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VA-plan
för Ekerö
kommun
Under 2012 har tekniska kontoret sammanställt
en plan för vatten- och avloppsplanering i hela
kommunen. Nu är planen klar och antagen. | 4

BUSSDEPÅN I ENLUNDA
Länsstyrelsen upphävde antagandet av detaljplanen
för bussdepån på Enlunda. Nu är detaljplanen åter ute
på samråd. | 6
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”Försök att vända på perspektiven; tänk
om det var vi som tvingades fly krig och
förföljelse eller om vi tvingades skicka iväg
våra barn till främmande land för att de
ska överleva och få hopp om en ljusare
framtid. Flyktingmottagande är en fråga om
medkänsla och humanitet, och Ekerö har
kapacitet till mycket mer av dessa värden än
hittills”. | 32 tyck

DISPENS FÖR TRAFIKVERKET
Länsstyrelsen ger dispens från Arstkyddsförordningen så att Trafikverket kan påbörja röjning och
hamnbygge trots att fiskgjusar och hackspettar kan
bli påverkade. | 20

NÖJDA FÖRÄLDRAR
Till största delen visar föräldrar och elever att de är
förhållandevis nöjda med skolorna i kommunen när
resultaten från årets nöjdhetsundersökning analyseras. | 18

AUGUST GILLAR
R
POLITIK

LÄNETS BÄSTA HEMTJÄNST
I SKL:s senaste jämförelse hade hemtjänstutövarna i Ekerö kommun de kunder som var nöjdast i störst
utsträckning i länet. Detta firades på Ekebyhovs slott där såväl privata som kommunala aktörer fick blommor
och diplom ur socialnämndens ordförande Staffan Strömbäcks hand.| 22
Foto: Lo Bäcklinder

August Filannino fick
under ett par veckor odla
sitt intresse för politik då
han praoade i kommunhuset. | 24

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

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

på n cken
a

Dags att
deklarera!

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

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

Specialvisning!

Torsdagen den 25 april kl 12-19 kommer
Tomas från RAYBAN. Ta chansen att pröva
hela kollektionerna av sol- och vanliga bågar
Bokar du din båge under dagen får du

20 %

rabatt

Varmt välkomna!

ray-ban.com
Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
27-28 april: Gunnel Boman
och Kristina Häll – skulptur
och teckningar. 4-5 samt
11-12 maj: Laila Ericsson –
”Årstiderna”, trasmattor.
Arr: Mälaröarnas konstförening.

Just
nu!

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Till dig som
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Vi bjuder alltid
på kaffe!

Fotoutställning
”Nyfiken på fåglar” – en
fotoutställning av Göran
Forsberg i samarbete med
Sveriges ornitologiska förening. T.o.m. 4 maj, biblioteket,
Ekerö C.
Hantverksstallet
Från 23 apr: Björn Bernström – akvareller. Öppet
tis-sön kl 11-17. Jungfrusunds marina.
Stenhamras historia
Bilder och berättelser från
byns egna arkiv. 5-31 maj,
Stenhamra bibliotek.

EVENEMANG

Leksaksbytarveckor
Ta med gamla leksaker och
ta med andra hem från
bibliotekets leksaksbytarbord. T.o.m. 28 april kl 14-16,
Barnens eget bibliotek i
Stenhamra.

Världsbokdagen
Träffa, lyssna, mingla och få
en bok signerad av inbjudna
författare, Jenny Åkervall –
tidigare talskrivare åt Göran
Persson debuterar med sin
första roman, Per Gustavsson – känd för bl.a. prinsessböckerna, Stefan Spjut
– f.d. ekeröbo som nyligen
kommit ut med trollthrillern
”Stallo” m.fl. författare. 23
april kl 18-20, biblioteket i
Ekerö C. Samarr: Mälaröarnas bokhandel.
Ekerö bio
”Bäst före”, med bl.a. Brasse
Brännström, Ewa Fröling,
Kjell Bergqvist, Göran
Ragnerstam. Barntillåten.
24 april kl 19, Erskinesalen,
Ekerö C.
Ekebyhovs slott
27 apr kl 14: PRO-kören under ledning av Mait Thoäng.
28 apr kl 14: Dragspelsmusik med PRO:s husband.
Kaféansvariga: Ekerö PROförening.
4 maj kl 14: ”Klassiska
pärlor”, för violin och piano,
Joakim Svenheden och Lennart Wallin.
5 maj kl 14: Ekerökören
sjunger in våren. Kaféansvariga: Ekerö-Färingsö
Rödakorskrets.

Valborg Adelsö
Kl 18.30: Start på Alsnu udd,
matservering och försäljning.
Därefter musikuppträdande,
vårtal, brasan tänds ca 20.40.
Eldshow kl 21.
Arr: AIF, Alsnu vikingar.
Valborg Drottningholm
Brasan tänds kl 21, Valborgsmässokören sjunger in våren,
vårtal. Fyrverkeriet ca kl
21.30. Brasan släcks kl 24.
Götiska tornet, Drottningholm. Arr: Lovö hembygdsförening.
Valborg Ekebyhov
Valborgsmässoﬁrande i
Ekebyhovsparken, försäljning från kl 18, 19.30 vårtal
och körsång, kl 20 fackeltåg
till brasan. Arr: Träkvista Sjöscoutkår/ESI.
Valborg Färingsö
Ett lugnt valborgsmässofirande utan fyrverkerier. Vårtal
Åke Bjurström, vårsånger
ur högtalarna. Kaffe och
smörgåsar i köket. Eldkorgen
tänds kl 20.30. Färingsö
hembygdsgård. Arr: Färingsö
hembygdsförening.
Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp: 23 april)
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EKERÖ 08-564 109 80

EKERÖ NÄRLUNDA

EKERÖ NÄRLUNDA
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
Ring för visning!

Stor villa med perfekt läge i
underbara Närlunda. Gott om
sällskapsytor, 2 badrum o 5
sovrum. Allt i fint, välbevarat
skick. Varmbonat dubbelgarage fr
-02 på ca 59 kvm, med elportar. 5
sovrum. Varmbonad friggebod
som används som gäststuga året
om. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2160.

EKERÖ ADELSÖ
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
Ring för visning!

Accepterat pris: 3 850 000:-

6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 127 kvm
Trädgårdstomt: 520 kvm

På vackra Adelsö finns denna
välskötta villa med plan
södervänd tomt, två altaner och
sjöutsikt från balkongen. 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.
Vidbyggt garage med asfalterad
uppfart. Friköpt tomt.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3445.

Byggt: 1965
Adress: Växthusvägen 31
Visas sön 28/4 13.00-14.00 och mån 29/4 18.00-18.45

Totalrenoverat kedjehus med toppenläge i området och med nybyggd altan i sydväst och trädgård mot
allmänning. Smakfullt och stilrent renoverat, både ut- och invändigt, bara att flytta in och trivas! Beläget på
lugn gata i populära Närlunda. Garage om ca 25 kvm, bergvärme, nytt tak, nya fönster och ny fasad. Ca 5
minuters promenad till buss, affär och gym. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-3500.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA

EKERÖ SANDUDDEN
Accepterat pris: 1 650 000:-

Fast pris från 5 890 000:-

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

Antal rum: 7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt
Adress: Tallåsen 1-13
Visas sön 21/4 15.00-16.00

Ring för visning!

Högst upp i Västra Sandudden
bygger C4-hus rymliga villor om
198 kvm i två plan. Vardagsrum
och kök i öppen planlösning på
övre plan med stor terrass och
utsikt! Ett bra alternativ för den
stora familjen med 5 st sovrum
och två badrum. Några minuters
promenad till buss, skola och
förskola. Endast 3 st kvar!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3141.

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

EKERÖ SANDUDDEN

EKERÖ SANDUDDEN
Fast pris 5 045 000:-

Fast pris från 4 590 000:-

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

Antal rum: 5 rok
Boarea: 153 kvm
Adress: Sanduddsvägen 48-58

Visas sön 21/4 15.00-16.00

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

Visas sön 21/4 15.00-16.00

C4-hus bygger moderna
nyfunkishus om 153 kvm i två
plan på Sanduddsvägen. Smart
planlösning med möjlighet till 5
sovrum. Kök och vardagsrum i
öppen planlösning och två
badrum. 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.
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Kommunens VA-plan färdig
KOMMUNEN | Ekerö
kommun har under 2012
färdigställt en VA-plan (vatten- och avlopp). Det har
varit ett digert arbete och
planen ger en långsiktig
VA-planering i hela kommunen.
Det åligger alla kommuner
att upprätta en VA-plan, men
många har ännu inte blivit klara med arbetet. Ekerö
kommun har nu fått sin VAplan, efter det att den antogs
vid kommunfullmäktige den
26 mars.
För att ta fram VA-planen
har kommunen haft kontakt
med länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för detta.
– Vi har följt deras riktlinjer och haft en kontinuerlig
samverkan med dem. Länsstyrelsen har varit mycket
nöjda och de är imponerade
av vårt arbete. Det känns naturligtvis extra roligt, säger
Ann Wahlgren, teknisk chef
på kommunen.
Till grund för VA-planen
ligger kommunens översiktsplan som antogs 2005
och också bostadsbyggnadsoch markanvändningsplanen, som sammanställs varje
år. Här ser man hur det går
med inﬂyttning i olika områden. VA-planen är ett dokument som uppdateras varje
mandatperiod i samband

med aktualisering av översiktsplanen.
– VA-planen är mycket
viktig ur ett medborgarperspektiv. Det blir tydligt vad
som gäller, vi kan ge klarare
besked. Den som ska köpa
en tomt, kan få ungefärliga
besked om när kommunalt
vatten och avlopp kommer,
förklarar Ann Wahlgren.
Det andra som är av vikt
för att ha en VA-plan är miljöskäl.
Östra Mälaren har tidigare
fastställts som vattenskyddsområde. Närmare två miljoner människor är beroende
av dricksvatten som kommer
från Mälaren.
– Vi ligger väldigt känsligt
till. Vi har tre stora dricksvattenanläggningar som ligger
i vår direkta närhet och som
ligger inom avrinningsområdet, säger Mats Falås, VA- och
renhållningschef på kommunen.
VA-planen är också viktig internt på kommunen då
tekniska-, stadsarkitekt- och
miljö och hälsoskyddskontoren, arbetar utifrån samma
grund.
Handlingsplanen för VA
är indelad i fem delplaner. En
av dessa är plan för enskild
VA-försörjning, det vill säga
de fastigheter som inte ligger
inom VA-verksamhetsområ-

2 för 1!

det och som har en egen VAlösning.
– Alla fastighetsägare har
skyldighet att ha en avloppslösning. I vissa fall löser vi det
med anslutning till den kommunala
VA-anläggningen
och i vissa fall får man lösa
det själv inom fastigheten.
Den som inte vet vad som
gäller för det enskilda avloppet, kan vända sig till miljökontoret, säger Mats Falås.
Miljönämnden
arbetar
med tillsyn över enskilda avlopp. Här prioriteras de områden där allmän VA inte kan
förväntas inom rimlig tid.
Det utesluter däremot inte
att krav på åtgärder ställs även
inom andra områden om det
bedöms vara nödvändigt
utifrån miljöbalkens bestämmelser.
Prioriteringen som gjorts
för vilka områden som ska
byggas ut när, grundar sig på
bebyggelse, storlek, täthet
och belägenhet. Vad beträffar
belägenheten handlar det om
ett område ligger inom tätortsbandet eller utanför, om
det ﬁnns en beﬁntlig kommunal anläggning i närheten
eller ej. Permanentningsgrad
är också en parameter för bedömning av ett område.
– Det har varit väldigt
mycket studier av de enskilda
områdena. Vad tror vi om

Kvalitetsglasögon till lägsta

PRISGARANTI

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

KLIPP UR & TA MED

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

290 KRONOR
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takten, vad säger detaljplanerna? Vi går in på varje enskilt område och sedan tittar
vi på när vi beräknar inﬂyttning, säger Ann Wahlgren.
Inom kommunens VA-verksamhetsområde måste alla
fastighetsägare betala avgift
enligt VA-taxan till det kommunala VA-kollektivet.
– Vi bygger ut anläggningen och tar ut avgifterna för att
vi ska säkerställa miljöfrågan.
Miljönämnden kan också förelägga om själva anslutningen. I princip alla ansluter sig
och vi bygger ut avloppssystemet i full takt, säger Mats
Falås.
På Helgö pågår byggandet
av kommunalt VA för fullt.
Man har här varit orolig för
arkeologiska
fyndigheter
som skulle innebära att arbetet skulle stanna upp, men
det har hitintills gått mycket
bra.
– Vi har med schaktkontrollanter i de känsligaste
områdena och än så länge
har man inte hittat någonting som har stoppat byggnationen. Det går lite fortare
än vad vi trott, berättar Mats
Falås.
VA på Helgö ska vara klart
2016.
En annan viktig fråga är
också övergödning. Statistik
visar att det som kommunen

Fosforbelastning på Mälaren från Ekerö kommun 1995 och 2011.
Kommunens arbete med sanering av enskilda avlopp, har haft en
betydande effekt på fosforbelastningen. Belastningen från Ekebyhovs
avloppsreningsverk, har endast en mindre fosforpåverkan på Mälaren.
Data från Ekerö kommuns miljöredovisning 2010, kompletterad med
uppgifter för 2011.
llustration: Ekerö kommun

kan påverka vad beträffar fosforbelastning är dagvatten,
enskilda avlopp, gemensamma avlopp och Ekebyhovs
reningsverk. Reningsverket
renar mycket bra och reningen har förbättrats. Här tas avlopp emot från hela kommunen och idag är det ungefär 18
000 personer anslutna.
– Dessa ger tillsammans
en minimal fosforbelastning.
Där ser man hur effektiv den
kommunala gemensamma
VA-lösningen är, säger Mats
Falås.
Sedan lång tid har kommunen jobbat och kommit

långt också vad beträffar de
enskilda avloppen. Här har
nivåerna på fosforbelastningen minskat betydligt
och detta beror framförallt
på den tillsyn som gjorts.
Vad beträffar hanteringen av
dagvatten, kommer också en
speciell dagvattenstrategi att
tas fram.
– Det är en efterlängtad
VA-plan som har beslutats
och arbetet går nu vidare i den
här inriktningen med högsta
fart, avslutar Ann Wahlgren.

EWA LINNROS

GRILLTIDER

-VI HAR LÄNGTAT!
Oxﬁlè i bit
Scan. Ursprung Sverige.
Ca . 700 g. Färsk.

Rickard är chef för färskvaruavdelningen.
Han tipsar gärna om kött till grillen och
berättar hur man bäst slungar en bea!


/kg


/kg

Flankstek
Scan. Ursprung Sverige.
Ca . 500 g. Färsk.

Tips!
Grilla räkorna varma över glöden.
Servera med mangoaioli


/kg

Mango
Räkor

Sydamerika. Ca 300 g.

Polar Seafood. Frysta i lösvikt.

Jfr pris 33:30/kg.

 
/st

Storlek 50/70.

 
/st

Gott att grilla!
Servera med
vaniljglass!
Ananas
Costa Rica. 1–1,1 kg.
Jfr pris 10:00–9:10/kg.

 
/st

Förkokta!

Majskolvar

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

ICA. 400 g. 2-pack.
Jfr pris 25:00/kg.

Priserna gäller vecka 17 t o m söndag 28/4-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Bussdepån ute på samråd igen
FÄRINGSÖ | I december
upphävde länsstyrelsen
antagandet av detaljplanen
för bussdepån på Enlunda.
Nu är detaljplanen för
depån ute på samråd igen.
Länsstyrelsen
upphävde
kommunfullmäktiges
beslut om att anta detaljplanen
för bussdepån, efter att ﬂera
privatpersoner samt även
Karlshems ridklubb och
Eneby-Enlunda vägförening,
överklagat detaljplanen. Det
var dock inte överklaganden
som ledde till upphävandet
av beslutet.
Länsstyrelsen fann att en
exploatering i enlighet med
gällande detaljplaneförslag,
skulle kunna medföra en
betydande miljöpåverkan.
Därför ålades kommunen
att göra en miljöbedömning
och inom ramen för den,
också upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där miljöpåverkan skulle identiﬁe-

ras, beskrivas och bedömas.
Kommunen har nu upprättat miljökonsekvensbeskrivningen, MKB. De miljö- och hälsofrågor som lyfts
fram i denna är påverkan
inom främst yt- och grundvatten samt landskapsbild.
MKB:n behandlar dessutom
naturmiljö, riskfrågor och
miljöpåverkan under byggnadstiden. Även miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål behandlas i särskilda
avsnitt.
– En samlad bedömning av
den föreslagna utbyggnaden
enligt detaljplanen, bedöms
innebära att det är störst påverkan på landskapsbilden,
framför allt på grund av ingreppet i berget. Man kommer dock att ta hänsyn för att
så långt som möjligt mildra
dessa effekter. Bedömningen
av påverkan på vatten respektive naturmiljö är fortfarande
något osäker då ytterligare
en hydrologisk undersök-

ning behöver göras vad gäller
grundvattenförekomster. De
här miljöfaktorerna kommer
att påverkas främst lokalt,
men preliminärt bedöms att
det inte kommer att ha någon
betydande miljöpåverkan,
berättar Annica Karlsson,
planarkitekt på stadsarkitektkontoret.
En dagvattenutredning har
utförts som ger förslag på hur
dagvattnet kan tas om hand
och renas innan det når Mälaren. Det ingrepp som sker i
berget kan påverka de hydrologiska förhållandena inom
området och en översiktlig
hydrologisk undersökning
kommer därför att göras under planarbetet så snart snön
har försvunnit. Kommunen
har även tagit fram en riskutredning som föreslår åtgärder för att reducera risk från
transporter med farligt gods
längs Färentunavägen.
– När man anlägger en så-

Bussdepån sedd från Troxhammar byväg mot korsningen Enlundavägen/Färentunavägen.

Illustration: Karavan arkitektur & landskap

dan här stor verksamhet enligt planförslaget, innebär det
dels en stor bortsprängning
av berget, dels att en stor yta
hårdgörs, vilket kan innebära
påverkan på växtlighet och
eventuella brunnar i närområdet på grund av förändringar i inströmningsområdet. Beroende på vad denna
visar kan man sedan avgöra
vilka eventuella ytterligare
åtgärder som behövs när det
exempelvis gäller påverkan
på eventuella brunnar i närområdet och på naturmiljöer.
Därför är det viktigt att göra
denna undersökning för att

veta vad som eventuellt behöver göras när det gäller att sätta
dit grundvattenrör och brunnnar, förklarar Annica Karlsson.
Detaljplanen för depån kom
ut på samrådsremiss den 10
april till berörda fastighetsägare och instanser.
– Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra anläggandet
av en bussdepå som inrymmer cirka 80 bussar samt tillhörande verksamhetslokaler,
berättar Annica Karlsson.
Under remisstiden som pågår fram till och med 15 maj,
ﬁnns samrådshandlingarna att

ta del av på biblioteket i Ekerö
centrum, på stadsarkitektkontoret och på kommunens
hemsida.
– För berörda fastighetsägare, boende och andra intresserade kommer ett informationsmöte att hållas 6 maj i
kommunhuset, avslutar Annica Karlsson.
Hela detaljplaneprocessen
tas om från början med samråd, utställning och därefter
antagande. Denna processen
räknar man tar cirka ett och ett
halvt år.
EWA LINNROS

Yttrande från motparten i artikel om sexuellt utnyttjad ungdom
MÄLARÖARNA | I förra numret skrev MN
om en ungdom, vi kallade honom Robin,
som sa sig ha blivit sexuellt utnyttjad då han
var i 12-årsåldern av en äldre man.
Redaktionen hade vare sig namn eller
andra kontaktuppgifter för att identiﬁera
den utpekade och i och med det inte möjlig-

het att intervjua motparten. Artikeln har
ingen personbeskrivning av mannen, allt
för att denne inte ska kunna identiﬁeras av
läsaren.
Vi valde däremot att berätta Robins historia oemotsagd, då grundbudskapet i det hela
var av stor vikt. Budskapet handlade om att

de som utsatts för sexuella övergrepp inte
ska känna skuld och att de inte ska tveka att
göra polisanmälan.
Nu har motparten, vi kallar honom NN,
hört av sig till redaktionen och framfört att
det inte ligger någon sanning i Robins berättelse, att NN med familj har blivit hotade av

Robin och att både NN och hans familjs liv
har drabbats av stora, negativa konsekvenser
utifrån Robins agerande.
MN har inte rollen att utreda vem som har
rätt och fel i denna sak, en rättegång i fallet
kommer att äga rum inom en snar framtid. 
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Röda pärltomater
ICA Selection. Spanien. 200 g.
Klass 1. Jfr pris 75:00/kg.

Färsk pasta
Matric. Italien. 500 g.
Fylld pasta olika sorter samt
gnocci. Jfr pris 59:80/kg.
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/st




Kaffe
Löfbergs lila. 500 g.
Jfr pris 49:00/kg.
Gäller ej ekologiskt,
rättvisemärkt.

2




/kg

Fläskytterﬁlé
ICA. Ursprung Sverige.
Ca 750 g. Mörad. Av gris.

 

för



Gravad, Kallrökt lax
Sjöboden. 100 g. I skivor.
Jfr pris 200:00/kg.

Skå



Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 28 APRIL
Munsö kyrka kl 11.00
MÄSSA FÖR SMÅ OCH STORA –
VÅREN ÄR HÄR!
Lizen Anterud, Barnkören, dirigent: Mie
Johansson, Ad Mundi, dirigent: Malin Rudengren

SÖNDAG 5 MAJ
Adelsö kyrka kl 11.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Staffan Eklund, orgel: Mait Thoäng

MUSIKGUDSTJÄNST

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 24 APRIL
Ekebyhovskyrkan 19.00

SÖNDAG 28 APRIL
Munsö kyrka kl 11.00
MÄSSA FÖR SMÅ OCH STORA –
VÅREN ÄR HÄR!
Lizen Anterud, Barnkören, dirigent: Mie
Johansson, Ad Mundi, dirigent: Malin
Rudengren

MÄSSA I TAIZÉTON Jonas Gräslund

SÖNDAG 28 APRIL
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA MED KONFIRMATION
Staffan Eklund, Sabina Nyberg,
orgel: Kerstin Baldwin

Ekerö kyrka kl 18.00
KONSERT, Ekeröensemblen,
dirigent: Kerstin Baldwin

Ekebyhovskyrkan kl 16.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Staffan Eklund, Tonfiskar och Grönsångare,
under ledning av Helena Hansson och
Marie Björnvad
18.00 FILM: Äta, sova, dö

ONSDAG 1 MAJ
Ekebyhovskyrkan
INGEN ONSDAGSMÄSSA

SÖNDAG 5 MAJ
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA – GE INTE UPP
Mårten Mårtensson
orgel: Torbjörn Gustavsson

Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA, Staffan Eklund, orgel:
Helena Hansson

KYRKRADION 101,4 MHz
På RADIO vIkING
LÖRDAGAR kL 12.00-13.00
27/4 Från mörker till ljus. Vi möter
Yngve Göransson - ny präst på
Färingsö
4/5 På vandring med Marianne.

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 24 APRIL
Timmermannens kapell 18.30

Från mörker
till ljus
Yngve Göransson började som komminister i Färingsö församling i
februari. Hans väg till prästyrket har varit långt ifrån spikrak.
– Min mamma var ateist och pappa brydde sig inte alls om Gud så jag
trodde att man skulle klara av allt själv, berättar Yngve.
Vi möter Yngve på hans kontor i Stenhamra. Han har prästskjorta och
svart kavaj och ser prydlig ut. Nyligen hemkommen från en resa i Argentina och Chile tillsammans med fästmön började Yngve sitt första
”riktiga” prästjobb i Färingsö församling.
– Det var en fantastisk resa i en helt annan kultur där det också fanns
mycket att känna igen, säger Yngve.
Från mörker till ljus
– Tidigare levde jag ett liv där det verkade helt förnuftigt att ta till
alkohol och droger istället för att ta itu med mina känslor, berättar Yngve. Efterhand så märkte jag att mina vänner hade bytts ut
mot andra vänner som också hade samma problem. Och så småningom var de också utbytta. Det fanns liksom ingen som klarade
av att stanna kvar.
– Jag vet egentligen inte hur det gick till, jag kan bara berätta
vad som hände. Det blev till slut en vändpunkt. Inget fysiskt utan
på något sätt hade jag kommit till en punkt i mig själv då idén
att ”jag kan själv” inte höll längre. Jag hade bevisat det så många
gånger för mig själv. Då knäppte jag mina händer och bad för första gången. Jag kan inte kalla det för något
”Det fanns ingen
annat än att jag mötte Gud.
– Jag har gått från mörker till ljus!
som klarade av att

stanna kvar..”

GUDSTJÄNST MED NATTVARD Yngve
Göransson

ONSDAG 1 MAJ
OBS! Ingen veckomässa!

SÖNDAG 5 MAJ
Färentuna kyrka 11.00
GUDSTJÄNST Lars Brattgård

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 28 APRIL
Drottningholms slottskyrka kl 19.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Marianne Petterson Häggkvist, Ängby
Motettkör, dirigent: Lars Lodin

SÖNDAG 5 MAJ
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Christer Kivi, Lovö kyrkas kör,
dirigent: Leif Asp
Kyrkkaffe i Klockargården

Vart	
  gick	
  alla	
  pengar	
  2012?	
  
328	
  642:-‐	
   	
  Kvinnosjukhuset	
  Panzi,	
  Kongo	
  (via	
  PMU)	
  
	
  	
  96	
  000:-‐	
   	
  FlykHngläger	
  i	
  Mauretaninen	
  
	
  

	
  

	
  (Svenska	
  Kyrkans	
  interna3onella	
  arbete)	
  

	
  	
  74	
  667:-‐ 	
  Nödhjälp	
  Hll	
  barn	
  i	
  Syrien	
  (via	
  PMU)	
  
	
  	
  50	
  000:-‐	
   	
  Skolbygge,	
  Shinyanga,	
  Tanzania	
  
	
  	
  34	
  975:-‐	
   	
  Världens	
  barn	
  insamlingen	
  hösten	
  2012	
  
	
  	
  30	
  000:-‐	
   	
  Diakonins	
  akutkassa	
  	
  
	
  

	
  

SÖNDAG 28 APRIL
Ekerö kyrka kl 18.00
”Alleluia” Sångarna i Ekeröensemblen bjuder
på körsång, solosång, duetter mm. Musik av
bl a Thompson,Rachmaninov, Bach mm
Dirigent Kerstin Baldwin.
FREDAG 3 MAJ
Ekebyhovskyrkan kl 18.00
Konsert med Sonorakören och Mälarstråk

VIGSElKONSERT

LÖRDAG 4 maj
Färentuna kyrka kl 15.00
Musik och psalmer för kärlek och vigsel.
Medverkande: Lars Brattgård präst, Rickard
Backlund organist, Malin Edström sopran,
Anna Littmarck vaktmästare.

Lyssna på intervjun på kyrkradion 27/4!

VECKOMÄSSA Lars Brattgård

SÖNDAG 28 APRIL
Sånga kyrka 11.00

KONSERT

	
  (lokalt	
  hjälparbete,	
  Ekerö	
  Pastorat	
  &	
  Färingsö	
  församling)	
  

	
  	
  20	
  000:-‐	
   	
  Stödföreningen	
  Sri	
  Lanka	
  faddrar	
  	
  	
  
	
  	
  15	
  000:-‐	
   	
  Mälarökyrkans	
  Hjälpkassa	
  (lokalt	
  hjälparbete)	
  
	
  	
  	
  	
  8	
  000:-‐	
   	
  Sjukhuskyrkan	
  Stockholm	
  
Totalt	
  skickade	
  vi	
  iväg	
  657	
  284:-‐	
  under	
  2012	
  

“Smått och gott”
TISDAG 23 ApRIL
Färentuna församlingshem 12.00
Soppplunch med bordssamtal
Ekebyhovskyrkan 19.00
Stickcafé
klockargården Lovö 19.00
Öppna samtal - låga trösklar, högt i tak

ONSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 08.30
Meditation enligt zazen metoden
INSTÄLLT 1 maj

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 12.00
Sopplunch
Stenhamra församlingsgård 12.00
Sopplunch
Stenhamra församlingsgård 18.00
Gudstjänstförberedelse

De>a	
  tack	
  vare	
  alla	
  kunder	
  som	
  handlar	
  i	
  vår	
  buCk	
  och	
  
	
  alla	
  som	
  har	
  skänkt	
  så	
  ﬁna	
  saker	
  som	
  vi	
  kan	
  sälja.	
  
Och	
  inte	
  minst	
  alla	
  våra	
  hårt	
  arbetande,	
  underbara	
  volontärer.	
  

STORT	
  VARMT	
  TACK!	
  

EKERÖ OCH FÄRINGSÖ FÖRSAMLINGAR

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

GLITTRANDE SJÖUTSIKT
196KVM Parkslingan 27B, Ekerö Gällstaö
Läckert Svanenmärkt arkitektritat hus om 196 kvm med utsökta kvaliteter och minimal miljöpåverkan. Stort representativt kök med mycket gott om förvaringsmöjligheter i öppen planlösning
mot rymligt vardagsrum med högt i tak, fint ljusflöde o hänförande sjöutsikt. 4 bra sovrum +
extra allrum. 3 våtrum o bra med förrådsutrymmen. Uppvuxen lummig sjönära tomt. Ringmärkt!

Typ: Fritidshus Byggår: 2009 Boarea: 196 kvm
Rum: 6 Tomt: 913 kvm
Energideklaration: 49 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 8 400 000 kr

94 KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 5

48KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 11

Seniorboende för dig över 55 år. Ljus och fräsch lägenhet m öppen planlösning mellan kök och
v-rum. Stort lättmöblerat v-rum. 3 sovrum och 2 kaklade duschrum varav det ena m sep tvättavdelning. Mysig uteplats i markplan med perfekt söderläge och viss sjöglimt. Liten tomtplätt.

-SJÖUTSIKT- Trevlig mini 2a i omtyckt seniorboende (+55) i Ekerö tätort. Fantastisk vy! Lgh är
ljus och i mycket bra skick. Fint kök, separat matplats/sovrum, helkaklat stort duschrum o rymlig klk. Vardagsrum m utgång till fin stenlagd uteplats m staket och sjöutsikt i bästa söderläge!

Typ: Bostadsrätt Byggår: 2002 Boarea: 94 kvm
Rum: 4 Avgift: 4 960 kr/mån Hiss: Ja
Energideklaration: 108 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Typ: Bostadsrätt Byggår: 2002 Boarea: 48 kvm
Rum: 2 Avgift: 3 268 kr/mån Hiss: Ja
Energideklaration: 106 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 650 000 kr

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 250 000 kr

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

Stålande sjöutsikt över Helgö kanal i Mälaren!
160KVM Bergsrundan 18, Ekerö Helgö
-SJÖLÄGE- Ett unikt boende med hög livskavlité i rofylld naturmiljö. Den läckra villa är i toppskick efter totalombyggnation 2010 och håller högsta kvalitet med genomgående gedigna och
påkostade materialval. Bad och båtplats! Bergvärme och mekanisk ventilation. Vacker tomt mot
den avskilda allmänningen vid vattnet. Altan, spabad. Garage och två gästhus. Ringmärkt.

Visning: Kontakta mäklaren!

Typ: Villa Byggår: 1957/-88, 2010 Boarea: 150 kvm
Biarea: 10 kvm Rum: 5 Tomt: 3 371 kvm
Energideklaration: 87 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 5 500 000 kr

170KVM Ekerö Helgö, Frejas Väg 32

96KVM Ekerö Sandudden, Parkdammsvägen 5

Ett superfint hus på en av Helgös bäst belägna tomter! Högt läge med härlig utsikt. Huset är
i toppskick och har fint ljusflöde. Ljus färgsättning och fina materialval. Underbar tomt m fina
uteplatser som fångar solen hela dagen. Närhet till buss o fin badplats m brygga. Ringmärkt!

-LIVSKVALITET PÅ HÖG NIVÅ- Unikt drömboende i 1-plans br-villa (+55) vid Mälarens strand.
Brygga, altandäck o fin trädgård. Härligt solläge. Modernt boende o trevlig planlösning mellan
kök, matplats, inglasat uterum o vardagsrum. 3 sovrum, kaklat duschr/tvätt. C-port o förråd.

Typ: Villa Byggår: 1954/07 Boarea: 165 kvm
Biarea: 5 kvm Rum: 6 Tomt: 2 593 kvm
Energideklaration: 168 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Typ: Bostadsrätt Byggår: 2009 Boarea: 96 kvm
Rum: 4 Avgift: 3 296 kr/mån
Energideklaration: 135 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 250 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 495 000 kr

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

Sekelskiftesvilla med fantastisk sjöutsikt och egen brygga!
160KVM Eldgarnsö 2, Färingsö Färentuna Eldgarnsö
-SJÖLÄGE- Högt soligt sydvästläge. Underbara solnedgångar över Mälaren! Naturskönt
område i naturreservatet Eldgarnsö. Bevarad sekelskiftesstil, trägolv, spröjsade fönster,
kakelugnar, högt i tak, fina snickerier och många vackra detaljer. Ny vatten/luftvärmepump,
badrum, avlopp mm. Besiktigad.

Typ: Villa Byggår: 1913 Boarea: 160 kvm
Rum: 6 Tomt: 4 802 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 500 000 kr

186KVM Färingsö Stenhamra, Ramundvägen 26

187 KVM Färingsö Stenhamra, Ramundvägen 20

-FUNKISSTIL- Allt ljust o modernt i 2-pl villa med stora ytor. Allt renoverat! Låga driftskostn,
bergvärme. Bra planlösning som lätt kan omdisponeras. Nytt kök, stort v-rum m braskamin o
många fönster, 5-6 sovr varav 4 på samma plan. Kaklade våtr. Garage o c-port. Besiktigad.

-BERGVÄRME- Stor 2-plansvilla om 187 kvm med låga driftskostnader och helt nytt yttertak.
Rejäla sällskapsytor i öppen planlösning, braskamin och genomgående härligt ljusinsläpp. Lättskött naturtomt som vetter mot allmänning. Carport och förråd. Populärt barnvänligt område!

Typ: Villa Byggår: 1971 Boarea: 186 kvm
Rum: 6 Tomt: 608 kvm
Energideklaration: 66 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1971 Boarea: 187 kvm
Rum: 5 Tomt: 574 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 100 000 kr

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 800 000 kr

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

200KVM Ekerö Skärvik, Almedalsvägen 1

197KVM Ekerö Lundhagen, Hagens Backe 28B

-EGEN BRYGGA- Supercharmigt hus ett stenkast från Mälaren. Stora härliga umgängesytor i
öppen planlösning o braskamin. 3-5 sovrum o extra allrum. Helkaklade badrum o bastu. Stor
hörntomt m fruktträd o bärbuskar. Växthus o bra förråd. Del i egen brygga m bad o båtplats.

-MODERNT- Superfin villa i modern design och hög klass på material och utförande. Kök och
vardagsrum med braskamin i öppen planlösning, 4-5 sovrum varav ett m separat ingång. Stor
lekvänlig tomt och stort altandäck med sol hela dagen. Carport. Närhet till skola, dagis o buss.

Typ: Villa Byggår: 2002 Boarea: 200 kvm
Rum: 6 Tomt: 1 071 kvm
Energideklaration: 66 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 2002 Boarea: 159 kvm
Biarea: 38 kvm Rum: 7 Tomt: 1 232 kvm
Energideklaration: Beställd.
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 995 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 995 000 kr

203KVM Ekerö Tappsund, Paradisvägen 9

249KVM Ekerö Träkvista, Kapellvägen 2

-CENTRALT LÄGE- och låga driftskostnader! Toppenfin tillbyggd 1,5-plansvilla om ca 200
kvm med bergvärme, nya 3-glasfönster, nyrenoverat kök, fyra bra sovrum och härligt ljusa
och väl tilltagna sällskapsytor. Stor härlig plan trädgårdstomt. Ringmärkt!

-GENERATIONSBOENDE/FÖRETAGSDEL- Stor villa m centralt läge i Ekerö tätort. Här finns
möjlighet till boende för både en eller två familjer alt en företagsdel. 3 rok + 5 rok + källare
med garage, dusch o bastu. Låga driftskostnader, bergvärme 2005. Fin trädgård. Ringmärkt.

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

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 250 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 950 000 kr

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
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Fler sommarjobb till
kommunens ungdomar
KOMMUNEN | Kommunstyrelsen har beslutat att
utöka antalet sommarjobb
och praktikplatser för
ungdomar till 100 stycken.
En undersökning i DN visar
att Ekerö kommun betalar
högst timlön i länet.

Bild ur detaljplanen för området vid Wrangels väg. Tiden för att lämna in synpunker har gått ut och de yttranden som kommit in till stadsarkitektkontoret, sammanställs nu i ett utlåtande.
Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter

Nästa steg i detaljplanearbetet
EKERÖ | Detaljplanen för
området kring Wrangels väg
har varit ute på remiss. Ett
flertal yttranden har inkommit till stadsarkitektkontoret, som nu sammanställer
dessa.

nya, omarbetade detaljplanen är nu slut.
– Det har kommit in jättemånga yttranden och många
namnunderskrifter. Vi sitter
just nu och sammanställer
alla dessa och kommenterar
dem i ett utlåtande, säger
Annica Karlsson, planarkitekt på stadsarkitektkontoret.
Tanken är att planen sedan
ska gå mot ett antagande.
Det första steget är tjänstemannaberedningen som är
den 2 maj. 21 maj behandlar
kommunstyrelsens arbets-

Detaljplanearbetet för området kring Wrangels väg har
pågått sedan ﬂera år tillbaka.
2010 skickades den första detaljplanen ut på samråd.
Efter kritiska yttranden
från boende i området, reviderades planen och tiden för
att lämna synpunkter för den

utskott planen, den 4 juni
går planen vidare till kommunstyrelsen som ska titta
på den och därefter går detaljplanen vidare för behandling i kommunfullmäktige
den 18 juni.

”Vi har följt planoch bygglagen till
punkt och pricka”
– De synpunkter som är
emot detaljplanen handlar
mycket om att man upplever

husen som höghus. Men vi
har också fått många positiva yttranden och många
tycker att det ser ﬁnt ut, berättar Annica Karlsson och
fortsätter:
– Man har också upplevt
att det var för kort samrådsutställningstid. Men tiden
har inte varit kortare än vad
som föreskrivs, vi har följt
plan- och bygglagen till
punkt och pricka, förklarar
Annica Karlsson.

EWA LINNROS

Nu har kommunstyrelsen på
uppdrag av kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M), beslutat att utöka
antalet sommarpraktikplatser ytterligare till 100 praktikplatser, med andra ord en
ökning från förra året med
sjuttio platser.
– Jag vill med det här beslutet att antalet platser ska
öka till totalt 100 för att ännu
ﬂer ekeröungdomar ska få
sommarjobb 2013. Därmed
bidrar Ekerö kommun som
arbetsplats till mötet med
framtidens arbetskraft. Ekerö
kommun kan med förslaget ge ytterligare ungdomar
möjlighet till arbetslivserfarenhet, bygga nätverk och få
tillfälle att prova på arbetslivet, vilket kan inspirera dem
till framtida studie- och yrkesval, säger Peter Carpelan
(M) kommunstyrelsens ordförande.
Praktikplatserna
ﬁnns
både inom de kommunala
verksamheterna såsom exempelvis förskolor men det
är också platser inom det

lokala närings- och föreningslivet. Sommarpraktiken
innebär sex timmars arbete
om dagen och sträcker sig
över en treveckorsperiod.
Den första perioden är precis när skolan har slutat och
den andra i skiftet juli/augusti. De sökande tilldelas
en av dessa perioder. Ungdomarna får avtalsmässig
lön och den varierar beroende på vilken åldersgrupp
man tillhör. Målgruppen
är elever som går ut nionde
klass och upp till och med
de som ännu ej gått ut andra
året på gymnasiet.
Ansökan görs via blankett som ﬁnns på kommunens hemsida och även på
hemsidorna till de skolor i
kommunen som har högstadium. Sista ansökningsdag
är den 8 maj.
Ekerö kommun är den kom-

mun i länet som betaIar
högst timlön till sommarjobbande ungdomar. Det
visar en undersökning som
Dagens nyheter presenterar.
Timlönen i kommunen är
92 kronor. Det är 70 procent
högre än Nykvarn som betalar 55 kronor i timmen och
därmed den lägsta timlönen
av Stockholms läns kommuner.
EWA LINNROS
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Passa också på att träffa Mäklarringen Ekerö.
Välkommen!
Handelsbanken
Ekerö
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Lördagsöppet
på Handelsbanken.

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

MUNSÖ DRAKNÄS
DRAKNÄSVÄGEN

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

EKERÖ GÄLLSTAÖ
BOKVÄGEN

Topprenoverad enplansvilla
med pool. Två öppna spisar.
Barnvänlig lugn idyll.

FÄRINGSÖ STENHAMRA - HAMPUSVÄGEN 12
Pris 2.550.000 kr / bud Kvm 153 + 29
Visas Ring för visningstider
Ekerö 08-560 304 22

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

Energiprestanda 60 kWh/m², år

EKERÖ ÄLVNÄS
KOLTRASTVÄGEN 15

EKERÖ TAPPSTRÖM
TAPPSTRÖMSVÄGEN 68

Mälarvy och egen trappa
ner till stranden. Påkostat,
fint skick. 5 sovr. Nära buss.

Mälarnära läge, sjöglimt.
Fint skick. eftersökt läge
nära skola, Centrum.

Pris 4.995.000 kr / bud
Kvm 163
Visas Visningar pågår
Ekerö 08-560 304 22

Pris 3.475.000 kr / bud
Kvm 124+30
Visas Visningar pågår
Ekerö 08-560 304 22

Energiprestanda 96 kWh/m², år

EKERÖ ÄLBY
ENVÄGEN 6
Lantlig Mälaridyll, sjöglimt.
Sidohus - generationsbo,
uthyrningsmöjlighet!

Expressvärdera
din bostad!
!

Pris 4.300.000 kr / bud
Kvm 102+50
Visas Visningar pågår
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 76 kWh/m², år

Är du redo för goda nyheter? Din bostad är fortfarande
värd en förmögenhet! Beställ en expressvärdering på
www.husmanhagberg.se så får du svar inom en arbetsdag.
Välkommen att bli nöjd du också!
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BROMMA TRANEBERG
2.5:A MÖSSEBERGSV.13

BROMMA TRANEBERG
1.5:A KINNEKULLEV. 27

BROMMA MARIEHÄLL
1:A CRONSTRÖMSV. 12

Högt fritt läge. Balkong.
Nära T-bana, butiker.

Topprenoverad med
uteplats. Centralt läge.

Yteffektiv och ljus. Centralt,
nära Sundbyberg.

Accepterat pris 1.995.000 kr
Kvm 55 Avgift 3.573 kr
Visas Ring för info
Bromma 08- 26 29 29

Accepterat pris 1.845.000 kr
Kvm 45 Avgift 2.717 kr
Visas Ring för info
Bromma 08- 26 29 29

Energiprestanda 110 kWh/m², år

Pris 1.395.000 kr / bud
Kvm 33 Avgift 1.107 kr
Visas Ring för info
Bromma 08-26 29 29
Energiprestanda 64 kWh/m², år

NORRA ÄNGBY 1:A
BJÖRKETORPSV. 11

BROMMA ALVIK 1.5:A
ALVIKSVÄGEN 11

JOHANNESFRED 2:A
STÅNGJÄRNSVÄGEN 20

Fräscht, ljust och yteffektivt.
Nära T-bana, grönområde.

1920-talscharm. Fint
renoverad. Nära Alviks Torg.

Ljust gavelläge. Balkong i V.
Renoverad. Centralt läge.

Accepterat pris 1.150.000 kr
Kvm 28 Avgift 1.762 kr
Visas Ring för visning
Bromma 08- 26 29 29

Pris 1.895.000 kr / bud
Kvm 44 Avgift 2.249 kr
Visas Ring för info
Bromma 08 - 26 29 29

Pris 1.595.000 kr / bud
Kvm 46 Avgift 2.401 kr
Visas Ring för info
Bromma 08 - 26 29 29

Energiprestanda 76 kWh/m², år

Energiprestanda 170 kWh/m², år

Energiprestanda 166 kWh/m², år

BROMMAPLAN 3:A
KNYPPLERSKEVÄGEN 36

SÖDERBERGA PARK
2.5:A BÄCKBORNAS V. 17

BROMMA KYRKA
SEDUMBACKEN 48

Välplanerat gavelläge. Fint
skick. Balkong mot grönska.

Ljus och trivsam med stor
balkong. Nära buss och
grönområde.

Br-villa i högt fritt läge. Fint
skick. Barnvänligt. Carport,
förråd. Nära Brommaplan.

Accepterat pris 1.050.000 kr
Kvm 66.5 Avgift 4.976 kr
Visas Ring för info
Bromma 08- 26 29 29

Pris 4.950.000 kr / bud
Kvm 145 + 6
Visas Ring för info
Bromma 08-26 29 29

Energiprestanda 110 kWh/m², år

Energiprestanda 131 kWh/m², år

Pris 1.795.000 kr Kvm 55
Avgift 3.576 kr
Visas Ring för info
Bromma 08 - 26 29 29
Energiprestanda 160 kWh/m², år

www.husmanhagberg.se
Välkommen till oss på Jungfrusundsv. 1, invid Träkvista Torg. Vi säljer även lägenheter i Alviks Torn, Brommas nya landmärke...

Rusta dig för
årets trädgårdsarbete!
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Bilar som förändrade världen
Stenhamrabo programleder bilfrossa i TV4 Fakta

Demodag 27/4
Välkommen till demodag den 27/4
kl.10 -15. Vi visar då vårens sortiment
av trädgårdsmaskiner och redskap.

Vi
bjuder på
korv!

Ta med din gräsklippare
så byter vi olja och tändstift
medan du väntar för endast 99:-

Klippo Champion
Klippo- bästa kvalitet!
Monterad, tankad och körklar!

5.100:-

22.900:-

TV | Det finns över fyra
miljoner personbilar i
Sverige men inget svenskt
TV-program om bilar. Men
nu är det dags. Journalisten
och stenhamrabon Christer
Gerlach är programledare
för ”Bilar som förändrade
världen”.
Nu visar TV4 Fakta en
svensk dokumentärserie om
tio bilar och människorna
bakom dem.
Programledaren Christer
Gerlach berättar märkliga
detaljer om kända bilmärken och kvinnorna och
männen bakom dem. Några
exempel: den första bilresan gjordes av en kvinna,
Volkswagen räddades av en
engelsk major, Emil Skoda
byggde aldrig en enda bil
och den första Cadillacen
var egentligen en Ford.
– Vi har grävt fram märkliga fakta om bilar och bilmänniskor. Det är en programserie om modiga och
påhittiga personer och deras
udda bilar som förändrat
världen, säger programledaren Christer Gerlach som
också skrivit manus.
Dokumentärserien ”Bilar som förändrade världen”
vänder sig till alla som kör,

Programledaren Christer Gerlach berättar märkligheter om bilar som förändrat världen i en programserie
som vänder sig till alla tittare – inte bara bilnördar.
Foto: Daniel Zackrisson

åker, äger och kanske till och
med älskar bilar.
Redaktionen har hittat
gamla
dokumentärﬁlmer,
träffat svenska kvinnor och
män som haft betydelse för
bilens historia eller som äger
gamla godingar. Serien visar
vilken stor betydelse enskilda människors påhittighet,

uppﬁnningsrikedom
och
personliga mod betytt för bilens utveckling.
Programledare
Christer
Gerlach är en erfaren motorjournalist som skrivit artiklar, gjort massor av TV-inslag om bilar och skrivit ﬂera
böcker. Han har också hamnat

två gånger i Guinness rekordbok. Han var bland annat den
förste som körde bil ensam
jorden runt. Hans motto är:
Friheten har hjul.
Första programmet i serien
”Bilar som förändrade världen”, sänds den 5 maj.

Husqvarna Rider 111B5
Husqvarna RIDER åkgräsklippare med bästa framkomlighet!
Midjestyrd, 5 vxl, 85cm klippbredd!

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken

Husqvarna
Automover 305
Klipper din gräsmatta
helt automatiskt!
Du slipper klippa och får
tid till annat! Olika modeller
för gräsmattor upp till
6.000m 2!
Pris från

Ansökan om tillstånd för täkt-, hamn-, och
vattenverksamhet samt masshantering, Löten
Sand & Grus AB Jehander (Jehander) avser att
ansöka om tillstånd till täkt-, hamn- och vattenverksamhet samt masshantering vid Löten, på fastigheten
Löten 1:5 på Munsö i Ekerö kommun.

12.900:-

Ansökans omfattning
Ansökan omfattar fortsatt drift av täkt- och hamnverksamhet vid Löten. Vidare planeras för mottagning av entreprenadberg från projektet Förbifart
Stockholm. Om mottagande av entreprenadberg realiseras kommer en ny kaj och hamnbassäng att anläggas. Jehander avser att gå in med en samlad prövning
av verksamheterna till mark- och miljödomstolen.

2.900:-

STIHL motorsåg MS 181 C-BE
Toppmodern bensinsåg, lättstartad
och med snabbkedjespänning.
Kapar lätt träd och grenar!

STIHL
trimmer
FS38
En lättstartad
bensintrimmer
för villaägaren.
Trimma gräs
och ogräs med
stark tråd.

1.890:-

Mälarö Skydds serviceverkstad
– servar och reparerar dina
trädgårdsmaskiner till fasta priser.

9RKES  0ROFILKLÊDER s 4RÊDGÌRDSMASKINER s -ODE
½PPETTIDER MÌN FRE   LÚR  
&ÊRENTUNAV  3KÌ 4EL     WWWMALAROSE

ÖPPET HUS
Lördag 27/4 kl 9-16
Bra
Prova
på
erbjudande
gratis
hela dagen!

Mer information
Ett underlag för samråd som beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och
miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens
innehåll och utformning har tagits fram. Om du har
frågor om ansökan, önskar ytterligare information eller vill få underlagshandlingen, kontakta Jonas Rune,
miljökonsult på WSP Environmental, på telefon
010-722 81 37, 070-651 6887 eller via e-post
jonas.rune@wspgroup.se alternativt Niklas Skoog,
råvaruförsörjningschef på Sand & Grus Jehander AB,
på telefon 031- 86 76 15, eller via e-post
niklas.skoog@jehander.se
Underlaget kan även laddas ner på www.jehander.se
Synpunkter
Synpunkter skickas senast den 13 maj 2013 till
WSP Environmental, att: Jonas Rune,
121 88 Stockholm-Globen.
Alla inkomna synpunkter
kommer att sammanställas
i en samrådsredogörelse
som bifogas ansökan.

Slipp köerna
med B-kort
Fr 1287:-/mån. Visas på Öppet hus

MOPED - BIL - SLÄP
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OTROLIGA PRISER - ENDAST LÖRDAG & SÖNDAG
ELECTROLUX
ELFA & LUMI

OBH NORDICA

30%

BADRUM

KAKEL &
KLINKER

RABATT

BASTU

FÖNSTER
MM...

Massor av roliga
aktiviteter och mer
erbjudanden.
Se nästa sida

KUPONG
Ta med denna kupong och
ch lämna den
i kassan så får du ett par
trädgårdshandskar.
Rosa eller gröna. MäNy

Jungle Gym

Gäller endast 27 + 28/4-2013.

Begränsat antal

3,995 kr
Ord. 5,820 kr

Extraöppet: Lördag 27/4 kl. 9-16, söndag 28/4 kl.10-16

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

Erbjudandena gäller
endast den 27:e och
28:e april 2013
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Stora barngrupper
oroar skolverket
KOMMUNEN | Skolverket
larmade nyligen om faran
med att fritidsgrupperna i
landets skolor ökar i storlek.
På Ekerö kommun tycker
man dock att den låga utbildningsnivån bland personalen
är ett större problem.
I ett nyligen publicerat pressmeddelande berättar Skolverket att elevgrupperna på fritidshemmen har ökat med en
elev i genomsnitt mellan 2011
och 2012 till 40,1 barn. Sedan
2003 har barngrupperna ökat
med 10 barn.
– Det är en oroande utveckling. Fritidshemmen har
i uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande
och det kan urholkas när grupperna blir för stora. Risken är
att det går ut över elevernas
kunskapsutveckling,
säger
Carina Hall, undervisningsråd
på Skolverket.
I Ekerö kommun är läget
något bättre då grupperna under 2012 i genomsnitt bestod
av 39,6 barn.
– Det är klart att det är
många barn, men jag upplever ändå inte att det är ett stort
tryck från föräldrarna på oss

Drottningholmsbo på
plats i Bergs bärbara publik

och ﬂer fritidspedagoger. Men
det utbildas i stort sett inga så
det ﬁnns inte några att anställa
för oss, vilket är ett problem,
förklarar han.
Han menar att större andel

Eva Darselius och Anders Anagrius har försökt se trender när de analyserat svaren i årets nöjdhetsundersökning.
Foto: Lo Bäcklinder

om att det är för stora grupper, säger Anders Anagrius,
nämndansvarig barn och utbildning.
Enligt statistiken har varje
fritidspersonal i kommunen
ansvar för 11,1 barn 2012 jämfört med 11,8 barn 2011. I hela
landet är motsvarande siffror
12,4 och 12,3. Anders Anagrius berättar dock om hur missvisande statistiken kan vara då
det alltid ﬁnns svårigheter till
exempel med hur deltidspersonal ska redovisas. Antalet
barn varierar dessutom kraftigt under dagen.
Anders Anagrius berättar ock-

så, tillsammans med Eva Darselius, förskoleansvarig och
ansvarig för fritidshemmen
på nämndkontoret barn och
utbildning, om hur svårt det
är att få ihop det komplicerade
pusslet med elever, personal
och lokaler, vilket gör att det
oftast inte är så enkelt som att
man bara kan minska barngrupperna. Det skapar större
lokalbehov vilket kan ta ﬂera
år att ordna.
Anders Anagrius identiﬁerar också ett problem som han
tycker är allvarligare i fritidsverksamheten.
– Jag skulle vilja ha större
kompetens hos personalen

högskoleutbildad
personal
skulle vara ett förhållandevis
billigt sätt att höja kvaliteten
på fritidsverksamheten.
När det gäller lokalfrågan
för fritidshemmen är Anders
Anagrius och Eva Darselius
ense om att det ser väldigt
olika ut på skolorna i kommunen.
– Vissa har väldigt trångt
och andra har gott om plats,
säger Eva Darselius.
De beskriver hur det tidigare inte har funnits någon
genomtänkt plan i kommunen för hur de stadigt ökande
barngruppernas lokalbehov
ska tillgodoses. Nu görs det
dock en mer övergripande
översyn av skolorna och i
samband med satsningen på
att komma ikapp med eftersatt underhåll, satsar man också på att planera för framtidens
behov.
LO BÄCKLINDER

DROTTNINGHOLM | När
Carina Berg ger sig ut
på intervjuturné med
en portabel studio och
en bärbar publik är
Veronica Björnum från
Drottningholm en del i
packningen.
– Jag har gjort en hel del
både större och mindre statistjobb förut och när jag
såg att de sökte publik till
den här showen så sökte jag.
Det var 500 sökande och de
tog ut 14 stycken som alla
är castade utifrån att vi är
väldigt olika när det gäller
personligheter, ålder och
egenheter, berättar hon.
Genom att vara med i
”Bergs bärbara talkshow”
såg hon chansen till ett roligt extrajobb som kunde
komplettera hennes övriga
uppdrag som personlig tränare, Ruffieintstruktör och
även ett eftermiddagsjobb
i veckan på fritids på Birkaskolan.
Programmet som nyligen
har börjat sändas på Kanal 5 har som idé att istället för att gästen kommer
till talkshowen, tar Carina
Berg med sig skrivbordet
och studion och besöker
tillsammans med publiken
gästen i sin egen miljö.
Själva resan och förbere-

delserna blir en berättelse i
sig och personerna i publiken får större betydelse för
programmet än vad man är
van vid. De får ställa frågor,
kanske göra ett eget litet
framträdande och synas lite
extra i rutan.
– Vi i publiken har blivit
ett kompisgäng, men även
hela
produktionsteamet
och vi kommer definitivt
att fortsätta ha kontakt. Vi
har redan bokat in att vi ska
ses framöver.

LO BÄCKLINDER

Veronica Björnum från Drottningholm är en del i Carina Bergs
”bärbara” publik när hon besöker svenska kändisar i deras egen
miljö. Det bärbara skrivbordet är
också en del i showen.
Foto: Privat

Nya utsikter? Välkommen upp till
visningslägenheterna på plan 15.
Det tuffa 50-talshuset har allt från paradvåningar med
svindlande vyer till sällsynt yteffektiv compact living.
+lUNDQGXWUlQDEDVWDWDHQ¿NDSnFDIpHWRFKDYVOXWD
med fest på takterrassen. Pris från 895 000 kr.
Visning: Torsdag 2 maj kl. 18.00-19.00 och
söndag 12 maj kl. 12.00-14.00
Råcksta Gårdsväg 5, Råcksta
Mäklare: Niclas Holmberg 070 733 81 29
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OTROLIGA PRISER - ENDAST LÖRDAG & SÖNDAG
All färg, träolja
och spackel

30%

Teak

RABATT

4 stolar och bord

2,500 kr

Endast lördag & söndag

Ord. pris 3,500 kr

Endast lördag & söndag

1,895 kr
Ord: 3,499 kr
Begränsat
antal

För barnen

+

+
Gratis korY & bröd
och dricka till barnen
+oppborg 4x5 P

649 kr

Trollkarlen Karon har
TROLLERISHOW
11.00 & 14.00 båda dagarna

Ord: 929 kr

Lekhörna
Ped p\ssel

Extraöppet: Lördag 27/4 kl. 9-16, söndag 28/4 kl.10-16

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

Erbjudandena gäller
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Största delen
nöjda föräldrar
KOMMUNEN | Nyligen
redovisades resultaten
av kommunens senaste
kundundersökning bland
föräldrar och elever i kommunens skolor. 88 procent
av de som deltagit är
nöjda med sina förskolor
och skolor.
Totalt 2891 svar kom in när
årets enkäter delades ut i
skolor och förskolor, vilket
är 73 procent av de tillfrågade. Svaren sammanställs
sedan både för varje grupp
för sig i hela kommunen
och för varje enhet så att
man kan se hur man ligger
till jämfört med kommunen i stort. Dock gör man
ingen jämförelse mellan de
respektive skolorna eller
förskolorna.
– Vi i kommunen rankar inte utan tittar mer på
trender. Annars används
materialet mest ute i enheterna för att personalen ska
kunna se om de når ut med
sina budskap, säger Anders
Anagrius, nämndansvarig
barn och utbildning.
Undersökningen görs en
gång om året, i början av

vårterminen och frågorna
lämnas ut till föräldrar med
barn i förskola, familjedaghem, förskoleklasser och
i årskurs 2, 5 och 8. Frågeformulär lämnas också till
elever i årskurs 5 och 8.
Frågorna berör allt från om

hur man upplever att skolan arbetar mot mobbing, i
vilken utsträckning skolarbetet väcker nyfikenhet och
lust att lära mer, till huruvida eleverna får vara med
och påverka skolarbetet.

”Annars används
resultaten mest
ute i enheterna för
att personalen ska
veta om de når ut
med budskapet”
Som alltid när det kommer
till statistik får man ta med
i beräkningen att den inte
speglar en absolut sanning.
– Om det till exempel
finns ett missnöje med något i en verksamhet, brukar

det återspeglas i alla svaren,
säger Eva Darselius, förskoleansvarig och ansvarig för
fritidshemmen på nämndkontoret barn och utbildning.
I de svar som kommit in
kan man konstatera att en
stor del av kommunens föräldrar och elever är nöjda
med sina skolor. Allra nöjdast är föräldrarna till barn
i förskolan (95 procent)
och sedan dalar nöjdheten
i takt med att klasserna blir
högre. I årskurs 8 är 82 procent nöjda med sina barns
skolor.
Bland eleverna är 85 pro-

cent nöjda med sin skola i
årskurs 5 och 82 procent i
årskurs 8.
Då kommunen endast har
en gymnasieskola finns inget jämförelsematerial. Om
man tittar på hur många av
alla de som svarat på enkäten som är nöjda med sin
skola eller förskola hamnar
siffran på 88 procent.

LO BÄCKLINDER

Gräsåkers förskola mot nya höjder
GRÄSÅKER | Gräsåkers
förskola har under några
år fått mycket negativ
publicitet med anledning av
omfattande lokalproblem,
utdragna och felaktiga renoveringar. Missnöjet har också
varit stort bland föräldrarna.
I årets kundundersökning får
förskolan dock revansch då
det visar sig att föräldrarnas
nöjdhet har ökat markant.
Det går inte att ta miste på att
något har hänt med den upplevelse som föräldrarna har
av Gräsåkers förskola. I 2011
års undersökning svarade 45
procent av föräldrarna att de
kunde rekommendera förskolan och i år hade siffran stigit
till 85 procent. 63 procent var
nöjda med förskolan 2011 och
i senaste undersökningen var
siffran 92 procent.
– Jag tycker att de här resultaten ger en rättvisare bild av
vår verksamhet än den som
visats i undersökningen under
de senaste åren, säger Annie
Karlsson, förskolechef.
Den teorin får hon stöd av
från föräldrarådet som inte
heller känt igen sig i tidigare
negativa undersökningsresultat.
– Vi har förstått av tidigare
resultat att vi behöver kommunicera bättre om vad vi
gör. Det pedagogiska arbetet
har i viss mån fördunklats av
renoveringar och fuktska-

Efter långa tiders ombyggnadsproblem som avspeglat sig genom föräldrarnas missnöje har Gräsåker fått en rejäl revansch.

Foto: Lo Bäcklinder

dor, vilket verkar ha skapat
en misstänksamhet kring om
personalen verkligen ska orka
och om föräldrarna kan lita på
att vi har en bra verksamhet,
förklarar hon.
Hon menar att inga mirakel

eller stora förändringar har
skett i verksamheten, men
att personalen mer medvetet
informerar om hur de arbetar
i månadsbrev, veckobrev och
daglig kontakt med föräldrarna. Detta arbete har bland annat resulterat i att andelen ”vet
ej-svar” i enkäten har minskat
kraftigt.
– Vi har naturligtvis också
identiﬁerat en del förbättringsområden som vi fortsätter arbeta med, men mycket
handlar om att vi fortsätter
vårt hårda arbete och att vi nu
fått lugn och ro när renoveringarna är avslutade.
Även när det gäller frågor

som till exempel handlar om i
vilken utsträckning föräldrarna upplever att det är arbetsro
i barngruppen, huruvida barnen verkar trivas i förskolan
och om man upplever att man
får tydlig information om hur
barnet utvecklas, har de positiva svaren ökat markant.
När de positiva resultaten
nådde personalen på förskolan ﬁrade de att trenden tycks
ha vänt efter ett par tunga år,
med tårta.
– Det har varit en spännande och lärorik tid, men nu
får den gärna vara över. Det är
fantastiskt att vi i stort sett inte
har haft någon personalomsättning under de här åren och
endast ett fåtal barn som har
slutat. Personalen har gjort ett
fantastiskt jobb, avslutar Annie Karlsson.
LO BÄCKLINDER
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Förhandlingar
skjuts upp
LOVÖN | Huvudförhandlingarna kring de tillstånd
som Trafikverket sökt hos
Mark- och miljödomstolen
skjuts upp till första halvåret 2014. Det innebär att
även byggstarten försenas
med minst ett halvår.
Ansökningarna gäller tillstånd att leda bort grundvatten i samband med förbifartsbygget och att bygga
tre tillfälliga hamnar, två på
Lovön och en i Sätra.
Anledningen till att förhandlingsdatumet
ﬂyttas
fram från hösten 2013, är att
liknande ärenden på andra
håll i landet har underkänts
av Mark- och miljödomstolen eftersom de varit villkorade av att byggplaner ska slås
fast. Först när arbetsplanen
för Förbifart Stockholm har
fastställts av Traﬁkverket och
vunnit laga kraft genom regeringens slutgiltiga godkännande, kan förhandlingarna
hållas.

Anbudsfrågor
börjar ställas
LOVÖN | Under våren 2014
ska Förbifart Stockholm
börja gå ut med anbudsförfrågningar för projektets huvudentreprenader.
Under hösten 2014 kan de
första förfrågningsunderlagen publiceras.

Trafikverket får dispens
från artskyddsförordning
MÄLARÖARNA | Trafikverket har fått dispens
på flera punkter från
artskyddsförordningen i
samband med bygget av
Förbifart Stockholm. Två
av dessa undantag gäller
Ekerö kommun.
Sammantaget gäller dispensen sju olika arter och
platser som skyddas enligt
a r t s k y dd s f ö r ord n i n g e n ,
men endast två av dem berör Ekerö kommun: “Störningar i samband med
anläggningsarbeten i närheten av ett bo för fiskgjuse
i Ekerö kommun.” samt
“Fullständigt
ianspråktagande av cirka 1 hektar
strandskog under vägprojektets anläggningstid på
fastigheten Lovö-Edeby 4:1
i Ekerö kommun. Strandskogen är biotop och häckningsområde för mindre
hackspett”.
Trafikverket
kommer
vidta åtgärder för att kunna
erbjuda alternativa bo- och
häckningsplatser för de aktuella arterna innan bygget
drar igång.
– När det gäller fiskgjusen
är man rädd att boplatsen

ska bli störd. Därför kommer man att erbjuda alternativa boplatser i närheten
av den befintliga och skapa
vad man tror kan vara attraktiva platser för fiskgjusarna att slå sig ner på, säger
Britt Forsén, handläggare
på länsstyrelsen.

”De tycker till
exempel om när det
finns mycket död
ved där småkryp
och insekter kan bo
och lägga ägg”

Hon berättar att biologkonsulter är anlitade av Trafikverket för att utreda vilka
lösningar som är bäst.
– I det andra fallet gäller
det att man ska avverka en
alskog där man tror att mindre hackspett häckar, men
man vet inte säkert. Där
kommer man att försöka
skapa en miljö i närheten
som dessa fåglar gillar. De
tycker till exempel om när
det ﬁnns mycket död ved

Fiskgjusen är en av de arter som sannolikt kommer att bli störda när bygget av Förbifart Stockholm drar
Foto: Göran Forsberg
igång.

där småkryp och insekter
kan bo och lägga ägg. Då kan
man till exempel kapa träd
som får ligga kvar på marken
för att erbjuda detta.
Att man överhuvudtaget
ger dispens trots att ingrep-

pen bedöms påverka fågellivet, beror på att länsstyrelsen bedömer att byggandet
av Förbifart Stockholm är
av så stort allmänintresse
och kommer påverka hela
regionen under överskådlig

framtid att det motiverar
störningarna.
Länsstyrelsens beslut kan
överklagas hos Mark- och
miljödomstolen.
LO BÄCKLINDER
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”Vi har länets bästa hemtjänst”
KOMMUNEN | Under de
senaste åren har den hemtjänst som bedrivs av såväl
kommunala som privata utövare i kommunen, placerat
sig väl i Sveriges kommuner
och landstings (SKL) ”Öppna
jämförelser”. I år hamnar de i
topp i hela länet.
När man tittar på hur de äldre
själva uppfattar hemtjänsten
in sin helhet svarar 96 procent ”mycket bra” eller ”bra”.
Det gör att kommunen hamnar på första plats i länet och
på plats 13 i hela landet.
– I år kände vi att det var
dags att ﬁra eftersom hemtjänsten återigen visade att
de är så duktiga. Det betyder
naturligtvis inte att allt är helt
perfekt, men det visar i alla fall

att ur brukarnas perspektiv
ﬁnns det inte någon bättre i länet, säger Staffan Strömbäck,
socialnämndens ordförande.
Därför bjöd kommunen in
representanter för de fem olika utförarna till Ekebyhovs
slott för att dela ut diplom
och blommor den 10 april.
Där ﬁck de tillfälle att träffas under lite mer informella
omständigheter än de utförarmöten som de bjuds in till
med jämna mellanrum. De
hann även med att prata en
del om vad som är unikt med
hemtjänsten i kommunen
och enligt Staffan Strömbäck
är framgångsfaktorerna ﬂera.
– Dels tror jag att vi började på en väldigt hög nivå
eftersom kommunens egen

hemtjänst var så bra innan
vi införde valfriheten, dels
har det gjort att alla som har
kommit in har behövt vara
minst lika bra för att stå sig i
konkurrensen.

”Det har gjort att
alla som har kommit in har behövt
att vara minst lika
bra för att stå sig i
konkurrensen”
Han menar också att den kravspeciﬁkation som de privata
utförarna ska leva upp till är
hårt reglerad och bevakas
noggrant. Då de nya företagen

börjar sin verksamhet i kommunen måste de också lära sig
hur den beﬁntliga hemtjänsten fungerar, så att de blir en
del av Ekerös hemsjukvård.
I dagsläget är det endast
omvårdnaden under dagtid
som sköts av de olika privata aktörerna. Kommunens
hemtjänst har fortfarande
ansvar för nattverksamheten
och larmhanteringen.
Det finns också en hel del

andra indikatorer som SKL
använt sig av i ”Öppna jämförelser” och på de enskilda
punkterna varierar resultaten
för kommunen. En indikator
visar rött, vilket innebär att
kommunen ligger bland de 25
procent som har sämst resultat i landet. Det är ”andel av-

Kommunens alla hemtjänstutövare fick ta emot blommor och diplom
med anledning av de goda betygen.
Foto: Lo Bäcklinder

lidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket”.
Av 35 registrerade personer
avled 8 utan närvarande personal. Resultatet kommer

följas upp av medicinskt ansvarig sjuksköterska meddelar kommunen.
LO BÄCKLINDER

Kristdemokraterna jobbar för pendelbåtslinje från Ekerö
EKERÖ | Inför sommarens
förhandlingar kring 2014
års landstingsbudget driver
Kristdemokraterna frågan
om att starta en ny pendelbåtslinje mellan Ekerö och
Stockholm. Vill det sig väl kan
den starta redan nästa höst.
– Ekerö är ett väldigt bra
exempel på en ort som är
extremt isolerad ur kollek-

tivtrafiksynpunkt och därför jobbar vi både för att få
till stånd en pendelbåt och
även en busslinje som ska
gå hela vägen från Ekerö,
över Slagsta och till Huddinge, säger Karl Henriksson (KD), ledamot i trafiknämnden, Stockholms läns
landsting och fortsätter sedan:
– Pendelbåtstraﬁken bör gå

mellan Tappström på Ekerö
och kajen vid Gamla stans
tunnelbanestation med något mellanliggande stopp exempelvis på Kungsholmen.
Han vill att Ekerö kommun

ska kunna få tillgång till vattenvägarna och hänvisar till
det lyckade försöket med den
pendelbåtslinje som traﬁkerar Saltsjön i Stockholm. Lin-

Stockholms stad och Traﬁkverket arbetar tillsammans
för att utveckla pendelbåtstraﬁken.

jen har nu blivit permanentad efter att resenärerna har
ökat med nära 500 procent
under två och ett halvt år.
– Både anslutningar till
övrig kollektivtraﬁk, kajer,
väderskydd, cykel- och infartsparkeringar är nödvändiga för att resenärer lätt ska
kunna resa med pendelbåtstraﬁken. Därför är det angeläget att SL, Ekerö kommun,

Karl Henriksson poängterar
även att SL:s biljetter behöver gälla på linjen för att försöket ska lyckas samt att en
dispens för att kunna köra i
något högre hastigheter än
vad som är tillåtet idag, är

nödvändig för att göra pendelbåtsalternativet attraktivt.
Om förslaget antas i budgeten kommer traﬁknämnden att börja jobba med
genomförandet och Karl
Henriksson tror att linjen
kan vara igång under hösten
2014 i bästa fall.
LO BÄCKLINDER
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Välkomna till PRO Ekerös cafédagar
Ekebyhov slott 27-28 april kl 12-16
Lördag kl 14 PRO’s egen sångkör ledd av Mait Thoäng.

Kingswood
Since 2012

Söndag kl 14 Dragspelhistoria – Nostalgi. Husbandet spelar folkligt,
lyriskt, svängigt och seriöst samt kåserar historia.
Vi informerar om PRO medlemmars förmåner och våra aktiviteter
J}V)OIV}WTIRWMSRmVIVWoWSQFSYPIWTIPFSVHXIRRMWFVMHKISGLYX¾]OXIV
Ekerö Centrum
Telefon: 560 355 94
Måndag - Fredag 10 - 18.30
Lördag 10 - 15

På söndag 28/4 kommer vår nye vice ordförande Tomas Graveley att

½RREWHmVJ}VEXXFPEMRJSVQIVESQYXJEPPIXEZHIRIROmXYRHIVW}ORMRK
om seniorboende i Stenhamra som kommunen gjort och fråga vad
boende på Ekerö, Lovö och Adelsö har för ö
önskemål om seniorboende.
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Nyrenoverade verksamhetslokaler centralt belägna på Bryggavägen, Ekerö. Kontor med
öppen planlösning ca 50 kvm + kök ca 20 kvm. Verksamhetslokal med två portar, 170 kvm samt
entresol på ca 30 kvm. Verksamhetslokal med en port, 65 kvm samt entresol på ca 30 kvm.
Uppställningsplatser ﬁnns att tillgå. Inﬂyttning fr.o.m. 1/5 2013.
E-posta för ytterligare information. Carine Fridh, carine.fridh@hotmail.com
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Ekerö Kemtvätt
vätt

Ekerö Blomman

Ekerö Centrum

Thai Wok
& Sushi –

E K E R Ö

Ekerö
tobak

CAFÉ

Apotek I Bank I Bibliotek I Blommor I Café, Restaurang & Grill I Djuraﬀär I Frisör I Hobby I Hud- & kroppsvård I Inredning I Kemtvätt & Skomakeri
Kyrka I Leksaker I Livsmedel I Låsservice I Mäklare I Mode - Herr, dam & barn I Optiker I Polis I Post I Skor I Sport I Systembolag I Tobak/ATG

ÖPPETTIDER:
R: Vardagar 10 - 18.30. Lördag 10 - 15
ICA Supermarket
et Alla dagar 8 - 22

Vi ses i Ekerö Centrum – Ditt eget personliga centrum på hemmaplan

!

Tappström

M

Vi har fått in nya kollektioner av vårkläder, inredning, hobbyprodukter
E R Ö CE N
K
E
TR
LL
och mycket, mycket annat. Ta vägen om Ekerö Centrum
ntrum
TI
U
när du behöver fylla på förråden eller om det är något
ot speciellt
du söker. Hos oss får du alltid personligt bemötande!
e!
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August Filannino går i åttonde klass i Ekebyhovsskolan. Ett av hans
stora intressen är politik.
Foto: Ewa Linnros

När det var dags för August att välja prao-plats valde han först riksdagen. Där kunde de inte ta emot honom. Nästa steg blev att söka till Ekerö kommun och där fick August plats, något han med facit i hand, är glad för.
Foto: Ewa Linnros

Kommunpolitik ur en tonårings perspektiv
August Filannino har ett brinnande intresse för politik. Under ett par veckor
ﬁck han odla detta intresse lite extra i
Ekerös kommunhus.
August Filannino går i åttonde klass i Ekebyhovsskolan. Liksom alla andra åttondeklassare har han haft två veckors prao
(praktisk arbetslivsorientering.)
För många är det inte helt givet vilket arbetsplats man vill söka sig till, men för August var valet inte så svårt. Han är väldigt
intresserad av politik och har redan hunnit
med att vara med under politikerveckan i
Almedalen flera gånger.
– Jag sökte först praoplats i riksdagen
men det blev inget av med det. Ledarmöterna svarade helt enkelt inte på mina mail.
Det var bara Lars Ohly som svarade mig,
men han kunde inte ta emot mig. Då tänkte
jag att jag får gå ner på en lägre nivå och kom
till kommunen. Men jag är lika glad för det,
berättar August som samtidigt sitter och
jobbar framför en dator i sitt ”tjänsterum”
på kommunen.
Det är sista dagen för hans prao som han
har haft på informationsenheten på kommunen.
– Det har varit både kul och ibland lite
långtråkigt. Men det är nog bara nyttigt, säger August.
Det lite långtråkigare arbetet har bestått
av att gå igenom ett system över bilder på
kommunanställda för att se vilka som inte
fanns med.

– Det var inte jättekul. När jag tröttnade sa
jag faktiskt till efter ett tag. Då fick jag en
lite roligare uppgift som var att sortera fotograﬁer i en bildbank.
Augusts intresse för politik började i samband med valet. Han gick till Ekerö centrum
och frågade alla de olika politikerna om deras politik. Sedan en tid tillbaka är han engagerad i Grön ungdom.
Det han tyckt mest om under praotiden
speglar också hans politiska intresse.
– Det som har varit roligt är alla de besök
jag har varit på. Jag har varit på kommunstyrelsen och träffat kommunsekreteraren
Andreas Halvarsson. Det var väldigt intressant. Jag fick lite mer inblick i statsvetenskap och fick lära mig en hel del om hur
den politiska processen fungerar. Sedan har
jag varit i kommunarkivet vilket var väldigt
givande.

Vad har varit det bästa med praotiden på
kommunen?
– Det är att jag har träffat alla härliga människor och lärt känna nya individer.
August är också nöjd med hur ”man sköter
sig” i kommunhuset.
– Jag tycker det är bra. Möjligtvis skulle
de byta ringsignalerna på telefonerna i receptionen. Det är en jobbig signal och det
ringer väldigt mycket här, säger August.

August har även varit med vid förberedelsearbetet inför ett kommunfullmäktigesammanträde och också deltagit vid själva
mötet.
– Det var lite långtråkigt i början, men
jag har ju varit i riksdagen och lyssnat så
jag vet lite grand hur det är. Jag märkte att
det var skillnad mellan riksdagens möten
och kommunfullmäktigemötet i Ekerö
kommun. Här är det mer avslappnat, man
skrattar och det är inte lika stort allvar som i
riksdagen. Där är det helt knäpptyst när någon pratar. Men jag gillar det mer avslappnade, det är bättre, säger August.

Johan Elfver, kommunens informationschef och tillika handledare för August, är
också mycket nöjd med sin praoelev.
– Jag tycker att han gjorde ett jättebra arbete. Alla i huset har tyckt att det har varit
roligt, framförallt med att en så ung person
är intresserad av politik och offentlig förvaltning och vill se hur själva verksamheten fungerar. På kommunfullmäktige var
det många förtroendevalda som uttryckte
att det var roligt att vi har prao på informationsenheten. Nu har det spritt sig och jag
är överhopad med ansökningar från ungdomar som vill komma till informations-

”Här är det mer avslappnat,
man skrattar och det är inte
lika stort allvar som i
riksdagen.”

enheten både nu och i sommar, säger Johan
Elfver.
Har då denna praotid givit August merin-

tresse tro? Vill han bli politiker själv?
– Jag har varit intresserad av det, men just
nu känns det lite mycket. Jag är lite ”mätt” för
tillfället. Man tröttnar också på att lyssna på
alla som pratar.
Tror du att du kommer att vända dig till
kommunen om det är någonting du retar dig
på?
– Det tror jag absolut. Nu känner jag att jag
har fått lite kontakter. En annan sak jag har
tänkt på är att nere i arkivet har de ett överﬂöd
med mappar. Det är hårdvara i skolan. Men
här har de för mycket. De har väldigt mycket
material överhuvudtaget som de inte behöver.
Här kunde man ha ett samarbete mellan skolorna och kommunen.
Vilket jobb inom kommunen skulle du vilja
ha?
– Hmm... Svår fråga... Antagligen som politiker i kommunfullmäktige, men jag jobbar
hellre på nationell nivå, det vill säga i riksdagen. Men här i kommunen var det också ganska kul att se i arkivet. Kanske arkivarie?
Vad är det bästa med Ekerö kommunen?
– Det är en väldigt säker kommun. Man
känner sig trygg här. Även om det är ganska
öde och man kan tycka att det är lite av en
håla, men ändå får man en trygghet här. Den
ligger mycket i framkant inom många områden.
EWA LINNROS

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

Just nu!
Köp en värmepump, så får du
köpa Bosch Indego robotgräsklippare
för 2 900 kr inkl. moms.
(Ord. cirkapris 14 995 kr.) Erbjudandet
gäller vid nytecknande av order fr.o.m.
1 april t.o.m. 30 juni 2013 när du köper en
IVT Air, IVT PremiumLine EQ eller HE.

www.ivt.se

Färentunavägen 140, Skå industriby, 179 75 Skå · Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se

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

KAMPANJPRIS!
MUURIKKA STEKHÄLL
Storlek: Ø58 cm.

2995:Din idé – vår design!

C

Centrum

Gustavalund

Här finns vi!

www.raktpa.se

Bryggavägen

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

26

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G''6EG>A'%&(

På Mälaröarna säljs majblomman av sjöscouterna. Årets försäljningsöverskott går till barn i kommunen som behöver ekonomiskt stöd. Bilden t.h. visar Majblommans grundare Beda Hallberg som ömmade för de svaga i
samhället.
Foto: Anna Sigvardsson och arkiv

En liten blomma gör stor skillnad
I dagarna stöter de flesta som
rör sig på gator och torg på
något barn med en väska full
med blommor på magen. En
syn som under hundra år blivit
ett vanligt inslag i stadsbilden i
början av maj. Att en stor del av
försäljningspengarna går direkt
tillbaka till behövande barn i
kommunen är kanske inte alltid
lika tydligt.
En liten blomma för tjugo kronor.
Barnet som säljer får behålla två
kronor, ytterligare några kronor
går till central verksamhet samt
omkostnader och resten går raka
vägen till barn eller familjer i Ekerö
kommun som behöver ekonomisk
hjälp.
– Behovet av bidrag är större i
kommunen än de summor som vi
får in varje år. Därför satsar vi i år
på att sälja 5 000 blommor i kommunen, vilket skulle göra att vi
kan hjälpa ännu ﬂer, säger Elisabet
Lööw, nytillträdd ordförande i Majblommans lokalförening på Mälaröarna.

Hon har precis lämnat ut de beställda blommorna till kommunens
två sjöscoutkårer som står i startgroparna för att börja sälja årets rosa
och blå blommor.

”Öfverallt, hvart man
kommer, ser man den
på rockslag och kappor,
i halsdukar och schalar”
– Jag hoppas att mälaröborna köper
sina majblommor här ute på öarna,
eftersom det är de pengarna som
går raka vägen till barnen som bor
här.
Majblomman är Sveriges största
barnhjälpsorganisation och de ”arbetar för att förbättra barns villkor
och bekämpa barnfattigdomen i
Sverige”. Organisationen verkar
på ﬂera olika nivåer i samhället.
Dels genom påverkansarbete mot
politiker och andra makthavare,
dels mer direkt genom att ge bidrag

till barn upp till 18 år som behöver
ekonomisk hjälp. Dessutom delar
organisationen ut forskningsbidrag.
– Den lokala styrelsen beviljar bidrag så långt pengarna räcker varje
år. Det kan vara pengar som går till
skolresor, vinterkläder eller glasögon till exempel. Diakonissorna och
skolsköterskorna hänvisar många
gånger till oss och brukar också
kunna hjälpa till med ett intyg på att
behovet ﬁnns.
Elisabet Lööw poängterar att styrelsen arbetar under tystnadsplikt
och att de beviljar bidragen fortlöpande under året.
Allt började 1907 då Göteborgskvinnan Beda Hallberg, som var
engagerad i stadens fattigvård, startade en insamling till förmån för
stadens tuberkulossjuka. Den första majblomman, som var helblå,
kostade 10 öre och såldes i 139 000
exemplar. Ingen hade trott att en
så liten försäljningssumma skulle
kunna inbringa så mycket pengar.
Men i maj 1907 kunde man läsa i

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning:
”Den blå blomman har vunnit en
seger. Hela staden hyllar den. Öfverallt, hvart man kommer, ser man
den på rockslag och kappor, i halsdukar och schalar. Affärsmannen,
tjänstemannen, arbetare, gubben
och barnet, konduktören i spårvagnen, polisen, kajåkaren, kusken – alla bär blomman och känner
i luften att alla äro glada över att få
vara med. Det är idealet bland idéer:

enkel, entusiasmerande och gifvande.”
Idag säljs blomman av skolklasser

och scouter över hela landet.
– I Mälaröarna är det scouterna
som säljer blommorna och jag tror
att de tycker att det är kul. Det är
viktigt att barnen förstår att det
ﬁnns fattiga barn även här i kommunen, säger Elisabet Lööw.
LO BÄCKLINDER

FAKTA MAJBLOMMAN


>> I år pågår försäljningen mellan den 16 april och den 5 maj.
>> Under 2012 samlades nära 55 miljoner kronor in av organisationen.

>> 57 procent av intäkterna går till lokal verksamhet och 27 procent till gemensam riksverksamhet. 16 procent går till administration, inköp och distribution.

>> Majblomman har 90-konto, det vill säga att verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

>> Det finns cirka 600 lokalföreningar runt om i Sverige.

TILL VÅRSTÄDNINGEN

HYR CONTAINER
VI HAR ALLA STORLEKAR
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RASTAHOLM
RASTAHOLM
4 MAJ
kl 12-23

Försmak av vårens menyer och på kvällen tänder vi grillarna.
Färgstarka upplevelser av

&/(/Ą"3"+1

03/Ą
0,2)0&01"/0
1%"Ą*1 %*"+

demonstrerar och övar vikingatids stridsteknik
Aktiviteter i samarbete med #)(Ą"3"+1
sjunger in våren!
rockar in kvällen!

Varmt Välkomna Önskar Familjen Nilsson & Lau
För mer info gå in på www.rastaholm.se
Rastaholms Värdshus 178 90 EKERÖ 08-560 230 70
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Australien inspiration
till akvarelluställning

Trasmattor skildrar årstider

JUNGFRUSUND | Hilleshögsbon Björn Bernström
har kallats en av Nordens
främsta akvarellmålare. I
slutet av april ställer han ut
på Hantverksstallet.

Det är munsöbon Laila Eriksson som visar sina trasmattor i galleriet. Ett rum
heter vårvinter, ett rum
sommar och ett rum höst.
– Det fjärde rummet vet
jag inte riktigt ännu, men
jag tror att jag kommer att
ha lite blandat där, berättar Laila Eriksson som vid
intervjutillfället har fullt
upp med att väva till utställningen. Utöver att väva
färgar hon även allt material
till mattorna själv.

Utställningen på Hantverksstallet går under titeln ”Australia etc”, för utöver det egna
konstnärskapet lär Björn
Bernström ut akvarellmålning och han är nyligen hemkommer från Australien, där
han hållit en veckas workshop i landskapsmåleri.
– Det var verkligen inspirerande och en utmaning.
Färgskalan är helt annan än
den jag är van vid. Vi befann
oss i Queensland där det råder tropiskt klimat och den
höga luftfuktigheten gör att
det blir ett fantastiskt disigt
ljus. Bergen skiftade från
grönt, blått, violett till rosa.
Urläckert. Det kändes självklart hedrande att bli överﬂugen till andra sidan jordklotet
för att hålla kurs. Det ﬁnns ju
trots allt en hel del utövare
av akvarell i världen att välja
bland. Men arrangören gillar min teknik och jag ska dit
igen 2015. Jag har en liknande
förfrågan på gång från Kali-

fornien, det ska bara ordna
sig med tid, berättar Björn
Bernström.
Han blev tillsammans med
några av Nordens främsta
akvarellister inbjuden att
medverka som instruktör
vid Nordens största akvarellworkshop i Norge. Det
var i det sammanhanget han
blev omnämnd som en av de
främsta inom sin konstart.
Sedan dess håller han akvarellkurser och det, främst i
Hilleshögs gamla skola. Men
han ordnar även målarresor.
– Det blir även en hel del
beställningar från olika håll,
främst av målargrupper runt
om i Sverige och Norge. I
juni kommer jag till exempel leda en veckas kurs vid
Midt nordisk kunstfestival i
Inderöy i Norge, och ibland
kommer
beställningarna
långväga från, som nu senast
i Australien, fortsätter Björn.
Majoriteten av hans elever
är akvarellmålare med en del
erfarenhet som söker ny inspiration och ny teknik. Men
han har även hobbymålare
som vill komma vidare från
”köksbordsmålandet”. Deltagarna kommer från hela

EKEBYHOV | I maj månad
startar utställningen
”Årstiderna” i Ekebyhovs
slottsgalleri. En konstnärinna huserar i galleriets
fyra rum.

Hon började at väva 1986 på
vävstugan på Munsö.
– Då när jag började där
tyckte jag att det var jättekul.
Sedan har jag fortsatt. Det
mesta har jag lärt mig där,
men sedan har jag gått olika
kurser i färgning och vävning, säger Laila Eriksson.
Det mesta hon väver är på
beställning. Därför är utställningen på Ekebyhov extra rolig för henne.
– Här får jag själv bestämma vad jag ska göra. Men sedan tycker jag att det är lika
kul igen när jag får beställningar.
Utställningen börjar den 4
maj.
EWA LINNROS

Björn Bernström är just hemkommen från Australien där han har haft
workshop i akvarellmålning. Akvarellen här har titeln ”Noosa Heads,
Sunshine Coast.”

Norden men även från kontinenten.
– Tyvärr är det dåligt med
charmigt boende för dessa
långväga gäster här på Mälaröarna. Därför efterlyser
jag härmed weekendboende
som inte kostar skjortan, säger Björn.
Han strävar efter att utveckla
sitt eget måleri men säger sig
vara dålig på att själv gå på
kurser. Däremot lär han sig
av att lära ut akvarellmålning.
– Jag vill ju inte upprepa
mig och därför måste jag för-

nya mig och testa nya idéer.
Det leder också till att mitt
eget måleri kan utvecklas.
Vad ger dig inspiration?
– Det kan vara varierande
saker, men det har ofta att
göra med vidder, melankoli,
ödslighet eller ljus. Inspirationen kan infalla när jag ser
en ﬁlm, en utställning, hör en
låt eller som oftast när jag rör
mig i naturen, avslutar Björn.
Utställningen på Hantverksstallet börjar den 23
april.
EWA LINNROS

Laila Ericsson vid sin vävstol på Munsö. I början på maj ställer hon ut
trasmattor på Ekebyhovs slottsgalleri. Bilden är tagen vid ett tidigare
tillfälle.
Foto: Lo Bäcklinder

VINN BILJETTER TILL
SVERIGES STÖRSTA CIRKUS
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

AbmmZ]^_^f_^ei¬<bkdnlFZqbfnflZ_Ûl\ah\a]naZk\aZglZmmobggZ
biljetter och träffa oss på riktigt hos oss!

Biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!
Stenhamraskolan måndag den 13 maj kl 19.00
Så här gör du: Jämför cirkusbildergZhoZgh\aabmmZ]^_^f_^elhfÛggl
i den högra bilden. Ringa in felen och
sänd in hela annonsen till: MN, Box
100, 178 22 Ekerö senast fredag
26/4. Märk kuvertet ”Finn fem fel”.
Vinnare meddelas per post senast
fredag 10/5. Obs! En kupong per
hushåll gäller.=n[[e^mm^k]bldoZebÛ\^kZl

Sänd in hela annonsen senast 26/4

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

Namn ......................................................
Adress .....................................................

Byggentreprenör

Postadress................................................
Telnr dagtid .............................................
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www.yabygg.se

www.ebece.se

EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ

– Bryggavägen 110

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Må bra

Exuviance Ansiktsbehandling

VÅRFIN

Nagelförlängning
Massage
Vaxningar
IPL
Medicinsk fotvård
Läs mer om våra erbjudanden på
hemsidan

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

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

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00

Spela Tennis i sommar
på våra 2 utebanor i Stenhamra

Sommarkontrakt
hela familjen 500:-

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

Läs mer på www.stenhamratennis.se

Vi arbetar för att ge dig en skönare vardag!

Exempel på besvär som du kan söka för
Söker du mer harmoni och
balans i tillvaron?
Då är hypnosterapi en effektiv och
bestående lösning för dig.

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

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

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

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

Nackspärr
Huvudvärk
och yrsel
Trött nacke
Värk och stelhet

Axelbesvär
Tennis/musarmbåge
Domningar
Sovande armar
nattetid

Ryggskott
Trött rygg
Ischias
Huggande
känsla
Värk och
stelhet
Muskelbristning
Muskelkramp
Knäskador

Hålfotsbesvär

Ledbandskador
Stukningar
Hälseneproblem

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

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

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata
annonsmarknad.

Ekerö har kapacitet
till mer humanitet
I våra vardagsrum spelas
den mänskliga tragedin
från Bashar al-Assads
Syrien upp live. Svenska
tv-tittare kan välja att
byta kanal för att slippa
se, men samtidigt inser
vi att människorna vi
ser på bilderna inte har
något som helst val där
de beﬁnner sig. För dem
är ﬂykt den enda utvägen.
Migrationsverket beräknar
att cirka 54 000 personer
kommer att söka asyl i
Sverige under 2013, många
beräknas komma från just
Syrien. Sverige har undertecknat internationella
avtal där vi förbinder oss
att erbjuda människor med
skyddsbehov en fristad.
Det är vi i Miljöpartiet
stolta över! Men vi skäms
över att vårt välbärgade
Ekerö inte tar ett större
solidariskt ansvar för att
erbjuda dessa människor
en kommunplacering.
Vilket samhälle vill du
ha? Ett splittrat samhälle
där det tar många år innan
människor kan etablera sig
i Sverige eller ett samhälle
där vi välkomnar männis-

kor i behov av skydd och
skapar goda möjligheter
för en snabb etablering? I
dagens läge är det splittringen som råder: grannkommunen Botkyrka har
en befolkning som består
av 25 procent utlandsfödda
från länder utanför EU och
Nordamerika. Motsvarande
siffra för Ekerö är 3,2 procent. Med denna osynliga
gräns skapas en uppdelning, ett ”vi och dem” som
förhindrar möten som
skulle möjliggöra en ökad
förståelse människor emellan. Den nuvarande situationen riskerar bara leda till
ökad mytbildning om ”den
andre” och rasism.
Vi vädjar till alliansen
på Ekerö att teckna ett
generösare avtal med
Migrationsverket så att vi
tar ett solidariskt ansvar
även på Ekerö.
Vad gäller situationen
för ensamkommande barn
bedömer Migrationsverket
att antalet barn som söker
asyl kommer att öka
ytterligare från 3200 förra
året till 4000 i år. Barnen
är ännu mer sårbara, de
är ju utan sina föräldrars
omsorg. De är i omedelbart

behov av en kommunplacering för att snabbt
få tillgång till skola och
en meningsfull fritidssysselsättning, alltså de
förutsättningar som krävs
för en bra etablering i vårt
land. Ekerö har nu ett avtal
med Migrationsverket som
innebär att vi har fem platser per år. Det krävs inte så
mycket tankemöda för att
förstå att denna ekvation
inte går ihop.
Vi vädjar även här till att
utöka antalet platser för
ensamkommande barn.
Försök att vända på perspektiven; tänk om det var
vi som tvingades ﬂy krig
och förföljelse eller om vi
tvingades skicka iväg våra
barn till främmande land
för att de ska överleva och
få hopp om en ljusare framtid. Flyktingmottagande är
en fråga om medkänsla och
humanitet, och Ekerö har
kapacitet till mycket mer av
dessa värden än hittills.

– Ulrika Sandin (Mp)
Lena Holst (Mp)
Lorentz Tovatt (Mp)
Katarina Bergwall (Mp)

Vi bör se efter vår egen bakgård först!
Hej! Skriver till er som
mamma till tonåring i Ekerö
kommun! En natt till en
lördag i februari blir min
son misshandlad i området
Tappström. Anledningen
oklar!
Jag upplever situationen
som mycket akut. Min son
och hans vänner anser även
att det är alldeles för lite poliser i cirkulation i kommunen! De vill gärna att de syns
mer och tro mig det behövs!
Skulle det göras en undersökning skulle man upptäcka att
en stor del av ungdomarna
här faktiskt tar någon form
av stimulerande preparat .

Var ﬁnns hjälpen för våra
ungdomar, då de fritt kan
vandra omkring i Ekerö centrum och öppet inta alkohol?
Det cirkulerar även droger
bland ungdomarna. Jag som
mamma ser det här som väldigt allvarliga händelser.
Till saken hör att det inte
ﬁnns någon form av aktivitet för ungdomar i Ekerö
kommun efter klockan 22
(gäller främst helger). De
ungdomar som inte har
idrott som fritidssysselsättning, har absolut ingenstans
att ta vägen. Det blir det
naturliga hänget där värmen
ﬁnns, som entrén till biblio-

teket, garagen eller entrén till
ICA. Förståeligt så är det ju
lite läskigt för både yngre och
äldre personer att möta en
grupp 18-åringar som skriker
och skränar, även om de inte
menar något illa med det!
Kunde det inte kanske
vara en bra idé för politikerna
här ute på Mälaröarna att
faktiskt satsa på de yngre i
samhället också? Misstänker
att åverkan på busskurer
och dylikt skulle minska
avsevärt om ungdomarna
faktiskt hade någonstans att
ta vägen! Fritidsgårdarna och
Fabriken i all ära, men alla är
inte musikintresserade och

Fiberkablar i luften
När man nu äntligen, många
år efter ﬂertal andra regioner
i Storstockholm, får ﬁber
även i Stenhamra, så är det
tyvärr med en viss förvåning man ser hur arbetet går
till. I stället för att gräva ner
ﬁberkablarna hänger man
upp dessa.
I gamla Stenhamra med
sin vattennära idyll där
många hus har utsikt över
Mälaren har man nu fått
ﬁberkablar att beskåda,
kablar som är anskrämliga på
grund av sin dimension.
Vill inte påstå att jag är
särskilt insatt i hur man gör
detta generellt, men de jag
har varit i kontakt med bland

kollegor och bekant i andra
kommuner har inte sett liknande.
Har även varit i kontakt
med Telia ett antal gånger de
senaste 4-5 veckorna och de
lovar att kolla upp och återkomma, men inget händer
och de ringer heller inte
tillbaka.
Vi kanske ska vara glad att
de inte bara rullat ut kabeln,
det hade ju blivit ännu billigare, för det verkar som
att snabba affärer med hög
lönsamhet är viktigare än
att utföra ett arbete som inte
förstör vår idylliska närmiljö.
– Stenhamrabo

Sopstädning på Påskafton
Min stora beundran fortsätter för dem som numera sköter
tömning och städning av våra återvinningsstationer. Om jag
för några veckor sedan var stum av förvåning över tömning
en söndag var hakan nere vid knäna då jag såg en städpatrull
göra ﬁnt kring behållarna på självaste påskafton!
– Miljövän 2

Vågar vi tro på våra politiker?
”gårdarna” borde ha längre
öppettider!
Innan vi satsar alla kommunens pengar på onödiga
saker som att bredda vägar
för bättre framkomlighet
bör vi väl se efter på vår
egen bakgård först innan vi
sträcker oss över gränserna!
Satsa mer på ungdomen och
ni kommer att se att det ni
satsar kommer ni att få igen
senare! Jag är helt övertygad
att om det bara fanns något
för ungdomen att göra, så
skulle skadegörelsen minska
avsevärt.
– Oroad tonårsmamma

Klart att vi vågar, dagens
tro och förlitan till våra
folkvalda gäller byggandet
av det särskilda boendet på ”Söderströmska
tomten i Stenhamra”
beslutet är fattat, inﬂyttningsklart år 2016 ! Varför
vågar vi ? Anledningen
är Färingsöhemmet, där
våra politiker tagit beslutet
(2006) att det ska läggas
ner ! Att det brådskar, beror
på bristen av platser för
våra äldre. Enligt Staffan
Strömbäck, ordförande i
socialnämnden och Lena
Burman Johansson, tjänsteman i Ekerö kommun,

beräknas behovet inom
kommande åren till 300
platser.
Av denna anledning vågar
vi tro på våra folkvalda.
Om man mot förmodan
sviker väljarna, så stundar
ett val nästa år, ett val där
många människor har väntat
i årtionden på det utlovade
bygget på Söderströmska
tomten! En missnöjd väljare
är en förlorad väljare.
Svik oss inte, visa att jag
ﬁck rätt ! Med stort tack på
förhand !
– Skriver Anders på Ön

Vill du göra skillnad som
vårdare på Solbackens boende?
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INLÄMNING

ÖPPET LÖRDAGAR 10-14

ÖPPET TIS 13-20 & LÖ 10-14
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Färingsö församling är belägen på Färingsö och här bor drygt
8 000 människor både i småsamhälle och på landsbygd. Vi har
fyra medeltida kyrkor och ett kapell samt en församlingsgård
och ett församlingshem. Vi är miljödiplomerade.

Vi söker nu medarbetare till en timtidsanställning samt
ett längre vikariat. Din uppgift är stödja de boende i
deras vardag. Solbackens boende är beläget på natursköna Adelsö och riktar sig till personer med Asperger
syndrom, autism och utvecklingsstörning.

Vaktmästare 100%

Vi söker dig som har:

I tjänsten ingår fastighetsskötsel och tjänstgöring vid gudstjänster och förrättningar. Du behöver vara social och kunna möta
människor i livets olika skeden. Du måste tillhöra Svenska kyrkan och körkort är ett krav. Tjänstgöring på kvällar och helger
förekommer. Vi tillämpar ”provtjänstgöring” i 6 månader med
månadslön.
Ansök senast 6 maj till faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
eller till Färingsö församling, Box 7, 179 60 Stenhamra.
Mer upplysningar får du från Kyrkoherde Lars Brattgård på
tfn 08-564 209 22. Fackligt hör tjänsten till Kommunal.
Mer upplysningar finns på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/faringso

ä
ä
ä
ä
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lägst gymnasial vårdutbildning
god social förmåga och tydlig kommunikation
motivation att stödja personer i deras utveckling
har förmåga att ta egna initiativ och är självgående
tar ansvar för att nå överenskomna mål

Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete med
möjlighet till personlig utveckling. Kollektivavtal.
Är du intresserad?
Kontakta verksamhetschef
jenny.lindberg@frosunda.se
08-505 23 428
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Skam den som ger sig
I Socialdemokraternas
budgetförslag inför 2013
så yrkade vi att ﬂer av våra
ungdomarna på Ekerö
skulle få möjlighet att prova
på ett sommarjobb. Ett
sommarjobb är ofta första
kontakten med arbetsmarknaden och därför en ovärderlig erfarenhet, särskilt
i tider av hög ungdomsarbetslöshet. Ett sommarjobb
kan också vara första steget
till ett fast jobb.
Socialdemokraternas
förslag att tredubbla föregående års antal sommarjobb
röstades ner av den styrande
moderatledda alliansen.
Glädjande nog har
Ekerömoderaterna och
Peter Carpelan tänkt om.
Den 9 april beslutade
en enhällig kommun-

styrelse att öka antalet
sommarjobb i Ekerö,
från 50 till 100 stycken.
Socialdemokraterna välkomnar och gläds åt att ﬂer
ungdomar i Ekerö får möjlighet att prova på ett arbete
under en begränsad tid i
sommar.
Nu hoppas vi att det
lokala näringslivet ställer upp tillsammans med
kommunen och tar fram
meningsfyllda och inspirerande arbeten för kommunens ungdomar.
Sommarjobben är en satsning för ungas framtid och
för en välfärd i tillväxt.
– Socialdemokraterna
Ekerö
Lars Holmström
Hanna Svensson

En vrångbild tecknas
Beträffande färdtjänst. I ert
nummer den 8 april försöker PRO och Bäcklinder
teckna en vrångbild av
vår färdtjänst som ej alls
stämmer med mina erfarenheter. Förarna är vänliga
och hjälpsamma och med
GPS hittar de rätt. Det är
berikande att träffa många
personer med annan bakgrund och kunna berätta om
Tappströmsbrons måsproblem, Wallenbergs grav-

kulle och Götiska tornet.
– Hälsar
Hans Buxbaum

SVAR

Det är utmärkt att du ger röst
åt andra erfarenheter. Det
bidrar till balansen som är
en av journalistikens grundstenar.
– Red
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Kommunen
gräver eller
installerar
inte ﬁber
REPLIK

Hej Agneta Larsson!
Tack för din insändare!
I Ekerö kommun pågår
grävning och installation
av fiber/bredband till både
företag och hushåll. Det är
inte Ekerö kommun som
gräver eller installerar.
Ekerö kommuns arbete
består i att aktivt hjälpa de
aktörer som önskar bygga
ut fibernät i kommunen.
Kommunen hjälper aktörerna med information om
tillstånd för grävning, vägföreningar och byalag.
Dessa aktörer planerar och beräknar utifrån
hur stor efterfrågan är i
respektive område. Ni
som bor i området ska
definitivt höra av er till
aktörerna som gräver och
visa ert intresse för att
få bredband, ju fler ni är
desto bättre. Du får gärna
kontakta mig så berättar
jag mer.
–Stefan Pellén,
näringslivschef
Ekerö kommun

Specialolja för tryckimpregnerat trä.
Jotun Träolja är en specialolja för tryckimpregnerat trä, baserad på alkydoljor
av mycket hög kvalitet. Den har goda
vattenavvisande egenskaper och en god inträngning som
ger träet ett pålitligt skydd. Kan brytas i vackra kulörer.

Gratis hembesök i maj där vi ger råd och tips
hur du lyckas med husmålningen!
Ring eller mejla
”hjälpsamma butiken”
för att boka en tid
08-560 313 40
ekero@colorama.se

%KERÚ s 4RËKVISTA TORG
¾PPET -ÍN &RE   ,ÚR 3ÚN  

6PDNDIlUVNRFKQ\VWHNWÀVN
som inte åkt lastbil från Göteborg

Passa på att se en AVIVA Aquaponics
GYVHQNRPELQHUDG¿VNRFKJU|QVDNVRGOLQJ

Fiskdamm för barnen
Ekerö Centrum lördagen den 4 maj kl 10-15
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Mälaröarnas biodlarförening firar i år sina 100 år i bispridarbranschen på Mälaröarna. Numera kallar man sig också gärna
Mälaröbiodlarna. Varannan söndag ses medlemmarna i föreningens
bigård i Ekebyhovsparken. Årets första träff den 31 mars ägnades bland
annat åt bekämpning av de förhatliga varroakvalstren, som kan bli hela
bisamhällets undergång om inget görs.
Foto: Ove Westerberg

Vårkonsert höll Mälaröarnas musiksällskap lördagen den 13 april i
Herman Palmsalen. Solist var Jonas Dominique (bilden) och dirigerade
gjorde Magnus Båge. Bland annat spelades musik ur Brahms andra
symfoni och Carmen.
Foto: Göran Forsberg

Ekerö Tandvård söker

Tandhygienist
Graviditetsvikariat på delƟd i eƩ år med
start enligt överenskommelse.
sälkommen aƩ höra mer om arďetet på vår
trivsamma moƩagning i Gröna villan,
Tunnlandsvägen 11.
Kontakta Eicke ũörling ƞn ϬϴͲϱϲϬϯ11Ϯϰ
eller maila: info@ekerotandvard.se
www.ekerotandvard.se

Birkakören och Adelsö Månskensorkester bjöd den 6 april in till soaré
med middag i Adelsös festlokal Pannrummet. I den fullsatta lokalen
bjöds det på sång- och musikglädje på hög nivå. Kören som fått en rejäl
nytändning tack vare nye ledaren Johan Wallnäs, längst t h, hade även
lockat dit nykorade kulturstipendiaten Sara Wilson, akustisk gitarr.
Foto: Ove Westerberg

Sånga förskola Efter en hösttermin av byggställningar och hamrande
är nu det gamla skolhuset vid Sånga Kyrka på Färingsö färdigrenoverat.
Huset var byggt som skola på 1880-talet och idag går 17 barn i Sånga
barnträdgård, som har funnits i lokalerna sedan 1991. Förskolan firar
sitt skolhus den 5 maj med mat, musik, dockspel, lek och barnklädesFoto: Mats Widén
loppis.

Barnens eget trolldiplom 2013 tilldelades den 7 april dramatikern,
regissören, professorn och hedersdoktorn Suzanne Osten, i Barnens
eget bibliotek i Stenhamra. Motiveringen löd: ”som genom sitt konstnärskap förtjänstfullt bidrar till att barnens värld är och får vara förtrollad!”. I bakgrunden en lycklig Lennart Lundblad, chef Ekerö kultur.

Nyfiken på fåglar är fotografen Göran Forsberg och döpte också sin
utställning av fågelfotografier i Galleri Utkiken, Ekerö kulturhus till detta.
Vernissage hölls den 6 april och utställningen hänger kvar till den 3 maj.

Rockbandskväll Ett av Ekerös rockband, Foghowl, spelade på
Väringgården lördagen den 23 mars för fullsatt hus. Medlemmarna i
Foghowl har spelat ihop i cirka 7 år och består av från vänster Stefan
Nylin, P-O Evaldsson, Lars Westermark samt Marie Stockman.

Foto: Gigi Sahlstrand

Foto: Ove Westerberg

Foto: Kristina Sonesson Nylin

Kontorslokal
uthyres
Trevliga rum en trappa upp i
Gröna villan, Tunnlandsvägen 11.
sälkommen Ĩör mer inĨormaƟon
och ev. visning.
Kontakta Eicke ũörling ƞn ϬϴͲϱϲϬϯ11Ϯϰ
eller maila: info@ekerotandvard.se

Träkvista Torg

SÄLJES
Stor kundkrets: privatpersoner och
företag
z Lager ingår: tyger och garner, gardinstänger och tillbehör, sytillbehör
z

z

Rull/plissé/lamellgardiner tas in på
beställning

Annan lokal kan ev erbjudas
i Ekerö centrum
För mer upplysningar ring 070-407 34 18
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De fientliga trupperna ockuperade landet,
gick hårt fram, brände, stal och misshandlade, rövade bort flera hundra barn. Många av
barnen kan ha slutat sina dagar som slavar i
främmande länder.

A

nfallet var väntat, men ändå överraskande. Det egna
landets försvarsstyrkor fanns på plats, men drog sig
undan och människorna lämnades åt sitt öde. Tusentals av dem flydde, fick lämna hus, hem och egendom
och säden kvar på fälten.
Människor har under krigets fasor tvingats fly hals över huvud,
misshandlade, sjuka och bestulna på vad de äger. Och detta har
hänt i alla tider, på alla platser.
Den här gången handlar det om människor i Finland, och särskilt ålänningar, som flydde under den ryska ockupationsmakten
i det stora nordiska kriget 1700-1721. Det är kriget där Sverige och
Ryssland spelade huvudrollen, med Karl XII:s seger vid Narva, nederlag vid Poltava, flykt till Turkiet och slutligen död vid Fredrikshald 1718 som stora händelser, ett krig som satte punkt för kungligt
envälde i Sverige.
När ryssarna invaderade Finland började en flykt mot Sverige
och när Åland ockuperades 1714 blev flykten ännu intensivare.
Barn, kvinnor och män flydde hals över huvud, om de hann.
Många barn togs av ryssen för att säljas som slavar, bland annat till
det som i dag är Iran.
Många av flyktingarna tog sig till Stockholm och dess skärgård,
vilket är lätt att förstå, men det är förmodligen litet känt att många
flydde – eller snarare skickades av myndigheterna – till Mälaröarna, framför allt Svartsjölandet. Också i Lovö socken berättar kyrkböckerna om många flyktingar. Många
fler hamnade förstås i Stockholm.
Man ska komma ihåg att de åländska
flyktingarna var människor med
svenska namn och svenskt språk och var
svenska medborgare. Att hitta nya arbeten och äkta makar var därmed mycket
enklare än för dem som i dag kommer
till vårt land under liknande omständigheter. Men många var svårt sjuka och
ett särskilt flyktingsjukhus upprättades
vid Rörstrand. Djärva räder tillbaka till
Åland utfördes för att rädda fler ålänningar till Sverige.
Flera familjer slog sig ner i byar på Svartsjölandet. Ofta kom de
från samma socknar på Åland och det verkar som om man inom
byarna kom överens om att fördela flyktingarna någorlunda jämnt.
Antagligen kom flera flyktingar från en viss socken på samma
gång. I Svartsjö har man räknat till över 300 personer, tillsammans
nära 70 hushåll. Andra flyktingfamiljer togs emot i Säby, Nibbla,
Staaf, Wändtholmen och Kungsberga, upp till fem flyktinghushåll
per by och ibland bara en flyktingfamilj. Just dessa uppgifter har
jag hämtat ur en doktorsavhandling av Johanna Aminoff-Winberg
som heter På flykt i eget land. Internflyktingar i Sverige under
stora nordiska kriget. Men flyktingar hittar man även i andra socknar som i dag ingår i Ekerö kommun.
Några slumpvis valda illustrationer ur kyrkböckerna: ett
barn till flyktingen Johan och hans hustru Margareta föds 1719 i
Träkvista, ålänningen Johan Ekmans dotter Johanna Christina,
föds 30 januari 1715 i Sätuna, flyktingen Anders Jöranssons dotter
föds i Nora 18 augusti 1716. Den 10 januari 1723 begravs en flykting
i Staf. Och 1725 vigs August Hindrik Larsson från Åland med pigan
Katarina Olofsdotter i Sätuna.
Flyktingödena speglas i korthuggna anteckningar i kyrkböckerna. Men forskningen visar något som skiljer flyktingarna i Svartsjö från andra flyktingar. De förefaller ha känt sig väl tillfreds, för
när de i sinom tid av statsmakten beordrades att flytta tillbaka till
Åland ville många stanna kvar och förmodligen blev åtminstone
några som gift in sig i mälarösocknarnas familjer kvar.
Den som forskar om sin egen släkt på Mälaröarna ska alltså inte bli förvånad över att hitta
band till Finland ett par hundra år tillbaka! Jag
lovar, det känns fint!

Flykten
undan kriget
gick till
Mälaröarna

Jan Malmstedt

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett
inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom
de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till
kolumnen@malaroarnasnyheter.

Svegro AB producerar, produktutvecklar och marknadsför färska
örter, sallad, potatis och morötter för att året runt erbjuda Sveriges konsumenter smakrika matupplevelser.
I Svegro ingår bl a tre potatispackerier och Thorslunda Växthus
på Färingsö där även huvudkontoret ligger. Omsättning är ca
350 milj och totalt 100 anställda. Välkommen att läsa mer på
www.svegro.se

Nu söker vi en serviceinriktad och erfaren

SERVICETEKNIKER
för löpande service och underhåll av 50 000 kvm växthus
inklusive maskiner och utrustning. Odlingen är högteknologisk
och har en hög automatiseringsgrad.
Vi söker dig som har en bred verkstadsteknisk bakgrund,
alternativt VS-bakgrund med erfarenhet av drift och underhåll
inom industrin samt har goda svetskunskaper.
Kunskaper inom el, mekatronik eller PLC-styrning är meriterande.
Tjänsten kräver att du är initiativrik och självgående samt
behärskar svenska och engelska i tal och skrift, du bör även ha
NVKKH[VY]HUH6MÄJLWHRL[L[ZHT[RYRVY[
Tjänsten är heltid med tillträde snarast.
Om du är redo för nya utmaningar och känner att detta
passar in på dig ska du senast 2013-05-08
skicka din ansökan till karl-gustaf.jarn@svegro.se
alternativt till Svegro AB, Torslundavägen 20
179 96 Svartsjö, märk kuveret servicetekniker.
För frågor kontakta Karl-Gustaf Järn,
tel 08-602 23 12

Ekerö Vårdcentral
söker
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
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Lyckad säsong för MASK
SKIDOR | Mälaröarnas
alpina skidklubb, MASK,
kan sammanfatta ännu en
fantastisk säsong.

sist är Martin Sällström född
94, med ﬂera framskjutna
placeringar under säsongen.
Martin har vunnit FIS-tävlingar i både slalom och storslalom i vinter. Just nu går det
allra bäst i slalom, där han är
rankad 2:a i sin åldersklass i
Sverige och som nummer 22
bland alla herrar.
– Nämnas kan också Sebastian Arledahl, Emma Beckman och Helena Rapaport
som är starkt på gång igen
efter en del skadeproblem.
Grattis också till Amanda
Stenberg som antagits till
skidgymnasiet i Gällivare, säger Patrik Karlberg.
Klubbens övriga åkare börjar nu se slutet på en hektisk
tävlingssäsong runt om i hela
landet. Nedan följer några
axplock av resultat bland alla
duktiga åkare.

– I år har dessutom vintern
varit gynnsam och Ekebyhovsbacken, som är klubbens
hemmabacke, har lyst vit och
vacker med suveränt underlag hela säsongen. Faktum är
att klubben räknar med att
bedriva träning ett par veckor
in i april och börjar därmed
närma sig en rekordlång
hemmasäsong, berättar Patrik Karlberg, träningsansvarig i MASK.
Klubben har fostrat ett
stort antal skidgymnasieåkare genom åren och som
kuriosa kan nämnas att en av
klubbens ”veteraner”, unga
Matilda Rapaport haft stora
framgångar internationellt
på Freeride World Tour som
är extremskidåkningens tour.
En annan duktig skidgymna-

Mälaröarnas alpina skidklubb har haft många framgångar under säsongen. En av klubbens duktiga åkare är Martin Sällström som bland annat
segrade i FIS-slalom i Storklinten.
Foto: MASK

NÅGRA AV MASK:S RESULTAT FÖR SÄSONGEN

U10 Stockholm Race (SG) U10 2/2:
1:a Lif Wilsby
2:a Ellie Nordberg
6:e Linn Liedholm
11:e Saga Pellegrini
10:a Gustav Bergsgård

Nybrobragden (GS) U10 24/2:
1:a Saga Pellegrini
Stockholm Race/Lag (GS) U10 10/3:
1:a Ellie Nordberg, Linn Liedholm,
Ingrid Hagerud, Elsa Bergsgård

Nybrobragden (SL) U10 23/2:
1:a Saga Pellegrini

Mid Sweden Race (SL) U10 30/3:
1:a Saga Pellegrini
4:e Ellie Nordberg
6:e Linn Liedholm

Sälen Cup/Ski Funtastic (PSL) U10
31/3:
3:e Saga Pellegrini
5:e Ellie Nordberg

Mid Sweden Race (PSL) U10 31/3:
1:a Ellie Nordberg
3:e Saga Pellegrini

U12 Lilla Världscupen
total sammanställning:
5:a Hanna Larsson

U14 Lilla Världscupen
total sammanställning:
2:a Lukas Karlberg
U14 Mälarcupen:
2:a Lukas Karlberg
USM Kval Region 4,
sammanställning:
7:a Amanda Stenberg

Mälarö SOK:s friidrottssektion på uppgång
FRIIDROTT | Mälarö SOK:s
friidrottssektion har vuxit
rekordsnabbt under våren
och har i princip dubblerat
antalet aktiva. Under våren
och sommaren är det flera
satsningar på gång.
– Vi har byggt på oss en kö
till friidrottsträningen under
ﬂera år, men vi har inte kunnat hantera detta. Nu har vi
gjort en jättesatsning och har
gått från 100 till 200 aktiva
under våren, berättar Daniel
Karlsson Lönnö från Mälarö
SOK:s friidrottssektion.
Huvudparten av de aktiva är mellan 5 år och 12 år
gamla. Sedan ﬁnns även en
grupp där de aktiva är lite
äldre. Liksom många andra
idrotter har friidrotten däremot problem med lokaler

för att träna i under vinterhalvåret.
– Problemet är att det inte
ﬁnns hallar som fungerar bra
för friidrotten. Vi är dessutom nerprioriterade. I de få
hallar som ﬁnns, får vi inga tider överhuvudtaget. Vi kommer att försöka att få tider i
de mindre hallarna som inte
lagsporterna kan använda.
Men det blir inte bra träning
för oss heller. Vi behöver
stora hallar. Vi kan åka till
Solnahallen där vi kan träna
då och då, säger Daniel Karlsson Lönnö.
När

våren och sommaren

kommer är det däremot betydligt bättre förutsättningar.
Då ﬁnns Träkvistavallen där
träningen nu har kommit
igång utomhus. I sommar

resultat hem att spara och slå
på nästa års friidrottsskola.
De grenar som kommer att
vara representerade är sprint,
medeldistans,
häcklöpning, höjdhopp, längdhopp,
trestegshopp, kulstötning,
spjutkastning, diskuskastning och stafett.
– Detta kompletteras med
uppvärmningar, lekar, samarbetsövningar och annat
skoj som våra ledare hittar på,
säger Daniel Karlsson Lönnö.
Men det är inte bara friidrottsskola på gång. Den 6
maj arrangerar Mälarö SOK
Skol-DM (distriktsmästerskap för skolidrottsföreningar i Storstockholm) i friidrott
för årskurs 6-9 tillsammans
med Tappströmsskolan.
– Då har elever i alla kommunens skolor möjlighet att

satsar Mälarö SOK även på
en friidrottsskola. Två tillfällen ges, vecka 31 och vecka 32.
Friidrottskolan vänder sig till
barn mellan 7 år och 13 år.
– Det är både för medlemmar och ickemedlemmar.
Det är en typ av dagsläger
måndag till fredag, där barnen får prova på i princip
alla friidrottens grenar. Till
ledare har vi våra äldre medlemmar som är tidigare friidrottare. På så vis aktiverar vi
även dem, fortsätter Daniel
Karlsson Lönnö.
Tanken är att barnen under
de första fyra dagarna ska få
testa på grenarna, få tips och
bli bättre för att sedan kunna
slå sina personliga rekord i
5-kampen som arrangeras
under fredagen. Från 5-kampen får barnet med sig sina

FOTBOLL

FOTBOLL

Herrar div 2 södra Svealand
Motala AIF FK
1
Värmdö IF
1
Spårvägens FF
1
Ekerö IK
1
IK Sleipner
1
Värmbols FC
1
Assyriska IF i Norrk.
1
Smedby AIS
1
Arameisk-Syrianska IF 1
Vimmerby IF
1
Enskede IK
1
FC Gute
1

Herrar 4 n- Skå IK
RÄngby IF
FC Järfälla
Viggbyholms IK
IFK Viksjö
Hässelby SK FF
Spånga IS FK
Skå IK & Bygdegård
IFK Vaxholm
Sundbybergs IK
Rissne IF
Ursvik IK
Enebybergs IF

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

anmäla sig och få chansen
att tävla på riktigt på Träkvistavallen, ett bra komplement till skolans friidrottsundervisning.
Den
25 maj är det också dags för
årets ”Mälaröspelen” som


DET HÄNDER

LÄGET! 15 APRIL


1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

På bilden från Mälaröspelen 2012 syns främst David Hammerfeldt och
Johan Nissling (båda Mälarö SOK) på startlinjen mot Tobias Solberg
från Hässelby SK, Oscar Taha från Lidingö FK och Emanuel Lindqvist
från Tyresö FK.
Foto: Klas Roudén

4
3
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0

-

1
0
1
0
0
1
1
2
1
1
4
3

3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

är klubbens egna sanktionerade tävling där vi tror på
rekordmånga startande i år
igen, avslutar Daniel Karlsson Lönnö.
EWA LINNROS

TILL DEN 5 MAJ

FOTBOLL | Herrar div 2 södra Svealand: 27/4 kl 14 Träkvistavallen:
Ekerö IK - IK Sleipner
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

6
2
2
2
1
2
2
1
0
0
0
1

-

1
0
0
1
0
2
2
2
1
2
2
6

3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

 Herrar 4 n- Skå IK: 13/4 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård Spånga IS FK

 Herrar div 6 c: 26/4 kl 20 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Cassi FF
Herrar div 7 d- Adelsö IF: 27/4 kl 14 Adelsövallen: Adelsö IF Skönadals BK

Sporttips? Skicka till sporten@malaroarnasnyheter.se
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  SÄLJES




Byrå sekelskiftet 1900-stil
nyrenässans. 5 lådor, nyckel
ﬁnns. H 110 Br 92 Dj 47. Pris
750 kr. Tel.nr 070-643 10 99.
Ett Michelin sommardäck
(obegagnat reservdäck)
195/60 R15. Tel. 08-560
309 14. Pris: 200 kr.
Enkla begagnade möbler
säljes billigt p.g.a. ﬂytt.
Sängar, sänglådor, skänk,
gungstol, hurtsar, skrivskiva
m.m. Tel. 560 318 89.
Jag har bytt mitt uppvärmningssystem och har ett par
kubik villaolja över. Villaolja/
grön diesel säljes 9000 kr
per kubik. Utköres fritt inom
08-området. tiny0156@
yahoo.se
EU-moped säljes (Crossmoped). Den är i ﬁnt skick
och har knappt gått någonting! Ring mig för mer information på 073-714 14 56.
Pris 4000 kr.
Microugn OBH Nordica
7502. Ny ej använd. 800
watt. Röd, nypris 1044 kr.
Säljes för 500 kr. Tel 070756 47 85.
Sony Cyber-Shot Digital
kamera DSC-W85 svart 7,2
megapixels. Ny med alla
tillbehör, har kostat 1715 kr.

Säljes för 700 kr. Tel 070756 47 85.
Miljötoalett Separation
Q65FT, av märke Husqvarna. Pris 1000 kr eller enligt
överenskommelse.
Gunilla 08-560 450 23.
Weber Q200 gasolgrill med
ställning och skyddsöverdrag. 1800 kr. Tel 070-639
32 37.

  KÖPES




Äldre barnvagnar, barnvagnsbroschyrer, barnkläder, leksaker från 40-80talet köpes. Maila ellinor.
siren@hotmail.com eller
ring/smsa 070-754 17 00.
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 utgivna från 1950-tal till nutid.
Bra betalt för välbehållna
skivor. Hämtar och betalar
kontant. Tel: 073-808 12 28
Mail: jorgen.skoglund64@
gmail.com

  UTHYRES




Malta. Njut av våren i vår
ﬁna lgh i Marsascala. Ny-

• Privatpersoner annonserar GRATIS
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
• Rekommenderad inlämning: 2 v före utgivning

byggd m fantastisk havsuts.
3 sovr, 6 bäddar, 2 badr.
Nära klippbad och strand,
pool ﬁnns inom omr. Många
restauranger på gångavst.
Uthyres veckovis (el längre)
Fr 3000 kr/v. 08-560 212
34/070-695 12 50.

  ÖNSKAS HYRA




Familj m. ordnad ekonomi
önskar hyra mindre hus/
torp för året runt-boende i
Ekerö kommun. Inﬂytt inte
akut då vi har boende i lgh
i Nacka, men längtar ut på
landet. Lämnar gärna ref!
Vänligen kontakta max.
sirvio@gmail.com eller ring
072-012 61 01.

Spela Tennis i sommar
på våra 2 utebanor i Stenhamra

Sommarkontrakt
hela familjen 500:Läs mer på www.stenhamratennis.se

  ROSOR OCH TACK




Till damen i den gula, lilla
bilen. Stort tack för hjälp
och kramen på parkeringen
i Drottningholm, när min
hund blev sparkad av en
annan ilsken hundägare.
Helene
Stort tack till er två personer som hjälpte mig upp när
jag föll handlöst och inte
hade möjlighet och ork att
själv ta mig upp. Det hände
eftermiddagen den 21 mars
i Ekerö centrum. Fick även
hjälp hem. Tack för att ni
ﬁnns hälsar ”Snubblaren”

PENSIONÄRSTAXA
15 % lägre på ordinare taxa
för Er på Mälaröarna

• 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.

Nya ŠKODA Octavia.

RÄNTA*

4%

Vår mest inklusiva bil någonsin.

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!

Nya ŠKODA Octavia TSI 105 hk fr. 179.900 kr
Billån fr. 1.150 kr / mån

Leasing fr. 1.090 kr / mån

2-zons helautomatisk
Climatronic luftkonditionering
9 airbags inklusive knäairbag

Förmånsvärde fr. 1.346 kr / mån

Infotainmentsystem Swing
med CD-stereo/8 högtalare
Färddator med färgdisplay

Regnsensorautomatik
Trötthetsvarnare
16” aluminiumfälgar

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, CO 2 från 114 g / km. Bilen på bilden kan vara
extrautrustad. *Rörlig ränta baserad på STIBOR 90.

Stockholm
www.skodastockholm.se

BROMMA: Ulvsundavägen 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
SÄTRA: Murmästarvägen 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
TÄBY: Enhagsvägen 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör 11-16, Sön stängt
SÖDERTÄLJE: Forskargatan 15. Tel 08 553 779 25. Vard. 9-18, Lör 11-15, Sön stängt

Gilla oss på Facebook!
facebook.com/skodastockholm
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• Lars Axelsson, Stenhamra,
avled den 16 februari i en
ålder av 67 år.

RB

RANSC

EN

R

IK

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

D

S

MO

O

H

T

AC - service
SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Alfa Ekerö

IGNIS

Begravningsbyråer
Nu byter vi namn. Utöver
utökade resurser som en del
av IGNIS är allt som vanligt.
Läs mer på www.ignis.se
Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65

Grattis
Sebastian
Fredén på
13-årsdagen
den 5/4 från
mormor,
morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

Vi vill
gratulera
vår älskade
Alvin Friberg
som fyller
4 år den 3
maj. Stora
kramar från
mamma och
pappa.

Grattis Lowe
på 8-årsdagen 26
april önskar
mormor
och morfar.

Auktoriserad av SBF

Lucka i bemanningen?
- Vi löser det

Elias Bäcke
7 år den 4
maj gratuleras av
farmor och
farfar.

Maja Bäcke
12 år den
3 maj gratuleras av
farmor och
farfar.

Bläck- eller
laserskrivare?

)§GHQELOOLJDVWHS§N¸SHW
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Ring

Binärdata AB

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

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Modica mulier AB

will open it’s doors Soon!!!

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

75.9,67$725*ZZZPDQLFNDVERGVH

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

Erfaren lastmaskinist
sökes till Ekerö

Jag erbjuder
kattvakt när du ska
åka bort eller behöver
extra hjälp.

Söker ni bygglov?
Behöver ni en kontrollansvarig?

Ring

Binärdata AB

Kontrollproffs AB är certifierad kontrollansvarig.

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

Kontakta oss för kostnadsfri offert!
070-265 17 90 '###!  

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Däckspecialisten!

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.

RB

RANSC

S

MO

EN

T

Ring
O

H

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

R

IK

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

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

malkk
munsö adelsö lokala kennelklubb

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

Bredband,
är det något
för mig?

PFM Trading Point

D

Samtalsterapi

• Britt Marianne Wolgast,
Ekerö, avled den 20 mars i
en ålder av 86 år.

• För utgivningsplan se vår ”Larmet-går-sida”
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning samt
i mån av utrymme
• Manus tas inte emot per telefon eller fax. Vi uppskattar mejl!
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00

.|S%HWDODI|U

Företagsstäd

• Britt Vestin Lundberg,
Färentuna, avled den 27
februari i en ålder av 89 år.

• Inger Margareta Hellberg,
Ekerö, avled den 24 mars i
en ålder av 81 år.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpgbild
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Var ute i god tid – helst 2 vecor före utgivningsdag

Mona Wiklund Cederborg

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

Jättestort
grattis till
Alice som
fyller 10 år!
Puss och
kram från
mamma.

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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

Följ oss på facebook!

nyheter

MÄLARÖARNAS

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

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Anders Hjelm

Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa,
traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar.
Vi gör även hembesök och hjälper gärna till med bouppteckningar.

Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31

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


DATA


ADVOKATBYRÅN

Brottmål

O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

MO

T

RANSC

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

D

IK

R

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

RB

S

BEGRAVNINGSBYRÅ


O

EN

560 349 30, 528 006 55

SFÖ

RBU

N

BILUTHYRING


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

b ld
mälaröarna
motiv - miljöer

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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


BILVÅRD


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

ENTREPRENAD


Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

LACKERING


M

Ekerö
Farmartjänst AB

Lilla Berga, Skå

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

Din lokala utemiljö-entreprenör
dƌćĚďĞƐŬćƌŝŶŐ͕ ƐƚĂŬĞƚƵƉƉƐćƩŶŝŶŐ͕
slyröjning/trädfällning, gräsklippning ŵŵ͘ &ĂsƟgŚĞtsĂrďĞtĞn,
rödfärgning, uteplatser, trädgårdsŵurar ŽĐŚ plaƩsäƩning͘
Žka Ɵd för ǀassklippning͊

Telefon: 560 304 70

Telefon:

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

LOKALER

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


z





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

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

www.spangamalarolbc.se

BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

FASTIGHETSSERVICE


av sly mm
& montering
UÖvrigt efter era önskemål

www.fsons.se
Tel: 560 47 111

hela
virkessortiment
www.ekesioo.se

08-560 304 54
070-555 15 08

ALLSERVICE AB

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

EKESIÖÖs

PLÅTSLAGERI


info@nyplat.se
www.nyplat.se

UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UStaketförsäljning

BYGGVAROR


Ring 08-560 377 44
www.emt.se

F’SONS
UBorttagning

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

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

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

Tel: 564 109 50

FÄRGHANDEL


FÄRG TAPET
GOLV

Grundat 1921

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

Ekerö Färglager
Träkvista Torg



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

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

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




STÄDNING


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

560 301 00

VÄRMEPUMPAR
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

0705-94 23 19

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

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

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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

z

FÖNSTER


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

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

070-733 65 26

L E D I G A

Se
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

www.micklack.se

www.ekerobildbyra.se

Annonser på denna
sida kostar

CGS
Trädfällning

För hem och offentlig miljö

EKERO

BYRA

&

l
kake

TRÄD- & TOMTARBETEN


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

Person, lastbil & släp

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
BILDBYRÅER


golv

Service
Däck
Service •z Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

H

Ekerö Centrum

b er ga
Å-

Din verkstad
nära Dig

CHRISTER WERSÄLL AB

GOLV & KLINKER


| service för dig! 37

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

TAXI


Boka på ekerotaxi.se

Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62

Stulna mobiltelefoner, falska
sms-biljetter och bedrägerier

Ring för tidsbokning kl 9-20!
Välkomna! Kattis
Pråmvägen 4a innergården,
alldeles intill Ekerö centrum

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

Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

^bbfbWji[d Iahl_a f Jungfrusundsvägen.
IjbZWl[dceX_bj[b[\edia[hf[dfh_vat fest i Väsbyområdet.
 8[Zh][h_ ia[h ][dec Wjj d]ed afj
ici#X_b`[jj[h j_bb Slagstafärjan i en annan persons namn.
;df[hiedXb_hWdcbZ\hZ`khfb][h__
Stenhamra.

1 APRIL | En traﬁkolycka med personskada inträffar på Stenhamravägen
mellan två personbilar.
;dc_dZh[cWhaXhWdZ[\j[h[jj\ohl[hkeri på Ekerö släcks av brandförsvaret.

10 APRIL | ;jj hZ`kh Xb_h fahj f
Strömdalsvägen, Drottningholm.
IaWZ[]h[bi[ia[hf[dfWha[hWZX_bf
Ekerö genom att någon skär sönder två
däck.

2 APRIL | En cykel blir stulen från en
tomt i Stenhamra.

O

RB

RANSC

H

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Vad behöver du?
™

vi fixar det mesta

08-410 417 70

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

www.alltjanstpoolen.se

info@alltjanstpoolen.se

z KÖRKORT

Individanpas
sad
teori

till sommaren
z INTENSIVKURSER
z Bra ﬁnansiering
Låna räntefritt i 24 månader!

Ring eller mejla oss för bokning!

MOPED - BIL - SLÄP

nyheter

MÄLARÖARNAS

4 APRIL | Stöld genom inbrott sker i en
restaurang i Ekerö centrum$ J`klWhdW
ij`bifh_jeY^f[d]Wh$
JhWÓaeboYaWkjWdf[hiediaWZeh_djh\far mellan två bilar i cirkulationsplatsen
TappströmZh[dWfWhj[d[`_WajjWhl`ningsplikt.
;df[hiedXb_hec^dZ[hjW][d\hZhe]#
rattfylleri i Färentuna.
5 APRIL | Anmälan om en stöld inkommer från Ica, Tappström.
 IjbZ Wl [d ceX_bj[b[\ed ia[h f Fkbi
eY^jhd_d]"Ekerö.
 ;d Xjcejeh Xb_h ijkb[d \hd Kungsberga båtklubb.
=helijbZ][dec_dXhejj_l_bbWia[h_
Drottningholm Zh j`klWhdW ij`b [d
X_bdoYa[beY^[dX_b$8_b[d^_jjWii[dWh[
i Jungfrusundsskogen.
 ;d X_b Xb_h Wl c[Z i_dW h[]_ijh[h_d]iskyltar i Väsbyområdet.

PÅ G


;dWhX[jifbWjieboYaWia[hl_ZTräkvista skola då en person ramlar ned från en
Xo]]ijbbd_d]eY^Xhoj[hX[d[j$
IjbZ][dec_dXhejjia[h_aW\[jiec
j_bb^hEkebyhovsbacken.
 IdWjj[h_ Wl jh[ X[di_dZkdaWh c[Z
_dd[^bbia[hfEAG._Skå.
6 APRIL | <`ehjed abejj[hWdcbd_d]Wh
inkommer runt om i kommunen.
 ;d f[hied iec YoabWj ecakbb f
Kärsön  \h ^`bf Wl XhWdZ\hilWh[j Wjj
transporteras till ambulansen.
7 APRIL | I Sandudden blir en bil av
med sina registreringsskyltar.
8 APRIL | Skadegörelse på en bil sker i
Väsbyområdet.
 <hia j_bb ijbZ ia[h f Aedikc"
Stenhamra där man klipper upp ett lås
j_bb[d]Wbb[h]h_dZl_ZbWijaW`[deY^a[h
därifrån.
9 APRIL | En cykel blir stulen vid buss-

Fågeltornslandskamp
Fågeltornskamp mot
Finland vid Svartsjö dämme
och Menhammars fågeltorn. Omkring 300 fågeltorn deltar från den södra
kusten ända upp till Finska
Lappland. Det gäller att se
så många fågelarter som
möjligt från fågeltornet.
Allmänheten bjuds in för
att hjälpa till att hitta fåglar.
Fågeltornskampen ge-

FORTS FRÅN SIDAN 2
Valborg Svartsjö
Vårtal, kör, allsång och fyrverkerier. Barnens fackeltåg
startar kl. 20.30, därefter
tänds brasan. Servering
med korv och fika. Fri entré
och gratis parkering. Vid
Svartsjö slott. Arr: Svartsjö
byalag.

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

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

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

14 APRIL | F Färentunavägen vid
>WccWh]hZ[di Xkii^bbfbWji Xb_h [jj
hZ`khfahj$

nomförs samma helg som
Fågelskådningens dag. 4
maj kl 6-13, Svartsjö dämme
och Menhammars fågeltorn.
Arr: MOF.
Skolhus firas
Gamla skolhuset vid Sånga
kyrka på Färingsö är färdigrenoverat. Huset var byggt
som skola på 1880-talet och
idag går 17 barn i Sånga
barnträdgård, som har fun-

nits i lokalerna sedan 1991.
Förskolan firar sitt skolhus
den 5 maj med mat, musik,
dockspel, lek och barnkläderloppis och välkomnar
alla nyfikna mellan klockan
12 och 15.

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp: 23 april)

i säkra händer

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

!LKOLÍS  !LKOTEST
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Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
S
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HEMSIDA www.malaroarnasnyheter.se

13 APRIL | ;jj hZ`kh Xb_h fahj f
Ekerövägenl_ZHWijWXeh]$
;djhWÓaeboYaWc[Z[d\oh^`kb_d]ia[h
på Adelsö$<hWh[dXb_hec^dZ[hjW][d
för rattfylleri.
 Ojj[hb_]Wh[ [d i_d][beboYaW ia[h _
Drottningholm där en personbil åker i
Z_a[j$ ul[d Zh Xb_h \hWh[d ec^dZ[htagen för rattfylleri.
 JhWÓaeboYaW c[Z f[hiediaWZW ia[h
mellan två bilar på Färentunavägen vid
återvinningscentralen.

H

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

21
4
4
8
6
3
19
2
7
4
9

T

TRYCK V-TAB, Norrtälje 2013

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

12 APRIL | 8[Zh][h_ c[Z ^`bf Wl \Watura sker mot ett företag i Träkvista.
 ;jj hZ`kh Xb_h fahj f Ekerövägen
l_ZCkdiiaebWiXkii^bbfbWji$

info@pcakuten.se

MO

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



D

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö

11 APRIL | Anmälan om bedrägeri mot
ett företag i Drottningholm lämnas in
till polisen.
FH_d]l][d"GällstaöXb_h[jjhZ`kh
påkört.
 Ic_jd_d] \hd [d hZ`khieboYaW ia[h
vid Lovö kyrka, Drottningholm.

PC Akuten

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

Följ oss på Facebook

Flera mobiltelefoner har stulits i kommunen under den senaste tiden, bland annat i
omklädningsrum på sportanläggningar.

T

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

SFÖRBUN

3 APRIL | En moped blir stulen ur en garagelänga i Knalleborg.
 JhW\_aeboYaW c[Z f[hiediaWZW ia[h
i korsningen mellan Ångbåtsvägen
och Bryggavägen då en fotgängare
blir påkörd på övergångsstället av en
bil.
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www.ekerobudo.com

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G''6EG>A'%&(

38

Kattis
Klippotek

NYFIKEN?

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, 111 kvm

Smakfullt renoverad

EKERÖ MUNSÖ 7 rok, ca 156 kvm

Barnvänligt och populärt område

Lantligt läge med vacker vy över åkrar

Nära till buss och skola

ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 1 891 kvm. EP 78 kWh/m²/år. Lilla Norrby 24. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

SMS:A 10465 TILL 71122

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

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 131 kvm

Fräsch enplansvilla

VARUDEKLARERAT*

Barnvänligt område

SMS:A 15088 TILL 71122

Bra läge

SMS:A 95743 TILL 71122

SMS:A 15690 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ CENTRUM 4 rok, 79,5 kvm

Nära till småbåtshamn

Renoverad hörnlägenhet

Balkong i sydväst

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

SMS:A 14009 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 kr. TOMT 608 kvm . EP 263 kWh/m²/år. Axvägen 4. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

Fin kanalglimt

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

EKERÖ CENTRUM 3 rok, ca 79 kvm

Bekvämt boende

Centralt

Mycket bra skick

Populär förening

ACCEPTERAT PRIS 1 500 000 kr/bud. AVGIFT 5 859 kr/månad. EP 84 kWh/m²/år. Tegelbruksvägen 3 A. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

EKERÖ LUNDHAGEN 10 rok, totalt ca 280 kvm

EKERÖ NYCKELBY 3 rok, ca 32 kvm

Rymligt dubbergarage

Rofyllt smultronställe

ALHOLMEN 30 kvm + friggebod och uthus

Detaljplanerat område

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN 5 rok, ca 106 kvm

Underbart sommarboende på vackra Alhomen

Egen brygga

Högt ostört läge

EKERÖ EKUDDEN 5 rok, ca 117 kvm

Gavelläge

Centralt

Fantastisk sjöutsikt

Fiskerätt

Egen brygga

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 1 921 kvm. EP Energideklaration är beställd. Älghornsvägen 35. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 16453 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 100 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 2 792 m². Alholmen 79. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

Äntligen är en 5:a i Ekudden till salu

Ogenerad skogstomt

ACCEPTERAT PRIS 1 350 000 kr/bud. TOMT 2 500 kvm. Backbrännan 4. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 20075 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 6 275 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 197 m². EP 62. Hagens Backe 18. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

SMS:A 19893 TILL 71122

Högt soligt läge med fin sjöglimt

SMS:A 19892 TILL 71122

SMS:A 20306 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 1 575 000 kr/bud. AVGIFT 7 785 kr/månad. EP 59 kWh/m²/år. Ekuddsvägen 18 K. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

