
Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Isarna ligger fortfarande trygga och tjocka fast vi firar påsk. På norra Björkfjärden var isen nästan 50 centime-
ter tjock vid vårdagjämningen. Här ses Sebastian Hindstam i pimplartagen.              Foto: Ove Westerberg

Missnöje 
med 
färdtjänst
Sedan Ekerö taxi miste kontraktet för färdtjänst 
för ett år sedan har missnöjet med de nya bolagen 
stigit bland kommunens pensionärer. | 4

DISKUSSIONER OM AVTAL
På kommunfullmäktiges möte den 26 mars, disku-
terades länge ärendet om att godkänna ett op-
tionsavtal mellan Ekerö bostäder och aktiebolaget 
Borätt. | 10

”De nya lägenhetsområden som behöver 
byggas i kommunen bör alltså just förläggas 
så nära Ekerö centrum som möjligt. Men jag 
slår vad om att nya området ”Ekerö  strand” 
inte kommer drabbas av protester. Marken 
där utgörs nämligen av ett mycket udda un-
dantag för Ekerö tätort. Det finns inga villor  
i närheten. ” | 26 tyck

FORTSATTA VARGRAPPORTER
Fortfarande finns inga bevis på att det finns varg på 
Mälaröarna, men trots det fortsätter rapporterna om 
siktade vargar att registreras hos länsstyrelsen. | 12

VIKTIGT ATT VACCINERA SIG
Snart vaknar fästingarna till liv och med det ökar ris-
ken för att bli smittat av TBE. På Mälaröarna är fallen 
många, men efter grundvaccination har man ett gott 
skydd. | 18

TRÄDGÅRDSBOK
Marianne Svärd Häggvik, 
trädgårdsentusiast och 
ekeröbo, har skrivit en 
bok  med såväl små som 
större trädgårdsprojekt.  
| 24
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DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ
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Vi bjuder alltid 
på kaffe!

  

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

2 för 1!

Vid köp 
av kompletta 

glasögon 
bjuder vi 

på ett 
extra par 

från utvalt 
bågsortiment!

Gäller lagerglas i styrkor +-6/-2. 
Kan ej kombineras med andra erbj. 

Gäller till 2013-04-30

VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Utföres av legitimerad optiker. Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc.).

Namn:........................................................................................... Min bokade tid: Datum...........  / .......... Kl.....................   

290 KRONOR

Boka tid redan i dag!
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Sjuksköterska/Distriktssköterska 
sommarvikariat på Ekerö

För ytterligare information kontakta:

Marie Ragnartz, tel 08-560 375 24,

marie.ragnartz@ptj.se eller gå in på 

hemsidan www.ekerovardcentral.se

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö 

Tel 560 375 00
www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral 
söker

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
13-14 april: Elisabeth Ahl-
ström – måleri i akryl och 
akvarell, Nina Wilczec – må-
leri i olja. 20-21 april och 27-
28 april: Gunnel Boman och 
Kristina Häll – skulptur och 
teckningar. Arr: Mälaröarnas 
konstförening.

Fotoutställning
”Nyfiken på fåglar” – en 
fotoutställning av Göran 
Forsberg i samarbete med 
Sveriges ornitologiska 
förening. 6 april-4 maj, bib-
lioteket, Ekerö C.

Hantverksstallet
Till och med 24 april: Anna-
Lena Forsman, Malin Tvedt 
– foto. Öppet tis-sön kl 11-17. 
Jungfrusunds marina.

Galleri utkiken
”En kärleksförklaring” – en 
upplevelseutställning för 
stora och små av konst-
nären Stig Holm. Kom och 
pyssla och häng upp en 
kärlekshälsning i de vackra 
kärleksträden. T.o.m. 28 
mars kl 15-17, galleri Utkiken, 
kulturhuset, Ekerö C.

EVENEMANG

Ekerö bio
”Anna Karenina”, England, 
av Joe Wright. Med Keira 
Knightley, Jude Law, Aaron 
Taylor-Johnson, Alicia 
Vikander, Emily Watson, Bill 
Skarsgård. fr. 11 år. 10 april kl 
19. Erskinesalen, Ekerö C.

Klädbytardag
Vårens klädbytardag har 
i år bytt lokal till Allhallen, 
Skå. 13 april, försäljning  kl 
9.30-13.30.

Berättarträff
Gamla ekeröbor berättar om  
Sandudden förr. 14 april kl 
14.30-16, Sanduddens skola. 
Arr: Ekerö-Munsö hem-
bygdsförening.

Fagning av hage
Fagning av Väsby hages 
slåtteräng. 14 april, samling 
kl. 10 vid entrén till reservatet 
Väsby hage. Ej bilburna kan 
få transport kl 9.30 från kom-
munhuset, Tappström, alt. 
Träkvista Konsum. Arr: MNF.
 
Ekebyhovs slott
13 april  kl 14: Maybe Tuesday, 
jazzmusik. 14 april kl 14:
Brassensemble under led-
ning av Björn Holtsberg. 
Kaféansvariga: Sri Lanka 
faddrar. 

20 april kl 14: ”Vid en flygel”, 
pianisten Sophia Kniberg 
underhåller. Kaféansvariga: 
Ekerö IK, Team 02 hockey. 21 
april kl 14: ”Tingen talar”, Lars 
Gundberg från Bukowskis. 
Ta med egna föremål för 
bedömning. Kaféansvariga: 
Ekerö Munsö hembygdsför-
ening.

Leksaksbytarveckor
Ta med gamla leksaker och 
ta med andra hem från 
leksaksbytarbordet. 15-28 
april kl 14-16, Barnens eget 
bibliotek i Stenhamra.

Trädgårdsprojekt
Marianne Svärd Häggvik, 
berättar om sin nyutkomna 
bok ”Stora boken om 
trädgårdsprojekt”. 16 april kl 
19-20, biblioteket, Ekerö C.

Film
”En oväntad vänskap”, regi: 
Toledano/Nakache, Frank-
rike, 2011. Medlemskort i 
Filmstudion berättigar till 
inträde till höstens samtliga 
filmer. Enstaka biljetter får 
ej säljas. 18 april kl 19.30, 
Erskinesalen, Ekerö C.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 11 april)
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Utgivningsplan och kontaktuppgifter annonsbokning se fullständig

inforuta sist i tidningen på vår ”Larmet-går-sida”.
www.malaro.com/mn
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fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 2 000 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 90 kvm, biarea: 35 kvm
Tomt: 2 046 kvm Sluttningstomt
Byggt: 1976, ombyggt 1986
Adress: Släggvägen 22
Visas sön 7/4 12.30-13.30

Mysigt hus i ett plan. Stort uterum
med fönster o dörrarfrån golv till
tak. Stor altan med härligt solläge
och 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.

EKERÖ EKEBY

Fast pris från 5 890 000:-
Antal rum: 7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt
Adress: Tallåsen 1-13
Visas sön 7/4 15.00-16.00

Nu har försäljningen av etapp 4 i
Västra Sandudden startat! C4-hus
bygger villor i två plan om 198
kvm på högt belägna tomter med
fantastisk utsikt över Mälaren. Nu
finns ett bra alternativ för den
stora familjen! Endast 3 st av 9
tomter kvar! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3141.

EKERÖ SANDUDDEN

Fast pris från 4 590 000:-
Antal rum: 5 rok
Boarea: 153 kvm
Adress: Sanduddsvägen 48-58
Visas sön 7/4 15.00-16.00

Nu startar försäljningen av en ny
etapp i populära Sandudden!
C4-hus bygger bra planerade
villor i två plan om 153 kvm på
Sanduddsvägen. Nära till den
anlagda dammen i området,
skola, förskola och
busshållsplats. Endast 6 st kvar i
Sandudden av denna modell.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3294.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 995 000:-
Tomt: 2 091 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 0
Adress: Lennartsnäsvägen 7
Visas sön 7/4 14.30-15.15

Underbar tomt i söderläge. Nära
Karlskär/Ölsta 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 med
TOTALT renoveringsbehov.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3488.

FÄRINGSÖ ÖLSTA

Accepterat pris: 2 700 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 154 kvm, biarea: 39 kvm
Tomt: 1 043 kvm

Byggt: 1988
Adress: Brukskogsvägen 9
Visas sön 7/4 11.30-12.15

På vackra Adelsö finns denna välskötta villa med grönskande plan södervänd trädgårdstomt. Här erbjuds
ett ljust och luftigt vardagsrum med braskamin, matsal i öppen planlösning och 4 bra sovrum. Rymligt kök
med bra förvaring och goda arbetsytor. Två badrum med badkar respektive dusch och bastu. Vidbyggt
garage med asfalterad uppfart. Friköpt tomt med viss sjöutsikt. Tel: 08-564 109 80.

EKERÖ

Fast pris: 5 045 000:-
6 rok
Boarea: 170 kvm
Tomt: 1 050 kvm
Adress: Fantans Väg 10
Visas sön 7/4 15.00-16.00

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

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 4 950 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 159 kvm, biarea: 36 kvm
Tomt: 1 527 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 80 kWh/kvm år
Byggt: 1976, ombyggt 1993
Adress: Auroravägen 5
Visas sön 14/4 11.30-12.30
och mån 15/4 17.30-18.30
Sms:a: FB 1071-2160 till 72456 för
beskrivning

Stor villa med perfekt läge i
underbara Närlunda. Gott om
sällskapsytor, 2 badrum och 5
sovrum. Allt i fint, välbevarat
skick. Kamin. Varmbonat
dubbelgarage och gästhus. Nära
buss, skola och bad.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2160.

EKERÖ NÄRLUNDA
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MÄLARÖARNA | Det har 
gått drygt ett år sedan 
Ekerö taxi slutade köra 
färdtjänst på Mälaröarna 
till förmån för Taxi 020 
och Taxi kurir som vann 
upphandlingen. Bland öar-
nas pensionärer är miss-
nöjet nu stort med hur 
verksamheten fungerar 
idag.

– Enligt det jag hört från våra 
medlemmar är det katastrofalt 
hur det fungerar idag och jag 
blir ledsen när jag tänker på att 
gamla människor ska behöva 
ha det så här, säger Gun Häll, 
ordförande i PRO Färingsö.

Tillsammans med PRO 
Ekerö har hon gjort en skri-
velse och skickat till lands-
tingets politiker som an-
svarar för färdtjänsten. Där 
beskriver de hur de dagligen 
får ta del av klagomål från 
medlemmarna och kräver 
förbättringar.

Gun Häll redogör för en 
lång rad klagomål som bland 
annat handlar om att bilarna 
alltid körs av olika chaufförer 
och att de inte hittar på Mä-
laröarna.

På SL:s kommunikations-

enhet säger man sig ta allvar-
ligt på kritiken, men just när 
det gäller olika chaufförer så 
är det inget som går att göra 
något åt.

– Färdtjänst är kollektiv-
trafik och det finns inget 
krav eller uppsatt mål om 
att det ska vara en och sam-
ma förare som kör. Man kan 
inte förvänta sig att man får 
samma funktion eller tjäns-
tenivå som på en privat be-
ställd taxi, förklarar Katinka 
Öberg.

När det gäller kritik mot att 
chaufförer många gånger 
kommer för tidigt till en 
beställd taxiresa och stres-
sar resenären med att vilja 
ha färdtjänstkortet och där-
med kunna registrera kör-
ningen och få betalt även 
för väntetiden, säger Kat-

inka Öberg att det inte ska 
vara så.

– Taxin har en avgångstid 
som gäller och resenären ska 
inte betala för lång väntetid 
om taxin kommer tidigare. 
Taxametern varnar dessutom 
om väntetiden är för lång och 
resenären bör kontakta Färd-
tjänstens kundservice om det 
händer.

Villy Johansson på Färingsö 
är en av de färdtjänstkunder 
som råkat ut för ett flertal 
situationer där färdtjänsten 
inte fungerat. Han berättar 
om ett av tillfällena.

– Först kom taxin en 
kvart sen och sedan berät-
tade chauffören att han 
aldrig hade varit på Mälar-
öarna och att han räknade 
med att jag skulle hitta. Se-
dan vägrade han köra mig 
till den väg jag bor på för 
att det stod Stenhamra på 
displayen och jag skulle till 
Färentuna, berättar han och 
fortsätter: 

– Han sa att han inte skul-
le få betalt för körningen 
annars, så han körde mig 
tillbaka till Stenhamra och 
släppte av mig och jag fick 

ringa min svåger som fick 
komma och hämta mig.

Han drar flera liknande 
historier om chaufförer som 
är irriterade, inte förstår 
svenska och inte hittar.

Andra klagomål som PRO 
förmedlar gäller felåkningar, 
bilar som inte kommer eller 
kommer för sent och att re-
sorna inte samordnas.

På SL menar man att det 
finns regler både kring att fö-
rarna ska behärska svenska, 
att adressen alltid ska upp-
repas av beställningsmot-
tagaren för att säkerställa att 
det blir rätt och att resor ska 
samplaneras i ett automatiskt 
datasystem för att bilarna ska 
utnyttjas effektivt.

Katinka Öberg säger att SL 
känner till att det finns syn-

punkter kring färdtjänsten på 
Mälaröarna.

– Vi gör en särskild upp-
följning av bland annat 
hämttider och funktioner, 
vecka för vecka beroende på 
inkomna klagomål och olika 
åtgärder har satts in. Även 
Taxi kurir har medverkat och 
utökat antalet taxibilar som 
ska köra på Mälaröarna.

Hon menar att läget har bli-
vit bättre och att tiderna för 
hämtningar har förbättrats.

– För Ekerö startar 93 pro-
cent av resorna inom tio 
minuter från den tid som är 
beställd och för Färingsö är 
motsvarande siffra 92 pro-
cent. På Adelsö är det 50 pro-
cent, men förseningarna är 

många gånger kopplade till 
stora avstånd och färjeför-
bindelsen.

När det gäller önskemålen 
om att återigen få ha Ekerö 
taxi som färdtjänstleveran-
tör som PRO för fram, säger 
hon att det inte är möjligt att 
särbehandla och gynna lokala 
företag i en upphandling.

– Upphandlingen gäller 
till den sista januari 2014 
och Ekerö taxi kan vara en 
anbudsgivare, men det finns 
inga möjligheter att peka ut 
enskilda vinnare ännu. Upp-
handlingen sker enligt ”La-
gen om offentlig upphand-
ling” och reglerna i denna är 
hårt styrda.

LO BÄCKLINDER

Kommunens pensionärer 
missnöjda med färdtjänsten

FAKTA FÄRDTJÄNSTEN

>> Färdtjänsten i Stockholms län är en kommunal 
skyldighet som är överlåten till landstinget.

>> Inom landstinget hanteras färdtjänsten av trafik-
nämnden vars förvaltning handlar upp och administre-
rar trafiken.

>> Trafik och beställningsmottagning utförs av olika 
upphandlade leverantörer.

”Taxin har en 
avgångstid som 
gäller och resenä-
ren ska inte betala 
för lång väntetid”

”Jag blir ledsen 
när jag tänker på 
att att gamla män-
niskor ska behöva 
ha det så här”
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 Kalvstek 
Ursprung  Sverige.     

I vac.      
 Max 1 köp/hushåll.  

    

 2 
för

 Chokladkakor 
 Fazer.   200 g.   Flera sorter.   Jfr pris 75:00/kg.    
  

 Falukorv   Scan.   800 g.     
Jfr pris 24:88/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 /st 

Billigare 
med kortet

 Rödspättafi lé 
     Fiskad i nordostatlanten, 
pleuronectes platessa.      
  

   /kg 

 Jägarskinka 
i nät   Gudruns. 

Ursprung Sverige. 

    Alspånsrökt.      

  

 /kg 

 Räkor i burk 
med aioli 

 Sjöboden.   500 g.     
Jfr pris 138:00/kg.    

  

   /st 

Priserna gäller för v 15 (8/4–14/4 2013)

Skå



 
 

Gemensam annons för Svenska kyrkan
Ekerö pastorat och Färingsö församling
Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero
Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 14 APRIL
Munsö kyrka kl 11.00
SÖNDAGSMÄSSA Jonas Gräslund 
orgel: Mait Thoäng

SÖNDAG 21 APRIL
Adelsö kyrka kl 18.00
KVÄLLSGUDSTJÄNST 
Lizen Anterud, orgel: Gudrun Pettersson

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 10 APRIL
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA Jonas Gräslund

SÖNDAG 14 APRIL
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA – ANDLIG LYHÖRDHET 
Mårten Mårtensson, orgel: Helena Hansson
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST – med  
Heliga danser  
Jonas Gräslund, AnneLi Holmgren 
Lomaeus, musik: Helena Hansson

ONSDAG 17 APRIL
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA Jonas Gräslund

SÖNDAG 21 APRIL
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA 
Lizen Anterud, Ekerö Gospel, 
piano: Daniel Stenbaek
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas Gräslund, 
Yonas Tamiru, Ekerö Gospel, piano: Daniel   
Stenbaek 
Etiopisk mat (100:-)

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 10 APRIL
Timmermannens kapell 18.30                                                         
VECKOMÄSSA 
Lars Brattgård, Rickard Backlund

SÖNDAG 14 APRIL
Hilleshögs kyrka11.00                                          
GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
Lars Brattgård, Färingsö Gospelkids

ONSDAG 17 APRIL
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA 
Yngve Göransson

SÖNDAG 21 APRIL
Skå kyrka 11.00
GUDSTJÄNST 
Yngve Göransson, Rickard Backlund

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 14 APRIL
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Christer Kivi, Mälarstråk, orgel: Leif Asp

SÖNDAG 21 APRIL
Lovö kyrka kl 11.00
TEMAGUDSTJÄNST – MILJÖ
Christer Kivi, orgel: Leif Asp

Livet vann!

Äntligen – vintern släpper sitt grepp. Vi får uppleva livets under i 
år igen. Tjälen må ha varit aldrig så djup – men livet återvänder. 
Mörkret och kylan har inte sista ordet!

I kyrkoåret kallas tiden fram till pingst för påsktiden – med texter som 
berättar om Guds och Jesu närhet i livets olika situationer.  Anders Fros-
tenson har i en av sina psalmer skildrat både naturens under, mysteriet 
med den uppståndne och undret som händer när kärlekens ljus tinar upp 
det som är mörkt och fruset hos oss:

Kornet har sin vila djupt i frusen jord,
är ej dött, det väckes av ditt skaparord.
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv.
Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbliv.

Han blev hängd på korset, i en grav lagd ner. 
Ingen enda väntar möta honom med. 
Kärleken når långt bortom död och grav. 
Kärlek med ditt ljus kom, kom och dröj hos oss kvar.

MÄMUSKONSERT
LÖRDAG 13/4
Herman Palmsalen 15.00
Konsert med MÄMUS som spelar musik av bland annat Brahms, Bizet 
och Jonas Dominiques Kontrabaskonsert.
Inträde

GOSPELKONSERT
SÖNDAG 14/4 
Mälarökyrkan 18:00
BRYANT JONES,Chicago
Ekerö Gospel, Birka Gospel Väst
flygel: Daniel Stenbaek, bas: Magnus 
Ahlgren, trummor: Johan Westerlund
keyboards: Sebastian Robertsson
dirigenter: Pernilla Thörewik, Jenny 
Alfvén
Biljetter: 100:-  
Ekebyhovskyrkan, Mälarökyrkans Café. 
Kvarvarande biljetter säljs i entrén 1 
timme innan konsert. Barn under 10 år gratis.

KONSERTER
LÖRDAG 20/4
Färentuna kyrka 15.00
FRANSK ORGELMUSIK I VÅRENS GLADA TID  
med Rickard Backlund

Ekerö kyrka 15.00
NÄR BRÖLLOPSKLOCKOR RINGA
Viveca Axell Hedén sång * Kerstin Baldwin orgel/piano
Fredrik Österling trumpet * Jonas Gräslund präst

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING 
LÖRDAGAR KL 12.00-13.00
13/4 Gud ge mig sinnesro – om 
sinnesrogudstjänster 
20/4 Mötet med en annan verklig-
het – fadderbarnsprojekt i Etiopien

Färentuna kyrka. Foto: C Appelsved

“Smått och gott”
MÅNDAG 8/4
Ekebyhovskyrkan 18.30-21.00
TEOLOGI FÖR NYFIKNA –VAD ÄR KÄRLEK –
OCH VAD ÄR GUDS KÄRLEK?
Samtalsledare: Mårten Mårtensson

TISDAG 9/4
Ekebyhovskyrkan  19.00 
Stickcafé  

ONSDAGAR  
Ekebyhovskyrkan 8.30
Meditation enligt zazen metoden

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 12.00
Sopplunch 
Stenhamra församlingsgård 18.00
Gudstjänstförberedelse

TISDAG 16/4 
Adelsö Hembygdsgård kl 13.00
Flitiga fingrar
Klockargården Lovö kl 13.00
Träffpunkt Klockargården
Ekebyhovskyrkan kl 13.30
Blå Cirkeln

TORSDAG 
18/4
Munsö för-
samlingsgård 
kl 13.30
Afternoon Tea 
Anna Braw 
sjunger och 
berättar om 
Kyrkkaffeboken

ETIOPISK AFTON
SÖNDAG 21/4
Ekebyhovskyrkan 16.00
Gudstjänst med kollekt till Fadderbarnen i 
Etiopien
17.00 Etiopisk mat, 100 kronor.  
Menen Alemayehu och internationella gruppen
Ca 18.00 Föredrag. Yonas Tamiru berättar om 
Skärholmens församlingsfadderbarnsprojekt och 
om Etiopien.
Medverkande: Yonas Tamiru, präst i Skärholmen 
och Mekane Yesus, den amharisktalande
gudstjänstgemenskapen i församlingen
Menen Alemayehu, gift med Yonas och aktiv i 
Mekane Yesus i Skärholmen
Monne Larsson, pedagog i Skärholmens för-
samling och gift med
Jonas Gräslund, präst i Ekerö
Internationella gruppen i Ekerö pastorat

Gud, välsigna oss i vårens tid,
att vi gläds över varje
grönskande knopp, 
varje timme av ljus, 
varje vårlig bris.
Gud, välsigna vår pånyttfödelse.

konsert

BR

konsert



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

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

Accepterat pris: 4 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

189KVM Ekerö Närlunda, Vinkelvägen 2

Typ: Villa Byggår: 1941  Boarea: 134 kvm 

Biarea: 55 kvm Rum: 7 Tomt: 2 092 kvm 

Energideklaration: 161 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

-FANTASTISK UTSIKT- Underbart hus m högt insynsskyddat läge o en fantastisk utsikt. 2092 
kvm avstyckningsbar tomt. Totalt 189 kvm, fördelat på 6 rok. Idag 3 sovrum, 2 allrum o dusch-
rum m bastu. Genomgående ljus modern färgsättning. Stor altan med panoramautsikt i v-läge.

Accepterat pris: 4 495 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

218KVM Ekerö Väsby, Vickervägen 10

Typ: Villa Byggår: 1975  Boarea: 204 kvm 

Biarea: 14 kvm Rum: 7 Tomt: 952 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

-MÅNGA SOVRUM- Tillbyggd 1,5 plansvilla om tot 218 kvm mitt i trevligt villaområde. 5 bra 
sovrum, fint kök öppet mot v-rum med öppenspis + extra allrum. 3 badrum o sep groventré. 
Fin trädgård med utespa o flera uteplatser. Garage med sep förrådsdel. Bra skick. Ringmärkt!

Accepterat pris: 4 650 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

240KVM Ekerö Lundhagen, Smultronvägen 15

Typ: Villa Byggår: 1975  Boarea: 159 kvm 

Biarea: 81 kvm Rum: 8 Tomt: 1 244 kvm 

Energideklaration: 49 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se

-ETAGEVILLA- om totalt 240 kvm med fin sjöutsikt i populära Lundhagen. 7-8 rok varav 4-6 
sovrum, stora levnadsytor och gillestuga. Bergvärme ger låga driftkostnader. Tomten vetter del-
vis mot allmänning och har ett flertal möjliga uteplatser varav de flesta med sjöutsikt. Garage.

Accepterat pris: 5 690 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

157KVM Ekerö Sandudden, Sandkilsvägen 7

Typ: Villa Byggår: 2009  Boarea: 157 kvm 

Biarea: 10 kvm Rum: 5 Tomt: 1 008 kvm 

Energideklaration: 78 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

-HÄRLIGT LJUSFLÖDE- i modern villa om 5 rok, kaklade våtrum, bastu och sep. tvättstuga. 
Fantastiskt fint läge invid Mälarens strand, med plan lekvänlig trädg.tomt som gränsar mot 
grönområde. Stor takterrass och altan med sol hela dagen. Carport, förråd och friggebod.



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

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

Accepterat pris: 1 950 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

1 194KVM Ekerö Skärvik, Ledungsvägen 22

Typ: Villatomt 

Tomt: 1 194 kvm

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

150KVM Färingsö Hilleshög, Hilleshögsvägen 20

Typ: Villa Byggår: 1929  Boarea: 130 kvm 

Biarea: 20 kvm Rum: 5 Tomt: 2 140 kvm 

Energideklaration: 186 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se

Accepterat pris: 1 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

113KVM Adelsö Stenby, Marielundsvägen 1

Typ: Villa Byggår: 1976  Boarea: 113 kvm 

Rum: 4 Tomt: 1 684 kvm 

Energideklaration: 164 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se Accepterat pris: 1 450 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

96KVM Färingsö Stenhamra, Blåsbacksvägen 41

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1982 Boarea: 96 kvm 

Rum: 4 Avgift: 5 471 kr/mån Hiss: Nej 

Energideklaration: 114 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 4 550 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

145KVM Färingsö Troxhammar, Troxhammar Byväg 25

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

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

Accepterat pris: 6 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

200KVM Ekerö Skärvik, Almedalsvägen 1

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

-EGEN BRYGGA- Supercharmigt hus ett stenkast från Mälaren. Här får du stora härliga um-
gängesytor i öppen planlösning o braskamin. 3-5 sovrum + extra allrum. Helkaklade badrum 
och bastu. Stor fin hörntomt. Växthus och bra förråd. Del i egen brygga med bad och båtplats.



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

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

Accepterat pris: 5 650 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

142KVM Ekerö Sommarstad, Berghagsvägen 10

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

-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.

Accepterat pris: 2 775 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

111KVM Färingsö Ilända, Iländaskär 15

Typ: Villa Byggår: 1953  Boarea: 111 kvm 

Rum: 4 Tomt: 2 524 kvm 

Energideklaration: 176 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

-SJÖNÄRA- Båtplats strax invid huset. Charmig liten villa om 4 rok till-/ombyggd 2009. 3  
sovrum, vardagsrum med braskamin, modernt kök, kaklat duschrum. Fristående isolerat dubbel-
garage, ca 48 kvm. Stor altan i tre väderstreck. Ny vatten- och avloppsanläggning. Ringmärkt.

Accepterat pris: 2 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

140KVM Ekerö Älvnäs, Sidensvansvägen 24

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 Accepterat pris: 2 650 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

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

Accepterat pris: 2 750 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

180KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 23C

Typ: Radhus Byggår: 1971  Boarea: 120 kvm 

Biarea: 60 kvm Rum: 6 Tomt: 160 kvm 

Energideklaration: 75 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 4 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

203KVM Ekerö Tappsund, Paradisvägen 9

Typ: Villa Byggår: 1964  Boarea: 161 kvm 

Biarea: 42 kvm Rum: 5 Tomt: 910 kvm 

Energideklaration: 50 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se



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

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

Accepterat pris: 4 475 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

154KVM Färingsö Stenhamra, Galtuddsvägen 4

Typ: Villa Byggår: 2002  Boarea: 154 kvm 

Rum: 6 Tomt: 1 125 kvm 

Energideklaration: 136 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

-SJÖNÄRA OCH BÅTPLATS- Stor fin villa i mycket bra skick, 6 rum och kök + 2 våtrum -kaklat 
badrum 2013. Högt fritt läge och härlig utsikt. Arkitektritad trädgård/naturtomt. D-carport. 
Vinterb. gästhus. Attraktivt område invid Mälarens strand, båtbrygga,fina badställen. Besiktigad

Accepterat pris: 4 195 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

224KVM Ekerö Brunna, Brunnavägen 41

Typ: Villa Byggår: 1963  Boarea: 162 kvm 

Biarea: 62 kvm Rum: 6 Tomt: 920 kvm 

Energideklaration: 166 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 600 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

141KVM Ekerö Tappsund, Fredrikstrandsvägen 32A

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

Accepterat pris: 5 390 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

183KVM Färingsö Mörby, Färingsö Mörby Mörbyvägen 48

Typ: Villa Byggår: 2010  Boarea: 158 kvm 

Biarea: 25 kvm Rum: 7 Tomt: 1 003 kvm 

Energideklaration: 74 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 695 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

169KVM Ekerö Sundby, Labensky Plan 6

Typ: Villa Byggår: 1972  Boarea: 169 kvm 

Biarea: 43 kvm Rum: 6 Tomt: 964 kvm 

Energideklaration: 42 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 375 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

111KVM Ekerö Träkvista,  Hummelvretsvägen 8

Typ: Villa Byggår: 1967  Boarea: 111 kvm 

Rum: 4 Tomt: 282 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 125 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

111KVM Ekerö Sandudden, Siltgränd 27

Typ: Villa Byggår: 2000  Boarea: 111 kvm 

Rum: 5 Tomt: 315 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se



Helene får ofta frågan från vänner och bekanta om vem som är 
den absolut bästa mäklaren på Mälaröarna. Hon har aldrig 
samma svar. Alla våra mäklare på Mäklarringen är super
duktiga. Vem som passar för ett visst uppdrag beror på 
vem som frågar, vad det är för typ av bostad, var bostaden 
är belägen och hur målgruppen för potentiella köpare ser ut.

25 år i branschen

Reg. fastighetsmäklare och kontors
ägare till Mäklarringen Ekerö

Ring Helene, hon guidar dig till den bästa mäklaren för just din bostadsaffär. 

Kraven ni ställer på oss är precis de samma som vi ställer på 
oss själva varje dag – lite bättre och lite trevligare än alla 
andra. Vi har stor erfarenhet av Mälaröarna och förmedlar 
flest bostäder här på öarna. Ring Helene, 0708
så guidar hon dig till rätt mäklare för just dig och din bostad.

Ekerövägen 82

10  nyheter | 

KOMMUNEN | På årets 
första kommunfullmäktige-
möte den 26 mars, var det 
framförallt ett ärende som 
diskuterades länge. Det var 
att godkänna ett optionsav-
tal mellan Ekerö bostäder 
och aktiebolaget Borätt.

Mötets första punkt, att anta 
en VA-plan för kommunen, 
var ett stort ärende men av-
handlades fort. Kommunen 
har inte haft någon VA-plan 
tidigare men under årens 
lopp har behovet av en sådan 
visat sig allt mer. 

VA-planen antogs i ett en-
hälligt beslut. Andra ärenden 
på dagordningen var bland 
annat principer för parboen-
de i särskilda boendeformer 
och en interpellation gäl-
lande för- och nackdelar med 
ett reversibelt körfält på väg 
261 mellan Kanton och Nock-
ebybron. 

Det ärende som upptog en 
större del av möte gällde god-
kännande av optionsavtal 
mellan Ekerö bostäder och 
AB Borätt. Optionsavtalet, 
som tecknats mellan de två 
parterna, gäller försäljning 
av mark för exploatering och 
bebyggelse av området kring 
Wrangels väg där Ekerö bo-
städer planerar att själv bygga 
68 hyresrätter. Meningen är 
att AB Borätt, som är ett dot-

terbolag i JM-koncernen, ska 
bygga upp till 120 bostadsrät-
ter. 

Optionsavtalet innebär dels 
försäljningen av mark, dels 
att det ska ske en byggnation 
i området. Ekerö bostäder har 
vänt sig till ägaren, det vill 
säga Ekerö kommun, för att 
få optionsavtalet godkänt i 
enlighet med gällande ägar-
direktiv.

– Kommunstyrelsen har 
gett sin välsignelse till detta. 
Vi tror att det kommer att 
vara bra för bostadsbolaget, 
invånarna och bra för utveck-
lingen av detta centrumnära 
område, sa Peter Carpelan.

De delar av området som 
idag ägs av kommunen ska 
i ett första steg förvärvas av 
Ekerö bostäder för att sedan 
ingå i det förvärv som Borätt 
genomför.

Före detta oppositionsrå-
det Ulrik Andersen (S) ställ-
de sig i talarstolen, något han 
inte gjort på länge och som 
han påpekade att han i rollen 
som presidieledamot under 
två år försökt låta bli. Men på 
detta möte nyttjade han is-
tället sin plats som ordinarie 
fullmäktigeledamot på den 
socialdemokratiska gruppens 
vägnar. 

– Det är i det närmaste en 
högtidlig stund att kunna 
samlas kring det här försla-

get som är en förlöpare till 
en utomordentligt god ambi-
tion, som det har tagit i viss 
mån allt för lång tid för oss 
att komma fram till. Men 
när vi nu gör det så sker det i 
god enighet, vilket är alldeles 
utomordentligt, sa Ulrik An-
dersen. 

Förslagets tre att-satser löd:
1. Fullmäktige beslutar 

att godkänna optionsavtalet 
mellan AB Ekerö bostäder 
och AB Borätt.

2. Kommunfullmäktige 
uppdrar åt Ekerö bostäder att 
genomföra affären i huvud-
sak i överensstämmelse med 
optionsavtalet och återkom-
ma till fullmäktige för slutligt 
godkännande av affären.

3. Fullmäktige ges direktiv 
till styrelsen för AB Ekerö 
bostäder att 14 miljoner kro-
nor av det beräknade net-
toöverskottet från affären 
ska överföras till ägaren efter 

genomförd affär. Detta under 
förutsättning att affären ge-
nomförs i enlighet med op-
tionsavtalet.

Socialdemokraterna yrkade 
bifall på de två första satser-
na, men yrkade avslag på den 
tredje.

– Jag delar inte tolkningen 
av den lagstiftning som Peter 
Carpelan lutar sig mot, näm-
ligen att det är en tvingande 
regel att realisationsvinstför-
delningen ska ske på det sätt 
som det här förslaget gett 
uttryck för. Det är en möj-
liggörande skrivning i lagen 
om detta. Sedan gillar jag 
inte arbetssättet. Hade den 
här diskussionen legat fast 
som en grund för hela verk-
samheten under tid, hade det 
möjligen varit en mera seriös 
diskussion om hur man ska 
se på avkastningskrav mellan 
ägaren mot bolaget. Men här 
hoppar man på de tuvor som 
är intressanta materiellt och 
ekonomiskt sett och lanserar 
ett sådant här direktiv, lös-
ryckt ur sitt sammanhang. 

Krister Skånberg (MP) yr-
kade från miljöpartiets sida, 
bifall på alla tre att-satserna.

– Jag kan också ha massor 
med synpunkter på hur man 
fördelar vinsterna, men nu 
är det viktigt att vi blir klara 
med det här beslutet. 

Inger Blomberg, Ö-partiet 
poängterade att partiet haft 
svårt att kunna sätta sig in i 
ärendet.

– Eftersom vi inte sitter i 
vare sig KSAU eller i Ekerö 
bostäders styrelse, har vi inte 
haft tillgång till all informa-
tion. Men Ö-partiet vill att 
det byggs hyresrätter fram-
förallt och vi vill inte vara 
någon bromskloss. Vi yrkar 
bifall till första och andra 
att-satsen men i likhet med 
socialdemokraterna, yrkar vi 
avslag på den tredje.

Peter Carpelan replikerade 
beträffande punkten tre att 
ägaren, det vill säga Ekerö 
kommun, måste säga vad 
som gäller rörande överfö-
rande av pengar i samband 
med att beslutet om avtalet 
tas och inte i efterhand.

– Ägardirektiven säger 
också att högsta, möjliga ut-
delning  ska ges till ägaren. 
Det innebär att det förslag 
som ligger nu gör att Ekerö 
bostäder kan möjliggöra sitt 
projekt men skattebetalarna 

i kommunen får också del 
av det här. Sedan kan en 
och annan styrelseledamot 
i bolaget tala sig varm för 
sitt bolag, men vi som sitter 
i fullmäktige måste ta det 
övergripande ansvaret för 
hela kommunen. I annat fall 
måste det bli en återremiss 
av det här och då blir hela 
projektet fördröjt, sa Peter 
Carpelan.

Ulrik Andersen ville inte 
tillåta att diskussionerna 
om avkastningens fördel-
ning skulle stjälpa behovet 
av bostadsprojektet.

– Då tar den socialde-
mokratiska gruppen fasta 
på det som står i den andra 
satsen att Ekerö bostäders 
styrelse bemyndigas att i 
huvudsak, i överensstäm-
melse med optionsavtalet, 
återkomma till kommun-
fullmäktige för slutgiltigt 
godkännande av affären. 
Mot den bakgrunden att 
det fortfarande finns saker 
att diskutera, lägger vi oss i 
frågan om ett säryrkande på 
punkt tre.

Också Ö-partiet drog till-
baka sin avslagsyrkan med 
motiveringen att det som är 
viktigast är att det byggs fler 
bostäder och då framförallt, 
hyresrätter.

                             EWA LINNROS

Avtal för vidare byggplaner på gång

”Vi tror att det 
kommer att vara 
bra för bostads-
bolaget, invå-
narna och bra för 
utvecklingen av 
detta centrumnära 
område”

”...här hoppar man 
på de tuvor som är 
intressanta 
materiellt och 
ekonomiskt sett...” 



Eftersökt läge!
Smakfullt och
barnvänligt...

Pris 3.475.000 kr  / bud Kvm 124+6
Visas Sön 14/4 13.00-14.00 & tis 16/4 18.00-18.30
Niklas Bergsten 08-560 304 22 , 070-418 00 11

EKERÖ TAPPSTRÖM - TAPPSTRÖMSVÄGEN 68

Fritt läge. Stilfullt
renoverat & till-
byggt. Mälarnära.

Pris 3.750.000 kr / bud Kvm 120
Visas Ring för visningstid.
Niklas Bergsten 08-560 304 22, 070-418 00 11

EKERÖ SANDUDDEN - SANDGRÄND 3

Energiprestanda 133 kWh/m², år

Såld!

Trivsamt atriumhus i lugnt
barnvänligt läge!

Fastigheten såld. Ring oss
för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ HUMMELVRETEN
TENNISGRÄND 1

Såld!

Härlig familjevilla i
barnvänlig idyll!

Fastigheten såld. Ring oss
för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ NÄRLUNDA
ÅKERÖVÄGEN 6

Såld! Visning inställd!

Härligt SV-läge, sjöglimt.
Stor tomt med byggrätt.
 

Fastigheten såld. Ring för
mer information.
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ ÄLBY
HAGTORNSVÄGEN 24

Såld!

Barnvänligt lugnt läge invid
grönområde & nära skola.

Fastigheten såld. Ring för
mer information.
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ GRÄSÅKER
GRÄSÅKERSVÄGEN 41E

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

FÄRINGSÖ STENHAMRA
HAMPUSVÄGEN

Vill du göra en bästsäljare?
Kontakta mig redan idag!

niklas.bergsten@
husmanhagberg.se
070-418 00 11

NIKLAS BERGSTEN -
DRIVEN MÄKLARE MED
GOD LOKALKÄNNEDOM!

Till salu eller såld?

 Vi får bostäder sålda, oavsett marknadsläge. Välkommen att bli nöjd du också!

Stilfull villa i högt
Mälarläge. Trappa
ner till stranden...

Pris 4.995.000 kr / bud Kvm 163
Visas Sön 7/4 14.00-15.00 & tis 9/4 18.15-19.00
Niklas Bergsten 08-560 304 22 , 070-418 00 11

EKERÖ ÄLVNÄS - KOLTRASTVÄGEN 15

Sälja villa? Fri värdering,
tips och råd.

hakan.jansson@
husmanhagberg.se
070-814 12 12

HÅKAN JANSSON -
RUTINERAD MÄKLARE 
MED MÅNGA NÖJDA
KUNDER!

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

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

www.husmanhagberg.se
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KOMMUNEN | Den gransk-
ning som Mälaröarnas 
nyheter har gjort vad 
beträffar OVK (obligato-
risk ventilationskontroll) 
i kommunens skolor, har 
utmynnat i ett flertal frågor 
kring hur väl kommunens 
egna kontroller fungerar. 
Protokoll som inte fanns 
visade sig ändå finnas, var-
för visste inte alla instan-
ser på kommunen om att 
och var de fanns? Branden 
i ventilationen i kontorshu-
set Stranden, hur gick den 
till då OVK blivit godkänd 
bara några månader tidi-
gare?

Hösten 2012 började MN en 
granskning av hur kommu-
nen sköter den obligatoriska 
ventilationskontrollen, så 
kallad OVK, i sina fastighe-
ter. Förutom lång åtgärds-
hantering och även i vissa 
fall, felaktigt ifyllda proto-
koll, saknades även OVK-
protokoll från längre bak i 
tiden. 

Då redaktionen önskade ta 
del av tidigare godkända be-
siktningar av ett flertal sko-
lor i kommunen, blev svaret 
från tekniska kontoret samt 
statsarkitektkontoret, att det 
inte fanns några besiktnings-
protokoll för perioden mel-
lan 1997-2011. 

Än mer förvirrat visade 
det sig vara då redaktionen 
kontaktade kommunens 
byggnadsnämnd. Här vi-
sade det sig att de inte hade 
tagit del av de senaste OVK-

protokollen, gjorda 2011, där 
samtliga skolor underkänts, 
trots att de ska ”fullgöra 
kommunens uppgifter en-
ligt plan- och bygglagen och 
ha de närmaste inseendet 
över byggnadsverksamhe-
ten”.

Byggnadsnämndens ord-
förande Lennart Nilsson (M) 
svarade att man helt enkelt 
inte skapat några bra rutiner 
för att följa upp OVK-be-
siktningarna, men att man 
nu skulle åtgärda detta. Han 
sa även att på något vis hade 
tekniska kontoret behållit 
besiktningsprotokollen för 
sig själva och inte delgett 
statsarkitektkontoret dem. 

Hur var det då med de 
”försvunna” protokollen? 
Jo, efter en första sväng 
med byggnadsnämnden 
om detta, fick redaktionen 
veta att det fanns protokoll 
i stadsarkitektkontorets ar-
kiv, men bara fram till 1997. 
När MN önskade ta del av 
protokoll efter 1997 svarade 
man på stadsarkitektkonto-
ret följande: “Efter närmare 
kontroll finns det överhu-
vudtaget inga dokument 
daterade 1997, alla är date-
rade januari 1996 .” 

Redaktionen tog yt-
terligare en vända med 
byggnadsnämnd, tekniska 
kontoret och stadsarkitekt-
kontoret med frågan hur det 
var möjligt att det saknas 
OVK-protokoll för skolorna 
för perioden 1997-2011? Då 
visade det sig att protokollen 

faktiskt fanns. Byggnads-
nämnden svarade:

” St adsarkitektkontoret 
för ett register över OVK-
objekt och protokoll under 
särskild OVK-modul i sitt 
ärendehanteringsprogram 
sedan slutet av 90-talet. I 
byggnadsnämndens arkiv 
finns alla protokoll samlade 
vad gäller OVK-besiktningar 
från 90-talet och framåt, så-
ledes även för de år du omn-
ämner, det vill säga, de är inte 
borta.”

Det är naturligtvis bra att 
protokollen faktiskt finns, 
men varför visste inte alla 
inblandade detta? Hur väl är 
kommunikationen och sam-
arbetet mellan kommunens 
olika instanser? Hur bra koll 
har man egentligen?

Ett svar kom från miljö-
nämndens ordförande Kjell-
Erik Börjesson:

”Kontoret för en löpande 
dialog med verksamheterna, 
produktionsledningen och 
tekniska kontoret om beho-
vet av åtgärder både på kort 
och på längre sikt för att sä-
kerställa en god inomhus-
miljö i dessa lokaler.”

När expeditionschefen på 
stadsarkitektkontoret un-
dersökt saken, visade det sig 
att protokollen fanns pre-
cis på avsedd plats i arkivet. 
Några svar på varför man 
inte haft koll på protokollen 
har inte kommit från teknis-
ka kontoret. Den informa-
tion som redaktionen har fått 
är att några skäl kan vara att 

kontoret dels har haft en viss 
personalomsättning, dels 
inte tidigare haft någon fast-
ighetsansvarig tjänsteman. 
Dessutom har man tidigare 
haft bristande kunnande 
kring kommunal- och för-
valtningsrätt och även bris-
ter i rutin kring hantering av 
handlingar. Numera finns en 
teknisk nämnd som försöker 
få ordning på allt detta. 

– Vi har använt en kon-
sult som är väldigt bra när 
det gäller den tekniska ut-
värderingen och kontrollen 
av fläktsystemen. Däremot 
har den administrativa de-
len inte varit så bra. Men jag 
är ganska trygg i att kontrol-
lerna är gjorda och utförda 

och att vi har jobbat undan 
de brister som funnits i den 
mån vi har hunnit med. Se-
dan var det naturligtvis en 
väldigt olycklig situation att 
ventilationen började brinna 
i just den lokalen som ni satt 
i, säger Adam Reuterskiöld, 
ordförande i tekniska nämn-
den. 

Oturligt nog stannade fläk-
ten i den byggnad där redak-
tionen satt. Då den åter sattes 
i bruk, tog det inte lång tid 
förrän den åter stannade och 
därefter började att brinna.

– Vår uppfattning är att 
det var en överhettning av 
värmebatteriet som ledde 
till rökutveckling från ett 

pyrande filter. Detta ledde 
säkerligen till en hel del 
partiklar i ventilationssys-
temet. Att besiktningen var 
godkänd är något som be-
siktningsföretaget måste stå 
för. Alla ventilationssystem 
innehåller damm trots filter 
och behöver därför ibland 
kanalrensas. Vi har ingen 
anledning att tvivla på den 
bedömning som Zetagraf 
gjorde då anläggningen god-
kändes i oktober förra året, 
säger Frank Renebo, fastig-
hetschef på kommunen.

Hur har det då gott med alla 
de åtgärder som måste göras 
i kommunens fastigheter för 
att ventilationen ska bli god-
känd? 

– Vi har gjort en förnyad 
genomgång av hur åtgärder på 
alla objekten kommer att kla-
ras av. Vissa objekt behöver 
varmare väder för att kunna 
byggas om. Dessa är sena-
relagda till maj och i ett fall 
ända till sommaren innan det 
blir helt klara. Majoriteten av 
objekten räknar vi dock fort-
farande att få klara till 31 mars, 
svarar Frank Renebo. 

MN:s redaktion har även 
ställt frågan till kommun-
styrelsen hur man ser på 
”oredan” och den bristande 
kommunikationen mellan 
de olika instanserna i kom-
munen. Kommunstyrelsen 
har dock inte inkommit med 
någon kommentar.

EWA LINNROS

EKEBYHOV | I Ekeby-
hovsparken är några av 
träden i dåligt skick. Tunga, 
halvt brutna grenar hänger 
och riskerar att falla, något 
som kan innebära en risk 
för de förbipasserande.

Annika Hjelm Lindeberg är 
sedan januari kommunens 
utemiljöförvaltare. 

– Jag har börjat titta och 
bilda mig en uppfattning 
och jag har bland annat varit 
kring Ekebyhovs slott. Just 
träden har jag en del syn-
punkter på. 

Det är Skogssällskapet 
som kommunen har avtal 
med att ha en viss röjning. 
Nu har Skogssällskapets 
kontaktperson gått i pen-
sion, därför väntar jag på en 
ny kontakt, berättar Annika 
Hjelm Lindeberg.

Det finns också en pla-
nering för själva skogen i 
Ekebyhov. Ett avtal skrevs 
i slutet av 2010 och en åter-
koppling ska göras efter två 
och fyra år, vilket innebär att 
tiden är inne för detta nu.

– Mitt första år kommer 
nog framförallt gå åt till att 
säkerställa utemiljöerna. Då 
har jag sagt att vi måste ta 
hand om riskträd. Det gäller 
då på allmänna platser som 
Ekebyhovsparken till exem-

pel, fortsätter Annika Hjelm 
Lindeberg.

Till sin hjälp har hon ett 
arbetslag. Tillsammans med 
dem kommer hon att göra en 
inspektion för att se vad som 
måste göras.

– Om man ser att det är 
något som är knäckt eller 
står väldigt på snedden så att 
man ser att rotsystemen har 
börjat att visa sig, då ska man 
dit med en gång. Här i kom-
munen tror jag att det ligger 
kvar mycket sedan Dagmar-

stormen. Det kräver att man 
ska säkerställa vissa farlighe-
ter, men sedan måste man 
också lägga fram ett program 
för hur man ska få bort fallna 
träd så att vi slipper exempel-
vis barkborrar. Men nu i bör-
jan blir det bara riskträd vi tar 
hand om.

Mer långsiktig krävs flera 
ingrepp för att få parken i god 
form igen. Arboretum (träd-
samling), allé och klonarkiv 
är det som tillhör det mest 
prioriterande. I klonarkivet 

växer träd från den tidigare 
fruktodlingsverksamheten 
som började så långt tillbaka 
som på 1600-talet, sida vid 
sida med nyplanterade hu-
vudsakligen uppländska lo-
kalsorter. 

– Jag kommer att ha ett för-
sta möte med klonarkivgrup-
pen i maj då även Sveriges 
lantbruksinstituts represen-
tant kommer till Stockholm, 
avslutar Annika Hjelm Lin-
deberg.

                            EWA LINNROS

Granskning väcker många frågor 

Flera träd i Ekebyhovs park i dåligt skick
KANTON | Två signalan-
läggningar på Ekerövägen, 
i korsningen Kvarnbacken 
och Kantongatan har bytts 
ut med nya anläggningar 
för att förbättra framkom-
ligheten för bilarna och för 
att ge kortare restid för 
bussarna. Men fotgängarna 
har fortfarande endast 20 
sekunders ”grön gubbe” vid 
samma trafikljus.

Det är två signalanläggningar 
vid Kanton på Lovö som un-
der hösten har bytts ut, då de 
inte fungerat optimalt och 
har haft en äldre styrmodell. 
Det är Trafikverket som i 
samarbete med Ekerö kom-
mun och Stockholm stad, 
bytt ut anläggningarna.

De nya trafikljusen ska 
fungera bättre med bland 
annat trafikräkning, trafik-
teknik, programmering och 
kommunikationsmöjlighe-
ter. Dessutom har signaler-
nas teknik för prioritering av 
bussar setts över och förbätt-
rats.

Allt detta sammantaget ger 
kortare restid med bussar och 
förbättrad framkomlighet för 
bilar på Ekerövägen. Men 
fotgängarnas situation är inte 
förbättrad. MN berättade för 
en månad sedan om svårig-
heterna för gående att passe-

ra övergångsstället i samma 
korsning med ”grön gubbe” 
i endast 20 sekunder. Här 
passerar bland annat många 
skolbarn och de får springa 
för att hinna över vägen.

Karin Stadler är projektle-
dare på Trafikverket. 

– Jag kan bara säga att när vi 
ser över trafiksignalerna hur 
de ska fungera, är det klart 
att man tar hänsyn till den 
gröntid som behövs för att ta 
sig över.

Martin Andersson är spe-
cialist på trafiksignaler på det 
mera teoretiska planet vid 
Trafikverket.

– Vad gäller Kanton så an-
tar vi att något hänt då vi 
egentligen har radardetek-
torer som ska förlänga grönt 
för fotgängarna en aning. Vi 
har bett om kontroller för 
att se över dels om det blivit 
någon ändring i senaste pro-
jekteringen av funktionerna, 
dels om det är något fel, sä-
ger Martin Andersson som 
också kommer att besöka 
anläggningarna på plats. Då 
kommer även trafikljusinter-
vallerna i korsningen Bryg-
gavägen/Ekerövägen, som 
MN också skrivit om tidigare, 
att kontrolleras. 

EWA LINNROS

Åtgärder av trafiksignaler

Brister i ventilationskontroller i skolorna, undermåliga besiktningspro-
tokoll, mycket lång åtgärdstid och en i det närmaste obefintlig kontroll 
av situationen från byggnadsnämnden, är några av de saker som fram-
kommit efter  Mälaröarnas nyheters granskning.

Brutna grenar på väg att falla av finns på flera av träden i Ekebyhovsparken. ”Riskträd” kommer man att ta 
hand om för att undvika att någon kommer till skada.                                       Foto: Ewa Linnros



FANTASTISKA 
JUBILEUMSERBJUDANDEN 

JUST DENNA HELG.
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Ulvsundavägen 21, Bromma, tel. 08 25 88 68 

DETTA
 

HÄNDER I BUTIKEN!

LÖRDAG
VI VISAR UGNENS FANTASTISKA FUNKTIONER.

SMÅ TILLTUGG BJUDS FRÅN UGNEN
KÖKSMONTÖR PÅ PLATS FÖR ATT BESVARA 

PÅ ERA FRÅGOR

UNDER HELGEN LOTTAR VI UT BLAND BESÖKARNA EN ELECTROLUX 
ERGORAPIDO 2IN1 DAMMSUGARE. VÄRDE 1690 KR.

SÖNDAG

MASKINPAKET GRANITBÄNKSKIVOR IITTALA HARD FACE MAGISSO

4900 kr -50 % PÅ KÖPET PRESENT
TILL DE 50 FÖRSTA KÖKSKUNDERNA. 
AEG ELLER SIEMENS MASKINPAKET 

TILL 4900 KR. VÄRDE 29.710 KR

DE 50 SNABBASTE 
KÖKSKUNDERNA FÅR 

GRANITBÄNKSKIVOR TILL -50%

50 FÖRSTA KÖKSKUNDERNA 
FÅR IITTALA HARD FACE
KASTRULL SET PÅ KÖPET.

TÅRTSPADE.
VÄRDE 299 KR

ERBJUDANDE ERBJUDANDE TILL DE 50 FÖRSTA! GÅVA TILL DIG+

PUUSTELLI KÖK FIRAR 15 ÅRS JUBILEUM 
I BROMMA
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TRÄKVISTA | Skolinspek-
tionen har gett Träkvista 
skola bakläxa när det gäl-
ler behandlingen av en 
elev som tidigare gått på 
skolan. 

Ärendet gäller en före detta 
elev på skolan som i sam-
band med utredning av ett 
mobbingärende bedöms ha 
blivit utsatt för kränkande 
behandling av skolan. Li-
kaså bedöms att skolan inte 
har utrett kränkningar som 
eleven upplever sig ha blivit 
utsatt för på det skyndsam-
ma sätt som de är skyldig att 
göra.

Ekerö kommun får i beslu-
tet, som fattades i mitten av 
mars, ett föreläggande om att 

vidta åtgärder för att se till att 
skolan följer skollagens krav 
på att motverka kränkande 
behandling. Innan den 15 
april ska de ha säkerställt att 
uppgifter om kränkande be-
handling utreds skyndsamt 
och att åtgärder vidtas för att 
förhindra att sådana inträffar. 
Kommunen ska dessutom se 
till att inte personal kränker 
elever i samband med att den 
typen av ärenden utreds.

– Det pågår redan en dia-
log mellan kommunen och 
skolans ledning för att utreda 
och formulera hur vi kan gå 
vidare. Till den 15 april kom-
mer vi ha formulerat en redo-
görelse för hur vi ska säker-
ställa att liknande händelser 
inte ska kunna hända igen, 

säger Mikael Caiman Lars-
son, produktionschef kom-
munens förskolor och skolor.

Skolinspektionens barn- 
och elevombud ska dessut-
om utreda förutsättningarna 
för att eleven ska kunna få 
skadestånd. 

Under 2012 har tre an-

mälningar om kränkande 
behandlingar kommit in till 
skolinspektionen från elever 
på skolorna i Ekerö kommun. 
I hela landet gjordes cirka 
3 000 anmälningar, en siffra 
som har stigit under senare 
år.

– Vi bedömer inte att 
missförhållandena har ökat 
utan snarare att det är be-
nägenheten att anmäla som 
har blivit större. De allra 
vanligaste anmälningarna 
som rör skolorna handlar 
om kränkande behandling, 
berättar Carina Larsson, 
pressekreterare på Skolin-
spektionen.

LO BÄCKLINDER

MÄLARÖARNA | Rapp-
orterna om att vargar 
setts på Mälaröarna 
fortsätter att komma in 
både till länsstyrelsen och 
till Mälaröarnas nyheter. 
Fortfarande finns dock 
inga bekräftade observa-
tioner.

För ett par nummer sedan 
skrev Mälaröarnas nyheter 
om vargobservationer som 
gjorts på Munsö, Adelsö 
och även Björkö under fe-
bruari månad. Då avfärdade 
länsstyrelsen det hela med 
hänvisning till att tre vargar, 
som vissa av observationerna 
gällde, aldrig vandrar tillsam-
mans.

Under senare tid har ett 
flertal observationer regist-
rerats på den hemsida läns-

styrelsen tillhandahåller 
för privatpersoner som har 
siktat rovdjur i naturen. Sju 
olika iakttagelser har gjorts. 
Två på Lovön, en vid Lindö 
tunnel, en på Gällstaö och 
tre i Stenhamra. Den senaste 
i Stenhamra gäller dessutom 
två vuxna vargar och halv-
vuxen valp som ska ha siktats 
bakom Konsum.

– Vi har inte hunnit utreda 
närmare helt enkelt, men jag 
ska prata med någon av våra 
kvalitetssäkrare eller spå-
rare för det vore naturligtvis 
intressant att följa upp när-
mare, säger Eva Hedberg, en-
heten för naturvård på läns-
styrelsen.

Hon tycker dock att det 
verkar otroligt att ingen 
ska ha fångat vargen eller 
vargarna på bild om de nu 

verkligen vandrar omkring 
på öarna. Hon hoppas på att 
kunna få in något fotografi 
för att ha mer att gå på i be-
dömningen.

– Om vi kan säkra att det 

finns varg i området eller om 
vi kan avfärda det, kommer 
informationen att läggas ut 
på vår hemsida, säger hon.

LO BÄCKLINDER

Träkvista skola får bakläxa
Elev anses ha blivit utsatt för kränkande behandling 

Vargrapporter fortsätter komma in

KOMMUNEN | För sjätte 
gången i ordningen deltog 
Ekerö kommun i Earth hour 
den 23 mars. Kommunhuset 
släcktes ner i vanlig ord-
ning, liksom ett stort antal 
skolor, förskolor och fritids-
gårdar.

Ekerö kommun var i år en 
bland 215 av landets 290 
kommuner som hade an-
mält sig till Earth hour på 
Världsnaturfondens hem-
sida. Sakta men säkert stiger 
antalet skolor, förskolor och 
fritidsgårdar som antar ut-
maningen att sätta fokus på 
miljöfrågor genom att släcka 
all belysning under en timme 
på kvällen.

– Många av kommunens 

skolor och förskolor har job-
bat klimatrelaterat under en 
hel vecka och vissa har haft 
en elfri dag. De har bland 
annat ritat händer med mil-
jölöften och letat energislu-
kare. Kommunhuset släcktes 
som vanligt ned under Earth 
hour förutom några lampor 
vid entrén som inte gick att 
släcka, berättar Johan Elfver, 
kommunens informations-
chef.

I hela Sverige hade nära 6 
000 privatpersoner, 1 000 
företag och nästintill 1 000 
skolor och förskolor anmält 
sig till klimatutmaningen 
som får mer uppmärksamhet 
för varje år.

LO BÄCKLINDER

Earth hour växer sakta 
men säkert från år till år

KOMMUNEN | Sedan slutet 
av februari kan föräldrar 
som har frågor eller funde-
ringar kring sitt föräldra-
skap få gratis hjälp av en 
nyinstiftad råd- och stöd-
mottagning i kommunens 
regi. 

Att vara förälder innebär 
att man ska kunna hand-
skas med allehanda små 
och stora spörsmål som rör 
ens barn. Inte alltid känner 

man sig väl rustad inför det 
och kan behöva prata med 
någon oberoende person 
med stora kunskaper om 
föräldraskapets vedermö-
dor.

– Det är väldigt många 
som ringer till socialkon-
toret och undrar över om 
man kan få hjälp och stött-
ning som förälder. Det var 
så tanken på en egen mot-
tagning i samarbete mellan 
skolan och socialtjänsten 

för just det ändamålet dök 
upp, berättar Johan Pehrs-
son, socialchef.

Han berättar att det nu 
finns två personer från 
skolornas resursteam och 
två familjebehandlare från 
socialkontoret knutna till 
enheten som har mottag-
ning två kvällar i veckan i 
ungdomsmott a gningens 
lokaler.

– Det är viktigt att poäng-
tera att det inte görs någon 

registrering i socialregistret 
utan man kan vara anonym 
om man vill, fortsätter han.

Verksamheten vänder sig 
till föräldrar som har barn i 
åldrarna 0 till 18 år och har 
funderingar kring sitt barn, 
barnets utveckling och 
barnuppfostran, men även 
kring den egna föräldrarol-
len. Frågorna behöver inte 
röra något allvarligt utan 
allt som rör familjeliv och 
föräldraskap går bra att ta 
upp.

Fokuset utgår alltid från 
barnet och kan innebära 

samtal med hela eller delar 
av familjen.

– Man kan få mellan ett 
och fem samtal, men det är 
inte fråga om behandling 
utan mer som stödsamtal, 
säger Johan Pehrsson och 
fortsätter:

– Man kan också bli hän-
visad vidare till andra in-
stanser om det är lämpligt.

LO BÄCKLINDER

Ny råd och stödmottagning för föräldrar

Färingsöhemmet certifierat
FÄRINGSÖ | Verksamheten vid Färingsöhemmet har efter en 
extern granskning blivit kvalitetscertifierat med god margi-
nal.
I motiveringen kan man bland annat läsa:

Äldreboendet har en trivsam och vänlig atmosfär där den 
enskilde boende står i centrum. Gott bemötande och hög 
integritet är ledord. De boende trivs och känner sig trygga.

Trots att inga bevis kunnat säkras och inga fotografier finns, fortsätter 
rapporterna om att vargar siktats på Mälaröarna att komma in till läns-
styrelsen.                        Foto: Länsstyrelsen

”Det pågår redan 
en dialog mellan 
kommunen och 
skolans ledning 
för att utreda och 
formulera hur vi 
kan gå vidare” 

Under 2012 har tre anmälningar om kränkande behandling kommit in 
till Skolinspektionen från Ekerö kommuns skolor. Nyligen konstatera-
des att en av dessa föregåtts av att en elev inte behandlas enligt skol-
lagens riktlinjer.                      Foto: Lo Bäcklinder

Lärlingsutbildning på distans
MÄLARÖARNA | Ekerö är en av de 33 kommuner där den som 
vill utbilda sig till telekomtekniker kan göra det på distans och 
praktisera på hemorten. Det är teknikserviceföretaget Rela-
com som erbjuder denna möjlighet. 

Efter att ha förutspått en brist på denna yrkesgrupp, då många 
beräknas gå i pension inom närmaste åren, startade företaget en 
pilotverksamhet för ett år sedan som föll väl ut. Nu har skolin-
spektionen godkänt att utbildningen startas på riksnivå.

Resandeanalys kan ge nya bussar
KOMMUNEN | Trafikförvaltningen vid Stockholms läns 
landsting och Ekerö kommun har beslutat att dela lika på kost-
naderna för en resandeanalys av nya busslinjer via färjan mel-
lan Jungfrusund och Slagsta. 

Tidigare analyser bedöms nu behöva uppdateras med ett 
framtidsperspektiv samt nya förutsättningar i form av juste-
rade linjealternativ, befolkningsprognoser och bedömd fram-
komlighet i kollektivtrafiken på Ekerö bland annat.

”Det är väldigt 
många som ringer 
till socialkontoret 
och undrar över om 
man kan få hjälp 
och stöttning”



      

Ekerö vårdcentral informerar

Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00

Kvällsmottagning: måndag och torsdag för akuta besök 17-20
Tidsbokning via telefon 560 375 00

Distriktssköterskorna: telefon 560 375 00
Vaccinationsmottagning: telefon 560 375 00

Diabetessköterska: telefon 560 375 30 måndag och onsdag kl 9.30-10

Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 123 407 50, 
Klädesvägen 12, plan 2, Bromma (brevid systembolaget)

Fax 560 375 49                 Återbudstelefon 560 375 70

EKERÖ VÅRDCENTRAL 
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00 www.ekerovardcentral.se

Välkommen till Ekerö Vårdcentral 
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst 

och har vårdavtal med Stockholms läns landsting

Vaccination mot fästingöverförd 
hjärninflammation (TBE)

14 april, 19 maj och 16 juni kl 12-16
Fästingsäsongen har börjat!

Nu har du möjlighet att vaccinera dig på torget i Ekerö Centrum
(vid dåligt väder håller vi till inne på vårdcentralen)

Priser: Barn t o m 15 år 300:-/dos, från 16 år och vuxna 400:-/dos
Fästingvaccinering på Ekerö vårdcentral bokas som vanligt på tel 560 375 00
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EKEBYHOV | Den 25 mars 
fylldes Ekebyhovs slotts 
salar av iPads, datorer och 
redovisning av allehanda 
IT-projekt som ägt rum 
under året i kommunens 
skolor.

– Mässan ordnar vi för att 
sprida idéer mellan sko-
lor och lärare. Vi tipsar till 
exempel om tjänster och 
program som kan vara an-
vändbara i undervisningen, 
berättar Björn Benbasat, 
kommunens centralt an-
ställda it-pedagog.

I sitt arbete hjälper han 
pedagoger på kommunens 
skolor att använda digitala 
verktyg och att utveckla 
sitt sätt att arbeta med in-
formationsteknik i under-
visningen. Många av dessa 
projekt blev presenterade 
under mässan. Lärare och 
elever från förskoleklassen i 
Sanduddens skola berättade 
och visade hur de skapat 
animerade sagor tillsam-
mans. Ett kreativt och in-
spirerande arbete som ut-
mynnar i att föräldrarna blir 
inbjudna till en filmkväll 

när alla filmerna är färdiga.
Projektet ”E-teens” i 

Ekebyhovsskolan berättade 
Björn Benbasat själv om. I 
det arbetet skulle åttonde-
klassare marknadsföra sin 
skola genom att locka för-
äldrar till mindre barn att 
välja just deras skola. De 
skulle identifiera föräld-
rarna som målgrupp och 
formulera det budskap som 
de ville förmedla genom att 
skapa lockande musik för 
dem.

– Vi kan dra stora lärdomar 
av att ungdomarnas enga-
gemang falnade mot slutet 
och att alla steg i projektet 
inte var helt lyckade, kon-
staterade han.

Att använda lego, iPad och 
datoriserade program i un-
dervisningen kunde man 
även lära sig mer om samt 
få en chans att prova det po-
pulära dataspelet Minecraft 
i en version speciellt avpas-
sad för skolmiljö.

– Genom att klassen spe-
lar tillsammans utan att 
några utomstående är med, 
kan läraren ha stor kontroll 

över spelet samt till exem-
pel lägga in matteuppgifter 
i spelet, berättade Rodrigo 
Paras, från Stenhamrasko-
lan.

Björn Benbasat räknar 
med att it-mässan återkom-
mer även nästa år.

LO BÄCKLINDER

It-mässa för utbyte 
av nya erfarenheter

TAPPSTRÖM | I Tapp-
strömsskolans bollhall 
ägde kommunens första 
ungdomsmässa rum fre-
dagen den 22 mars. Över 
tvåhundra ungdomar dök 
upp för att prova på och 
informera sig om allehanda 
aktiviteter och aktörer.

– Det fanns möjlighet att 
prova och titta på allt möjligt 
mellan klockan sju och elva 
på kvällen. Man kunde testa 
att spela basket med två kil-
lar ur U21-landslaget i basket, 
baka cupcakes, bryta arm, 
träffa polisen och söka som-
marjobb bland annat, berät-
tar Emily Sears, arbetsledare 
på Träkvista fritidsgård.

Tillsammans med kolle-
gorna inom kommunens fri-
tidsgårdar ligger hon bakom 
idén och förverkligandet av 
mässan som riktade sig till 
ungdomar från klass 6 upp 
till 20 år. Upplägget byggde 
på att alla aktörer ställde upp 
gratis för att kunna hålla in-

trädet fritt för ungdomarna.
Emily Sears känner sig jät-

tenöjd med deltagarantalet 
som var nära dubbelt mot 
vad hon och kollegornas vå-
gat hoppas på.

– Det var många som visade 
sin uppskattning och det var 
till och med en förälder som 
sa till mig att hon var stolt 
över att bo på Ekerö när hon 
besökte mässan och såg vad 
som ordnas för ungdomarna. 
Då kände jag att det var värt 
allt jobb, fortsätter hon.

Trots att hon knappt har 
hunnit återhämta sig efter 
för- och efterarbetet smider 
hon och kollegorna redan 
planer inför nästa mässa. 
Minst en mässa per år tänker 
de sig framöver och troligtvis 
kommer upplägget vara lik-
nande som i år.

– Kanske försöker vi få det 
ännu lite bredare och få in lite 
mer happenings under kväl-
len.

LO BÄCKLINDER

Lyckad ungdomsmässa

Tim Dagerstam och Ida Nyström från Sanduddens förskoleklass berät-
tade och visade tillsammans med sina lärare hur de har gjort animerade 
sagofilmer med inspiration från klassiska sagor.             Foto: Lo Bäcklinder

”Vi tipsar till 
exempel om 
tjänster och 
program som kan 
vara användbara i 
undervisningen”

Musik och mingel var ett par av inslagen på den välbesökta ungdoms-
mässan.         Foto: Anne-Charlotte Lundell

STENHAMRA
GYM&REHAB

Välkommen in och titta på vår anläggning mitt i Stenhamra! 
Öppet hus varje måndag mellan 18:00 och 20:00.

Vi erbjuder styrketräning, rehabträning, sjukgymnastik, 
naprapat, massage, personlig träning och solarium. 

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00

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

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

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.

NY BUTIK
ALVIKS TORG!

Upplev fåglarna i Tornedalen 
                         och på Öland

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

ÖLAND  26-28 april tjejgrupp  29 april-1 maj mixgrupp

TORNEDALEN  5-9 juni tjejgrupp  10-14 juni mixgrupp
  

gigisahlstrand.wordpress.com Foto: Göran Forsberg



Utnyttja 
dina 
rabatter!

Erbjudandet gäller t. o. m 17/4 -13 mot 
inlämnande av kupongen hos OKQ8 Ekerö, 
Åkerstigen 22. Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

Kundens namn

50% rabatt 
på släphyra.
Vid bokning av minst 1 dygn
Ord pris från 329:-/dygn

Erbjudandet gäller t. o. m 17/4 -13 mot 
inlämnande av kupongen hos OKQ8 Ekerö, 
Åkerstigen 22. Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

Kundens namn

50 % rabatt 
på biltvätt.
Gäller tvättprogram Renast 
och X-Shine eller på tid i vår 
Tvätta Själv-hall. 
Ord pris upp till 295:-

Erbjudandet gäller t. o. m 17/4 -13 mot 
inlämnande av kupongen hos OKQ8 Ekerö, 
Åkerstigen 22. Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

Kundens namn

Korv med bröd 
& dryck 15:-
Gäller kokt/grillad korv & valfri dryck 50 cl. 
Ordinarie pris: 38:-

För hela livet med bilen

OKQ8 Ekerö, Åkerstigen 22. Tel 08-560 305 09.

Mån–fre 6–22. Lör–sön 8–22. okq8.se

Kom och fi ra 
vår nyrenoverade 
station!
Vår station är nu klar och det vill vi fi ra tillsammans

med dig. Under helgen 12–14 april har vi många 

bra erbjudanden för dig och din bil. 

Tre enkla sätt att vara en hållbar bilist i vår:

Ta väl hand om din bil. Rost fäster inte lika lätt på din bil när 

den är ren och fi n. Vilket ökar chanserna till att din bil får ett 

långt och friskt liv. 

Tvätta din bil hos oss, så bidrar du inte till statistiken som 

säger att 2 000 ton olja och 5 ton tungmetaller rinner ut i 

naturen med tvättvattnet varje år. Våra Tvätta Själv-hallar 

och vår Biltvätt har alla reningsverk och oljeavskiljare. 

Vi använder bara Svanenmärkta bilvårdsprodukter.

Använd hållbara bilvårdsprodukter! Hos oss på OKQ8 

hittar du gott om Svanenmärkta bilvårdsprodukter.

Varmt välkommen önskar

Willy & Agneta



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, daglig-

Marknads-/
webbadministratör
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 in-
tresserad av att arbeta brett och med kontakter har du 
alla möjligheter att utvecklas och öka din kunskap! 
 

Du har dokumenterad IT-erfarenhet 
och du har även arbetat med marknads- och säljakti-
viteter. 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 

Arbetstid: Heltid. Provtjänstgöring tillämpas. 
Tillträde omgående.
Lön: Fast lön
Placering: Vi arbetar i lantlig miljö i Skå.

 Lena Söder, VD tel 08-210161 
eller e-post: lena.soder@spannfod.se
Ansökan: Ansökan skall innehålla personlig beskriv-
ning, CV samt betygskopior. 
Skickas senast 2013-04-08 till: 
Att: Lena Söder, Spannfod AB, Box 20, 178 21 Ekerö

Jungfrusunds Skärgårdsstad

 

   i vår butik www.artofveda.com

   vid Jungfrusunds Skärgårdsstad

Alla kan skapa!

UNNA DIG!

Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44 
www.salongl-ekerö.se

T h B tik b

Nu kan du boka
 tid via nätet!

  

Bort med RYNKOR och
 oönskade FETTDEPÅER

Boka rynkreducering 3 behandlingar 
eller boka fettreducering 4 behandlingar

och denna annons ger dig 

1500:- rabatt  på ord.pris på valfritt paket 
Erbj gäller endast mot uppvisande av denna annons t o m 31/5 -13 

Nybörjarkurs 
som ger grönt kort

Vuxen 1.995 kr
Barn/ungdom 1.595 kr

www.troxhammargk.se

Årsmedlemskap 2013 
från 3.500 kr

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta 
det alternativ som passar dig!

08-564 206 00  
kansli@troxhammargk.se
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MÄLARÖARNA | Trad-
itionellt går kampan-
jerna för TBE (Tick borne 
Encephalitis/Fästingburen 
hjärninflammation)-vacci-
nationer igång som star-
kast i juni, men fästingarna 
vaknar tidigare än så och 
det är god idé att vaccinera 
sig redan nu.

På vårdcentralerna på Mä-
laröarna drar  vaccineringen 
igång redan i april.

– TBE är ett lokalt folkhäl-
soproblem, då antalet TBE-
fall på Mälaröarna är mycket 
högt, säger Marcus Ahl som 
är infektionsläkare på infek-
tionskliniken på Karolinska 
i Huddinge och även arbetar 
på Stenhamra vårdcentral.

Det är däremot långt ifrån 
alla fästingar som bär på smit-
tan. TBE-smittan är ett virus.

Viruset finns i fästingens 
bett, saliv och magsaft som 
den använder då den biter för 
att förhindra att blodet ska 
koagulera. Det innebär att så 
fort fästinger biter och kom-
mer in i huden där det finns 
blod, kan viruset överföras. 
Detta till skillnad mot borre-
liasmittan som är en bakterie. 
Där säger man att det finns en 
tidsaspekt och det kan ta tim-
mar upp till ett dygn innan 
smittan överförs.

Borrelia går att behandla 

med antibiotika eller penicil-
lin, men för TBE finns ingen 
behandling. TBE  yttrar sig 
först lite som en influensa, 
men utan luftvägssymptom, 
snuva eller hosta utan bara 
sjukdomskänsla, feber och 
lätt huvudvärk.

– Det stadiet kan vara ganska 
diffust och kan sitta i ett par 
dagar upp till en vecka. Sedan 
brukar det vara ett fritt inter-
vall som kan röra sig om nå-
gon dag eller några dygn, där 
man känner sig bättre för att 
sedan återinsjukna. Då kom-
mer den så kallade hjärn-
inflammationen när man 
får kraftig huvudvärk, säger 
Marcus Ahl.

I detta stadium kommer 
febern åter. Det är den här 
andra delen av sjukdomen 
som är farlig. Här är det 
hjärncellerna som är infek-
terade och man får inflam-
mation i dem. 
– För TBE finns ingen be-

handling, det är endast 
stödjande vård. På sjukhus 
får man bara smärtlindring, 
dropp och annan understöd-
jande behandling, säger Mar-
cus Ahl.

Det ställs mellan 200 och 
250 TBE-diagnoser per år i 
Sverige. 2012 låg den siffran 
på 287 fall i hela landet varav 
140 fall var i Stockholm.

 Av dessa är det mellan 30 
och 40 procent som får neu-
rologiska skador. 

– Det finns de som får så 
svåra hjärnskador att de ald-
rig vaknar upp till sin gamla 
person. Skadorna vid TBE 
utgörs av nedsättning av 
kognitiv förmåga, det vill 
säga försämrad koncentra-
tionsförmåga, svårigheter att 
klara av arbete och familjeliv 
på grund utav hjärnskador. 
Sådana fall har jag träffat på 
flera stycken här ute på öar-
na. De har blivit tvungna att 
sluta jobba för att de har fått 
en neurologisk nedsättning, 
berättar Marcus Ahl.

Dessa subtila hjärnskador 
som är vanliga, drabbar upp 
emot 40 procent av fallen. De 
allvarligaste fallen drabbas av 
förlamningar, skador på tal, 
hörsel eller liknande. Dödlig-
heten ligger kring 0,5 till en 
procent. 
– Det är en otäck sjukdom 

och 40 procent får kvarstå-
ende men, en del dör av den. 
Men vaccinationen är väldigt 
bra och efter grundvaccina-
tion har man ett gott skydd, 
poängterar Marcus Ahl.

Grundvaccinationen består 
av tre doser. Vanligtvis får 
man två doser med en till tre 
månaders mellanrum. Tredje 
dosen ska tas fem till tolv 
månader efter dos två. För att 
sedan behålla skyddet är det 
viktig att komma ihåg att ta en 
påfyllnadsdos vart tredje till 
femte år, beroende på ålder. 
Äldre personer ska vaccinera 
sig med tätare intervaller.

Små barn, i synnerhet barn 
under tre år, som insjuknar 

i TBE får i regel lindrigare 
symptom än vuxna och där-
för är vaccination mindre 
angelägen i denna ålders-
grupp. Rekommendation 
för att börja vaccinera barn 
är från 3-7 års ålder efter in-
dividuell bedömning. Barn 
mellan 3-7 års ålder drab-
bas mera sällan av allvar-
liga följder. Genomgången 
TBE-infektion ger livslång 
immunitet.

Fästingarna vaknar och 
börjar bli aktiva vid fyra, 
fem plusgrader. Det innebär 
att man någon gång i april, 
maj kan stöta på fästingar.

– Vi har så otroligt myck-
et fall på Mälaröarna, relate-
rat till en liten befolkning. 

Därför anser jag att vaccina-
tionskampanjerna är myck-
et viktiga. Kan man minska 
antal fall, då kan man spara 
ett par, förstörda liv, avslu-
tar Marcus Ahl.

Under tre söndagar har 
Ekerö vårdcentral drop 
in-vaccination på torget i 
Ekerö centrum för just fäs-
tingvaccination. Detta sker 
14 april, 19 maj och 16 juni 
mellan klockan 12 och 16. 
Vårdcentralen i Stenhamra 
har också drop in inne på 
vårdcentralen lördagarna 
den 6 och 13 april samt 4 
och 25 maj mellan klockan 
10 och 14.

                             EWA LINNROS

Hög tid för TBE-vaccination 

Även om det är långt ifrån alla fästingar som bär på TBE-smittan, är det mycket viktigt att vaccinera sig. På 
Mälaröarna har många fall diagnostiserats.                                                   Foto: Kenneth Bengtsson

”Det är en otäck 
sjukdom och 40 
procent får kvar-
stående men, en 
del dör av den.” 



Nu blir Sveriges tryggaste 
värmepumpar ännu tryggare. 

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.

www.ivt.se

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se 
Skå industriby, 179 75 Skå
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Med en vision om ett samhälle 
där alla får komma till sin rätt, 
rör sig Lennart Karlsson mellan 
livets olika arenor. Trots att han 
numer helt saknar syn kan han 
ändå uppskatta vackra bilder och 
har behållit sitt intresse för de 
estetiska sidorna av livet. 

Med ett stort leende och utsträckt 
hand tar Lennart emot i sitt hem i 
Träkvista där han rör sig utan några 
större hinder. Fixar en kopp kaffe, tar 
trappan till övervåningen i stora kliv 
för att hämta något och dirigerar sin 
ledarhund Soya att lägga sig och vila 
när hon hälsat fint. Inte heller har han 
några problem med att gå till buss-
hållplatsen på Ekerövägen för att åka 
vidare till jobbet i stan. 

Han är generös med sina privata 
upplevelser av att vara synskadad, 
men är även van att inte bara tala i 
egen sak utan som företrädare för en 
större grupp.

– Jag jobbar på Synskadades riks-
förbund i Stockholm med påver-
kansarbete och för att synskadade 
ska ha full delaktighet i samhället. 
Det handlar bland annat om att den 
fysiska miljön ska fungera bra även 
för oss. I mitt jobb för jag till exem-
pel mycket diskussioner med SL och 
landstinget för att påverka kollektiv-
trafikfrågor.

Han berättar om de förbättringar 
som gjorts under senare år och hur 
de underlättar för synskadade att 
använda sig av kollektivtrafiken. 
Talande informationsskyltar i tun-
nelbanan, standardiserade kännbara 
markeringar som talar om hur långt 
från perrongkanten man befinner 
sig och en knapp för talande bussin-
fo i busskurer är några exempel på 
det som fungerar idag. Sådana fanns 
inte alls för tio år sedan.

Själv använder han sig oftast av 
kollektivtrafiken när han åker till sitt 
arbete i centrala Stockholm och han 
tar då både Soya och sin vita käpp till 
hjälp. För det mesta går resan prick-
fritt, men det finns mycket som kan 
ställa till det.

– Om det till exempel har snöat så 
att trottoarkanterna försvunnit tap-
par jag alla mina navigeringspunkter. 
Och om jag helt plötsligt stöter på en 
snövall, vet jag inte om jag ska försö-
ka kliva över den eller gå runt.

För den som inte ser räcker det med 
att gå en halvmeter fel för att tappa 
orienteringen. Det skapar oro och gör 
att man blir beroende av andra män-

niskor för att komma rätt. Har Len-
nart Soya med sig kan hon dock ofta 
hjälpa honom att hamna på rätt kurs 
igen.

Redan när Lennart föddes var hans 
syn dålig. Efter att ha klarat sig förhål-
landevis obehindrat, men med di-
verse hjälpmedel, under uppväxten, 
försämrades synen dramatiskt för att 
slutligen helt försvinna för lite mer än 
tio år sedan.

– Det sista jag kommer ihåg att jag 
såg var när World Trade Center föll 
den 11 september 2001, säger han ve-
modigt.

När synen var helt borta tvingades 
Lennart konstatera att livet med ens 
förändrats ganska radikalt.

– Det svåraste är inte det praktiska 
utan det psykologiska arbetet med att 
acceptera att man inte längre kan göra 
allt det man är van vid. Det tar sin 
tid, men sen får man börja återerövra 
världen på nytt.

Trots att han framstår som lugn 
och systematisk menar han att tåla-
modet många gånger är lite för kort. 
Frustrationen växer till när saker inte 
går hans väg och vardagen hakar upp 
sig på grund av att han inte kan se. 
Han berättar utan självömkan om 
hur trött han kan vara efter att under 
en dag ha konfronterats med oändligt 
många situationer som måste lösas 
på olika sätt. 

I sitt arbete med att påverka dem 
som jobbar med samhällsplanering 
har han nytta av sina studier i psy-
kologi och retorik. Han vet en hel del 
om hur människor fungerar och vad 
som styr oss alla oavsett om vi ser el-
ler inte.

– Känslan av att ha kontroll är en 
universell källa till välbefinnande och 
när man inte själv kan se sin omgiv-
ning kan det skapa mycket oro, kon-
staterar han.

Den tanken samsas med en annan 
grundläggande idé som han formule-
rar i enkla ordalag. 

– Jag anser att allt i samhället som 
riktar sig till allmänheten ska fungera 
även för den som använder hjälpme-
del. Det kräver att man har väldigt 

flexibla lösningar på till exempel 
webbsidor och att man för en dialog 
med de grupper som behöver anpass-
ningar.

Han berättar att de som har en utta-
lad synskada som påverkar vardagen 
är cirka en procent av befolkningen 
och att det är ungefär två miljoner 
svenskar som har någon form av 
funktionsnedsättning. Därför måste 
utvecklingen mot att myndighets-
kontakter, biljettbokningar och in-
formationssökning alltmer ske via 
datorer och internet granskas kritiskt 
och det behövs alternativa lösningar. 
Många webbsidor och e-tjänster är 
till exempel väldigt svåra för en syn-
skadad att använda.

Att Lennart har en sambo som är 
frilansande fotograf kan te sig som en 
ödets ironi om man stannar vid första 
tanken utan att tänka vidare. Dock 
visar det sig att de båda har ett stort 
utbyte av att prata om bilder.

– Vi har ofta diskussioner om hen-
nes fotografier och jag försöker ge 
mina infallsvinklar utifrån vad jag 
ser framför mig. Det gör världen lite 
större för mig och jag tror att det kan 
vara bra även för henne att få klä sina 
bilder i ord.

Begränsningar handlar delvis om 
hur man ser på saker och ofta är det 
fantasin och tekniken som sätter 
gränser för vad en synskadad kan ta 
del av. Bio och teater kan upplevas 
med hjälp av syntolkning. Tekniska 
hjälpmedel gör det möjligt att få 
böcker upplästa om man nu inte kan 
eller vill läsa punktskrift. Många bil-
der på internet, om än inte i den ut-
sträckning som Lennart skulle vilja, 
innehåller också textinformation 
som synskadade kan ta del av. 

Men fortfarande dyker snövallar 
upp där det igår var möjligt att pro-
menera och tekniken fallerar med 
ojämna mellanrum. Det gör att den 
som behöver hjälpmedel för att röra 
sig obehindrat i samhället, kommer 
att ställas inför svårlösta situationer 
även i framtiden. Då behöver man 
kunna lita till sin omgivnings goda 
vilja.

LO BÄCKLINDER

Begränsningar för en synskadad handlar delvis om inställningen till handikappet, till-
gång till hjälpmedel och anpassning av den offentliga miljön. Lennart Karlsson rör sig 
i stort sett obehindrat i livet, bland annat med hjälp av hunden Soya. 

 Foto: Anna-Lena Forsman

Med bilderna på insidan

Namn Lennart Karlsson
Bor Träkvista
Intressen  Musik, matlagning, samhällsfrågor, livsåskådning och allt 
möjligt som man kan förundras över
Favoritställe på Mälaröarna Busviken, en naturlig liten strand där 
jag går ner och andas och släpper hunden fri

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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare
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SVARTSJÖ / FÄRINGSÖ HILLERSJÖV. 37

GARAGE OCH BÅTPLATS
Accepterat pris: 2 975 000 kr
Boarea/biarea: 140/148 kvm / Tomt: 3 650 kvm

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

FEM ÅR I RAD!
Vad kan jag göra för dig?       Johan Siönäs

STENHAMRA / GUDMUNDVÄGEN 15

10 ROK, TOTALT 328 M2

Utgångspris: 3 975 000 kr
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FÄRENTUNA / KARLSKÄRSVÄGEN 38

LIVSVERK TILL SALU + 500 M2
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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 måttbestäl-
las – så kom gärna in i butiken så 
hjälper vi dig med lösningar för just 
ditt hem och dina önskemål.

Gustavalund
Här finns vi!

Bryggavägen

Centrum

C

FIRA VÅREN MED OSS!

Din idé – vår design!

EKERÖ: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. 
Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14. 

www.malaroidedesign.se
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KAMPANJPRIS!
MUURIKKA STEKHÄLL

Storlek: Ø58 cm.
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VISSTE DU ATT VI UTFÖR 

ENSKILDA AVLOPP 

INFILTRATIONER 

MARKBÄDDAR 

MINIRENINGSVERK 

 

GRUNDDRÄNERING 

GRUNDISOLERING  

ISODRÄNSYSTEMET 

DAGVATTENSYTEM 

 

ANVÄND ROT-AVDRAGET 

Det kom en ung man förbi MN:s redak-
tion. Han hade ett viktigt budskap till alla 
barn och ungdomar som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp, något som den unge 
mannen varit offer för då han var cirka 12 
år gammal. Budskapet lyder: ”Det är inte 
ditt fel och du borde inte dra dig för att 
göra en polisanmälan, även om det gått 
många år.”

Runt om i kommunen sitter lappar uppsatta 
med rubriken ”Sexuellt utnyttjad eller våld-
tagen!!” Den unge mannen, som här får gå 
under det fingerade namnet Robin, visade 
upp denna lapp för redaktionen och frågade 
om han kunde få hjälp med att sprida sitt bud-
skap.

Robin var i 12-årsåldern då han blev sexuellt 
utnyttjad av en man som då var i 17, 18-årsål-
dern. Robin kände mannen väl och övergrep-
pen pågick ett drygt halvår.

– Då när det hände, hade jag ingen att prata 
med. Jag ville inte heller prata med någon för 
jag kände skam. Jag stängde in mig i mig själv 
istället, berättar Robin.

Nu, då han är 28 år, har han polisanmält det 
inträffade. Han önskar dock att han gjort det 
betydligt tidigare.

– Jag kom in i lite kriminella banor. Det var 
inga våldsbrott men skadegörelse och så. Jag 
hamnade också ett tag i drogmissbruk. Jag har 
försökt ta livet av mig och jag går fortfarande 
på lugnande medicin. Jag ska inte säga att det 
beror på vad som hände mig, men jag kan tän-
ka mig att det påverkade mig, berättar Robin.

Han har tagit sig vidare i princip själv och 
även om det har varit lite struligt i många år 
och fortfarande är, har han hamnat på rätt sida 
om lagen. I somras kände också Robin att han 

ville ta tag i det som skett för att verkligen få 
komma vidare.

– Jag sökte upp mannen som utnyttjat mig 
och tänkte att jag skulle prata med honom och 
frågade hur vi skulle lösa det här. På något sätt 
måste vi göra det. Mannen menade att han 
skulle gå till polisen och anmäla sig själv, be-
rättar Robin.

Redaktionen har inte haft möjlighet att in-
tervjua motparten, det vill säga mannen som 
utnyttjat Robin. Men vi väljer ändå att berätta 
Robins historia oemotsagd, då grundbudska-
pet i det hela är av stor vikt. (Denna mening 
kanske ska hamna någon annanstans? Viktigt 
dock at ta med den). Mannen är idag nybliven 
pappa. Robin pratade även med mannens 
fickvän och fick veta att hon kände till det som 
inträffat. 

– Jag sa till henne att jag tyckte att hon skulle 
ha uppsikt över sin son under hans uppväxt, 
med tanke på vad som har hänt, säger Robin.

Istället för att mannen polisanmälde sig 
själv, anmälde han Robin för olaga hot. 

Polisen mötte Robin på väg hem från jobbet 
och han fick åka ner till stationen direkt. Men 
när mannen polisanmält Robin hade mannen 
även berättat varför Robin sökt upp honom.

– När polisen får kännedom om sådana 
brott gör de alltid en anmälan automatiskt. 
Jag sa att visst, jag går med på att polisanmäla 
honom. Jag hade inte mycket tid på mig, men 
ändå, fortsätter Robin.

Att tiden var knapp berodde på att Robin 
snart skulle fylla 28 år. För den som blivit sex-
uellt utnyttjad under 15 år, är preskriptionsti-
den för brottet 10 år och räknas från den dagen 
den utnyttjade fyllt 18 år.

Efter Robins motanmälan, gjordes en för-
undersökning och Robin kände sig också 

hoppfull. I en polis tjänsteanteckning står 
”Om bara tidpunkt för när händelsen inträf-
fade kunde fastställas så är ju ärendet i stort 
sett löst.” 

Men förundersökningen lades ned. Robin 
fick hjälp på brottoffersjouren att skriva en 
överklagan på beslutet. På brottofferjouren 
säger man att det i princip är uppenbara fel i 
förundersökningen och förhoppningsvis tas 
den upp igen. 

– Jag hoppas att min anmälan tas upp igen. 
Har vi med underlag för min anmälan i rätten, 
tror jag att det väger ganska tungt, säger Robin 
som har blivit tilldelad advokat.

Robins egen historia vittnar om hur svårt det 
kan vara att komma åt den som utnyttjat nå-
gon sexuellt. Robin vill ändå uppmana alla att 
göra en anmälan, hur jobbigt det än kan vara.

– Det finns ju ett misstankeregister. Om en 
person blir misstänkt ett flertal gånger, även 
om det inte finns bevis starka nog, då blir det 
starkare misstankar, förklarar han.

Utöver att göra en polisanmälan finns mer 
hjälp att få. Ungdomsmottagningen på Ekerö 
vårdcentral fyller en viktig funktion.

– De kan gå här i samtal om de vill, men vi 
är inte specialiserade. Men vi kan lotsa dem 
vidare om de vill eller orkar. Ibland kanske 
de inte gör det heller utan de vill bara berätta 
att det här har hänt och så får det mogna, sä-
ger Anna Gustavsson som är kurator på ung-
domsmottagningen.

De frågar alla ungdomar som kommer till 
dem om de har haft sex mot sin vilja. 

– Det är nog ganska få som svarar ja direkt 
på den frågan. Vi får ett och annat napp, men 
jag tror att det viktigaste är att vi talar om att 
vi orkar att lyssna. Hos oss kan man prata om 
allt, vi står pall. Här är det ingenting som är 

pinsamt eller jobbigt eller skämmigt, säger 
Anna Gustavsson. 

Även om det viktigaste är att man vågar att 
prata, tror hon däremot att man kanske måste 
tänka i  många år innan man gör det.

– Sedan kan det i många fall vara så att ett 
barn inte är medveten om att det är någonting 
konstigt. Är man liten är det jättesvårt att veta 
vad som är rätt och fel. Barn vill inte belasta 
sina föräldrar och berätta sådant här, man är 
rädd att inte bli trodd. Det är så mycket som 
ligger i det här som skuld och skam, säger 
Anna Gustavsson och fortsätter:

– Det kan ju hända att det inte är förrän man 
blivit vuxen som bilden av vad man varit med 
om går upp för en. Sedan är det viktigt att för-
stå att det faktiskt går att göra någonting åt det.

Detta är vad Robin nu börjat göra, sakta men 
säkert jobbar han sig igenom det som varit för 
att gå vidare. 

Har du någon du kan lita på?
– Ja, min lillebror. Det är väl det. Han vet. 
Hur tänker du kring framtiden?
– Mitt mål i mitt liv är att jobba ihop pengar 

så att jag kan köpa mig ett hus eller en gård på 
landet, ta hand om gården och bli så mycket 
egenförsörjande som möjligt.

Tänker du tanken att skaffa familj?
– Så småningom kanske, när jag känner 

mig hel i mig själv, säger Robin och vand-
rar iväg med en bunt lappar med budskapet: 
”Det är inte ditt fel och du borde inte dra dig 
för att göra en polisanmälan, även om det gått 
många år.”

EWA LINNROS

Budskap från en sexuellt utnyttjad ungdom
2   reportage | 

Radisson Blu Royal Park Hotel ligger mitt i 
Hagaparken alldeles intill Brunnsviken. Här 
fi nns alla faciliteter – både för den stora 
kongressen eller det lilla personliga mötet. 
Välkommen att prova oss du också!
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50 ÅR SEDAN | En hel 
del kriminalitet och van-
dalisering får läsarna av 
Mälaröarnas nyheter ta 
del av under vårvintern 
1963. Men det finns även 
ljusglimtar bland de mörka 
rapporterna.

Under rubriken ”Sniffare 
blev bärsärkar” berättas om 
hur tre ynglingar som är 
intagna vid en specialför-
läggning på Adelsö begår 
en skadegörelse under 
inverkan av thinnersniff-
ning, som trotsar allt vad 
Mälaröpolisen tidigare 
sett. Skadegörelsen sker i 
ett sommarstugeområde 
på Alholmen väster om 
Adelsö.

De unga männen bryter sig 
in i elva sommarstugor. De 
vandaliserar, krossar möbler 
och rutor, förorenar och slår 
sönder stora delar av alla lösa 
ägodelar. Skadorna beräknas 
uppgå till mellan 5 000 och 
10 000 kronor.

– Ynglingarna hör till en 
mycket besvärlig kategori 
ungdomar som växt upp 
i splittrade hem under 
komplicerade förhållanden. 
Detta har resulterat i sådana 
hat- och trotsreaktioner mot 

omvärlden som till exempel-
vandaliseringen på Alhol-
men, säger förste poliskon-
stapel Erik Söderberg.

Ynglingarna själva hävdar 
att de har varit på en fyra 
timmar lång promenad 
under tiden som vandalise-
ringen har pågått.

På Kaggeholm äger också 
olagligheter rum. När 
mycket av lösöret ska säljas 
efter ett ägarskifte passar 
tjuvar på att slå till natten ef-
ter auktionen. En stor del av 
det sålda stjäls och en hel del 
jordbruksredskap får aldrig 
komma till sina nya ägare.

Även Malmviks säteri får 
påhälsning av tjuvar. Flera 
dörrar bryts upp, men det 
går inte att konstatera att 
något blivit stulet.

Polisen berättar även att de 
var och varannan natt hittar 
bilar på Mälaröarna som stu-
lits på andra platser. Bland 
annat placerades nyligen en 
Simca Vedette av årsmodell 
1956 på soptippen vid Ba-
nudden på Ekerö. Tjuvarna 
har i hög fart kört genom de 
stängda grindarna och låtit 
bilen kvadda på tippen. Se-
dan häller de brännbar vätska 
över inredningen och tänder 
på. Bara plåtskalet finns kvar 

på morgonen när kringbo-
ende upptäcker vraket.

Men allt är inte skadegö-
relsen och kriminalitet på 
Mälaröarna under mars och 
april 1963. Det berättas även 
på notisplats att musiksko-
lan på Färingsö har bestämt 
sig för att anordna en kurs 
i blockflöjtsspelning för 
vuxna. Många förfrågningar 
har kommit in från föräldrar 
till barn som spelar blockflöjt 
och nu ges de möjlighet att 
lära sig själva för att göra det 
möjligt att spela tillsammans 
i hemmet.

Munsö idrottsförening 
annonserar dessutom om 
att de anordnar maskerad i 
Munsö folkets hus i början 
av april. Lasses kvartett står 
för musiken och ett pris för 
bästa dräkt delas ut. I baren 
serveras varm korv och 
läskedryck.

Även Färingsö koope-
rativa kvinnogille ordnar 
aftonunderhållning som  
riktar sig till hela familjen. 
Såväl Pippi Långstrump som 
en pjäs i två akter ska roa 
besökarna. En stunds dans 
till Klas-Rolands orkester 
avslutar det hela.

LO BÄCKLINDER

Ynglingar gick bärsärkargång 
efter omfattande thinnersniffning

   
                                                

Öppettider: vardagar 8-17
Vallviksvägen 12, Stenhamra
Telefon: 560 477 00
www.stenhamrahalsocentral.se

TBE-vaccinera dig inför fästingsäsongen!
Drop In på vårdcentralen i Stenhamra

lördagar 6/4, 13/4, 4/5 och 25/5 
mellan kl 10 och 14. 

Vi tar emot kontokort.
 

Välkomna!

Din vårdcentral på Färingsö!

Är du vaccinerad 
mot fästingburen 

hjärninflammation (TBE)?
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EKEBYHOV | Ytterligare 
två kvinnor ställer ut på 
Ekebyhovs galleri. Det är 
skulptörerna, tecknarna 
och målarna Gunnel Boman 
och Kristina Häll, två konst-
närinnor som känt varandra 
i över 20 år.

Gunnel Boman är tecknare, 
skulptör och målare. Hon 
arbetar i plåt, lera, gips och 
gjuter i brons och konst-
plast. Konstnärskapet bör-
jade långt tillbaka i tiden, 
men fick stå tillbaka något då 
familjelivet tog vid. De se-
naste 30 åren har hon dock 
kunnat arbeta mer intensivt 
med konsten.

– Jag började som målare 
och var elev till konstnären 
Lennart Rodhe. Han var en 
väldigt bra lärare för mig. 
Han var uppriktig och gan-
ska rå och många var rädda 
för honom, men inte jag, be-
rättar Gunnel.

Från måleriet gick hon in 
i en period av teckning som 
pågick i ett par år. När hon 
kom ut ur den fasen, kände 
hon att hon ville skulptera. 
Hon började på traditionellt 

vis med armering och lera 
och skulpterade porträtt och 
figurer.

– Så småningom har jag 
tippat över åt det mera ab-
strakta och inte omedelbart 
föreställande. Skulptur är 
det svåraste och mest krä-
vande jag har gjort, men när 
det är så tycker jag att det är 
intressant, säger Gunnel Bo-
man.

Hon är medlem i Skulp-
törförbundet, KRO samt 
Svenska konstnärers fören-
ing. Gunnel Boman  är fil.
kand i konsthistoria, litte-
raturhistoria och statskun-
skap.

Utställningar i urval: Bok-
mässsan i Sollentuna, gal-
leri ”Norden ljus” (2005), 
Gallerie Marziart, Hamburg 
(våren 2006),  Teckningsbi-
ennalen i Pilzen, Tjeckien 
(hösten 2006), Svensk-fin-
ska konstcentret, Helsing-
fors ( 2007), Konstnärshuset 
(2010), Mobila konsthallen 
2010, Galleri Aniara (2012).

Tillsammans med henne 
ställer Kristina Häll ut. Hon 
är främst skulptör men teck-

nar också. På utställningen 
på Ekebyhovs slott ställer 
hon ut både skulpturer och 
teckningar.

– Skulpturerna är i metall-
tråd. Det är en teknik som 
jag arbetat med i några år 
som jag kallar virad metall-
tråd. Jag virar tunna metall-
trådar runt en form i najtråd, 
så det är egentligen två sor-
ters trådar. Men den virade 
tråden får ge själva uttryck-
et, berättar Kristina Häll.

Temat för den här utställ-

ningen handlar mycket om 
vatten i både skulpturerna 
och teckningarna.

– Jag tycker att det är väl-
digt spännande att gå mellan 
teckningarna och skulptu-
rerna så att säga. De hänger 
ihop för mig. Teckningarna 
som jag ska ställa ut på Eke-
byhov är mycket i tusch. Se-
dan tycker jag om att skära i 
dem och jag river och klip-
per i dem för att få in luft. 

Kristina Häll arbetar med 
att gestalta upplevelser, er-

farenheter, händelser.
– Jag använder ofta vardag-
liga ting som får symbolisera 
känslomässiga tillstånd och 
psykologiska skeenden, av-
slutar Kristina Häll.

Hon utbildade sig på 
Konstfackskolan 1977-82. 
Separatutställningar i urval: 
Konsthärshuset, ateljén, 
Stockholm (1993), Gal-

leri Överkikaren, Stockholm 
(1997, 2003), Huddinge 
sjukhus (1999). Samlings-
utställningar i urval: Gamla 
rådhuset, Södertälje (1993), 
Kulturhuset, Stockholm 
(2004, 2006), Galleri Aniara, 
Sollentuna (2006). Offentliga 
verk i sten, brons, betong.

                            EWA LINNROS

Skulpturer och teckningar

”Panta rhei”, en tuschteckning av Kristina Häll.

JUNGFRUSUND | I förra numret av Mälaröarnas nyheter spe-
lade tekniken oss ett spratt. I artikeln om Hantverksstallets 
utställning ”Tillsammans” där ekeröbon Anna-Lena Fors-
man tillsammans med Malin Tvedt ställer ut gemensamma 
och egna fotografier, publicerade vi en av deras bilder. Denna 
hamnade upp och ned i tidningen och färgerna i bilden blev 
betydligt mörkare än orginalets färgsättning.

Här ovan publicerar vi nu åter bilden, dock rättvänd denna 
gång och med ljusare färger.

Utställningen ”Tillsammans” går att se fram till och med 
den 21 april.

MÄLARÖARNA | Mälaröbon 
Marianne Svärd Häggvik 
sadlade om från ingen-
jörsyrke inom industrin 
till trädgårdsdesigner och 
författare. Nu utkommer 
hon med ”Stora boken om 
trädgårdsprojekt”.

Boken innehåller cirka 55 
trädgårdsprojekt i en mängd 
material och åtta olika tek-
niker som pilflätning, gjuta 
i betong, snickra, sten- och 
mosaikläggning, bocka tråd 
och plåt, svetsning och glas-
konst.

Marianne Svärd Häggvik 
har alltid varit intresserad av 
trädgård och odling. För sex 
år sedan började hon att läsa 
trädgårdsdesign vid sidan om 
arbetet. 

– Sedan var det så att det 
var ”Öppen trädgård” på 

Mälaröarna där jag deltog. 
Då kom en redaktör från tid-
ningen Hem ljuva hem. Hon 
tyckte att jag hade gjort en del 
roliga saker och ville göra ett 
reportage, berättar Marianne.

Så blev det och det blev 
inte bara ett utan flera repor-
tage under åren. Det vill säga, 
Marianne Svärd Häggvik 
blev tillfrågad att själv skriva 
reportage om olika saker hon 
gjort i sin trädgård.

– Det var gör-det-själv 
artiklar och det var så skri-
vandet började. Men jag 
jobbade fortfarande 100 
procent ute i industrin.

När redaktören skulle gå i 
pension, hörde hon av sig 
till Marianne och tyckte att 
hon borde skriva en bok. 
Marianne skickade ett mail 
till fem olika förlag och re-

dan dagen därpå fick hon 
svar från Bonnier fakta. 

– Det kommer ut en ny 
trädgårdsbok varje dag i Sve-
rige. Men det de tyckte var 
så roligt med min bok var 
kombinationen av flera tek-
niker samlade och fakta om 
växterna.

För drygt ett år sedan kom 
beskedet att fabriken som 
Marianne arbetade på som 
ingenjör skulle läggas ned 
och i september förra året 
slutade hon sitt arbete där.

– Det var lite chockartat, 
men för mig var det bra efter-
som jag redan grundat med 
utbildningen i trädgårdsde-
sign och skrivit boken. Nu är 
det trädgårdsdesign och sköt-
sel av trädgårdar som är min 
syssla.

”Stora boken om träd-
gårdsprojekt” kommer ut på 

Bonnier 
Faktas 
förlag nu 
i vår. Hon 
kommer 
till bib-
lioteket 
i Ekerö 
cen-
trum 
den 16 
april och visar och 
berättar ur boken. 

– Jag är trädgårdsentusi-
ast och jag hoppas att boken 
kommer att ge många inspi-
ration och lust att själv göra 
några av projekten. Boken 
är en riktig gör-det-självbok 
med tydliga steg-för-steg-
anvisningar, material, växt-
listor och tips, avslutar Mari-
anne Svärd Häggvik.                          

                         
                          EWA LINNROS

”Snäckbåt”, en skulptur av Gunnel Boman.

Rättelse av bild

Ny bok om trädgårdsprojekt

Följ oss på facebook!

 nyheter
MÄLARÖARNAS
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Kommunstyrelsen inbjuder allmänheten till en rundvandring, under ledning av kommunens stadsbyggnads-
chef, i Ekerö och Stenhamra centrum där medborgare har möjlighet att ställa frågor och komma med  
synpunkter om utvecklingen av Ekerö kommuns två tätorter. Rundvandringen inleds med en presentation.   

Varmt välkomna!
Kommunstyrelsen

Var med och påverka Ekerö- och Stenhamra  
centrums utveckling!

Ekerö centrum
Tid:  lördag 13 april kl.11.00-13.00 
Plats: Vi startar i Erskinesalen, 
  Ekerö centrum

Stenhamra centrum
Tid:  lördag 20 april kl.11.00-13.00 
Plats: Vi startar i Herman Palmsalen, 
  Herman Palms plan 4C,  
  Stenhamra

VERITASKLINIKEN
  

BARNLÄKARE 

HUDLÄKARSPECIALIST!



Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 

Då
Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?

Kom och träffa oss!
Söndag 14 april kl 13-13.30

Ekebyhovs slott, 1 trappa upp

26 !

Ofta oro för allt som är nytt
Det oroas oftast i ett 
första läge för allt som är 
nytt... minns protesterna 
mot Ekerö centrum. Nu 
har både nya lägenhe-
terna på Ekebyhovsvägen 
och kommande på 
Wrangels väg varit på 
tapeten. 

Är det inga fler än jag som 
tycker de nya husen är 
vackra och kommer förgylla 
vår ort? Det är ju inte frågan 
om hus i stil med miljon-
projekten i Tensta utan syn-
nerligen smakfull arkitektur 
i begränsad omfattning.  

För många kringboende 
villaägare kan det vara frågan 
om rädsla... tänk om priset 
för egna villan minskar  på 
grund av närheten till ett 

lägenhetsområde  som 
oftast har sämre status. 

Klassiska argument som 
” bygg gärna, men inte just 
här” fungerar dock inte, då 
det överallt i tätorten finns 
just villaägare så protesterna 
lär bara ”flytta” på sig.  

Alternativet att bygga ute 
på någon överbliven åker-
mark bli heller aldrig bra ur 
arkitektoniskt synvinkel. 
Nyanlagda områden behö-
ver sammanfogas med redan 
etablerad bebyggelse för att 
smälta in och inte dominera 
sönder landskapsbilden. 

Utöver det är närheten till 
den service som en tätort 
erbjuder extra viktig för just 
nya lägenhetsområden då de 
boenden där oftare än andra 
kan ha behov av samhällets 

service. Lägenhetsboende 
ungdomar har till exempel 
sällan tillgång till bil och 
tätortens kommunkationer 
blir därmed extra viktigt och 
för äldre kan inte närheten 
till apotek och vårdcentral  
nog understrykas. 

De nya lägenhetsområ-
den som behöver byggas i 
kommunen bör alltså just 
förläggas så nära Ekerö 
centrum som möjligt. 
Men jag slår vad om att nya 
området ”Ekerö  strand” 
inte kommer drabbas av 
protester. Marken där utgörs 
nämligen av ett mycket 
udda undantag för Ekerö 
tätort. Det finns inga villor  i 
närheten

– För fler lägenheter

REPLIK

Att hänvisa till Transport-
styrelsens propaganda är ju 
bara löjligt! Även om du är 
ensam mitt i natten måste 
du bromsa in för att passera 
en rondell och förlorar tid.

Då jag är färingsöbo 
kan du fråga mig om 
Tappströmsrondellen. Och 
ja, det kan ta upp till fem 
minuter att passera den på 
morgonen, ibland ännu mer 

på eftermiddagen. Det är 
också därför Trafikverket 
skissar på att göra om den 
till planskild korsning i 
samband med den så kallade 
bredningen av Ekerövägen 
(bygget av en till bussfil).

Det är väldigt smickrande 
att du tror att jag kan fixa en 
spårväg, men all min lediga 
tid går åt till att sitta i kö. 
Jag är gärna med och betalar 
för en spårväg även om jag 
aldrig kommer att åka med 

den då jag måste ha bil i 
jobbet.

Carpelan behöver bara 
ringa ett samtal till någon av 
de stora byggherrarna för att 
starta upp något. 

För er som inte vet det så 
vill Trafikverket även sänka 
hastigheten på Ekerövägen 
efter ”breddningen” till 
60/40 med ökade restider 
som följd.

– Trött

Rondeller sinkar genom inbromsning

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare unikt skriven 
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  

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

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som 
lämpar sig som  insändare och 
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser 
hänvisar vi till vår  privata 
annonsmarknad.

Ingenting att tacka för
REPLIK

”Anders på ön” riktar i MN 
25/3 ett stort tack till Staffan 
Strömbäck som tagit beslut 
om ett äldreboende med 
vårdcentral i Stenhamra. Inget 
sådant beslut har fattats. Vad 
som beslutats är att särskilt 
boende ska uppköpas i enlig-
het med ett ramprogram som 
skrivits och lämnats förra 
veckan av socialnämnden 
till kommunstyrelsen. Ingen 
vårdcentral ingår i detta. 

Detta boende ska förhopp-
ningsvis vara inflyttningsklar 
2016, men skulle enligt tidi-

gare plan varit klart 2012. Då 
alla befintliga särskilt boende-
platser i dag är belagda måste 
de som beviljas plats placeras 
i annan kommun om inte 
någon plats blir fri på grund 
av dödsfall. Kommunen 
planerar att uppföra några 
”baracker” i anslutning till 
Färingsöhemmet där man 
kan placera de som tilldelas 
plats i särskilt boende innan 
Stenhamrahemmet  är klart. 
Detta är knappast någonting 
att tacka för.

– Tomas Graveley, vice 
ordförande i PRO Ekerö

Varför inte fiber hos oss?
Ekerö kommun skryter om att man ska bli en av de bästa 
kommunerna vad gäller fiberutbyggnad. Jag har varit på ett 
par möten där Telia  och Skanova redovisat planerna för 
Ekerö. Vi som bor på Tranholmen ingår inte i projektet, ej 
heller har vi tillgång till 4G. Vi har usel fart på bredband, cirka 
4 Mbit, har det visat sig vid mätningar. Flera av oss tolv husä-
gare driver företag från denna lilla udde. Bara några 100 meter 
ifrån oss pågår grävandet... Varför ingår inte vi i projektet för 
fiberutbyggnad på Ekerö?

– Agneta Larsson

Soptömning på söndagar
Jag läste en tackannons där  en person uppmärksammat att  
situationen kring återvinningsstationerna blivit så mycket 
bättre. Kan bara instämma! Men stor glädje såg jag  just i 
söndags förklaringen –  en stor lastbil kom och tömde.  Att 
tömma oftare är så mycket bättre än att ställa dit fler conta-
inrar  – betydligt mera hygieniskt och så slipper vi fler ”fula” 
containar i vår närmiljö.

– Miljövän 2

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

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

Gratis frans & bryn i 
samband med en Klassisk 

Ansiktsbehandling

Massage med varma stenar, 
effektivare, mer avslappning 

100 kr rabatt

Medicinsk fotvård
Läs mer om våra erbjudanden på 

hemsidan

 

VI VÄXER!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?

Köpa dator 
med

 installation?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bärbar eller 
stationär 

dator?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

kallas härmed till sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdag 
den 23 april. Sammanträdet börjar 
kl.16.00 med anledning av års- 
redovisningen. 

Varmt välkomna!

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 

 
sammanträdet.

Ekerö kommunfullmäktige



Baxter Medical AB 
Box 63, 164 94 Kista 
p (08) 632 64 00    
www.baxter.se

Med reservation för ändringar. Vänligen kontrollera tiderna i vår app FÄSTINGGUIDEN  
och på www.fästing.nu.
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Ett fästingbett kan räcka 
Du kan vaccinera dig mot TBE

Vaccinationsbussen kommer till
Skå, ICA Nära

Tor 2 maj, kl. 16-19

Tor 30 maj, kl. 16-19

Tor 27 juni, kl. 16-19

Service av båtmotorer, traktorer  
och trädgårdsmaskiner

Vi utför service på:

Båtmotorer  
 (2- och 4-takt)

 

Ring oss
08-560 422 38 
eller gå in på 

www.lemag.se

Passa på!  

Serva din  

utombordare!

Christina Gustafsson trollband publiken med vacker sång ihop med 
välspelande Mathias Algotsson trio den 8 mars i Ekebyhovs slott. 
Förutom kapellmästaren bestod orkestern av Kristian Lind kontrabas 
och Calle Rasmusson trummor. Konserten arrangerades av föreningen 
Jazz på Mälaröarna i samverkan med bland annat Studieförbundet 
vuxenskolan.                                                           Foto: Inger Sehlqvist

Världens barn Den 23 mars sjöng artisten ”Perla” tillsammans med 
60 barn i Mälarökyrkan. Stommen i kören bestod av två samman-
slagna barnkörer från öarna som sedan fyllts på med andra sångsugna 
Mälaröbarn. Huvudbudskapet som fördes fram var att alla är lika myck-
et värda och att ingen ska behöva vara utanför.

 Foto: Martin Josefsson

Vikingacupen arrangerades av Ekerö IK team -99 i Allhallen den 28 till 
30 mars. Sex lag deltog varav Helsingfors OKK var de som åkt längst 
för att vara med. I turneringen vann Stocksund, Danderyd, Enebyberg 
hockey men många av de övriga lagen tog pris i ”Skills comptetition”. 

 Foto: Maria Magnusson

Frukostmöte Wrangelska salen på Ekebyhovs slott var fulllsatt intill 
sista stolen när Stefan Fölster, chefsekonom för Svenskt näringsliv, höll 
föredrag om hur man kan skapa ett framtidsinriktat företagsklimat. 
Frukostmötet ägde rum den 7 mars.

 Foto: Stefan Pellén

Påskpynt i Ekerö centrum bjöd i år på mängder av färggranna påsk-
träd. Med hjälp av 3000 fjädrar, en del hemmatillverkat pynt, årets för-
sta påskkärring, t v, och en grupp frivilliga centrumbesökare skapades 
påskstämning redan den 26 mars. På skärtorsdagen var det dags att 
kora årets påskkärring/gubbe.                   Foto: Ove Westerberg   
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FOTBOLL | Fotbollsäsongen drar 
igång och redaktonen har frågat 
hur läget är i Mälaröarnas A-lag.

ADELSÖ IF

Hur är formen i A-laget inför sä-
songsstarten, Alexandro Soares, 
tränare Adelsö IF?
– Laget är i relativt bra form med 
tanke på att förutsättningarna inte 
varit optimala. Vi har inte kunnat 
träna ute än, men har ändå hållit en 
bra nivå i två träningsmatcher där 
vi har vunnit båda två. Första A-
lagsmatchen spelas den 20 april på 
Blackebergs BP mot FC Innerstan 
Stockholm. För att få en hållbar ut-
veckling av fotbollen på Adelsö och 
Munsö så har vi till denna säsong 
slagit ihop våra seniorlag. Målsätt-
ningen är att utveckla samarbetet 
till att omfatta all fotbollsverksam-
het på Adelsö och Munsö i framti-
den. Vi samarbetar även med Skå 
IK på seniorsidan. Vi tror att ett 
samarbete mellan Mälaröarnas fot-
bollsföreningar är en förutsättning 
för att utveckla fotbollen på hela 
Mälaröarna.

Vad är målet för säsongen?
– Målet är att prestera attraktiv fot-
boll och det kommer nog att bli den 
största utmaningen för oss då vi är 
ett nästan helt nytt lag. Det lite mer 
resultatinriktade målet är att alltid 
vinna nästa match, sedan hur långt 
det tar oss återstår att se.

Har ni några nykomlingar?
– Vi har i dagsläget elva nya spel-
klara spelare och eventuellt några 
till på väg in.

EKERÖ IK DAMER

Hur är formen i A-laget inför 
säsongsstarten, Kjell Hell-
ström, lagledare/damansvarig 
EIK damfotboll?
– Skå IK:s damlag har inför denna 
säsong flyttats över till Ekerö IK. 
Den nya klubben har satsat myck-
et engagemang och resurser för att 
starten ska gå så bra som möjligt. 
Bland annat har vi gjort en sats-
ning på ett nytt träningsupplägg 
för att stärka kroppen som kallas 
Ultimate performance. Klubben 
och tjejerna har också tillsam-
mans jobbat hårt för att fixa ett 
träningsläger och under påsken 
åkte hela truppen till Turkiet. Den 
20 april har vi hemmapremiär på 
Träkvistavallen mot Rimbo. 

Vad är målet för säsongen?
– Damtruppen består av cirka 35 
spelare och kommer att spela med 
A-laget i division 2 östra Svea-
land med lag från Stockholm och 
Uppland. Andralaget spelar som 
farmarlag i division 4 under det 
gamla namnet Skå DFF. Målsätt-
ning för division 2-laget är en 
plats på övre halvan av tabellen. 
För andra laget är målsättningen 
att utvecklas. 

Har ni några nykomlingar?
– En nykomling i laget är målvakten 
Maria Larson som ursprungligen 
kommer från P 18 Visby, men nu 
närmast från collegefotboll i USA. 
Träningarna leds av tränarna Joel 
Zachrisson, huvudtränare, Torleif 
Bengts, målvaktstränare samt An-
ders Pettersson och Stefan Tjärn-
qvist som assisterande tränare. 

EKERÖ IK HERRAR

Hur är formen i A-laget inför 
säsongsstarten, Thomas Hjel-
te, sportchef EIK, fotbollssek-
tion?
– Truppens formstatus är god. Vi 
har spelat träningsmatcher mot 
både division 1 och division 2-lag 
och gjort två förluster, en oavgjord 
match och två vinster. Vi spelar i 
division 2 södra Svealand och har 
premiär lördagen den 13 april mot 
Vimmerby IF på Träkvistavallen.

Vad är målet för säsongen?
– Målet för säsongen är att etablera 
en organisation som ger resultat 
för övre tabellhalvan. På sikt ska 
A-lag herr och A-lag dam i Ekerö 
IK fotboll vara på en konstant 
toppnivå av idrottslig tävlings-
verksamhet i Ekerö kommun.

Har ni några nykomlingar?
– Spelartruppen är i stort sett in-
takt från förra året och vi har en 
bra trupp som vi tror mycket på. 

Två av förra årets spelare är inte 
kvar, vi har flyttat upp två spelare 
från vår juniortrupp och i dags-
läget har vi en ny spelare utifrån. 
Han heter Simon Långh, spelar 
mittback och kommer från Brom-
mapojkarna.

EKERÖ BOIS

Hur är formen i A-laget inför 
säsongsstarten, Patrik Linden, 
tränare Ekerö BoIS?
– Jag ska inte förneka att formen 
kunde ha varit betydligt bättre. 
Vädret i detta land gör att de blir 
minimalt med tid på gräsplaner. 
Dock har vi en god uppslutning 
och grabbarna håller humöret 
uppe. Vi startar med bortamöte 
mot Gamla Karlbergare söndagen 
den 21 april på Stadshagen.

Vad är målet för säsongen?
– Målet för säsongen är att först och 
främst gå upp en serie, då vi just nu 
spelar i division 6. Om vi går via 
att bli bästa tvåa eller vinna serien 
spelar ingen större roll, men själv-
klart hade det varit roligt med en 
serieseger.

Har ni några nykomlingar?
– Vi har fått in tre nya spelare. De 
är Niklas De Mander från Ekerö IK 
samt Johannes Pajala och Andreas 
Klintberg ifrån Skå IK. 

SKÅ IK HERRAR

Hur är formen i A-laget inför sä-
songsstarten, Rolf Classon, an-
svarig Skå IK fotboll?  
– Formen är god, men också osäker, 
då mycket träning har varit inom-
hus på grund av utdragen vinter och 
tjäle. Vi har dock träningsspelat bra 
och vunnit mot Spångas juniorall-
svenska lag och Råsunda som spe-
lar i division 4 med 5-1. Vi har även 
spelat mycket bra mot två division 
3-lag. Vår premiär spelas den 13 april 
hemma på vårt konstgräs.

Vad är målet för säsongen?  
– Målet för säsongen är att ”vinna 
nästa match”. Så får vi se hur långt 
det tar oss.

Har ni några nykomlingar?
– Vi har väldigt många nya spelare. 
Dels ett gäng unga spelare med röt-
terna i Skå som kommit tillbaka från 
Ekerö. Men även två spelare från 
Adelsö och en spelare, Mihaj, från 
Ekerös A-lag. Sen är det tre spelare 
från Ekerö BoIS som anslutit. Det 
är Christoffer Åsberg med Skårötter 
samt Kristoffer Andersson och An-
ton Rönnberg. Sedan Paulos, en ny 
spelare från Grekland, som kan bli 
en riktig publikdragare i år. SÅ lutar 
det även åt att Jeff Braun, som senast 
spelat i Ekerö IK, ansluter. 

LO BÄCKLINDER

Läget inför fotbollsäsongen

Minnesvärda ögonblick från fjolårets fotbollsäsong. Bilden till vänster från matchen då Skådamerna spikade seriesegern i sista hemmamatchen mot Hässelby SK FF. Bilden till höger: EIK:s ”tekniker” Mohamed Bah i matchen 
mot Bollstanäs i augusti på Träkvistavallen. EIK segrade med 5-0.                                                                                                         Foto: Ove Westerberg

FOTBOLL |  Damer div 2 ös: 20/4 kl 14 Träkvistavallen: Ekerö IK - Rimbo IF Damer div 4 a: 16/4 kl 20 Träkvistavallen: Skå DFF - Spånga 
IS DFF  

Herrar div 2 södra : 13 april kl 15 Träkvistavallen: Ekerö IK - Vimmerby IF Herrar 4 n: 13/4 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - 
Spånga IS FK 

DET HÄNDER  TILL DEN 21 APRIL

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



Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp 

datorer / 
program

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Skydda 
datorn 

vid åska

• Privatpersoner annonserar GRATIS 
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild

• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
• Rekommenderad inlämning: 2 v före utgivning

 

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer, 
    i turordning samt i mån av utrymme. 

SÄLJES

7 st tekoppar med fat, 
Rörstrands Ostindia. 
Fint skick, 700 kr,  
08-560 212 79, Anders.

5 st sommardäck varav 3 st 
nästan nya. 2 st godkända 
4-bultsfälg, 195 x 65 x 14. 
200 kr. Tel. 08-560 341 38.

Jag har bytt mitt uppvärm-
ningssystem och har ett 
par kubik olja över. Villaolja/
grön diesel säljes 9000 kr 
per kubik. Utköres fritt inom 
08-området. tiny0156@
yahoo.se

KÖPES

Beg 2-takts aktersnurra 
15-20 hk med reglage och 
tank. 08-712 90 29. Jag bor 
på Ekerö.

Äldre metallbygglådor som 
Meccano, Märklin, Teknik 
och FAC köpes av pensionär.
Även lösa delar, häften och 
broschyrer m.m. Jag bor i 
Ekerö och kan hämta och 
betala omgående. E-post: 
biitii@telia.com. Mobil: 070-
610 90 80.

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Bor på Ekerö, kan 
göra hembesök. Vänligt och 

kunnigt bemötande.
08-400 258 35. 

Jag köper vinylskivor ut-
givna från 1950-tal till nutid. 
Bra betalt för välbehållna 
skivor. Hämtar och betalar 
kontant. Tel: 073-808 12 28
Mail: jorgen.skoglund64@
gmail.com

UTHYRES

Starta våren på Malta? 
Lägenhet i Marsascala  
uthyres. Nybyggd m härlig 
havsutsikt. 3 sovr, 6 bäddar, 
2 badr. Pool finns inom omr, 
klippbad, strand och restau-
ranger på gångavst. Uthyres 
veckovis (el längre period)  
Pris fr 3000:-/vecka. 08-
560 212 34/070-695 12 50.    

ÖNSKAS HYRA

Rökfri dam med 4 trevliga 
små hundar söker lämpligt 
boende. Gärna dubbelt 
hushåll för tryggare boende-
miljö. Goda referenser finns. 
Tel 070-823 67 75.

SÖKES

Gitarrlärare sökes till barn 
8 år. Ring eller sms:a Martin 
på 073-650 90 33.

Finns du som har tid  att 
gå på lunchpromenad med 

våra två små hundar i 
Stenhamra? På grund av 
ändrade arbetstider behö-
ver vi någon omgående. 
V.v ring 070-513 90 86.

BORTSKÄNKES

Akai stereoförstärkare med 
radio (70-tal). Fungerar per-
fekt. 08-560 212 79. Anders

ROSOR OCH TACK

1 feb bröt min 82-årige man 
sken- och vadbenet vid 
Bromma Blocks. Vi vill tacka 
okända tjejen, Anders från 
Stenhamra och Joakim för 
stor empati, medmänsklighet 
och inte minst handlingskraft 
så min man kom till sjukhuset 
mycket snabbt. Katalin och 
Miklos Zsuppan, Ekerö. 

Änglar finns de? Ja, inom 
kommunala hemtjänsten! 
Min man har åtnjutit deras 
insatser i mer än 5 år. Trots 
att han är mkt vårdkrävande 
är de alltid lika glada. För 
egen del  upplever jag dem 
som mina terapeuter då 
de tar sig tid att prata även 
med mig. Tacksam anhörig.

privata marknaden |                                                                    |   till minne  29

EKERÖ | Agneta Fehn 
Bergström har avlidit ef-
ter en tids sjukdom. Hon 
efterlämnar döttrarna 
Karolina, Sofia och Louise 
med familjer.

Agneta kom som nyexa-
minerad lågstadielärare till 
Ekerö tillsammans med sin 
make framlidne Erik Berg-
ström. Agneta var Närlunda-
skolan trogen från 1970 tills 
hon gick i pension 2008 och 
som vikarie fram till 2011.

Agneta var en mycket 
god pedagog, som lärde sina 
skolbarn att läsa, skriva, räk-
na och att vara en bra kamrat. 
I klassrummet var det lugn 
och ro och arbetsglädjen för-
stärktes ofta av glada skratt.

När fritids flyttade in i 
skolan var hon inledningsvis 
tveksam, men med tiden såg 
hon värdet av samarbetet, 
och en ömsesidig uppskatt-
ning växte fram.

Med alla år i Närlunda-
skolan lärde hon känna de 
flesta familjer och hon fick 

många av sina första elevers 
både egna barn och barnbarn 
som elever! Agneta värnade 
starkt om att alla barn skulle 
få det stöd de har rätt till och 
hon var mån om att skapa ett 
förtroendefullt samarbete 
med barnens föräldrar. Med 
sin kunskap deltog hon i 
skolans utveckling. Det so-
ciala intresset gjorde att hon 
engagerade sig politiskt, och 
hon satt i socialnämnden 
och som nämndeman i såväl 
tingsrätten som Svea hov-
rätt.

Agneta var en färgstark och 
rolig arbetskamrat och en 
tillgång i umgängeslivet. 

Hon hade en härlig humor, 
var snabb i repliken och 
tyckte om god mat.

Agneta var ingen frilufts-
människa, men att plocka 
svamp och tillreda den var 
en av hennes passioner. Kär-
leken till hundar och hästar 
var en annan passion, som 
hon delar med sina döttrar. 
Var och en som lärde känna 
Agneta fick ta del av hennes 
omtänksamhet, respekt och 
vänskap.

Det är fler än 300 skolbarn 
som har henne att tacka för 
sin goda skolstart, och nu 
när hon skulle få möjlighet, 
att helt och fullt ägna sig åt 
sina egna barn och barnbarn, 
och njuta av sin nya tillvaro 
räckte tiden inte till.

Agnetas pedagogiska arv 
lever vidare hos hennes elev-
er och hos oss som fick vara 
hennes arbetskamrater och 
vänner. 

FÖR NÄRLUNDA 
SKOLA OCH FRITIDS
YLVA GRANELLI LARSSON

Agneta Fehn Bergström till minne

”Var och en 
som lärde känna 
Agneta fick ta 
del av hennes 
omtänksamhet, 
respekt och 
vänskap”

Nya ŠKODA Octavia.
Vår mest inklusiva bil någonsin.

Nya Škoda Octavia Combi 
lanseras i juni. Beställ din 
Octavia Combi nu så får du 
kombtillägget för 4.300 kr.  
(Ord. pris 6.500 kr)

ŠKODA Finansiering 36 mån, 35% kontant, 30% särskild leasingavgift, 49% restskuld, 50% restvärde, rörlig ränta baserad  på STIBOR 90 (eff. rta 4,60 %). Leasing 
exkl. moms. Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Bränsleförbrukning  blandad  körning från 4,9 l / 100 km, CO2 från 114 g / km. Bilen på bilden kan vara 
extrautrustad. *Rörlig ränta baserad på STIBOR 90.

RÄNTA*

4%

Stockholm
www.skodastockholm.se

Gilla oss på Facebook! 
facebook.com/skodastockholm

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

Billån fr. 1.150 kr / mån Leasing fr. 1.090 kr / mån Förmånsvärde fr. 1.346 kr / mån

Nya ŠKODA Octavia TSI 105 hk fr. 179.900 kr

  2-zons helautomatisk 

Climatronic luftkonditionering

  9 airbags inklusive knäairbag 

  Infotainmentsystem Swing 

med CD-stereo/8 högtalare

 Färddator med färgdisplay

  Regnsensorautomatik

  Trötthetsvarnare

  16” aluminiumfälgar

Nya ŠKODA Octavia bjuder nämligen på det mest generösa 
utrymmet i klassen, bättre säkerhet och fler avancerade 
förarassistanssystem än någonsin som standard. För oss  
är det inte exklusivt – det är inklusivt. 

Välkommen till Škoda Stockholm!



30  familj | 

Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar. 
Vi gör även hembesök och hjälper gärna  till med bouppteckningar.

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

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

Eftersom varje människa är unik 
tror vi att även det sista avskedet 
måste vara det. Tillsammans med 
en av våra erfarna rådgivare 
utformar vi begravningen med 
omtanke i minsta detalj. Därför 
blir det också lite personligare.

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Lucka i bemanningen?
- Vi löser det

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

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

FÖRLOVADE

• Mikael och Kristina efter 
15 år tar vi nu steg. 
Vildmarkshotellet

 
Kolmården 15 mars 2003

DÖDA

• Åke Olof Christian Bronge, 
Ekerö, avled den 13 mars i 
en ålder av 63 år.

• Stig Alf Ivan Svensson, 
Ekerö, avled den 24 mars i 
en ålder av 78 år.

PFM Trading Point 
will open it’s doors Soon!!!

We are looking for more 
donated English Paperback 
books in Ekerö kommun. 

Please send us an E-mail or 
call us with an evening that 

works for you to have us pick 
up the books. 

073-811 2626, 073-075 4447 
PFMtradingpoint@gmx.com 

 
Söker ni bygglov? 

 

Behöver ni en kontrollansvarig? 
 

Kontrollproffs AB är certifierad kontrollansvarig. 

Kontakta oss för kostnadsfri offert! 
 

070-265 17  90  

Modica mulier AB 
Samtalsterapi 

 

 

 

Mottagning på Ekerö
För tidsbokning ring 

076-798 64 55
www.modicamulier.se

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

Däckspecialisten!
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• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild. 

• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

• 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.

Träkvista

08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT

 Ren bil på 4 min!Isarna ligger fortfarande trygga och tjocka fast vi firar påsk. På norra Björkfjärden var isen nästan 50 centime-

ter tjock vid vårdagjämningen. Här ses Sebastian Hindstam i pimplartagen.        
      Foto: Ove Westerberg

Missnöje 

med 

färdtjänst

Sedan Ekerö taxi miste kontraktet för färdtjänst 

för ett år sedan har missnöjet med de nya bolagen 

stigit bland kommunens pensionärer. | 4

DISKUSSIONER OM AVTAL

På kommunfullmäktiges möte den 26 mars, disku-

terades länge ärendet om att godkänna ett op-

tionsavtal mellan Ekerö bostäder och aktiebolaget 

Borätt. | 10

”De nya lägenhetsområden som behöver 

byggas i kommunen bör alltså just förläggas 

så nära Ekerö centrum som möjligt. Men jag 

slår vad om att nya området ”Ekerö  strand” 

inte kommer drabbas av protester. Marken 

där utgörs nämligen av ett mycket udda un-

dantag för Ekerö tätort. Det finns inga villor  

i närheten. ” | 26 tyck

FORTSATTA VARGRAPPORTER

Fortfarande finns inga bevis på att det finns varg på 

Mälaröarna, men trots det fortsätter rapporterna om 

siktade vargar att registreras hos länsstyrelsen. | 12

VIKTIGT ATT VACCINERA SIG

Snart vaknar fästingarna till liv och med det ökar ris-

ken för att bli smittat av TBE. På Mälaröarna är fallen 

många, men efter grundvaccination har man ett gott 

skydd. | 18

TRÄDGÅRDSBOK

Marianne Svärd Häggvik, 

trädgårdsentusiast och 

ekeröbo, har skrivit en 

bok  med såväl små som 

större trädgårdsprojekt.  

| 24
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LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

år på nacken

ORGINAL LOGGAN

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

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

 Dags att

deklarera! 

Bryggavägen 133, J3, Juungfrusund | 08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se

DET PERSONLIGA ALTERNATIV

www.malaroarnasnyheter.se

Tjuvläs! 
Redan torsdag 

före utdelnings-
helgen finns 

MN för läsning 
på nätet!

Konsultbolagens  
egen leverantör 
när det gäller spetskompetens  
inom IT och verksamhet.

www.itcnetwork.se

Min älskade Make
Vår käre Far, Farfar, Svärfar

Stig Svensson
* 19 september 1934

har nu efter en längre tids
sjukdom somnat in

Ekerö den 24 mars 2013

B I R G I T T A
SUSANNE och COEN

PER-OLOF och MONA
TOMAS och MARIE

MICHAEL och CHRISTINA
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Ann-Christine och Bengt

med familj
Släkt och vänner

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Du finns för alltid 
     i våra hjärtan

Begravningen äger rum
torsdagen den 25 april kl 14.00 
i Ekerö kyrka. Därefter inbjudes
till minnesstund. O s a till Birgitta

08-560 326 96 senast 18/4.
Varmt tack till personalen 
på Ekgården för god vård 

och omsorg.

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

Anders Hjelm

Ekerö Centrum 
Telefon  560 301 31

Bredband, 
är det 

något för 
mig?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bläck- 
eller 

laser-
skrivare?

Marie och Alan 
Duffield fick en 
dotter 27 januari 
2013, Ebba Enett 
Elizabeth Duf-
field. Välkommen 
till världen!

Jättegrattis till 
Liam som fyller 7 
år den 9 april från 
farmor och farfar.

Grattis vår sol-
stråle Cornelia 
Graf på 6-års-
dagen 17 april. 
Kramar och 
pussar från mor-
mor och morfar.

Jag erbjuder 
kattvakt när du ska 

åka bort eller behöver 
extra hjälp.

Jag kommer hem 
till dig och vårdar din 
katt som får vara kvar 

i sin hemmiljö.

Jag erbjuder även 
andra tjänster under 
tiden. Se hemsidan, 

ring eller maila.

Läs mer på www.jehander.se 
eller kontakta Malena Tyssling,  
tfn. 08-625 63 06.

Erfaren lastmaskinist 
sökes till Ekerö
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TAXI

BYGGVAROR

FÖNSTER

BILSERVICE

BEGRAVNINGSBYRÅ

ADVOKATBYRÅ

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

Hammarkvarnsvägen 9   179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16  Fax: 08-560 346 72

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

BRUNNSBORRNING

Se 

EKESIÖÖs
hela 

virkessortiment
www.ekesioo.se

Binärdata AB

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  

Leif Rickegård

DATA

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

ENTREPRENAD

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

Trädgårds-/Fastighetsskötsel
Borttagning av sly mm
Staketförsäljning & montering
Övrigt efter era önskemål

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

FASTIGHETSSERVICE

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

FÄRGHANDEL

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

Kakel och klinker
Badrumsrenoveringar
Golvläggning – trä, plast, linoleum, textil
Utnyttja ROT-avdraget

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

Annonser på denna 
sida  kostar 

395:- resp 690:-
per införanden 

exkl moms 
Årsbokning gäller

Intresserad? 
Ring 560 356 00

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

BILDBYRÅER

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

PLÅTSLAGERI

LOKALER

STÄDNING

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Boka på ekerotaxi.se

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

VÄRMEPUMPAR

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TRÄD- & TOMTARBETEN

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
0709-844 200 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

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

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



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

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

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

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

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö 

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

TRYCK V-TAB, Norrtälje 2013

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

HEMSIDA www.malaroarnasnyheter.se

              
Följ oss på Facebook

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Utgivning 2013

Januari 21
Februari 4 18 
Mars 4 25  
April 8 22 
Maj 6 20
Juni 3 17
Augusti 19
September 2 23
Oktober 7 21
November 4 25 
December 9 16

Vad behöver du?
Målare , elektriker, snickare, allt-
i-allo, någon som städar, någon 
som klipper gräs och häckar, 
kör till tippen eller något annat?

Kontakta oss idag så hjälper 
vi dig!08-410 417 70

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

MOPED - BIL - SLÄP

 INTENSIVKURSER

 SLÄP B* och BE

 MOPEDKURS 
Lördag 13/4 & söndag 21/4

 Synundersökning

Ring eller mejla oss för bokning!
*Utökad behörighet

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!

PENSIONÄRSTAXA 
15 % lägre på ordinare taxa

för Er på Mälaröarna

32  larmet går | 

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

18 MARS | Ett företag på Adelsö upp-
täcker en falsk sedel som skickas in till 
polisen.

i Ekerö centrum.  

19 MARS | En skadegörelse inträffar när 
någon slår sönder nästan alla rutor på en 
parkerad bil i Brunnaområdet.

i Ekerö centrum.

21 MARS | Polisen har en hastighetskon-
troll på Bryggavägen vid brandstatio-
nen. Femton personer får böter.

Jungfru-
sundsvägen har man en hastighetskon-

grustäkt i Älvnäs, men tjuvarna får ing-
enting med sig.

sker i Sandudden.

en garagelänga i Gräsåker.

Gräsåker.
Skå.

-
träffar på Coop Konsums parkering i 
Stenhamra.

22 MARS | En privatperson i Skå blir ut-
satt för bedrägeri över internet.

23 MARS | Ett rådjur blir påkört på Fä-
rentunavägen vid Lyckås.

25 MARS | 
i Tappström.

Adelsö.

slår sönder en fönsterruta till en butik i 
Träkvista.

26 MARS | Ett rådjur blir påkört på 
Bryggavägen, Ekerö.

Tappströms-
bron.

27 MARS | -

ragelänga sker i Knalleborg.
Brunnaområ-

det.

inträffar i Knalleborgsområdet.
Rasta-

holms hamn.

28 MARS | En bil i Skärvik blir bestulen 

-
träffar i Ekerö centrum.

Stenhamraskolans idrottshall.
-

trädelse på Ekerövägen vid Drottning-
holm.

29 MARS | Ett larm inkommer till 
brandförsvaret om att ett tidningsställ 
brinner på Ekerövägen. 

30 MARS | Försök till stöld genom in-
brott i bil inträffar i Stenhamra centrum.

31 MARS | Rasta-
holms båthamn.

Nockeby-
bron.

Flertalet rådjursolyckor och 
smitning från parkeringsskador

Ett flertal rådjur har fått sätta livet till i trafiken under de senaste två veckorna.                                     Foto: Ove Westerberg



Byggentreprenör

www.yabygg.se www.ebece.se

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

EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ   –   Bryggavägen 110, 178 22 EKERÖ

Fem lönsamma skäl att anlita 
Svensk Fastighetsförmedling på Ekerö

 när du ska sälja din bostad!
Vi är marknadsledande i Mälardalen!

Svensk Fastighetsförmedling är den mäklarkedja som  
säljer flest bostäder i hela Mälardalen. Vi jobbar lokalt  
och känner omgivningarna utan och innan.

Hos oss kan du Varudeklarera din villa. 

Med Varudeklarerat får både säljaren och köparen ett 
starkt försäkringsskydd vilket ökar värdet på ditt hus  
före försäljning.  

Vi har ett av marknadens största kundregister  

och konkurrenskraftiga bolån via SEB.

Tack vare vårt gedigna kundregister så vet vi vilka köpare 
som vill bo där du bor och vilken typ av bostad de söker.  
I nära samarbete med SEB kan vi även erbjuda konkurrens-
kraftiga bolån vilket skapar bra köpkraft! 

Vi erbjuder alla våra köpare 2 månaders  

premiefri boendeförsäkring via Trygg-Hansa.

Dessutom erbjuder vi dig som säljare motsvarande 
trygghetsförmån när du köper ny bostad. 

Välbesökt webbplats och egen bostadsapp. 

Vår prisbelönta och välbesökta webbplats svenskfast.se  
har drygt 500.000 unika besökare i veckan. Och med vår 
kostnadsfria applikation ”Hitta Hem” för iPhone, Android 
och iPad är det enkelt för köparna att se vilka bostäder  
som är till salu via oss. Kontakta oss så berättar vi mer! 

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

SOPHIA, MARTIN, SUSANNE OCH LINN



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

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 131 kvm

Fräsch enplansvilla Populärt område Nära till småbåtshamn
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 295 000 kr/bud. AVGIFT 3 538 kr/månad. EP 69 kWh/m²/år. Blåsbacksvägen 51. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2 rok, ca 58 kvm

Bekvämt boende Smakfullt kök Omtyckt förening Garage
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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.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 4 rok, ca 147 kvm

Gediget enplanshus i toppskick Ogenerat högt sydvästläge
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VARUDEKLARERAT*

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

FÄRINGSÖ BREDLÖT 6 rok, ca 162 kvm

Nybyggd familjevilla Makalös vy över böljande åkrar Sol hela dagen
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ACCEPTERAT PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 1 130 kvm. EP 80 kWh/m²/år. Marielundsvägen 20. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

ADELSÖ STENBY 5 rok, ca 130 kvm

Drömläge invid Mälarens strand Strålande sjöutsikt Kommunalt V/A
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VARUDEKLARERAT*

Dags att flytta ut?
Vi har många som vill flytta in.

Kontakta oss så ska vi berätta hur vi hittar 
din köpare eller läs mer på svenskfast.se

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



Ta med ett föremål och få det värderat av representanter från Bukowskis. Svensk Fastighetsförmedling 
och SEB finns på plats och besvarar 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 på plats!
OBS: Obligatorisk anmälan. Ring 08-564 109 40 eller anmäl dig på www.svenskfast.se/antikrundan.  

Eftersom antalet platser är begränsat är det först till kvarn som gäller. Varmt välkommen!

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

Välkommen till Svensk Fastighetsförmedlings 
egna antikrunda på Svartsjö Slott

PHOTO BY DIAKRIT

 LÖRDAGEN DEN 20 APRIL KL 12.00-15.00 - SVARTSJÖVÄGEN 2

I SAMARBETE MED

KOM OCH FÅ ETTFÖREMÅL OCH DIN BOSTAD VÄRDERAD
PÅ PLATS!

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

ACCEPTERAT PRIS 3 800 000 kr/bud. TOMT 1 702 kvm. EP 210 kWh/m²/år. Klippans Väg 21. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 107 kvm + 19 kvm

Sjönära & Sjöutsikt Känsla & Kvalitet Vedspis Lantlig idyll
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VARUDEKLARERAT*

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.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, 190 kvm

Sjöutsikt och tillgång till båtplats Ljus öppen planlösning och fin rymd
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr/bud. AVGIFT ca 3 199 kr/månad. EP 135 kWh/m²/år. Gustavavägen 90. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ GUSTAVALUND 3 rok, ca 53 kvm

Ljus hörnlägenhet Strålande söderläge Centralt Välskött förening
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ACCEPTERAT PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 2 536 kvm. EP 172 kWh/m²/år. Hagvägen 2. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ LANDHOLMS HAGE 3 rok, ca 74 kvm

Ogenerad hörntomt Makalös vy över åkerlandskap Perfekt söderläge
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ACCEPTERAT PRIS 5 475 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 880 m². EP 87 kWh/m²/år. Ledungsvägen 11. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ SKÄRVIK 6 rok, 170 kvm

Arkitektritat hus med härlig rymd Soligt naturnära läge
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VARUDEKLARERAT*

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.

EKERÖ CENTRUM 4 rok, 79,5 kvm

Renoverad hörnlägenhet Fin kanalglimt Balkong i sydväst
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ACCEPTERAT PRIS 3 750 000 kr/bud. TOMT 147 kvm. EP Energideklaration ska genomföras. Stormansgränd 26.
EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, 108 kvm

Stilrent 1-plansradhus med strålande sjöutsikt Allt i toppskick
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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