mammor som väntade.
Skolbuss fanns för de barn som
bodde mer än fyra kilometer från
skolan eller de som bodde utmed
”allvarlig väg”, det vill säga en väg
som var hårdare traﬁkerad.
– Tjejerna hade syslöjd och killarna träslöjd, det var inte tal om
att vi ﬂickor skulle få prova träslöjd
förrän vi började i Tappströmsskolan i sjuan. Det var också då som de
tog bort att vi skulle gå i skolan på
lördagar.
Sen var Violet borta från Munsö
skola under ganska många år, när

hon utbildade sig först till fritidspedagog och därefter jobbade på Ekerö
under några år. Så småningom, när
Munsö skola byggts ut för att möta
ett ökat elevantal, kom hon tillbaka
som föreståndare för det nybyggda
fritishemmet.
– Efter några år sökte de en rektor till skolan, jag sökte tjänsten och
ﬁck den. Därefter gick jag rektorsprogrammet.

”Det var inte tal om
att kasta någon mat,
utan man fick sitta kvar
hela rasten om man
inte hade ätit upp”

Under åren har Violet sett elevantalet förändras fram och tillbaka. När
hon började var det cirka 80 elever
på skolan, under några år var antalet
uppe i 140 och nu är de nere på rekordlåga 74 elever. Idag används en
skolform där eleverna i klass ett, två
och tre går tillsammans, uppdelade
på två mindre grupper. De barn som
går i fyran och femman delar också
klassrum och har gemensam undervisning till stor del.
– Jag tror att det minskade elevan-

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

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00
STENHAMRA
GYM&REHAB
www.stenhamragym.se, Tel: 0708-96 29 55

talet beror på bostadspolitiken som
gör att det är svårt att få bygglov utanför tätorten. Jag önskar att de som
ville bo här ute på landet ﬁck möjlighet att bygga bostäder här.
Färre elever är en av de skillnader
som Violet kan se i sin skolvärld.
Men det ﬁnns många ﬂer.
– Jag har sett många olika läroplaner som har kommit och gått,
men jag måste säga att den senaste
har haft störst genomslagskraft
och är mest tydlig. Även om det
kräver mycket av lärarna att göra
alla enskilda bedömningar, är det
inte så stort utrymme för tolkningar som det har varit tidigare.
Det är dock synd att den bara mäter rena kunskaper och inte andra
egenskaper som barn kan ha stor
nytta av livet.
Föräldrar som har mindre tid med

sina barn och deras läxor är en annan
trend som hon tycker sig se, även
om många som väljer att bo lantligt
prioriterar familjen och kanske inte
är lika karriärinriktade som många
i stadsmiljö. Fler fritidsaktiviteter
för barnen och mindre tid till läxläsning är ytterligare en förändring
hon tycker sig se.
Sedan 2006 är Munsö skola en
”Världsarvsskola”. Med Världs-

arvet Birka och Hovgården inom
räckhåll har skolan låtit närområdets historia få genomslag i de ﬂesta
skolämnena.
– Tanken är att vi ska sprida kunskap om världsarvet till elever och
allmänheten och det gör vi bland
annat genom att föra in gamla mätmetoder i matten, hantverksmetoder i slöjden, schampotillverkning
i kemin och gamla lekar på idrotten.
Att femteklasseleverna varje
år guidar alla Ekerös jämnåriga på
gravkullarna i tidsenliga kläder
är ytterligare ett exempel på hur
världsarvet används i skolarbetet.
Mycket är sig olikt från när Violet
för första gången klev in genom
skolporten på Munsö skola. Men
det ﬁnns också en hel del som är sig
likt.
– Uppe på vinden har vi fortfarande kvar de gamla skolplanscherna
som förr förvarades i materielrummet, men nu tar vi bara fram dem
vid särskilda tillfällen. Fortfarande
så står också läraren utanför klassrummet och tar barnen i hand varje
dag innan skolan börjar. Det är viktigt att alla blir sedda.
LO BÄCKLINDER

PENSIONÄRSTAXA
15 % lägre
på ordinare taxa
för Er på Mälaröarna

Caféer & Restauranger
– på Mälaröarna 2013 –

Sköna helger på Rastaholm!
fr.om. 5 april har vi öppet: lördag-söndag kl. 12-16

Missa inte vårt PÅSKBORD
Lördag 30 mars 12-16, Söndag 31 mars 12-16
325 kr, 6-12 år 195 kr, barn 0-5 år gratis,

.RSSODDY%RSn6nQJD6lE\
RFKDYQMXWHQPLGGDJJMRUGSn
UnYDURUIUnQ6YHULJHVE|QGHU

Boka på rastaholm@telia.com
eller ring på 08-560 230 70
Varmt välkomna
Nilsson & Lau
www.rastaholm.se
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Varmt välkomna!
www.adelsokrog.se

godis och glass till kaffe,
FRUSUNGFRUSU
Nsmörgåsar och korv.
G
N
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DS

Torsdagen den 28 mars öppnar vi
Adelsö Krog. Mehmet är tillbaka i köket
med nya och gamla recept.

Erbjuder allt från tidningar,

JU

Nu slår vi upp dörrarna!

&DIp.LRVN/XQFK.RUY0LQLJROI*lVWEU\JJD)UL3DUNHULQJ

Vi har över 20 olika maträtter
att avnjuta hos oss eller att ta
med. Vi har även smörgåscatering med flera olika sorters nybakt bröd och pålägg.

ZZZMXQJIUXVXQGVFDIHVHgSSHWnUHWUXQW

6YDUWVM|6ORWW
Kontor – Konferens – Event – Servering

TÅRTCAFÉ
Servering öppen alla helger
kl 12-17 året om
På sommaren även vardagar
Välkommen!
www.svartsjöslott.se
08-121 311 00

Fira påsken på Skytteholm
29 mars dukar vi upp vår populära Afternoon Tea
Från buffén kan ni njuta av allt från nybakade scones
till härliga bakverk
Pris: 295 kr. Barn under 10 år 100 kr. Barn under 3 år gratis

30 mars kan ni njuta av en härlig 3-rätters påsklunch
3ULVNU%DUQPHQ\ÀQQV
Menyn hittar ni på vår hemsida www.skytteholm.se
Varmt välkomna att boka bord
mån-fre 8-16.30 08-560 236 00
www.skytteholm.se
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Nina Wilczek kallar sin del av utställningen för ”Landskap i färg”. Nina målar i olja.

Elisabeth Ahlströms del av utställningen går under namnet ”Mina omgivningar”. På bilden Ekebyhovs slott.

Oljor, akryler och akvareller
EKEBYHOV | Elisabeth
Ahlström och Nina Wilczek
har ett gemensamt, de kom
igång på allvar med sitt
konstnärskap efter pensionen. De två konstnärinnorna bjuder på konst med
stor känsla när de ställer
ut i Ekebyhovs slotts galleri
under april månads början.
Elisabeth Ahlström började
måla efter det att hon fyllt
70 år. Innan dess hade familj,
barn och yrkesliv som inredningsarkitekt fyllt all hennes
tid. Men konstnärskapet var

inte helt nytt, före familjebildandet gick hon på Konstfack.
– Jag gick också på Nyckelviksskolan i ett år, det var
roligt. Men sedan har jag inte
orkat. Jag hade fem barn och
heltidsarbete, berättar Elisabeth Ahlström.
Men när hon ﬂyttade från
innerstan till Gröndal för åtta
år sedan, satte hon igång.
– Då träffade jag Nina Wilczek som jag nu ska ställa ut
med. Hon hade en ateljé som
jag numera har tagit över.
Det var ett under att jag träf-

fade henne. Jag hade aldrig drömt om att jag skulle
komma igång och måla,
fortsätter Elisabeth Ahlström.
Hon arbetar i akvarell och
akryl. Utställningen kallar
hon ”Mina omgivningar”.
Allt hon målar är saker hon
sett eller från hennes mans
fotografier.
– Eller så har jag bara haft
det i huvudet. Men mina
motiv varierar. När jag har
målat något blir jag lite trött
på det nämligen. Då vill jag
variera mig.

Nina Wilczek är även hon
bosatt i Gröndal och är också
pensionerad sedan några år
tillbaka. Till skillnaden från
Elisabeth Ahlström, har Nina
Wilczek målat under hela livet, även om hon levt ett liv
med familj, barn och yrkesliv.
– Men vid sidan av detta
har målandet för min del pågått hela livet och på senare
år med enstaka kurser. Den
största utmaningen var när
jag gick ett år bland många
unga elever på Gerlesborgsskolan i Stockholm, berättar
Nina Wilczek.

Hon målar i olja och en stor
inspirationskälla är landskap och då framförallt från
Österlen, där hon tillbringat
många år.
– Utställningen tänkte jag
ska heta ”Landskap av färg”.
Mina landskap är inte alltid
som de verkligen ser ut, det
kan vara inre landskap också. Jag har försökt att måla
enkelt och ofta är det bara
ett par färger. Jag vill att var
och en ska kunna gå in i bilden på sitt eget sätt och att
den ska väcka fantasin hos
betraktaren, säger Nina Wil-

czek och fortsätter:
– Min önskan med den
här utställningen är att den
ska bli ljus och att det ska
vara en livgivande utställning. Jag ser också väldigt
mycket fram emot att ställa
ut i det vackra galleriet på
Ekebyhovs slott. Det är en
dröm som förverkligas att
få se mina bilder just där,
avslutar Nina Wilczek.
Utställningen börjar den
6 mars.

EWA LINNROS

Två fotografer ”Tillsammans” i stallet
JUNGFRUSUND | Mellan
den 2 och 21 april visar
ekeröbon Anna-Lena
Forsman tillsammans med
Malin Tvedt både gemensamma och egna fotografier i Hantverksstallet.
Utställningen har namnet
“Tillsammans”.
– Både jag och Malin är med
i Stockholms fotoklubb och
lärde känna varandra där.
Inför den här utställningen
har vi gjort två av bilderna
gemensamt vilket är lite

ovanligt med tanke på att
skapande oftast är väldigt
individuellt, berättar AnnaLena.
De har arbetat med texturer och skickat bilderna
emellan sig och turats om
att lägga på olika lager, vilket de upplever har varit ett
inspirerande sätt att arbeta.
Utställningen innehåller
en hel del naturinspirerade
bilder och även en del abstrakta motiv där texturer
får ge bilderna liv.
– Jag fotar vanligtvis

mycket natur och till den
här utställningen blev det
av någon anledning att jag
plockade ut bilder som har
en väldigt romantisk stil.
Anna-Lena köpte sin första
digitalkamera för fem år
sedan och blev genast uppslukad av alla de möjligheter som fotograferandet
erbjuder. Hon arbetar dock
fortfarande kvar som lärare
i Skå skola, men har ställt
ut vid ett par tillfällen tidigare och tar fotouppdrag

med jämna mellanrum.
Emellanåt jobbar hon tillsammans med Malin som i
huvudsak arbetar som fotograf. Hon har tävlat en hel
del med sina bilder och fått
dem utvalda vid ett flertal
tillfällen.
LO BÄCKLINDER
Bilden är gjord av de två konstnärerna Anna-Lena Forsman och
Malin Tvedt tillsammans. De har
arbetat med texturer och skickat
bilderna emellan sig och turats
om att lägga olika lager.

DÅLIGA VÄGAR
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Årets trolldiplom till Osten
STENHAMRA | När Barnens
eget trolldiplom delas ut
för sjunde gången är det
dramatikern och professorn
Suzanne Osten som får ta
emot det för sitt arbete
med att höja statusen på
barnteatern.
Suzanne Osten som bland
annat grundade Unga Klara
på Stockholms stadsteater
1975, har länge varit aktiv och
ledande inom svensk barnteater. Bland annat har hon
arbetat en hel del med ”babydrama”, vilket är teaterpjäser
som riktar sig till barn mellan
ett halvår och ett år.

NY BUTIK
ALVIKS TORG!

Hon har tidigare fått ett stort

antal priser och utmärkelser
för sin gärning och den 7
april är det dags för henne att
ta emot Barnens eget trolldiplom i Barnens eget bibliotek
i Stenhamra. Tidigare har det
mottagits av Georg Riedel,
Lennart Hellsing, Stina Wirsén, Barbro Lindgren och
Eva Funck.
– Barnens eget trolldiplom
är en viktig utmärkelse för
oss. Det ger oss en möjlighet att markera att vi tycker
det är viktigt med kultur för
barn. Med hjälp av trolldiplomet kommer vi i kontakt
med de viktigaste kulturskaparna för barn och kan bjuda
dem ”hem till oss” i Barnens

I år får dramatikern Suzanne Osten ta emot det hedervärda priset som
vill värna ”barnens rätt att vara barn”.
Foto: Petra Hellberg

eget bibliotek i Stenhamra.
Vi tror också att det är en
uppskattad utmärkelse att få,
säger Lennart Lundblad, chef
Ekerö kultur.
Nominering till trolldiplomet får göras av alla anställda
i Ekerö kultur. Ledningsgruppen utser därefter årets
mottagare, med utgångspunkt från nomineringarna.
– Det handlar om att upp-

märksamma konstnärer som
tar barn på allvar och värnar
barnens rätt att vara just barn.
Detta gäller ju i allra högsta
grad för årets mottagare Suzanne Osten. Däremot avstår
vi från att skriva en särskild
motivering till varje enskild
mottagare. Konstnärens gärning i sig är motivering nog,
säger Lennart Lundblad.

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

" -7 * , 4  5 0 3 (  t  ( 6 4 5"7 4 - 6 / % 4 7 ( & /     t  # 3 0 . . "

LO BÄCKLINDER

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: Söndag 31 mars kl. 12.00-14.00 och
torsdag 4 april kl. 18.00-19.00.
Råcksta Gårdsväg 5, Råcksta
Mäklare: Niclas Holmberg 070 733 81 29
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peabbostad.se
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Modevisning Det var festligt och fullsatt när Kyrkornas second hand
visade kläder i Ekebyhovs slott den 17 mars. Slottskaféet ansvarade den
Internationella gruppen i Ekerö pastorat för.

Foto: Marianne Abrahamsson

Föredrag Docent Torun Zachrisson berättade spännande saker om
de heliga platsernas arkeologi under järnåldern på biblioteket i Ekerö
centrum den 5 mars. Fornminnessällskapet och andra åhörare lyssnade
mycket intresserat.
Foto: Åsa Sjöberg

Kyrkomusik Vid gudstjänsten i Lovö kyrka på Marie bebådelsedag
gjorde Lovö kyrkas kör och en ensemble ur Lilla Akademien ett bejublat
framförande av Vivaldis Gloria.
Foto: Marianne Abrahamsson

Växtinspiration Onsdagen 6 mars på biblioteket i Ekerö centrum
kunde vår- och odlingssugna besökare få lyssna på författaren och trädgårdsjournalisten Eva Rönnblom som gav goda råd om hur man bäst
sår sina frön. Hon visade också bilder på egna blomfavoriter.
Foto: Åsa Sjöberg

Alsnu vikingar anordnade föredraget ”Galopp genom Mälaröarnas
forntid” med arkeologen Andreas Forsgren i Erskinesalen den 23
februari. Allt från stenålder till medeltid klarades av i rasande fart men
publiken hängde med i svängarna. Atmosfärskapande pausmusik stod
två medlemmar ur vikingabandet Medvind för. Foto: Malin Rikardsdotter

Ekerö-Munsö hembygdsförening hade årsmöte på hembygdsgården
söndagen den 17 mars. Förutom sedvanliga årsmötesfrågor med val av
ny styrelse och beslut om kommande aktiviteter presenterade Monica
Fogelqvist, Bengt Pettersson och Åsa Sjöberg en ny skrift som handlar
om Närlunda förr och nu.
Foto: Lars Isaksson

Nyfiken på fåglar var det många som var som kom till biblioteket i
Ekerö centrum den 12 mars och lyssnade på ornitologen och färingsöbon Gigi Sahlstrand. Hon visade också många fantastiska fågelbilder
av sambon Göran Forsberg. Hans bilder kommer att ställas ut i Galleri
Utkiken 6 april-4 maj.
Foto: Sophie Wallebo

Upplev fåglarna i Tornedalen
och på Öland
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Följ med fågelguiden Gigi Sahlstrand till ett sprakande
naturliv med midnattsol, våtmarker, vårﬂod, alvar,
havstränder, Ottenby och Haparanda Sandskär.
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ÖLAND 26-28 april tjejgrupp 29 april-1 maj mixgrupp
TORNEDALEN 5-9 juni tjejgrupp 10-14 juni mixgrupp
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Bryggaväge

Ju usund
Jungfr

Må bra

Vi hjälper dig
att nå dina
träningsmål med din vilja och
vår kunskap!

Behandlingar & Aktiviteter för dig på Mälaröarna!
JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

VI VÄXER!

Bli HårFri med IPL, 25% rabatt
vid köp av 4 behandlingar

Träna

Gratis frans & bryn i
samband med en Klassisk
Ansiktsbehandling

kl 05-23
alla daga
r

Massage med varma stenar,
effektivare, mer avslappning
100 kr rabatt
Medicinsk fotvård
Läs mer om våra erbjudanden på
hemsidan

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

Fri provträning på Öppet Hus:
Stenhamra, Apelvägen 22 - Måndagar kl 18-20
Träkvista, Tunnlandsvägen 7 - Tisdagar kl 17-20

www.pulsochtraning.se

Vi arbetar för att ge dig en skönare vardag!

Dags att kolla upp
kroppen innan våren!

Söker du mer harmoni och
balans i tillvaron?
Då är hypnosterapi en effektiv och
bestående lösning för dig.

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

490 kr
240 kr
390 kr
590 kr
390 kr
340 kr
590 kr

Öppettider:
Måndag - Söndag 09.00 - 19.00.
Följ oss på
Facebook, för
erbjudanden
och nyheter.

FÖRE

EFTER

Med hypnos som grundtillstånd
får du hjälp att bli fri från problem
som t ex låg självkänsla, dåligt
självförtroende, stress, oro, ångest,
fobier, depressioner, alkoholtobak- eller sockerberoende,
sömnlöshet och mycket mer.
Tack vare hypnosens unika egenskaper är hypnosterapi en
bestående men också betydligt
kortare terapiprocess än vanliga
terapier.
Vill du veta hur hypnosterapi kan
hjälpa just dig, tveka inte att ringa.

Du kan söka hjälp för ryggskott eller
nackspärr som uppkommit samma dag,
samt söka hjälp för kroniska, långdragna
besvär som musarm, ischias, hälsporre,
spänningshuvudvärk och hälsenebesvär.
Välkomna!

Tel: 08-560 310 11
www.salongnarlunda.se

Tel: 0768-685 717
www.innersense.dinstudio.se

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133
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Drottningholms Slott
PÅSKLOV MED GULDTEMA OCH FRI ENTRÉ FÖR BARN

kolumnen | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'*B6GH'%&(
”Hilma af Klint – konstnärinna av världsklass
placerar Munsö på konstens världskarta”. Så
stod det i lokaltidningen 1988 då vi i EkeröMunsö hembygdsförening inbjöd till ett föredrag om Hilma af Klint i en samlingslokal på
Munsö.

S

å här i efterhand kan vi känna oss stolta över det. Hilma
af Klint var alls ingen konstnärinna på modet vid den här
tiden. Moderna museet hade redan 1970 vänligt men bestämt tackat nej till en donation med hennes målningar.
Något man kanske skäms över idag, nu när många vallfärdar till
museet för att se den pågående utställningen med Hilma af Klints
målningar och skisser. Flera konsthistoriker menar på allvar att
vi nu kanske måste skriva om konstens historia. Det är inte alls
säkert att de etablerade konstnärerna Kandinsky och Mondrian
var ledstjärnorna inom den abstrakta konsten. Tänk om det var en
kvinna och tänk om det var Hilma af Klint! Sant är det i alla fall att
konstnärinnan långa tider bodde på Munsö där de mest betydelsefulla av hennes verk kom till i den märkliga ateljén.
Det var 1912 som Hilma af Klint fick hyra Furuheim, jugendvillan vid Sjöängen. Här samlade hon sina konstnärsvänner och här
hade man regelbundna andliga sammankomster. För Hilma var
spiritist och intresserad av tidens andliga strömningar. Hon hade
gått på Konstakademien i Stockholm och bland annat utbildat
sig till porträttmålare. Men det var på Munsö som hon slutade
måla landskap och porträtt. Inspirerad av den andliga världen
övergick hon till att enbart måla abstrakt. Hon skapade ett alldeles
eget formspråk fullt med symboler, bokstäver och ord. Och hon
målade inte som någon annan.
Livet på Munsö levdes spartanskt och asketiskt. Med hjälp av
vänner uppfördes ateljén strax intill Furuheim. Den står inte kvar
idag men lär ha varit en märklig byggnad i två våningar med välvda
fönster och en dubbelportal i spetsbågestil. Konsten var viktigast men Hilma målade inte för att bli
berömd. Hon ansåg att världen inte var
mogen för hennes konst och den skulle
inte få visas förrän 20 år efter hennes
död. 1970 låg målningarna fortfarande
nerpackade i stora lårar på en vind. Men
det fanns konstvetare som visste, som
forskade och drev på. Förändringen kom
1986 när hennes konst för första gången
visades i Los Angeles. Det var som om
en bomb hade briserat i konstvärlden. Först trodde man det var en
bluff. Men snart förstod man att Hilma af Klint visserligen målade
abstrakt som Kandinsky och Mondrian, men att hon också målade
mer radikalt och konsekvent och i betydligt större format. Och i
tiden långt före Kandinsky.
Hilma af Klint föddes 1862 på Karlbergs slott där hennes far
var kommendant. På Adelsö fanns släktgården Hanmora och här
tillbringade Hilma sina somrar när pappan var till sjöss. Trots att
hon flyttade runt i landet behöll hon kontakten med Munsö ända
in på 1940 talet. Hon dog i Djursholm 1944.
Man kan förstås undra hur mycket den omgivande miljön betydde för Hilma. Nog måste den väl ha inspirerat henne, närheten
till vattnet, den leende naturen, ljuset... . Hilma säger själv i sina
dagboksanteckningar att det är en högre makt som styr hennes
pensel. Hon målar den inre världen. Men jag hävdar envist att
hembygderna Adelsö och Munsö nog ändå har påverkat hennes
konstnärliga utövande.
Så hur bevarar vi minnet av Hilma af Klint? Hon är ju bara en i
raden av intressanta kulturpersoner som varit verksamma på våra
öar. Hit hör den internationellt kände arkitekten Ralph Erskine
och trubaduren Cornelis Vreeswijk för att nämna några. Båda har
lämnat hus efter sig som borde kunna bevaras. Hilmas märkliga
ateljé blir kanske svår att återskapa. Vad sägs om en minnesplakett
på lämplig plats? Vi talar faktiskt om en av konstens förgrundsgestalter i nutid. Snart hänger hennes tavlor på
de stora museerna världen över. Konstvärlden är
äntligen mogen att ta emot Hilma med alla hennes andar och övernaturliga väsen. Frågan är om
vi på Ekerö är det?

Är vi mogna
för Hilma
af Klint?

Välkommen till Drottningholms Slott under påsklovet,
med dagliga familjeaktiviteter perioden 29 mars–7 april.
Gå på guldjakt och upptäck guldet på väggar, möbler,
dräkter och smycken. Följ med på familjevisningarna
och lös gåtorna som leder till slottets skattkista.
Lyssna på sagor med guldtema. Fri entré för barn
under påsklovsperioden.
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info: Påsklovsprogram dagligen
29/3–7/4 med familjevisning kl. 11
och 13, sagoläsning kl. 15, rundvandring och aktivitetsspår med guldjakt
kl. 11–15.30. Tel 08-402 62 8o
www.kungahuset.se/drottningholm

L

Slottsboden och kaféet i Besökscentret är öppet
dagligen samma period kl. 11–16. Slottsparken
är öppen för promenader och ”spring-i-benen”.
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• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett
inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom
de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till
kolumnen@malaroarnasnyheter.
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| 50 år sedan
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En ekeröbo i 35-årsåldern
döms vid Färentunatinget
till 100 dagsböter à 12
kronor för vårdslöshet i traﬁken, grov olaglig körning
och smitning. Detta efter
att han nära Lullehovsbron,
kört på en annan bilist och
därefter lämnar platsen
i hög fart. Den påkörda
bilisten hinner dock notera
Ekeröbilens registreringsnummer och föraren kan
sedan gripas av polisen.

Skå flygplats utsätts också
för inbrott då tjuvar bryter
sig in och får med sig en
växelkassa med en mindre summa. Mälaröarnas
nyheter rapporterar att detta
är det tredje inbrottet på
ﬂygplatsen denna vinter. Ett
inbrott under ovanliga omständigheter i en villa på Kafévägen anmäls till polisen.
En yngre man, som tidigare
bott i villan, kommer ut från
Stockholm för att hämta en
del tillhörigheter. Han har
stämt möte med husägaren vid ett visst klockslag
för att bli insläppt, men
missar tiden och kommer
för sent. Då tar han saken i
egna händer, bryter sig in i
villan och hämtar sina saker.
Villaägaren upptäcker senare
vad som hänt och gör en
polisanmälan.
”Denna var så mycket mer
befogad som det visade sig
att den tidigare hyresgästen
tagit med sig en del ting som
inte tillhörde honom.”

Två ynglingar, hemmavarande i Stockholm, grips
också av Mälaröpolisen
sedan de förövat tre inbrott
i Sundby och Nyckelby. Två
sommarstugor och en villa
har de brutit sig in i, men
ynglingarnas byte blir dock
magert. ”Den ene av dem
hade vid ett av inbrotten
svårt skadat en hand och
därför beslöt de sig för att
återvända till staden till
fots.” En ekeröbo har observerat pojkarnas förehavanden och ringer polisen. En
spärr ordnas vid en av broarna och där kan tjuvarna
tas fast. ”En av ynglingarna

Ännu en traﬁkförseelse ﬁnns
att läsa om. En Stockholmare har på en raksträcka vid

ME
N

VÄLKOM

har tidigare varit i kontakt
med rättvisan för olika
förseelser och brott.”

Rastaborg, kört på en annan
bil bakifrån. Sikten var god
och ingenting som kunnat ”irritera” föraren kan
konstateras.
En annan bilist blir tagen
av polisen för ”förment
spritmissbruk vid ratten”,
men en liten notis vittnar
om att det inte är alla som
missköter sig på vägarna.
”M:s förtjänstmärke
(M=Motormännens, reds
anm.) för 15-årig prickfri
bilkörning har tilldelats hr
Herbert Berge, Drottningholm.”

Vi syns
i Ekerö
centrum!
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En rättelse, som borde

kommit för 50 år sedan,
kommer här. I förra MN:s
”För 50 år sedan” skrev vi
om ”Helfrid Norberg” och
”Nenne Norberg”. En påpasslig svärdotter kontaktade MN och berättade att
det korrekta efternamnet
skulle vara Nordberg och
att fru Nordbergs förnamn
var Helmy och ingenting
annat.
De felaktiga namnen
fann redaktionen i den
gamla MN från 1963, men
nu är det äntligen korrigerat. Bättre sent än aldrig.
EWA LINNROS

U

!

50 ÅR SEDAN | ”Larmet” år
1963 vittnar om inbrott och
paniksmitning efter krock.
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Inbrott, smitning, krock och
en 50 år gammal texträttelse
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smöjligh
Ekerö Centrums parkering

eter

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

Nu har vi påbörjat sista etappen av Ekebyhov Business Center!
Gör som allt ﬂer mälaröbor – sluta köa in till stan, hyr kontor på Ekerö!
Moderna nyproducerade kontorslokaler med karaktär, ljusa och rymliga ytor
Vi har nu möjligheten att erbjuda ﬂexibla kontorsytor från 10 kvm till 250 kvm, enskilda rum alternativt öppna
kontorslösningar. Vi kan även erbjuda ﬂexibla verksamhetslokaler i tvåvåningslösning à 72 kvm till 324 kvm per plan
med inlastningsportar. Valet är ditt! Lokalerna på Bryggavägen har moderna ytskikt, värme/kyla samt ﬁberanslutning.
Beräknad inﬂyttning 1/1 2014 och framåt.
Ring eller e-posta för ytterligare information: Stefan Stjernberg 08-560 308 12, e-post: stefan@yabygg.se
Byggentreprenör

www.yabygg.se
EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ

www.ebece.se
– Bryggavägen 110, 178 22 EKERÖ
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Vart tog löftet vägen?

tyck!
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Sommaren och hösten
2010 blev det starka protester mot att kommunen
tänkte bygga 170 nya
lägenheter med ”stadskänsla” i hus som var tre
till sex våningar höga, i ett
område vid Wrangels väg
i Ekerö tätort som nu är
grönt och har villor och
låga hus.
Över 200 protester mot
förslaget kom in till kommunen. En Facebookgrupp
bildades, ”Nej till höghus
på Ekerö”, som ﬁck över
800 medlemmar. Radio
Stockholm var här och
intervjuvade oss och Peter
Carpelan. ”Nej till höghus”
bjöd in alla politiker till ett
möte den 9 september 2010

• 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.

Det diskuteras oavbrutet om framkomligheten till och från Ekerö och
som vanligt menas då också Ekerö
och inget annat. Färingsö missgynnas som vanligt när resurserna
fördelas. Nej, det som behöver prioriteras i nuläget är en förlängning av
cykelbanan från Skå till Färentuna
kyrka innan bygget av en fyrﬁlig
belyst motorled till ”Ekerö”. Ett
annat för cyklister livsfarligt vägavsnitt är Skå mellan Stenhamravägen

• 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.

till ett privat bolag för att
byggas bostadsrätter på.
Detta förslag är ute på
snabbremiss och invånarna
har bara tiden fram till 1 april
på sig att komma med synpunkter.
Efter så många diskussioner, protester, möten och
skrivelser med mera, kan
inte politikerna vara okunniga om vad vi, väljarna vill!
Vi känner oss lurade och
kränkta!
Vart tog alla löften om
hänsyn till oss som bor här
vägen? Vart tog löftet om
försiktighet och omtanke
om Ekerös karaktär vägen?
– Mvh Robin Fondin

Linda Ulvaeus, prisutdelare,
och pristagare Anders Bagge
med sin kör.
Foto: Ove Westerberg

Givande
första Gala
Ett stort tack till kulturnämnden och alla som ställt
upp på Ekerö kommuns
första Gala. Det var verkligen
givande att inse vilka eldsjälar vi har i vår kommun, och
kanske viktigare, att förstå
vad dessa människor bidrar
med i våra liv utan att vi
känner till det. Kudos!
– Deirdre Ross

Se även artikel sid 6

Prata ekonomi med barn

Färingsö missgynnas alltid

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

”Planfri
korsning”
ett språkfel

nej till en försäljning. En
försäljning som skulle innebära att ett stort antal hyresrätter skulle omvandlas till
bostadsrätter.
Nu, våren 2013 är det dags
igen! Det planeras ett bygge
vid Wrangels väg igen. Fyra
stora hus, dubbla portar, fem
våningar högt (de kallar dem
fyra våningar högt plus en
takvåning, låter bättre) och
sju mindre hus som är fyra
våningar högt (tre våningar
plus takvåning) och ett hus
som är tre våningar (två plus
takvåning), vissa av husen
har också en suterrängvåning... och två parkeringsgarage i två respektive tre
våningar.
Större delen av marken
vid Wrangels väg ska säljas

i Mälarökyrkan dit också
cirka 150 intresserade kommuninvånare kom. Där
lovade politikerna att det
inte skulle byggas höga hus
och att de naturligtvis skulle
lyssna på och respektera
väljarna.
Moderaterna med ordförande Carpelan satte in
annonser i Mälaröarnas
nyheter om att de lyssnar till medborgarna och
säger nej till höga hus vid
Ekerövägen. Moderaterna
vann valet...!
Hösten 2011 ville kommunen sälja ut det kommunala bostadsbolaget
Ekerö bostäder. Invånarna
krävde folkomröstning. Den
genomfördes och i omröstningen sa invånarna bestämt

och Mälarö skydd där cykelbanan
försvinner till förmån för bilister
och bussar, vilket jag anser helt vansinnigt, då det hela tiden sker tillbud
på sträckan. Och hur tänkte man när
korsningen vid FärentunavägenEkerövägen ersattes med en halv cirkulationsplats där halva Ekerövägen
glider förbi utanför?
– Peter Sandqvist,
kommuninvånare

Vi bott här på Ekerö i 40 år och sett
förvandlingen i samhället. Det verkar
som om miljonvillor och suvar växer
upp ur marken överallt. Jag minns en
sexårig pojke på förskolan som uppgivet undrade hur han skulle få råd att
skaffa sig nåt liknande. Då gällde det
att förklara att föräldrarna inte äger allt
man kan se. Det är bankerna som äger
villan och/eller ett leasingföretag som
hyr ut bilen. Hur skulle det vara om
man placerade stripesband runt villan

och bilen med bankens eller företagets
namn synligt. Sedan kan familjen ﬁra
en gång per år genom att dra bort en bit
av stripebandet. Har familjen riktigt
tur så kanske de är skuldfria efter 40 år.
Mitt råd är att prata ekonomi med era
barn, berätta hur det ligger till. Det ska
inte ﬁnnas deprimerade barn och ungdomar som inte vet hur de ska klara att
forma sin framtid.
– Ingrid Leander

Rondeller ökar framkomligheten!

Skyll inte på världsarvet

REPLIK

REPLIK

REPLIK

Jag läser med nöje varje
exemplar av tidningen, som
oftast tar upp för oss ekeröbor angelägna frågor. Men nu
senast såg jag på insändarsidan ett vanligt missförstånd.
”Planfri korsning”. Det måste
i logikens namn heta planskild korsning, när det är tydligt att det är det som avses.
Planfri korsning = korsning
utan plan = meningslöst!
– Hälsningar JZ

Signaturen ”Trött” påstår i en
replik till mig och Öpartiet att
rondeller (cirkulationsplatser) inte ökar framkomligheten. Detta är helt felaktigt.
På Transportstyrelsens hemsida kan man läsa följande:
”Cirkulationsplatser har
blivit allt vanligare i Sverige.
Det beror främst på att de är
säkrare än vanliga korsningar
och att de ökar framkomligheten”. Vid kontakt med
Traﬁkverkets expert på vägutformning bekräftar denne
att framkomligheten ökar
väsentligt med en rondell
jämfört med en korsning med

traﬁkljus. Kantonkorsningen,
där vi vill bygga en rondell,
är en traﬁkljuskorsning och
framkomligheten skulle alltså
öka väsentligt om det byggdes
en rondell där. Att jämföra
en rondell vid Kanton med
rondellen vid Brommaplan
känns i det närmaste absurt.
Brommaplansrondellen är
en av Sveriges största rondeller. Den utgör hjärtat för all
traﬁk i Västerort. Om man
vill göra en jämförelse så är
det bättre att jämföra med
Tappströmsrondellen. Fråga
vilken färingsöbo som helst
så blir svaret att denna rondell
kraftigt ökat framkomligheten från Färingsö.

Kostnaderna för en planskild
korsning är astronomiska
jämfört med kostnaderna
för en rondell. Världsarvet
Drottningholm skulle dessutom utseendemässigt påverkas mycket mera negativt av
en planskild korsning än av
en rondell. Spårbunden traﬁk
är naturligtvis en önskedröm
för oss i Öpartiet och vi stöttar
gärna ”Trött” om han/hon
på ett realistiskt sätt startar ett
arbete för denna idé. En rondell vid Kanton utesluter inte
spårbunden traﬁk, men för
den närmaste framtid behövs
det en rondell vid Kanton.
– Ylva Forslid, Öpartiet

Carpelan ondgör sig över
världsarvet Drottningsholm
som hindrar en fjärde ﬁl
som endast skulle leda till
att bilköerna idag ﬂyttas till
Brommaplan. Låt oss fundera
över varför det ser ut som det
gör med bilköer idag i vårt
ﬁna Ekerö. Jo, Carpelan och co
ägnar sig åt att maximera skatteunderlaget, helt enkelt att
få in ﬂera skattekronor. Hur
gör man det nu då? Jo, genom
att få fram många detaljplaner
med bostäder vilket i sin tur
leder till att Ekerös mälaröar
byggs sönder och vi som
redan är kommunmedbor-

gare och betalar skatt får det
lite sämre för varje nybyggd
bostad. Längre köer, ﬂera barn
på dagis, trångt på vägarna,
söndertrasad kulturbygd. Jag
undviker att skylla traﬁkeländet på Drottningsholms ﬁna
unika värdsarv, vars historia
är sisådär 500 år gammal,
alltså äldre än kommunens
historia . Jag förväntar mig
att Carpelan börjar tänka på
oss ”levande människor” och
minskar denna hysteriska
byggboom som endast bidrar
till att redan boende i kommunen får det sämre.
– Villaägare på Ekerön
sedan 10 år
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Salong Östlund
Stenhamra centrum

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
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har lediga frisörsstolar
för välutbildade frisörer.
Ev övertagande av salongen
kan diskuteras.
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ŵĞĚĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĂǀĞůůĞƌŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌǁĂůĚŽƌĨͲ
ƉĞĚĂŐŽŐŝŬ͘ƵŬŽŵŵĞƌĂƚƚƚĂĚĞůŝĂƚƚ
ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂŽĐŚůĞĚĂǀĊƌƚĨƌŝƚŝĚƐŚĞŵ͕ƐĂŵƚĚĞůƚĂŝ
ĚĞƚĚĂŐůŝŐĂĂƌďĞƚĞƚŵĞĚďĂƌŶĞŶ͘


Tveka inte! Hör av er till Ulla.
0733-30 29 91 el bost 08-560 246 68

sćůŬŽŵŵĞŶĂƚƚŬŽŶƚĂŬƚĂŽƐƐƉĊƐŬŽůĂŶΛŵǁƐ͘ŶƵ͘
^ĞćǀĞŶǀĊƌŚĞŵƐŝĚĂ͗ǁǁǁ͘ĚƌŽƚƚŶŝŶŐŚŽůŵƐŬŽůĂŶ͘ƐĞ
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Äldreboende med vårdcentral
Väntan är över. Nu
bygger man ett äldreboende på Söderströmska
tomten. Man går familjen
Söderström till mötes, på
mark öronmärkt för ett
äldreboende. Med Staffan
Strömbäck (ordförande i
socialnämnden) som garant,
blir det ingen långbänk
eller svikna löften, som
”Badhuset” på Ekerö, det är
min bestämda uppfattning.
År 2016 skålar vi i champagne eller åtminstone
klipper band! Moderaterna,

förbered er på applåderna
som kommer att bli många
och långa. Om ni nu håller
vad ni lovat. Byggandet av
äldreboenden brådskar, det
är man överens om. Enligt
kommunens tjänstemän är
behovet under kommande
femårsplan 300 platser i och
med att Färingsöhemmet
läggs ner.
Jag ser äldreboendet som
en unik händelse. Något
värt att lägga på minnet och
vara stolt över.
Ett stort tack till Staffan

Strömbäck, som tagit
beslutet. Så även till
Gunnar Hjerth PRO i
salig åminnelse med ﬂera,
som kämpat under alla år
och aldrig tröttnat. När
inﬂyttningen sker år 2016 i
Söderströmska huset ökar
förtroendet för våra politiker till en nivå, som man
icke haft under många,
många år. Slutet gott allting
gott!
– Anders på ön!

Ej i Traﬁk, Ej i Traﬁk, Ej i Traﬁk, Ej i Traﬁk
Förlåt om man börjar undra.
Är det så att garageplatserna för bussarna i Ekerö
kommun inte räcker till?
Eller är det så att chaufförerna har rätt att låna hem
bussarna när de ska hem på
lunchen?
Det vimlar ju av bussar
med skylten ”Ej i Traﬁk”

tänd. Häromdagen mötte
jag fem bussar på väg från
Stenhamra till Tappström
samt en (1) som körde i motsatt riktning. Har noterat
att dessa ”Ej i Traﬁk”-bussar
bara kör förbi hållplatser
där folk tålmodigt står och
väntar på en buss i linjetraﬁk. Varför kör då dessa ”Ej

i Traﬁk”-bussar i rad in mot
Brommaplan och tillbaka
igen utan att någon tar med
sig passagerare?
Bottnar detta kanske i ett
allvarligt logistikproblem?

– Undrar medtraﬁkant

För mycket pengar på klottersanering!
Jag tycker att komunen
lägger ner för mycket
onödiga pengar på klottersaneringen! Klotter är
inte det värsta problemet
vi har så istället för att lägga
ner massor av pengar på att

få bort det kan man lägga
pengarna på till exempel
godare mat i skolan, ﬂer
cykelvägar och kanske
bättre busstider för skoleleverna. Själv stör jag mig
inte på klotter. Ibland kan

UNNA DIG

jag till och med tycka att
det är ﬁnt. Så jag tycker att
komunen ska lägga mer
pengar på nödvändigare
saker än klottersaneringen!
– En icke klotterhatare

Nu ﬁnns det
plats för ännu ﬂer
verksamheter
i butiksbyn!
Intresserad?
Ring 0704 568 171
Välkomna till Butiksbyn!

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

worldwisebaby

Country Chic
K L Ä D B U T I K

www.butiksbyn.se

www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

TROXHAMMAR BUTIKSBY
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Svårslagen helg för Ekerös innebandylag
INNEBANDY | Ekerö IK:s
innebandyherrar är klara
för division 2 efter en
rekordartad klättring upp
i divisionerna under de
senaste åren.

Ett nöjt A-lag efter hemmaseger mot IFK Sollentuna. Laget går nu vidare till div 2.

Foto: Johan Carlsson

Efter en övertygande hemmaseger mot IFK Sollentuna
med 11-6 den 9 mars ﬁck herrarna 39 poäng och säkrade
därmed förstaplatsen i division 3 norra.
– Laget bildades för bara tre
år sedan och spelade då i division 5. Laget vann division 5
direkt och avancerade vidare
till division 4. Herrarna tillbringade bara en säsong i division 4 och tog sig direkt upp

till 3:an. De har nu upprepat
prestationen ännu en gång
och redan efter en säsong avancerat vidare till division 2.
En imponerande prestation,
berättar Elin Lydahl, EIK:s
innebandystyrelse.

som den i söndags lockade
så många åskådare att en
stor del av dem hänvisades
till ståplatser, som dessutom
innebar att de skymde bakomvarande på läktaren, konstaterar Elin Lydahl.
Innebandyns P97 hade
också en lyckad helg då de
säkrade serievinst och avancemang till division 1 genom
att vinna borta mot Hässelby
med 1-5.
– Som om inte detta vore
nog säkrade våra herrjunior
en slutspelsplats efter en
hemmaseger mot Duvbo
med 5-4, säger Elin Lydahl.

Hallen var mer än fullsatt under den avgörande matchen
och på plats fanns både en
hängiven hemmapublik och
ett aktivt sponsordeltagande.
Till matchens lirare utsågs
Niklas Sävström.
– Det faktum att vårt herrlag från och med nästa säsong
spelar i en högre division gör
naturligtvis vår hallsituation än mer akut. En match

LO BÄCKLINDER

LÄGET! 19 MARS

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

19 19
19 17
19 13
19 12
20 10
19 9
19 8
19 7
19 5
19 2
19 2
Utgått

0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
2
6
7
10
9
11
11
14
17
17

746 - 288
579 - 295
447 - 380
391 - 367
442 - 418
375 - 392
383 - 485
347 - 468
291 - 453
251 - 469
267 - 504

38
34
26
24
20
19
16
15
10
4
4

458
284
67
24
24
-17
-102
-121
-162
-218
-237

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
11
10
9
8
7
6
5
2
1

0
2
3
3
3
2
3
4
2
4

4
4
4
5
6
8
8
8
13
12

145
111
133
101
98
100
94
93
73
108

-

98
87
108
85
107
92
106
92
123
158

39
35
33
30
27
23
21
19
8
7

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

16
14
13
10
8
7
5
5
2
1

1
2
1
0
0
0
2
1
0
1

0
1
3
7
9
10
10
11
15
15

185
111
156
127
106
112
83
111
68
67

-

64
53
73
116
111
111
116
178
163
141

49
44
40
30
24
21
17
16
6
4

19
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
13
12
11
11
9
8
8
6
6
0

1
0
3
4
0
2
3
2
0
0
1

5
7
4
4
8
8
8
9
13
13
18

145
146
111
128
135
128
122
143
136
120
76

-

91
107
76
83
105
110
111
165
160
152
230

40
39
39
37
33
29
27
26
18
18
1

INNEBANDY

Sofia Tillström tog SM-guld då SM spelades i Järfälla. Sofia har totalt tagit tio SM-guld som junior och veteran. Hon har spelat för Ekerö TK sedan
förra året.
Foto: Privat

Ekerö TK:s Sofia Tillström vann SM-guld
TENNIS | Ekerö TK:s Sofia
Tillström vann DS 35 på
veteran-SM. Men det var
inte hennes första SM-guld.
– Totalt tror jag att det var
mitt tionde SM-guld som junior och veteran sammantaget, berättar Soﬁa Tillström.
Hon har spelat för Ekerö
TK sedan förra året. Hon
vann nu i damer 35-klassen,
vilket är den yngsta veteranklassen. Soﬁa är född 1974
och började spela tennis när
hon var 10 år. Hon spelade

fram tills dess att hon var
21 år.
– Jag fick diskbråck och
punkterade diskar i ländryggen och blev tvungen att
sluta. Jag började att jobba
och fick barn, berättar Sofia.
Problemen med ryggen läkte så småningom
och hon började spela lite
grann.
– De senaste tre, fyra åren
har jag börjat spela igen.
När jag var aktiv som yngre
var det under en ganska
kort period. De första åren

spelade jag dessutom bara
någon gång i veckan, så jag
känner att jag inte är riktigt
klar ännu. Nu är vi ett gäng
tjejer som ska satsa på veteran-VM nästa år i Florida,
säger Sofia.
Hon har vunnit SM-guld i
veteranklassen förra året
och året dessförinnan.
I SM som spelades nu senast i Järfälla, besegrade Soﬁa i tur och ordning Viktoria
Högset, KLTK med 6-1, 6-1,
Anna Lindblom, Bodens TK

6-0, 6-0 och sedan WO mot
Sabina Kuhlberg, Farsta TK.
– Sofia Tillström vann DS
35 på veteran-SM efter förkrossande spel. Vi fick även
ett brons i dubbel HS 35 genom Micke Nordström. Nathalie Hedblom fortsatte på
vinnarspåret och vann även
DS i Åkersberga och John
Edlund ville inte vara sämre
och tog hem PS 18, berättar Jonas Tydén, Ekerö TK:s
chefstränare.
EWA LINNROS

Barnens Vasalopp blev solig avslutning på fin skidvinter
SKIDOR | Mälarö SOK
arrangerade Barnens
Vasalopp vid Ekebyhovs
slott lördagen den 9
mars. Klubben har stolta
Vasaloppstraditioner och
visade nu upp en god återväxt i de yngsta åldrarna.
Deltog gjorde 23 barn i åldrarna 3 till 13 år och alla ﬁck
både diplom och medalj efter
fullföljt lopp på 700 meter.
Många åkte ﬂera varv, bland
annat Olle Östlund som tog
sig runt banan hela 15 gånger
i det soliga vinterföret.
– Under de senaste fyra

åren har vi haft tre bra, snörika vintrar då vi kunnat arrangera Barnens Vasalopp.
Förra året blev det dock inget
då det inte var något skidföre.
Vi vill hålla arrangemanget
lite längre fram på säsongen
när solen skiner, därför blir
det lite kort varsel eftersom
vi inte vet om det ﬁnns någon
snö, berättar Anders Roman,
Mälarö SOK.
Föreningen hade även hand
om slottskaféet under dagen och presenterade sina
olika verksamhetsgrenar på
en skärmutställning.

Målgång för Nora, Lova, Fanny Frida
och Linnea.
Foto: Anders Roman

I årets upplaga av det ursprungliga Vasaloppet den 13
mars deltog även en hel del
åkare från Mälarö SOK.
– Det var 21 herrar och 7 damer från klubben som deltog.

På herrsidan var det några färre än de 33 som deltog förra
året. Damerna var dock bara
2 förra året. Tappet på herrsidan skyller vi på inﬂuensorna och förkylningarna och
ökningen på damsidan ser
vi helt enkelt som en allmän
trend att glädjas över, säger
Thomas Lundberg, Mälarö
SOK.
Snabbast av damerna var

Lena Högfeldt på 7.43 och
av herrarna Martin Axelhed
på 5.06.
LO BÄCKLINDER

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

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

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

Sportnyhet?
Skicka kort text till:
sporten@malaroarnasnyheter.se

ERA Tessab & Co Fastighetsbyrå

Mäklaren
som ger mer.

Tegelbruksvägen 1 A, 2 tr, 178 30 Ekerö
Telefon 08-560 312 03
www.erasweden.com

SVARTSJÖ

NYCKELBY

Nu har vi tagit
steget in i ERA!
RE/MAX Tessab har
ISP]P[,9(;LZZHḮ ̈́*V
Tessab & Co Fastighetsbyrå
har nyligen valt att bli en del av
ERA, mäklarkedjan som
ÄUUZWrJHVY[LYY\U[VTP
:]LYPNLVJOZ[pUKPN[SPNNLYP
[VWW]HKNpSSLYR\UKUQKOL[
enligt SKI.

Svartsjö: Enplansvilla med eget stall

Vita huset på Nyckelbyvägen – måste ses!

Härligt inbjudande sällskapsytor i öppen planlösning. Fri
utsikt över hagar och åkrar. Södervänd tomt med trädäck.
4 sovrum, 2 badrum, bergvärme, braskamin, påkostad
inredning. Stall med två boxar, gångavstånd till ridhus och
ridbana. Garage. 20 min till Brommaplan

Byggt 1935 – i skick som nytt – med den gamla charmen
bevarad. Ett hus där allt är genomgånget från taknocken
till källaren. Här har valts gedigna material och exklusiv
inredning. Från special-kyl/frys med fyra olika kallzoner till
tapeterna från Ralph Lauren och Designers Guild.
Vita huset måste ses! Välkommen på visning!

=rY[ZPNU\TpYKL[WLYZVUSPNH
engagemanget – vi lägger ner
TLY[PKTLYLULYNPVJOTLY
VT[HURLMYH[[Yp[[RWHYL
ZRH[YpMMHYp[[ZpSQHYL¶VJO
tvärt om.
.LUVT,9(RHU]PKLZZ\[VT
LYIQ\KH]rYHR\UKLYL[[OLS[

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

U`[[ZWLR[YHH][QpUZ[LYVJO

Utgångpris 4 500 000 kr
Boa 174 m² Antal rum 6 rum och kök
Visning Ring för visningtid
Adress Nyckelbyvägen 27, Nyckelby, Ekerö
ERA Tessab & Co
Therese Sjöstedt 073 44 44 450

Utgångpris 4 900 000 kr
Boa 170 kvm Energiprestanda 58kWh/m2
Visning Ring för visningtid
Adress Skoghemsvägen 18, Svartsjö, Ekerö
ERA Tessab & Co
Therese Sjöstedt 073 44 44 450

WYVK\R[LY
Välkommen
Therese Sjöstedt
Auk. fastighetsmäklare

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
’ Edition
d
Ord. fr.
Ord
fr 204.700
204 700
00 kr.
kr Nu fr
fr.
r 179.900
179
17
9 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
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• Tonie Roger
Fiedler, Ekerö,
avled den 28
februari i en ålder
av 39 år.
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HEMSTÄD - RUT-avdrag!
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

• Agneta Ingegerd
Louise Fehn Bergström, Ekerö, avled
den 25 februari i en
ålder av 69 år.

Företagsstäd
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H

T

AC - service
SFÖRBUN

www.ekerostad.com
070-159 41 14

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

PFM Trading Point

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

will open it’s doors Soon!!!

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

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

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

Lucka i bemanningen?
- Vi löser det

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

b ld

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

För mer info kontakta: vasterort@veterankraft.se | tel: 08-730 07 20

• Publicering sker i turordning/ mån av utrymme.
• Var ute i god tid – helst 2 v före utgivningsdag.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00.

Vår kära mor,
svärmor och farmor

Min Livskamrat
Pappa Farfar och Morfar

Margareta
Palmqvist

Hans-Christer
Johansson

* 29 januari 1919
har idag stilla insomnat
✝ 9 mars 2013

Du är enormt saknad!

* 3 augusti 1945
✝ 17 februari 2013
KARIN
TONY och ANNIKA
TOWE och MAGNUS

KJELL, SOLVEIG
ELISABETH

Modica mulier AB

Arvid, Birger
Gustav, Erik

Samtalsterapi

Emelie och Marcelo
Matilda Hanna Simon

Du kommer alltid finnas i
våra hjärtan

Min livskamrat, Du somnade
i mina armar efter många års
sjukdom.
Min saknad till Dig är stor!
Din Karin

Begravningen äger rum i stillhet.





Ett varmt tack till Ekerö
Hemtjänst för många år av bästa
tänkbara hjälp och omsorg

Vi kommer älska Dig i all
evighet!

Kurser för dig och din hund!

Söker ni bygglov?

www.malkk.se

Behöver ni en kontrollansvarig?

malkk

Kontrollproffs AB är certifierad kontrollansvarig.
Kontakta oss för kostnadsfri offert!

munsö adelsö lokala kennelklubb

070-265 17 90 '###!  

Bläck- eller
laserskrivare?
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Däckspecialisten!

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

• Astrid Margareta
Elisabet Palmqvist,
Ekerö, avled den
9 mars i en ålder av
94 år.

• Lily Margareta
Hillerström, Ekerö,
avled 22 februari i
en ålder av 79 år.

EKERO

Från ett par timmar till heltid
Veteraner med erfarenhet och
kunskap
Ring oss - vi hittar rätt kandidat

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

Grattis Christina
“Ki” Ahlin, 70 år
7 april! I love you
jättemycket lilla
MammaLamma!
Pyss /Malin

Anneli Nordenbjörk
och Markus Arén
ﬁck dottern Lizzie,
4/12 2012. Markus
kommer ursprungligen från Skå.

• Gunhild Maria
Nordgaard, Ekerö,
avled den 10 mars
i en ålder av 92 år.

• Robert Gösta Andrée, Adelsö, avled
den 17 februari i en
ålder av 49 år.

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Bredband,
är det något
för mig?

Tillbehör
till datorn?

Installationshjälp
datorer /
program

Ring

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

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

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

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

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Anders Hjelm

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.

Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31

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

privata marknaden |
  SÄLJES

| till minne 3+

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'*B6GH'%&(

Vårvinterjacka svart Everest,
dam/tjejmodell. Stl 152. Tel
073-816 90 30. Pris 400:-.





Hamsterbur + allehanda
tillbehör. 073-816 90 30.
Pris 400:-.

Trädgårdstraktor Husqvarna
2002. 16 HK och klippbredd
107 cm. Välvårdad, årlig service och felfri. Inkl snöplog.
Ej att förväxla med billiga
varianter. 11 500:-. Finns i
Älvnäs. 070-579 96 05.
Roddbåt Terhi 375. Lättrodd
3.75 x 1.50 7000:-. Fin Ekanot byggd 1949, 30 000:-.
100 år gammalt bogserbåtsdrag. Bredd 160 cm, höjd 75
cm 5000:-. Tel. 08-560 335
12, Bosse.

Fyra sommardäck på fälg,
till Volvo 240, 740, 940 bra
skick 800:-. Kontakta mig
för mer info 073-649 49 06.
Osorterad samling av vykort, julkort, plastkort och
frimärken säljes. 073-630
93 73. Mail: bjorn1940@
live.se
EU-moped säljes. Den är i
ﬁnt skick och har knappt
gått någonting! Ring mig för
mer information på 073-714
14 56. Pris 4000:-.

  KÖPES


Bildskärm till dator, platt
20’’ till HP Pavilion 2010i
säljes. Nyskick, ej använd
pga laptopköp. Alla kablar
samt drivrutiner på CD
ingår. Tel 073-816 90 30.
Pris 800:-.
Webbverktyg Adobe
Dreamweaver CS3 säljes i
originalkartong. Tel 073-816
90 30. Pris 2000:-.
Varmkompost + spåntunna
säljes. Tel 073-816 90 30.
Pris 700:-.



Äldre barnvagnar (både
sitt- och liggvagnar) från
50-80-talet köpes! Även
barnkläder från 60/70-talet
är av intresse. Ring/sms:a
070-754 17 00.

  UTHYRES




Trött på kylan? Lägenhet
på Malta uthyres. Nybyggd
lägenhet med härlig havsutsikt uthyres i Marsascala.
3 sovrum, 6 bäddar, 2
badrum. Pool ﬁnns inom

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

området, klippbad, strand
och restauranger på gångavstånd. Uthyres veckovis
(el längre period) Pris fr
3000:-/vecka. Telefon: 08560 212 34/070-695 12 50.

  ÖVRIGT




Billigaste arbetskraften! 43
år med erfarenhet, innehar
CE-kort, är intagen på Svartsjö, berättigad till lönebidrag
på 80 %. Intresse anställning, vikariat, sommarjobb.
Ref ﬁnns. Jens Classon, 010487 44 76, sophia.abusagr@
arbetsformedlingen.se

  ROSOR OCH TACK




Jag vill ge rosor till alla er
som arbetade på ambulansen och brandförsvaret
samt den sjuksyster som
jobbade kväll den 17 februari
när min man dog. Varmt
tack för all omtanke!
Karin Munsö
Vill ge Annika Löfgren en
vacker bukett för ett strålande arbete inom omsorgen!
Annika är en eldsjäl som vi
är tacksamma över att ha
här på Ekerö. Genom sitt arbete sprider hon glädje och
inspiration till alla ungdomar
inom omsorgen. Stort tack
från Britt-Marie med familj.

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

Till minne av Robban Andrée
ADELSÖ | Jag står och
tittar ut i trädgården.
Ser på allt fint som min
vän Robban gjorde här
innan han lämnade oss.
De vackra stenarna han
bar hit, speciellt den stora
mörkgrå granitstenen
med insprängda röda
ränder. Vi tyckte båda att
det var något speciellt
med den stenen. Den ligger i snön alldeles utanför
i höjd med fönstret, så
jag ser den varje dag här
inifrån. Robban var stark
och envis, annars hade
den aldrig kommit dit.
Vid entrén står blomsterlådor med svarta skärmar av
ribbor. Vi provade och diskuterade entusiastiskt olika
avstånd och glipor för bästa
effekt. Vi skämtade och
Robban stod där med hammaren och sa: ”Det påminner om roliga timmen i skolan. Det var kul att hitta på
grejer och spela teater, synd

att det bara var en timme”.
Han gjorde också ett snigelskyddsexperiment med
aluminiumlister kring kanterna på mina odlingslådor.
Robban hade tagit hand om
ett stort lager felfria men
kasserade lister. Han liksom
jag tyckte det var upprörande att ett så dyrbart material
bara skulle slängas i soporna.
Försöket lyckades och i de
lådor där listerna satt väldigt
tätt fanns inga sniglar under
hela sommaren.
Men vi beslöt att rädda
resten av lådorna till våren
och täppa till alla pyttesmå
hål för att överlista sniglarna. Nu är det snart vår och
Robban kommer inte mera
hit.
Sista gången han var här

”... en varm och
genomsnäll vän
gått ur tiden”

räddade han karaganträdet som klyvts av stormen.
Snabbt var Robban på plats.
Handlingskraftigt byggde
han en rejäl stödkonstruktion. Trädet var illa sargat
men i många år kan det nu
tryggt luta sig mot det stöd
som han så beslutsamt uppförde.
Det känns tomt när en
varm och genomsnäll vän
gått ur tiden. Jag upplevde
Robbans kreativa och humoristiska sidor, men under
ytan skymtade en stor sensibilitet och insikt i den smärta vår existens kan innebära.
Här i trädgården kommer
jag alltid att påminnas om
hans närvaro och träffande
kommentarer.
Jag önskar att jag fått tillfälle att säga det till honom.
Jag borde ha förstått att det
inte bara är stormpiskade
träd som kan behöva stöd.

BERYL KORNHILL, ADELSÖ

Installationshjälp
datorer /
program
Ring

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Skydda
datorn
vid åska

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

För dig som vill ha service
och brett produktutbud !

Butik 2 000 m2
Brädgård 5 000 m2
Mark 21 000 m2

HEMLEVERANS
Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
4EL     s &AX     s INFO FARINGSOTRASE
WWWFARINGSOTRASE s &ËRENTUNAV    3KÍ

från

400:-

Många anmälningar om
klotter och skadegörelse

Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62
Ring för tidsbokning kl 9-20!
Välkomna! Kattis
Pråmvägen 4a innergården,
alldeles intill Ekerö centrum

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

Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

O
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RANSC

H

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

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Vad behöver du?
™

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

SLÄPUTBILDNING
Vi utbildar i både
B* och BE!
*Utökad behörighet

MOPED - BIL - SLÄP

nyheter

28 FEBRUARI | IjWje_bfEkeröhaWhkj
för en bensinstöld.
;jjhZ`khXb_hfahjl_Z\hilWh[jihWZ_eWdijWbj_Drottningholm.
 EbW]W _djhd] eY^ iaWZ[]h[bi[ ia[h
genom inbrott i Skå kyrka.
 Feb_i[d ^Wh [d ^Wij_]^[jiaedjhebb f
Stenhamravägen l_Z Ab[lX[h]il][d$
Jh[f[hied[h\hXj[h$
;jjhZ`kh^_jjWifahjfFärentunavägenl_ZIaaohaW$
8hWdZ\hilWh[j\h_d[jjbWhcecWjj
Z[j h hakjl[Yab_d] l_Z Munsö skolas bhWhXeijWZ$L_Z\hWcecijl_iWhZ[j
i_] lWhW [d ÈfWddfk\\È$ Ha[d lZhWi
ut.
<hd[dl_bbWjecj_Närlundaij`bi[d
X_bkdZ[h[\j[hc_ZZW][d$
1 MARS | Ic_jd_d]\hd[dhZ`khi#eboYaW
ia[hf;a[hl][dl_ZNyckelby.
 ;d X_b Xb_h Wl c[Z i_dW h[]_ijh[h_d]iiaobjWhl_ZBjörkuddsvägen.
2 MARS | ;d l_bjeboYaW ia[h l_Z >WdcehW]hZfAdelsö.

Ring eller mejla oss för bokning!

MÄLARÖARNAS

27 FEBRUARI | IjbZWlX[di_dia[h][dec ibWd]d_d] f [d fWha[h_d] _ Stenhamra.

3 MARS | IaWZ[]h[bi[ia[hcej[dXktik i Ekerö centrum ][dec Wjj d]ed
aWijWh_d[dij[d][dec[jj\dij[h$
 ;d X_b kjijji \h iaWZ[]h[bi[ f Tegelbruksvägen ][dec Wjj d]ed ibh
idZ[h\hWchkjWd$
 8hWdZ\hilWh[j ^`bf[h WcXkbWdi[d
l_Z[jji`kalhZibWhcEkerö.
4 MARS | D_e abejj[hWdcbd_d]Wh _d-

kommer runt om i kommunen.
 Ic_jd_d] \hd [d jhWÓaeboYaW ia[h f
Jkh[^ebcil][d_Skå.
 F ;a[hl][d l_Z Munsö Xb_h [jj hZ`khfahj$
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
fEkerö.
5 MARS | I[n abejj[hWdcbd_d]Wh _daecc[h\hdEkerö centrum.
 ? Svartsjö \h WcXkbWdi[d Xh^`bf
Wl XhWdZ\hilWh[j l_Z [jj i`kalhZibWhc$
 L_Z Sånga-Säby akhi]hZ Xb_h [jj hZ`khfahj$
IaWZ[]h[bi[ia[h][decWjjd]edibh
idZ[h[d\hWchkjWf[dX_bl_ZEkerö
centrum.
 ;jj hZ`kh Xb_h fahj f ;a[hl][d
l_ZTappström.
6 MARS | IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[h
l_ZDrottningholms golfklubb.
8 MARS | 8hejj cej `WajbW]ij_\j[bi[d
ia[hl_ZDrottningholm.
;jjÔ[hjWbWdcbd_d]Whecabejj[h_daecc[h\hdkommunen.
Ic_jd_d]\hd[dhZ`khieboYaWia[hf
Adelsö.
9 MARS | IjbZ][dec_dXhejj_\h_j_Zi^kiia[hfAdelsö.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
fPråmvägen.
;dX_bkjijji\hiaWZ[]h[bi[_Ekerö
centrum][decWjjd]edh[fWhbWYa[d
fZ[d$
10 MARS | IdWjj[h_ Wl X[di_d ia[h \hd
IjWje_b"Ekerö.
 8hWdZ\hilWh[j ^`bf[h ^[cj`dij[d
c[ZXh^`bffFäringsö.

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

16 MARS | ?Svartsjö_djh\\Wh[dijbZ
Wl[dcejehYheii][dec_dXhejj_[jjkj^kif[djecj$
17 MARS | IaWZ[]h[bi[ia[h][decWjj
d]ed jdZ[h f [d X_b l_Z fWha[h_d][d
?YW_Skå$8hWdZah[dibYa[hXhWdZ[d$
 ;d X_b Xb_h Wl c[Z i_dW h[]_ijh[h_d]iiaobjWhfEkerö.

i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25
www.pcakuten.se

!LKOLÍS  !LKOTEST
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21
25
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Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
S

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

18
25
22
20
17

EN

HEMSIDA www.malaro.com/mn

15 MARS | ;djhWÓaeboYaWc[Zf[hiediaWZW_djh\\Whc[bbWd[dXkiieY^[d][dZ[l_Z[dXkii^bbifbWjil_ZFårhagsplan_Ij[d^WchW$
F[dfWha[h_d]_Ekerö centrum blir
[dX_bkjiWjj\hijbZ][dec_dXhejj_X_b$
IjbZWlXkiiaehjeY^Xkiih[ciWia[h
kh[d`WYaÓYaWfBirkaskolan.
 F [d jecj _ Stenhamra _djh\\Wh [d
stöld genom inbrott i en bil.
;jjhZ`khXb_hfahjfEkerövägen.
;dcWdXb_h]h_f[d\hijbZf?97Ikf[hcWha[j_Tappström.

H

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

21
4
4
8
6
3
19
2
7
4
9

T

TRYCK V-TAB, Norrtälje 2013

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

14 MARS | IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[h
i Ekerö centrum.

info@pcakuten.se

MO

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



D

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö

13 MARS | <hiaj_bbijbZ_djh\\Whf[d
Xo]]WhX[jifbWjifEkebyhovsvägen.
 ul[d f Färentunavägen sker en
ijbZf[dXo]]WhX[jifbWji$
Stenhamra förskola utsätts för stöld
genom inbrott.
IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[hf[dWbbcdfWha[h_d]_Stenhamra.
Ojj[hb_]Wh[jh[ijbZ[h][dec_dXhejj_
X_b_djh\\Wh_Stenhamra.
;dXkj_a_Ekerö centrum utsätts för
iaWZ[]h[bi[][decWjjd]edaWijWh_d
en sten genom fönstret.
 IdWjj[h_ Wl X[di_d ia[h \hd EAG.
Ekerödhd]edc[ZiaobjWhiecijkb_jiZW][d_ddWd_Ia"jWdaWh$

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

Kommunen anmäler klotter och vandaliseringar som skett i deras lokaler och offentliga miljöer
Arkivbild: Ove Westerberg
runt om på Mälaröarna.

T

R

IK

26 FEBRUARI | 8hWdZ kjWd c_iijWda[
ecXhejjkjXhoj[h_\h[jW]i^ki[jIjhWdZ[d" Tappström när det blir ett elfel i
l[dj_bWj_ediW]]h[]Wj[j$

D

S

MO

EN

T

3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv

25 FEBRUARI | Ett uthus i Svartsjö utsätts för försök till stöld genom inbrott.
 Ic_jd_d] \hd [d jhWÓaeboYaW ia[h f
Färentunavägen.
Jungfrusunds café Xb_hkjiWjj\hijbZ
genom inbrott.
IjbZWl[dceX_bj[b[\edia[h_[jjecabZd_d]ihkc_7bb^Wbb[d"Skå.
 IaWZ[]h[bi[ ][dec abejj[h ia[h f
Tegelbruksvägen.

MO

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

D

www.ekerobudo.com

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

36

Kattis
Klippotek

NYFIKEN?

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

SFÖ

RBU

N

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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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! 37

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

TAXI


Boka på ekerotaxi.se

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, 190 kvm

Öppen planlösning med ljus och rymd

Sjöutsikt och tillgång till båtplats

FÄRINGSÖ KUNGSHÄLL 3 rok, ca 137 kvm + 376 kvm

Enorma ytor

Sjönära & Sjöutsikt

Sydvästvänd tomt

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ SANDUDDEN 4 rok, 111 kvm

Verkstadsdel

Sjöutsikt och bästa läget i området

Vacker tomt med sol hela dagen

ACCEPTERAT PRIS 3 490 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 326 m². EP 80 kWh/m²/år. Singelgränd 32. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 10465 TILL 71122

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

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 131 kvm

Fräsch enplansvilla

SMS:A 10646 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

Ljus öppen planlösning och fin rymd

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

SMS:A 85128 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 5 495 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 889 m². EP 99 kWh/m²/år. Syrenvägen 2. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

Populärt område

SMS:A 15088 TILL 71122

Rymligt 1-plansvilla i nyskick!

SMS:A 13751 TILL 71122

SMS:A 99612 TILL 71122

EKERÖ GÄLLSTAÖ 5 rok, 165 kvm

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ CENTRUM 4 rok, 79,5 kvm

Nära till småbåtshamn

ACCEPTERAT PRIS 2 575 000 kr/bud. TOMT 608 kvm. EP 263 kWh/m²/år. Axvägen 4. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

Renoverad hörnlägenhet

Fin kanalglimt

Balkong i sydväst

ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr. AVGIFT 6 934 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme och vatten.. Pråmvägen 4d.
EKERÖ Sophia Åkerman 08-564 109 47.
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

EKERÖ ÄLVNÄS 7 rok, ca 180 kvm

5 sovrum

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, 111 kvm

Högt läge med vacker vy

Sjöutsikt

Bra läge

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 4 rok, ca 100,5 kvm

Sjöglimt på håll

Badrum från 2010

VARUDEKLARERAT*

Gediget enplanshus i toppskick

Centralt

Ogenerat högt sydvästläge

ACCEPTERAT PRIS 3 795 000 kr/bud. TOMT 1 110 kvm. EP 82 kWh/m²/år. Blåsbacksvägen 8. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 98761 TILL 71122

FÄRINGSÖ STENHAMRA 3-4 rok, ca 96 kvm

Helkaklade moderna badrum

Barnvänligt och populärt område

FÄRINGSÖ STENHAMRA 4 rok, ca 147 kvm

Lantligt

ACCEPTERAT PRIS 1 100 000 kr/bud. AVGIFT 5 655 kr/månad. Skepparns väg 19. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

Trivsamt bostadsrättsradhus

Smakfullt renoverad

ACCEPTERAT PRIS 3 350 000 kr. TOMT 287 kvm. EP 115 kWh/kvm/år. Stengränd 25. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

SMS:A 16767 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 795 000 kr/bud. TOMT 886 kvm. EP 87 kWh/m²/år. Älvnäsvägen 72. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

Perfekt sydvästläge

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 16428 TILL 71122

Rymlig familjevilla

SMS:A 15690 TILL 71122

SMS:A 98546 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 1 300 000 kr/bud. AVGIFT 5 471 kr/månad. EP 81 kWh/m²/år. Blåsbacksvägen 33. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

Välkommen till
Svensk Fastighetsförmedlings egna
antikrunda på Svartsjö Slott

KOM OCH F
Å ETT
FÖREMÅL O
C H D IN
B O S TA D V Ä
RDERAD
P Å P L AT S !

PHOTO BY DIAKRIT

LÖRDAGEN DEN 20 APRIL KL 12.00-15.00 - SVARTSJÖVÄGEN 2

Ta med ett föremål så får du det värderat av representanter
från Bukowskis. Svensk Fastighetsförmedling och SEB finns på
plats och svarar på frågor om bostad och ekonomi. Du kan också passa
på att få din bostad värderad. Ta med ett foto och eventuella
ritningar så får du ett cirkavärde på din bostad!
OBS! Obligatorisk anmälan. Ring 08-564 109 40 eller maila
till sf.ekero@svenskfast.se. Eftersom antalet platser är begränsat
är det först till kvarn som gäller. Varmt välkommen!

I SAMARBETE MED

Följ oss på Facebook

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

Torsdag 28 Mars

– Tävling om bästa påskkärring/gubbe
Alla barn kan vara med och tävla om årets bästa utklädda
påskkärring eller påskgubbe.
KL 13 Bästa påskkärring/gubbe koras utanför biblioteket.
PÅSKÖPPETTIDER – se respektive butik. ICA Supermarket alla dagar 8 - 22 förutom Påskafton 8-20

ÖPPETTIDER: Vardagar 10 - 18.30. Lördag 10 - 15
ICA Supermarket Alla dagar 8 - 22
Apotek I Bank I Bibliotek I Blommor I Café, Restaurang & Grill I Djuraﬀär I Frisör I Hobby I Hud- & kroppsvård I Inredning I Kemtvätt & Skomakeri
Kyrka I Leksaker I Livsmedel I Låsservice I Mäklare I Mode - Herr, dam & barn I Optiker I Polis I Post I Skor I Sport I Systembolag I Tobak/ATG
bak/ATG

U

Erbjudandena gäller v 13 om inte annat anges

VÄLKOM

Kom och dekorera Ekerö Centrum inför påsken.
Det ﬁnns 3000 ädrar i korgen och vi behöver din hjälp
för att dekorera påsk björken. Alla är välkomna, liten som stor.
Ta gärna med eget påskpynt.
KL 12 Dekorera 5-metersbjörken
KL 15 Påskträdet reses på torget utanför ICA

E R Ö CE N
TR
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Tisdag 26 mars – Dekorera påskträdet
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Kom och fira påsken med oss

ME
N

R
O
L
S
N
Ä
K
R
Å
V
Fjolåretsvinnare
"Bäst
utklädda
påskkärring
eller påskgubbe:
Zakaria
Sarvilahti,
då 1,5 år.
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Våren närmar sig i rask
takt! Behöver
du uppddatera garderobe
n för varmare
och ljusare tider. Kom
in till någon
av våra butiker och få
råd och tips!

Dambyxor
Utvalda modeller

Herrskjortor
Utvalda modeller

349 kr
199 kr

30 %
rabatt

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

Ansiktsbehandling NYHET!
Galvanisk ansiktsbehandling LYX: en eﬀektiv antiage behandling som ger ett ungdomligt utseende.
Med galvanisk strömstyrka överförs aktiva ingredienser djupare ned i huden. Ord.pris: 695 kr.
Erbjud. gäller t.o.m 15 april -13. Boka gärna online på
www.salongcosmetae.se

Nu 595 kr

Topp
Från No-l-ita i vitt eller marint

30 %
Hatt Från Vila

100 kr

KOM OCH FIRA PÅSKEN MED OSS!
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net,
Pysselhuset, Sportextra, SmultroC-lås
Djurknuten, Ekerö Kemtvätt, B
Interﬂora & Kingswood

Passa på att se vårens
nyheter.
Vi har stort utbud av h
em, fritid och
hobbyprodukter!

Påskpyntat hos Kingswood!

Kingswood
Since 2012

STARTPAKET
för din nya kattunge!

Mjuka gosiga YooHoo
Finns i olika storlekar

Innehållande bl a låda,
sand, mat, skålar mm.
Värde 599:-.
Gäller så långt lagret räcker.

Nu 199:-

Massor av nytt PÅSKPYSSEL
i butiken!

KOM OCH FIRA PÅSKEN MED OSS!
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Ica Supermarke
Ekerös största matbut
ik finner du i
Ekkeröö Centrum. Här fin
ns all vår- och
påskmat som du behö
ver. Kom in till
någon av våra restaura
nger och caféer.

Toast + liten
dricka/kaﬀe

20 kr
Löjrom

99:-/hg

Svensk Kalixrom

ÖVRIGT
www.handelsbanken.se/kort

Tappström

tighets- Vi har lite
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Handelsb
rå och
av det mesta!
förmedling, Ekerö Redovisningsby
nyöppnade Always Fitness

NYHET!

Ladda ner vår mobil-app

Ditt kort har blivit låsbart
Nu väljer du själv när ditt kort ska vara öppet eller stängt för köp
och uttag utomlands. En god idé är att ha kortet stängt när du är
hemma i Sverige och att öppna det vid utlandsresan.

Kontorsnamn tel 08-555 555 55
www.handelsbanken.se/kontorsnamn

KOM OCH FIRA PÅSKEN MED OSS!

