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DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Web-baserad
rapportering

Den 27 april spelades hemmamatch på Träkvistavallen mellan Ekerö IK:s herrlag och IK Sleipner. Matchen 
vanns av Sleipner med siffrorna 2-0. Även damlaget är igång.  | 30                              Foto: Ove Westerberg

Peter
Carpelan
slutar
Efter 16 år som kommunalråd och kommunsty-
relsens ordförande, meddelar nu Peter Carpelan 
(M) att han slutar. Vem som efterträder honom 
är ännu inte klart, men det finns flera kandida-
ter. | 4

24 MILJONER PLUS 2012
Vid kommunfullmäktiges årsredovisning den 23 april 
rapporterade flera nämnder om minusresultat, men 
sammanlagt blev det många miljoner i överskott. | 6

“Det är likadant varje år. Precis när alla 
vackra sommarblommor börjat slå ut klip-
per man okänsligt bort dem med maskiner. 
Otroligt deprimerande! Det är väldigt synd 
att inte alla de vackra dikesblommorna får 
finnas åtminstone över midsommar, men 
förstås helst hela sommaren.”  | 23 tyck

FÖR DYRT TYCKER MATGÄSTER
Efter en höjning av lunchpriserna på Ekgården proteste-
rar återigen många av de pensionärer som äter där.  | 12

FÖRETAGSKLIMATET DYKER
Efter flera års kraftig uppgång gör nu Ekerö kommun 
en dykning med 78 placeringar i Svenskt näringslivs 
ranking av företagsklimatet. | 20

NYKLÄCKT
SKÅDESPELARE 
FRÅN LOVÖ
Victor von Shirach gick ut 
teaterhögskolan för ett 
år sedan. Just nu spelar 
han på teater Giljotin i 
Stockholm. | 24
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¢¢	utställningar

Ekebyhovs slott
T.o.m 12 maj: Laila Ericsson 
– ”Årstiderna”, trasmattor. 
Arr: Mälaröarnas konstför-
ening.

Hantverksstallet
T.o.m 12 maj: Björn Bern-
ström – akvareller. 14 maj-
2 jun: Monica Bergfeldt – 
måleri. Öppet tis-sön kl 11-17. 
Jungfrusunds marina.

Stenhamrarnas historia
Bilder och berättelser från 
byns egna arkiv. 16 maj kl 19: 
Stenhuggarebyns kulturför-
ening presenteras. Dagens 
bybor och andra berättar 
om gårdagens stenhug-
gartid. Stenhamra bibliotek, 
t.o.m 31 maj.

Nordens Venedig
På utställningen ”Nordens 
Venedig, varmare och 
blötare” finns information 
om det senaste klimatun-
derlaget, kommentarer från 
klimatforskare, filmer och 
illustrativt grafiskt material. 
Bakom utställningen står 
länsstyrelsen i Stockholms 
län i samarbete med SMHI. 
7-31 maj kl 10-17, Galleri Ut-
kiken, Ekerö C. Arr: Stadsar-
kitektkontoret i samarbete 
med Ekerö kultur.

Utställning
Sofia Häggvik visar akva-
rellmålningar i väntrummet 
på tandläkaremottag-
ningen Profydent. T. o.m. 
26 juni, mån-tors kl 8-17. 
Ekebyhovsvägen 1 (vid 
brandstationen).  

¢¢	evenemang

Ekerö bio
8 maj kl 19: Kvartetten, 
komedi, barntillåten. 19 maj 
kl 19: Lincoln, drama, fr. 11 
år. Erskinesalen, Ekerö C.

Vandringsdag på Adelsö
Vandringen börjar vid Norr-
ängens parkering. Längs 
leden finns öns fören-
ingar och bjuder på tilltugg, 
mjöd, fisksoppa och 
information. Föreningen 
Gröna ön Adelsö erbjuder 
skjuts tillbaka till Adelsö-
färjan i två laddhybridbilar. 
9 maj kl 10-14. Arr: Adelsö 
föreningsråd.    

Ekebyhovs slott
11-12 maj kl 14: Sång och 
musik av elever. Projekt 
”Tomma skålar” har pre-
miär. Elever och keramiker 
visar hur man gör lerskålar 
båda dagarna. Kaféansva-
riga: ERBAQ/Birkaskolan. 
19 maj: Storloppis i slotts
parken kl 12-16. Kom och 

sälj loppisprylar. Boka plats 
i parken för bord. Kaféet öp-
pet med stor kak- och smör-
gåsbuffé. Korv och glass till 
försäljning. Kaféanvsvariga: 
Konferensverksamheten 
Ekebyhovs slott.

Vårfåglar på Lovön 
Svenne Schultzberg har 
gedigen erfarenhet av 
fågelskådning på Lovö 
och han kommer att guida 
till de finaste områdena. 
Exkursionen startar vid 
mastområdet. 12 maj kl 8 
vid Lovö kyrkas östra par-
kering. Avslutning ca kl.11. 
Arr: Mälaröarnas ornitolo-
giska förening.

Loppis
Gårdsloppis, kaffe, korv. 12 
maj kl 12-16, Solhemsvägen 
7, Träkvista. 

Slottsvisning
Svartsjö slott visas varje 
söndag kl 13-14.30. Pris 80 
kr för vuxna. T.o.m 26 maj. 
Arr: Svartsjö slottskultur. 

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 9  maj)

             forts på sidan 34
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klipp ut och ta med till butiken

Service, kvalitet och omtanke

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

namn:.................................................................. Min bokade tid: datum...........  / .......... kl.....................                  
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Boka en tid 
redan idag! 

2 för 1

(Plus många fler välkända märken)

Nyheter 
nu i våra
butiker.

Kom in och
prova!

Vid köp av nya kompletta glasögon, bjuder vi på ett extra par 

glasögon/solglasögon med dina styrkor från utvalt sortiment. 

Gäller lagerglas i styrkor +-6/-2. Kan ej kombineras med andra erbj. Gäller till 2013-07-31

oekerö Optik  okungsholmen Optikbaren  osöder Optik  oÅrsta Optik  

oWäsby Optik oguldsmen´s Optik gnesta  oveddesta glasögon  

ovärmdö ögon  oTrosa Optik  ovasastans Optik

Vi säljer glas

och behandlingar av

högsta kvalitet från

 08-560 313 10  l
  Ekerö centrum  l

  Snett emot Systembolaget  

Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

  

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

2 för 1!

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

Gäller lagerglas 
i styrkor +-6/-2. 
Kan ej kombine-

ras med andra 
erbj. Gäller till 

13-07-31

25%
rabatt på alla glas
(Värde upp till 1814:-)

ray-ban.com

StureOptikernDin ålder i rabatt
Din ålder
i rabatt 

      

   

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Till dig som              glasögon!
NY 

BUTIK!

S:t Eriksgatan 78 Tel: 08-30 10 33
www.dinsyn.se

Fira med oss!

Vasastans Optik  

St. Eriksgatan 78 Tel: 08-30 10 33

Söder Optik Götgatan 69 Tel: 08-640 21 55

Kungsholmen Optikbaren Hantverkarg. 22 Tel: 08-653 65 65
Vi fi nns också 

här i city:

Vasastans Optik     Söder Optik    Kungsholmen Optikbaren      Giltig t.o.m. 12-11-30

För öppettider se w w w . d i n s y n . s e
ray-ban.com

StureOptikernDin ålder i rabatt
Din ålder
i rabatt 

      

   

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Rörstrandsgatan
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Gäller t.o.m. 12-11-30 vid köp av kompletta glasögon, (ej glasbehandlingar).
Kan ej kombineras med andra erbjudanden  eller  rabatter.

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

Namn:........................................................................................... Min bokade tid: Datum...........  / .......... Kl.....................                  
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Vasastans Optik     Söder Optik    Kungsholmen Optikbaren      Giltig t.o.m. 12-11-30 KL
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Gäller t.o.m. 12-11-30 vid köp av kompletta glasögon, (ej glasbehandlingar). 

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

SYNUNDERSÖKNING

Boka tid 
redan i dag!
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 08-560 313 10  l
  Ekerö centrum  l

  Snett emot Systembolaget  

Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

  

Torsdagen 
den 16 maj 
kl 12-18.30 
kommer 
Calle från 
TOM FORD
Ta chansen att pröva hela 
kollektionerna av 
sol- och vanliga bågar

Specialvisning!

Varmt välkomna!

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Kan ej kombineras 

med andra erbjudanden. 

Bokar du
din båge

 under 
dagen får du 

20 % 
rabatt

Just 
nu!



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 6 500 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 167 kvm, biarea: 44 kvm
Tomt: 1 288 kvm Sluttningstomt
Byggt: 2006
Adress: Rösvägen 9 och 9B
Ring för visning!

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

EKERÖ SOMMARSTAD

Accepterat pris: 3 850 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 127 kvm
Tomt: 520 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 45 kWh/kvm år
Byggt: 1965
Adress: Växthusvägen 31
Ring för visning!

Totalrenoverat, både ut- och
invändigt, kedjehus med
underbart läge med nybyggd
altan i sydväst och
trädgård mot allmänning.
Smakfullt och stilrent, bara att
flytta in och trivas! Beläget på
lugn gata i
populära Närlunda. Garage. Ca 5
min till buss och affär.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3500.

EKERÖ NÄRLUNDA

Accepterat pris: 1 350 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 76 kvm, biarea: 75 kvm
Tomt: 2 502 kvm Naturtomt
Byggt: 1950
Adress: Ilända Bryggväg 7
Ring för visning!

Sjönära 1-plansvilla med källare.
Stort renoveringsbehov! 3
sovrum, kök och vardagsrum.
Duschrum.
Grävd brunn. Avlopp utan dagens
standard. Stor tomt med sol hela
dagen. 1min gångväg till båtklubb
och badstrand. Underbart läge!
Även stor tomt Ilända 1:11 runt
om är till salu! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3390.

FÄRINGSÖ ILÄNDA

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
Närlunda. Gott om sällskapsytor,
2 badrum och 5 sovrum. Allt i fint,
välbevarat skick. Varmbonat
dubbelgarage fr -02 på ca 59
kvm, med elportar. Varmbonad
friggebod. Gångavstånd till buss,
centrum, skola o bad.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2160.

EKERÖ NÄRLUNDA

Fast pris: 5 045 000:-
6 rok
Boarea: 170 kvm
Tomt: 1 050 kvm
Byggt: 0
Adress: Fantans Väg 10
Visas sön 5/5 15.00-16.00

Sista huset av denna poulära
hustyp på Fantans väg! C4-hus
bygger villor om 170 kvm i två
plan. Samma fina hustyp som i de
tidigare etapperna. Carport och
förråd ingår. Möjlighet till
snabbare inflytt, ca 20 veckor.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3167.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 2 700 000:-
Tomt: 46 368 kvm Sjötomt
Adress: Ilända bryggväg 3, 5, 9
Ring för visning!

-TILLFÄLLE- Stor sjötomt på
fastighet om 37598kvm land och
8770kvm vatten totalt 46368kvm.
Tomten har tillhört
växthusverksamhet. Plan
ängmark samt träd vid vattnet.
Kan köpas ihop med Ilända 1:13,
dör det finns ett hus redan.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3391.

FÄRINGSÖ ILÄNDA

Adress: Strandskogsvägen 19
Ring vid intresse!

Enplansvilla i bostadsrättsform,
som ritats särskilt för dig som är
55+. Här bor du bekvämt på 96
väldisponerade kvadratmeter
med gott om utrymme för
umgänge. Huset har en sluttande
tomt ner mot Mälarviken och en
egen brygga.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3448.

EKERÖ

Accepterat pris: 9 500 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 172 kvm
Tomt: 1 782 kvm + vatten och
sjötomt
Byggt: 2006
Adress: Skäluddsvägen 19B
Ring för visning!

Denna vackra och rymliga
sjurumsvilla byggd-06, äkta
sjötomt med egen sandstrand,
stora terrasser och
panoramautsikt över Mälaren är
tveklöst ett av de absolut hetaste
objekten centralt på Ekerö just nu.
Brygga på 90kvm med
segelbåtsdjup utanför. Två
sjöbodar. Endast ca en mil från
Stockholm! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3096.

EKERÖ NÄRLUNDA
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KOMMUNEN | Ekerös kom-
munalråd och kommun-
styrelseordförande Peter 
Carpelan (M) har meddelat 
att han slutar efter denna 
mandatperiod.

Peter Carpelan kommer att, då 
han avgår 2014, ha suttit fyra 
mandatperioder vilket inne-
bär 16 år. Endast Salems kom-
munalråd har suttit längre, 
men det rör sig bara om något 
halvår mer.

– 16 år är en lång tid och nå-
gon gång måste man sluta, sä-
ger Peter Carpelan.

Han och hustrun flyttade 
till kommunen 1994. Han var 
då mitt uppe i en juristkarriär 
och ägnade sig åt politik en-
dast som fritidspolitiker. Peter 
Carpelan hade då inte någon 
tanke på att syssla med politi-
ken på heltid. Men så blev han 

tillfrågad om han kunde tänka 
sig att kandidera som nytt 
kommunalråd.

– Det är dumt att dö ove-
tande så jag tänkte att jag 
skulle prova på det. Jag är pas-
sionerat intresserad av sam-
hällsutveckling. Det har gjort 
att arbetet har varit väldigt 
stimulerande, berättar Peter 
Carpelan.

Men det har även varit ett tufft 
jobb. Utöver att bli prövad vart 
fjärde år inför en ny mandat-
period, är han påpassad och 
granskas av både medborgare, 
opposition och media.

Klimatet har också blivit 
mycket hårdare under de 16 
åren han suttit på sin post, 
menar Peter Carpelan. 

– Det är ett fantastiskt spän-
nande, roligt och utvecklande 
uppdrag, men det kräver 

mycket också. Tyvärr måste 
man bli lite hårdhudad för att 
klara av det. Men man får inte 
bli för hårdhudad så att man 
inte är lyhörd för vad som 
händer.

Han tycker om kontakten 
med människor och när han 
går på Ica eller rör sig i cen-
trum, kommer folk ofta fram 
till honom. De är för det mesta 
vänliga och det är sällan han 
har råkat ut för att någon är 
otrevlig.

Fyra mandatperioder kan 
tyckas länge, samtidigt har det 
tagit ett tag innan han blivit 
riktigt varm i kläderna.

– Politik är ett hantverk och 
det tar ett antal år innan du 
vet hur en slipsten ska dras. 
Du måste dra ärenden i den 
egna partigruppen, mellan de 
övriga allianspartierna för att 

sedan till sist få igenom poli-
tiska beslut. Att det sedan blir 
kompromisser på vägen, det 
hör till. De första åren som 
kommunalråd kräver enormt 
mycket arbete. Du måste lära 
känna den kommunala orga-
nisationen, tjänstemännen 
och du måste vara ute i verk-
samheterna för att lära känna 

dem. Vidare ska du träffa 
medborgare och föreningar 
och sätta dig in i deras verk-
samheter, förklarar Peter Car-
pelan.

Ekerö har under hans tid som 
kommunalråd utvecklats 
inom en rad områden och är i 
dag enligt samstämmiga un-
dersökningar, en av landets 
mest attraktiva kommuner att 
bo och verka i.

– Det mest komplicerade 
under de senaste åren har 
varit diskussionerna och för-
handlingarna med Trafikver-
ket, Riksantikvarieämbetet 
och Statens fastighetsverk 
om ”Förbifart Stockholm” 
och breddningen av Ekerö-
vägen. Jag är mycket glad och 
stolt över att vi nu har över-
enskommelser med dessa 
parter som kommer att göra 

att Ekerö inom några år kom-
mer att ha en av länets bästa 
infrastrukturer, avslutar Pe-
ter Carpelan.

Han sitter kvar mandatpe-
rioden ut. Vad han kommer 
att göra yrkesmässigt efter 
det är inte klart ännu. Han 
lämnar dock inte politiken 
helt och hållet då han tänker 
kandidera till landsting- och 
kommunfullmäktige. 

Det är ännu inte bestämt 
vem som kommer att efter-
träda Peter Carpelan, men det 
finns flera kandidater.

– Just nu pågår  en genom-
gång av dessa. Vi räknar med 
att kunna presentera ett för-
slag på kandidat i början av 
juni, berättar Ingemar Hertz, 
ordförande i Ekerömodera-
terna.

EWA LINNORS

KOMMUNEN | På Ekerö 
arbetarekommuns årsmöte 
den 24 mars valdes Hanna 
Svensson till ny ordförande 
för socialdemokraterna. 

Hanna Svensson är välkänd i 
Ekeröpolitiken för sitt starka 
engagemang i sitt uppdrag i 
kommunstyrelsen och i  kom-
munfullmäktige. Hon arbetar 
till vardags som landstings-

rådssekreterare i hälso- och 
sjukvårdsfrågor för socialde-
mokraterna i Stockholms läns 
landsting. Hennes politiska 
engagemang startade relativt 
sent, men politiken har hon 
med sig hemifrån då båda för-
äldrarna är politiskt aktiva.

– Jag började engagera mig 
politiskt när jag var student 
i Örebro, berättar Hanna 
Svensson.

Hanna Svensson är född 1979. 
Den första valrörelsen hon var 
aktiv i var 2002.

– Jag började ganska sent. 
Jag har aldrig varit SSU:are el-
ler aktiv som tonåring, fortsät-
ter Hanna Svensson.

Hon är även andre vice ord-
förande i barn- och utbild-
ningsnämnden. Det är också 
frågor inom detta område hon 
brinner starkt för.

– Vi har bra resultat i skolorna 
än så länge utifrån de förut-
sättningar vi har. Lokalerna är 
helt undermåliga, jag tycker 

att det är förskräckligt att vi 
låter våra barn gå i så dåliga 
lokaler. Det är också oroväck-
ande att andelen behöriga lä-
rare i kommunen ligger bland 
de lägsta i Sverige och vi har 
gruppstorlekar som är väldigt 
stora. Vi har alla förutsätt-
ningar att ha en bättre skola i 
kommunen.

En annan fråga som engage-
rar henne är kollektivtrafiken 

och infrastrukturen i kom-
munen.

– Jag pendlar varje morgon 
med buss. Jag läste nyligen en 
rapport som visade att 78 pro-
cent av alla mälaröbor åker bil 
ensamma in till stan. Det mås-
te bli lättare att ta sig kommu-
nalt till och från kommunen, 
avslutar Hanna Svensson.

EWA LINNROS

Peter Carpelan slutar 2014

Ny ordförande för socialdemokraterna i Ekerö kommun
”Vi har alla 
förutsättningar att 
ha en bättre skola 
i kommunen”

Kommunstyrelsens ordförande 
Peter Carpelan har suttit snart 16 
år på sin post.    Foto: Ekerö kommun

DEMIDEKK ULTIMATE 

– Nu även som helmatt 

• Gör att huset ser nymålat ut under längre tid.

• Unik kombination alkydolja/akryl.

• Välj mellan klassiskt halvblankt eller elegant helmatt.

• Mycket långa underhållsintervaller.
BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Demidekkare 

målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

ÖPPET: Vardagar 09- 18. Lör -sön 10- 14
Tel. 08-560 313 40  www.coloramaekero.se
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FÄRGDAGAR  9-12 MAJ

JOTUN båtvårdsprodukter
          15 % rabatt

GLASS och BALLONGER 
till alla barn!

   Högtrycks-
tvätt på köpet!
   Vid köp av 3 x 10 liter 
  Demidekk Ultimate 
  får du en KÄRCHER högtryckstvätt

EKERÖ  TRÄKVISTA TORG

JOTUN Träolja 3 L 

 199:-                   (ord.pris 295:-)
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Tappström
Ekerö Centrum • Telefon: 564 109 90 • ÖPPET måndag–söndag 8–22

Priserna gäller vecka 19 t o m söndag 12/5-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

gott från fi skdisken!
GRILLA FISK!

 /st 

 Fryst hummer 
 Pandalus.   300 g.     

 Jfr pris 230:00/kg.      

 /kg 

 Seabream 
 Sjöboden.       

 Grand Blanc 
 Gateau. 

  Ca 600–700 g.     

 Jfr pris 56:60/kg.      

 /kg 

 Pilgrimsmusslor 
 Sjöboden.       

 Fiskhalster 
 ICA Cook & Eat. 

 Ord pris 79:00/st.      

 Recept fi nns i butik!
Grillad hummer med rom och 
ingefärssmör. Gör sjäv eller köp 
färdigt smör av oss. 

 /st 

 /kg 

 Regnbåge portion 
 Sjöboden.       

 /hg 

 Aioli 
 Bröderna Franzén.     Gott till grillad fi sk.   

 Jfr pris 99:00/kg.      

 /st 

 Färsk hummer 
 Sjöboden.   Ca .450–500 g.     

 Jfr pris 331:00–300:00/kg.      
 /st 

  Från fiskdisken!

  Från fiskdisken!

  Från fiskdisken!



 /kg 

 Skinkstek 
 Ursprung Sverige.          
  

 Tonfi skfi lé 
     Fiskad i indiska oceanen, 
Thunnus albacares.      
  

   /kg 

 Enportionsrätter 
 Findus.   340–520 g.   Frysta. Dagens, Dagens 
Special, Dagens XL.   Jfr pris 58:24–38:08/kg.    
  

    

5
för

 Avokado 
 Spanien.   Ca 165 g.   Klass 1.   
Jfr pris 30:30/kg.    
  

 Grön Zucchini 
 Spanien.   340–400 g.   Klass 1.   
Jfr pris 12:50–14:71/kg.    
  

   /st 

   /st 

 Mozzarella 
 ICA Basic.   125 g.     
Jfr pris 60:00/kg.    
  

    

2
för

 Kycklingfi lé 
 Kronfågel.   1 kg.   Fryst.       
Max 2 köp/hushåll.  

   /st 

Priserna gäller för v 19 (6/5–12/5 2013)

Skå

6  nyheter | 

KOMMUNEN | Ett totalt 
överskott på 24 miljoner 
kronor, men flera nämnder 
med minusresultat. Detta 
kunde ansvariga politiker 
rapportera om vid årsredo-
visningen under kommun-
fullmäktiges sammanträde 
den 23 april.

Peter Carpelan berättade om 
oväntat stort ekonomiskt 
överskott beroende på ökade 
skatteintäkter och återbetal-
ning av sjukförsäkringspeng-
ar. Dessutom har kommunen 
kunnat betala av 60 miljoner 
kronor på sin låneskuld.

– Jag är stolt, men inte 
nöjd, sa han, vilket flera av de 
efterföljande talarna tog fasta 
på och hänvisade själva till 
detta uttalande när de talade 
om goda resultat.

Oppositionen hade syn-
punkter på hur välskött kom-
munens verksamheter och 
ekonomi egentligen är.

– Vi kan inte räkna med 
återbetalda sjukförsäkrings-
premier och att kunna fort-
sätta att sälja mark och fastig-
heter i ett rasande tempo, sa 
oppositionsrådet Lars Holm-
ström (S).

De största minusresul-
taten stod socialnämnden, 
byggnadsnämnden och tek-

niska nämnden för, vilket 
respektive nämndordförande 
försökte förklara anledning-
arna till.

Socialnämnden gick 14,9 
miljoner kronor back vilket 
främst förklarades med ett 
fortsatt ökande behov inom 
individ- och familjeomsor-
gens område och då främst 
när det gäller kvalificerad 
missbruksvård, boende för 
personer med psykiska funk-
tionsnedsättningar och in-
stitutions- och familjehems-
vård för barn och unga.

Lennart Nilsson (M), ord-
förande i byggnadsnämnden, 
förklarade vad hans nämnds 
dåliga resultat berodde på. 
2,8 miljoner kronor minus 
landade det på.

– Det rekordlåga byg-
gandet är en förklaring. Det 
byggdes 47 nya bostäder för-
ra året mot planerade 140 och 
det slår hårt mot intäkterna, 
konstaterade han.

Han förklarade att arbets-
bördan på nämnden fortfa-
rande är lika stor då om- och 
tillbyggnader fortsätter i 
samma omfattning. Många 
planarbeten drar också ut 
på tiden och olovliga byg-
gen ökar. Alla dessa ärenden 

ger lika mycket arbete, men 
mindre intäkter.

Tekniska nämndens ord-
förande Adam Reuterskiöld 
(M), kunde berätta om ett 
minusresultat på 18,5 miljo-
ner kronor.

– Det är ni som har be-
stämt att vi ska gå med så 
här stort underskott, sa han 
skämtsamt till kommunfull-
mäktige och hänvisade till 
besluten om att tillföra yt-
terligare medel för att satsa 
på underhåll av kommunens 
fastigheter.

Han berättade om stora in-
vesteringar i skolfastigheter, 
ny VA-plan och en minsk-
ning av kostnaderna för aku-
ta underhåll från 24 miljoner 
kronor till 8 miljoner.

Även barn- och utbild-
ningsnämnden redovisade 
ett underskott på 1,2 miljoner 
kronor. Befolkningsutveck-
lingen och införandet av ett 
nytt webbaserat självservi-

cesystem angavs som förkla-
ringar till detta.

En lång debatt handlade 
också om huruvida de me-
ritvärden som grundar sig i 
betyg i årskurs nio och som 
används för att ranka hur 
kommunens skolor ligger 
till, är ett vettigt sätt att mäta 
skolframgång på eller inte.

Kulturnämnden hade ett 
plusresultat på 200 000 kro-
nor och ordförande Gunilla 
Lindberg (FP), kunde be-
rätta om lyckade satsningar 
och minskningar inom vissa 
verksamheter.

”Galan” fick stå som ett gott 
föredöme och minskningen 
av besökare på fritidsgår-
darna var ett exempel på för-
ändringar som ska analyseras 
framöver. En minskning av 
utlåningen av böcker och en 
ökning med 70 procent av e-
böcker var ytterligare en mar-
kant förändring.

Miljönämnden var den 
nämnd som hamnade på 
plus minus noll och inte hade 
några avvikelser i sitt resul-
tat. Satsning på sanering av 
enskilda avlopp var ett av de 
mest märkbara arbeten de äg-
nat sig åt under året.

LO BÄCKLINDER

”Stolt men inte nöjd”
Många belåtna politiker i kommunfullmäktige

TAPPSTRÖM | 25 april 
fastnade bommarna på 
Tappströmsbron. Köerna 
växte på sig snabbt och 
först efter en dryg timme, 
kunde trafiken åter rulla.

Bron öppnades och stäng-
des som den skulle, men då 
falerade signalsystemet och 
bommarna gick inte upp.

– Vi ringde till Trafikverket 
direkt och bad dem skicka 
ut sina tekniker, sedan kon-
taktade vi färjerederiet och 
meddelade att de måste vara 
beredda att köra skytteltrafik 
och som vi har gjort tidigare, 
gratis. Den informationen 
gick tydligen inte fram hela 
vägen dessvärre. Det är jät-
tetråkigt och detta måste 
vi ta med i utvärderingen, 
berättar Johan Elfver, infor-
mationsansvarig på kom-
munen. Han tillägger att vid 
varje sådant här tillfälle, ska 
det vara gratis och det är Tra-
fikverket som får stå för no-
tan, då det är de som ansvarar 
för både färja och bro.

Kommunen har sedan tidi-
gare sagt till att bron absolut 
inte får öppnas under rus-
ningstrafik.

– Det går ingen handelstra-
fik genom Tappströmskana-
len utan här är det fritidsbå-
tar som passerar. Vi har sagt 
till Trafikverket att det är 
orimligt att några få indivi-
der ska påverka tiotusentals 

människor, berättar Johan 
Elfver.

Ola Nilsson på Trafikver-
ket, är väl medveten om att 
man ej ska öppna bron under 
rusningstrafik.

– Av någon anledning 
hade man fått dispens för att 
öppna bron. Jag vet däremot 
inte bakgrunden till det. Men 
normalt ska inte bron öpp-
nas under rusningstid, säger 
Ola Nilsson.

Bron var stängd för trafik 
mellan klockan 16.00 till 
klockan 17.10. Vid tillfäl-
len som detta, har kommu-
nen  beredskap vad beträffar 
räddningstjänst, om något 
skulle inträffa där utryckning 
av något slag skulle behövas i 
kommunen.

EWA LINNROS

Tappströmsbron avstängd

Köerna växte sig långa på båda 
sidor av bron under den dryga 
timme som bommarna vid 
Tappströmsbron var trasiga.   

Foto: Elisabeth Lagernäs

”Det är ni som 
har bestämt att vi 
ska gå med så här 
stort underskott”



 
 

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

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 12 MAJ

Munsö kyrka kl 11.00

SÖNDAGSGUDSTJÄNST 
Lizen Anterud, orgel: Gudrun Pettersson

SÖNDAG 19 MAJ

Adelsö kyrka kl 18.00

HÖGMÄSSA –MUSIKGUDSTJÄNST, 
Lizen Anterud, Ad Mundi, piano: Anders 
Svenungsson, dirigent: Malin Rudengren

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 8 MAJ

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA Lizen Anterud

SÖNDAG 12 MAJ

Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA – EN NY KLARHET I LIVET
Mårten Mårtensson,  
Sonorakören, dirigent: Mait Thoäng
Ekebyhovskyrkan 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST 
Lena Thoms, musik: Helena Hansson

ONSDAG 15 MAJ

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA Staffan Eklund

SÖNDAG19 MAJ

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA – ALDRIG MERA ENSAM
Mårten Mårtensson, Ekerö kyrkokör, 
dirigent: Kerstin Baldwin
orgel: Torbjörn Gustavsson
Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA– ALDRIG MERA 
ENSAM Mårten Mårtensson,
orgel: Torbjörn Gustavsson

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 8 MAJ

Timmermannens kapell 18.30                                                         

VECKOMÄSSA 
Yngve Göransson

TORSDAG 9 MAJ

Sånga kyrka 08.30

GUDSTJÄNST 
Yngve Göransson,

SÖNDAG 12 MAJ

Skå kyrka11.00                                          

GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
Yngve Göransson

ONSDAG 17 APRIL

Timmermannens kapell 18.30

VECKOMÄSSA 
Lars Brattgård

SÖNDAG 21 APRIL

Hilleshögsnkyrka 11.00

GUDSTJÄNST 
Yngve Göransson

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 12 MAJ

Lovö kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Christer Kivi, Lovö barnkör under ledning 
av Klara Valkare, orgel: Leif Asp 
FAMILJEFEST

SÖNDAG 19 MAJ

Lovö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA
Lizen Anterud, orgel: Göran Ericson

Alltid på väg ...

Nu vill vi ut i naturen – ut på vandring bland allt det gröna och 
alla blommor som äntligen har kommit fram efter den långa, 
kalla vinterperioden. Många gånger är det just längtan att kom-

ma ut som är vår drivkraft, och vi njuter av sol, luft och vind; dofterna 
som slår emot oss.

Men det finns också en annan drivkraft, som har gjort att ett begrepp 
från medeltiden blivit aktuellt – PILGRIMSVANDRING. Då handlar det 
förstås fortfarande om en vandring i naturen – men speciellt om man ger 

sig ut på en lång pilgrimsvandring – ändå mer om en inre resa. 
Under flera dagars och timmars vandring har många människor 

fått en ny dimension på livet. Mycket, som förut har verkat viktigt 
har blivit oväsentligt, men en djupare mening och ett sammanhang i 
livet har blivit tydliga.

Kanske var det samma upplevelse som Jesu lärjungar hade när 
Jesus lämnade dem i kroppslig gestalt (det vi firar på Kristi Him-
melsfärdsdag) – men samtidigt lovade att alltid vara med dem 
intill tidens slut. 

De första kristna kallades ibland ”de som var på den vägen”.  
De hade påbörjat en livsvandring i Jesu efterföljd. Men de var 
lika lite som vi färdiga. När vi är på väg öppnar sig hela tiden nya 
utsiktspunkter, nya erfarenheter som formar och omformar våra 
liv.  Eller med Ingmar Johánssons ord:

 Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination 
 bortom det vi kallar tid och rum. 
 Detta mål ger mig mod, ger mig kraft, ger mig inspiration 
 till att möta åren som jag nu har framför mig.

 Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för 
 ska jag aldrig släppa taget 
 om denna osynliga hand som Herren sträckt mig. 

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING 

LÖRDAGAR KL 12.00-13.00

11/5 Hjälparen kommer – Samtal 
mellan Lena Thoms och Barbro 
Arlinger 
18/5 I Pingstens tid – Musik och 
tankar med Marianne Abrahamsson

Färentuna kyrka. Foto: C Appelsved

“Smått och gott”

MÅNDAG 6 MAJ
Ekebyhovskyrkan 18.30

Teologi för nyfikna – Får man påverka barn 
religiöst?  Mårten Mårtensson leder samtalet

TISDAG  7 MAJ
Ekebyhovskyrkan  19.00 

Stickcafé  

ONSDAGAR  
Ekebyhovskyrkan 8.30

Meditation enligt zazen metoden

TISDAG 14 MAJ
Färentuna församlingshem 12.00

Terminsavslutning med sommarmat 

TORSDAG 16 MAJ
Ekebyhovskyrkan 12.00

Sopplunch 
Stenhamra församlingsgård 12.00

Terminsavslutning för sopplunchen

KÖRCAFÉ
LÖRDAG 11 MAJ
Herman Palmsalen 15.00

EN MUSIKALISK SEGLATS MED FAVO-KÖREN 
piano: Ann Blom, dirigent: Jonas Lundahl

GÖKOTTOR
KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG  
TORSDAG 9 MAJ
Kullen vid Ekerö kyrka 8.00

GÖKOTTA  Karin Frödinger,  
Musik: Lena Stämmor, Helena Hansson

Klockstapeln Malmen 8.00

GÖKOTTA  Christer Kivi, Visgruppen Kristall

Vid Sånga kyrka 8.30 

GÖKOTTA  Yngve Göransson 

Skansberget Adelsö 9.00

GÖKOTTA  Lizen Anterud,  
musik: Mait Thoäng

TA MED KAFFEKORG!

Tack för dofter och smaker,
för färger och ljus,
för skapelsens skönhet,
för vindarnas sus.
Tack för möten och samtal,
för konst och musik,
för skrattet och gråten,
som gör livet rikt.

PILGRIMS-
VANDRING 
PÅ FÄRINGSÖ TORSDAG 9 MAJ
Samling vid Hilleshögs kyrka 

torsdag 9 maj 10.00. 

Pilgrimsmässa i Sånga kyrka ca 15.00. 

Pilgrimsvandring tillsammans med Järfälla 
församling.  
Tag med egen matsäck.
Anmäl dig gärna till 08-564 209 20. 

PÅ MUNSÖ LÖRDAG 11 MAJ
En vandring i Väsby hage med start vid Sjöängen  

lördag 11 maj 10.30-14.30

Buss 311 från Brommaplan 9.40, Tappström 9.55
åter från Munsö skola 14.40
Ledare: Torbjörn Stenbeck, Friluftsfrämjandet är vandringsledare
Meditationer: Lena Burman Holmgren och Lizen Aterud  
Naturguidning med guider från Mälaröarnas 
Naturskyddsförening
Information:
Lena Burman Holmgren, 08-560 387 21,  
lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se

GÖKOTTA
Medta

kaffekor



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

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

Accepterat pris: 8 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

257KVM Färingsö Troxhammar, Ekebylundsvägen 4

-FANTASTISKT- hus med högt vackert söderläge och utsikt över Troxhammar golfbana. Arki-

tektritad villa med hög standard, fina materialval, vackra detaljer och ett enastående ljusflöde. 

Sällskapsdel med 7m i takhöjd. Två eldstäder. Bergvärme och kommunalt v/a. Dubbelgarage + 

oinredd ovanvåning/lgh. Terrass och balkonger. Besiktigad.

Typ: Villa Byggår: 2008  Boarea: 257 kvm 

Rum: 7 Tomt: 2 580 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

HÖGT VACKERT SÖDERLÄGE

Accepterat pris: 5 350 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

144KVM Ekerö Sommarstad, Berghagsvägen 10

Typ: Villa Byggår: 2003/2008  Boarea: 142 kvm 

Biarea: 2 kvm Rum: 5 Tomt: 1 408 kvm 

Energideklaration: 83 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

-SJÖUTSIKT- fantastiskt läge! Enastående panoramavy över vackert landskap o Mälaren. Högt 
söderläge! Arkitektritad villa i fint skick, 5 rok, 2 kaklade våtrum + bastu. Stora altaner. Balkong 
m högt läge o sen kvällssol. Garage. Vinterbonat gästhus. Nära bad o båtbrygga. Besiktigad.

Accepterat pris: 2 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

70KVM Färingsö Skå,  Tureholmsvägen 22 och 24

Typ: Villa Byggår: 2002  Boarea: 70 kvm 

Rum: 3 Tomt: 2 040 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

-1-PLANS VILLA- Fint hus om 3 rok fr 2004 + 1800-tals hus om ca 120 kvm + isolerat garage. 
Ljus o rymd m ryggåstak och 2 burspråk. Kakelugn o vedspis i övrigt modernt. Genomgående 
klinkergolv med golvvärme. Ny V/A anläggning 2001. Bra läge nära dagis och affär. Ringmärkt!



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

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

Accepterat pris: 950 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

30KVM Ekerö Nibbla, Björkbacken 4

Typ: Fritidshus Byggår: 1955 Boarea: 30 kvm 

Rum: 2 Tomt: ca 600 kvm 

Energideklaration:  Behövs ej.

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

166KVM Ekerö Knalleborg, Knalleborgsvägen 7A

Typ: Villa Byggår: 1975  Boarea: 116 kvm 

Biarea: 50 kvm Rum: 6 Tomt: 185 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 4 495 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

96KVM Ekerö Sandudden, Parkdammsvägen 5

Typ: Bostadsrätt +55  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 Accepterat pris: 1 675 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

60KVM Färingsö Kungsberga , Furuvägen 17

Typ: Villa Byggår: 1942  Boarea: 60 kvm 

Rum: 3 Tomt: 2 760 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 1 400 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

222KVM Ekerö Adelsö Lindby, Lindby bryggväg 25

Typ: Villa Byggår: 1974 Boarea: 111 kvm 

Biarea: 111 kvm Rum: 5 Tomt: 3 177 kvm 

Energideklaration: 49 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se Accepterat pris: 4 495 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

218KVM Ekerö Väsby, Vickervägen 10

Typ: Villa Byggår: 1975  Boarea: 204 kvm 

Biarea: 14 kvm Rum: 7 Tomt: 952 kvm 

Energideklaration: 117 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 950 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

30KVM Ekerö Nibbla, Pionvägen 11

Typ: Fritidshus Byggår: 1955 Boarea: 30 kvm 

Rum: 2 Tomt: ca 480 kvm 

Energideklaration:  Behövs ej.

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

183KVM Ekerö Gräsåkersvägen, Gräsåkersvägen 23D

Typ: Villa Byggår: 1971  Boarea: 125 kvm 

Biarea: 58 kvm Rum: 6 Tomt: 160 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se



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

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

Accepterat pris: 6 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

236KVM Ekerö Lundhagen, Törnhultsbacken 2

Typ: Villa Byggår: 1980  Boarea: 178 kvm 

Biarea: 58 kvm Rum: 6 Tomt: 1 657 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

-MAGNIFIK SJÖUTSIKT- Unik villa m spännande planlösning o fantastiskt ljusflöde! Underbara 
sällskapsytor, två helkaklade dusch/badrum, fyra bra sovrum, allrum och entresol. Här bor du i 
sjönära villaidyll m möjlighet till båtplats. Garage finns. Nära till skola, förskola, bad. Ringmärkt!

Accepterat pris: 6 450 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

238KVM Ekerö Träkvista, Brokadvägen 5

Typ: Villa Byggår: 1939  Boarea: 238 kvm 

Biarea: 120 kvm Rum: 8 Tomt: 1 186 kvm 

Energideklaration: 83 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

”Pampigt” Ett härligt hus i mycket bra skick! Här får du ett unikt boende i Ekerö tätort. Stora 
sällskapsrum i fil, 4-5 sovrum, stort kök, kaklade badrum. Källare m hobbyrum o bra förråd. 
Plan fin trädgårdstomt m stort altandäck i söder och nedsänkt utomhus-spa. Bergvärme.

Accepterat pris: 5 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

160KVM Ekerö Helgö, Bergsrundan 18

Typ: Villa Byggår: 1957/2010  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

-SJÖLÄGE- Strålande sjöutsikt över Helgö kanal i Mälaren. Ett unikt boende med hög livskvalité 
i rofylld naturmiljö. Läcker villa i toppskick efter totalombyggnation 2010. Bad och båtplats! 
Bergvärme. Vacker tomt mot allmänningen vid vattnet. Altan, spabad. Garage och två gästhus.

Accepterat pris: 3 925 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

160KVM Ekerö Helgö, Solidusvägen 3

Typ: Villa Byggår: 1973/2006  Boarea: 108 kvm 

Biarea: 52 kvm Rum: 4 Tomt: 2 744 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

-TOPPRENOVERAD LANTLIG IDYLL- Tillbyggt o renoverat i nyskick. Stort kök m öppenspis, 3 
s-rum (kan bli 4), 2 helkaklade våtrum, tvättstuga, groventré o fint vardagsrum m panoramaut-
sikt mot åkerlandskap. Fin stensättning o stort trädäck, delvis under tak. Carport. Ringmärkt!



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

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

Accepterat pris: 5 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

160KVM Färingsö Färentuna Eldgarnsö, Eldgarnsö 2

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

Accepterat pris: 4 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

170KVM Ekerö Helgö, Frejas Väg 32

Typ: Villa Byggår: 1954  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 Accepterat pris: 5 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

197KVM Ekerö Lundhagen, Hagens Backe 28 B

Typ: Villa Byggår: 2002  Boarea: 159 kvm 

Biarea: 38 kvm Rum: 7 Tomt: 1 232 kvm 

Energideklaration: 76 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 4 395 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

154KVM Färingsö Stenhamra, Galtuddsvägen 4

Typ: Villa Byggår: 2002  Boarea: 154 kvm 

Rum: 6 Tomt: 1 125 kvm 

Energideklaration: 136 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 2 800 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

187KVM Färingsö Stenhamra, Ramundvägen 20

Typ: Villa Byggår: 1971  Boarea: 187 kvm 

Rum: 5 Tomt: 574 kvm 

Energideklaration: 73 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 650 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

94KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 5

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 Accepterat pris: 2 750 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

97KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 1

Typ: Bostadsrätt +55  Byggår: 2002 Boarea: 97 kvm 

Rum: 4 Våning: 2 Avgift: 5 370 kr/mån Hiss: Ja 

Energideklaration: 108 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

212KVM Färingsö Stenhamra, Granitvägen 12

Typ: Villa Byggår: 1968  Boarea: 132 kvm 

Biarea: 80 kvm Rum: 6 Tomt: 994 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se



12  nyheter | 

EKERÖ | Efter protester 
från pensionärer som äter 
sina luncher i Ekgården 
drogs beslutet om att upp-
höra med serveringen in 
för ett par månader sedan. 
Nu har lunchpriserna höjts 
med 50 procent och återi-
gen protesterar matgäs-
terna.

– Det känns som om det finns 
en baktanke med det här, att 
de vill att vi ska tröttna på att 
gå hit och äta, säger Henry 
Höög, som är en trogen gäst i 
serveringen.

Idag gör han sällskap med 
Stig Ronlind. De har gått 
hit och ätit dagligen under 
många år och ser sina lunch-
träffar som en viktig social 
gemenskap.

Att kupongpriset höjts 
från 50 till 75 kronor för 
pensionärer, anhöriga och 

nära vänner till boende på 
Ekgården tycker de båda 
är hutlöst. De ifrågasätter 
ökningen som gör att pri-
serna hamnar i nivå med vad 
vinstdrivande restauranger i 
kommunen tar för en lunch. 
Det ordinarie priset för 
pensionärer vid köp av en 
enstaka lunch är 80 kronor 
och för övriga besökare 95 
kronor.

– Det är en oförskämd höj-
ning och jag tycker att de är 
helt världsfrånvända när de 
kan öka på priset så mycket, 
säger Henry Höög.

Lena Burman Johansson 
menar att det har gjorts en 
noggrann utredning av hur 
priserna ska sättas och att 
hänsyn har tagits både till de 
faktiska kostnaderna och att 
kommunen inte får konkur-
rera med andra verksamheter 

när de vänder sig till allmän-
heten.

– Vi har tittat på vad andra 
restauranger i kommunen tar 
och deras priser varierar mel-
lan 79 och 105 kronor.

Hon förklarar att matserve-
ringen fortfarande subventio-
neras av kommunen när det 
gäller kostnaderna för pen-
sionärerna, då det anses att 
verksamhetens sociala funk-
tion är viktig för många äldre.

Hur det kan komma sig att 
kostnaderna för luncherna 

hamnar förhållandevis högt 
hänvisar hon till att viss per-
sonal är kopplad just till den 
externa matserveringen.

– Vår utredning inkluderar 
inte hur andra restauranger 
kan få vinst, säger hon.

När det kommer till Henry 
Höög och Stig Ronlinds fråga 
om huruvida det finns en 
baktanke med att höja pri-
serna eller inte, svarar Staffan 
Strömbäck, socialnämndens 
ordförande på den frågan.

– Det är precis tvärtom. 
Nu har vi för första gången 
gett ett uppdrag till Ekgården 
om att det ska servera lunch 
till pensionärer och allmän-
het. Vi prioriterar dessutom 
att fortsätta subventionera 
luncherna med skattemedel, 
säger han.

LO BÄCKLINDER

Matgäster missnöjda 
med ny prishöjning

”Det känns som 
om det finns en 
baktanke med det 
här, att de vill att 
vi ska tröttna”

Stig Ronlind och Henry Höög har ätit lunch tillsammans på Ekgården i många år och uppskattar den sociala samvaron. Nu tycker de dock att den 
senaste prishöjningen är hutlös.                          Foto: Lo Bäcklinder

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

22.900:-

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

5.100:-

STIHL 
trimmer 

FS38 
En lättstartad 

bensintrimmer 
för villaägaren. 

Trimma gräs 
och ogräs med 

stark tråd.

Mälarö Skydds serviceverkstad
– servar och reparerar dina 

trädgårdsmaskiner till fasta priser.

Husqvarna 
Automover 305
Klipper din gräsmatta 
helt automatiskt! 
Du slipper klippa och 
får tid till annat! Olika 
modeller för gräsmattor 
upp till 6.000m2!

Pris från 

12.900:-

 1.890:- 

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

2.900:-

Rusta dig för 
årets träd-

gårdsarbete!

Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?

Kom och träffa oss!
Söndag 19 maj kl 13-13.30

Ekebyhovs slott, 1 trappa upp

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Exuviance Ansiktsbehandling

Nagelförlängning

Massage

Vaxningar

IPL

Medicinsk fotvård
Läs mer om våra erbjudanden på 

hemsidan

 

VÅRFIN



Stilfullt renoverad villa i lantligt idyll. Stor styckbar tomt.
Mälarnära. Lugnt trivsamt läge.
Accepterat pris 3.295.000 kr Kvm 85 Tomt 9.647
Visas Sön 12/5. Ring för info. Ekerö 08-560 304 22

MUNSÖ DRAKNÄS - DRAKNÄSVÄGEN 41

Energiprestanda 159 kWh/m², år

Såld!

Topprenoverat hus med
barnvänligt läge.

Fastigheten såld.
Kontakta Niklas Bergsten
för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

FÄRINGSÖ STENHAMRA
HAMPUSVÄGEN 12

Energiprestanda 60 kWh/m², år

Välskött fritidshus i sjönära
läge. Tillgång till 2 bryggor.

Pris 1.995 000 kr / bud
Kvm 65 Tomt 1.770 
Visas Sön 12/5. Ring för info.
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ KANAN
KANAN 30

Såld!

Lantlig idyll med Mälarglimt.
Sidohus. Parklikande tomt.

Fastigheten såld.
Kontakta Niklas Bergsten
för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ ÄLBY
ENVÄGEN 6

Energiprestanda 76 kWh/m², år

Säljtankar? Låt oss
hittar rätt köpare...
Till salu eller såld? Skillnaden kan ligga i ditt mäklarval.
Vi letar aktivt köpare i såväl Bromma som i Innerstan.
Kontakta oss så berättar vi mer om varför vi är
mäklarna med Nöjdare kunder.

Välkommen att bli nöjd du också!

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

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

www.husmanhagberg.se

www.ivt.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.

Färentunavägen 140, Skå industriby, 179 75 Skå · Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se 
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KOMMUNEN | I förra num-
ret skrev vi om Mälarö SOK:s 
friidrottssektion, som har 
vuxit rekordsnabbt under 
våren. Nu har utomhussä-
songen dragit igång, men 
vintertid har de problem att 
hålla igång träningen. Pro-
blemet är att det inte finns 
tillräckligt med hallar.

Bristen på idrottshallar  gör 
det svårt för flera idrottsklub-
bar att tillgodose träning för 
sina aktiva. Många klubbar 
tvingas även att säga nej till 
nya medlemmar då de inte har 
tillgång till lokaler.

Mälarö SOK:s friidrottssek-
tion har gått från 100 till 200 
aktiva under våren. 

Daniel Karlsson Lönnö 
från Mälarö SOK:s friidrotts-
sektion, säger att det dels inte 
finns hallar som fungerar bra 
för friidrotten, dels att de är 
nerprioriterade.

– Det stämmer att de idrotter 
som inte har sin huvudsakliga 
tävlings- och träningsverk-
samhet i idrotts- och gymnas-
tiksalar har en lägre priorite-
ringsnivå än de idrotter som 
normalt bedriver verksamhe-
ten där. Det är i stor utsträck-
ning säsongsbundet, berättar 
Magnus Ljung på nämnde-
kontoret kultur och fritid.

Friidrotten har samma prio-
riteringsnivå som fotboll, 
orientering och liknande 
sommaridrotter som van-
ligtvis utövar sin verksamhet 
på andra anläggningar. Även 
de vinteridrotter som har sin 
verksamhet i andra anlägg-
ningar såsom utförsåkning 
och skidåkning, har denna 
lägre prioritering. 

– Självklart gäller det om-
vända för de anläggningar där 
fotboll, skidåkning, skridsko-
sporter och friidrott normalt 

bedrivs. I det läge där till ex-
empel inomhusidrotterna 
önskar träna försäsongsträ-
ning på friidrottsarenan, skul-
le de naturligtvis få ta tider 
som inte nyttjas av friidrot-
ten. Dock är frågan mycket 
mer komplex och har mycket 
större volym när vi pratar om 
idrottsanläggningar inomhus, 
fortsätter Magnus Ljung.

I anläggningsplanen finns 
i dag inga planer på en frii-

drottsanläggning inomhus. 
Kommunen har dock givit ett 
löfte till föreningslivet de två 
senaste åren. 

Det antal timmar som för-
eningarna söker kommer de 
att erbjudas, dock inte alltid i 
den anläggning och/eller den 
tid som önskats. Det är sedan 
upp till föreningen om den 
tilldelade tiden är kvalitativt 
tillräcklig för verksamheten. 

– Detta löfte har vi levt upp till 
de två senaste fördelningspe-
rioderna även vad gäller Mä-
larö SOK. De har dock, vilket 
jag har förståelse för, ej ansett 
att de tilldelade tiderna haft 
tillräcklig kvalitet. En av de 
tider de har haft i Tappström-
skolans gymnastiksal under 
hösten 2012 avbokades på 
grund av ledarbrist men har 
sedan återupptagits igen. Den 
helgtid som erbjöds och den 
tid som erbjöds i Ekebyhovs 
gymnastiksal, tackade man 
nej till. Klubben har alltså fått 
tider men ej ansett dem vara 
funktionella för verksamhe-
ten.

Detta var också det som 
Daniel Karlsson Lönnö från 
Mälarö SOK uttryckte i den 
tidigare artikeln. I de mindre 
hallarna blir det inte en bra trä-
ning för dem. Friidrotten be-
höver stora hallar för att få god 

kvalitet på träningen. Därför 
åker de ibland till Solnahallen 
för att träna. 

I dagsläget förs det diskus-
sioner på regional nivå angå-
ende investeringar i idrotts-
anläggningar med regionala 
intressen. 

– Vi medverkar i FSKF:s 
(Föreningen Storstockholms 
kultur- och fritidschefer) 
grupp för fritids- och idrotts-
chefer i Stockholmsområdet 
som bär dessa frågor. Man 
utreder frågan om behov av 
regionala anläggningar och 
vilka befintliga anläggningar 
som kan betraktas som sådana 
redan idag. Den 12 september 
får vi en slutrapport i dessa frå-
gor. Man försöker även få med 
kommunförbundet Stock-
holms län att vara en part i 
dessa frågor, avslutar Magnus 
Ljung. 

EWA LINNORS

KOMMUNEN | Ekerö kom-
mun närmar sig målet att 
bli en av landets 10 bästa 
skolkommuner. 

I Sveriges kommuners och 
landstings (SKL) ”Öppna 
jämförelser” placerar sig 
nu kommunen på  plats 14 
bland Sveriges 290 kom-

muner. Bland Stockholms 
läns kommuner hamnar 
Ekerö kommun på plats 6 i 
rapporten från SKL. 

I ”Öppna jämförelser” 
jämförs ett antal nyckeltal 
för läsåret 2011/2012 mel-
lan landets 290 kommuner 
och dessa rankas efter olika 
variabler.

Det genomsnittliga me-
ritvärdet i åk 9 läsåret 
2011/2012 blev 226,9 i kom-
munen, vilket var 14:e bästa 
resultat bland kommunerna 
i landet. Det är en höjning 
från läsåret 2010/2011, då 
kommunens meritvärde 
var 222 och rankades till 
plats 23.

När det gäller det modellbe-
räknade värdet SALSA (en 
statistisk modell som jäm-
för kommuners och skolors 
betygsresultat i årskurs 9 
efter att viss hänsyn tagits 
till elevsammansättningen, 
reds anm.) avseende ge-
nomsnittligt meritvärde, 
hade Ekerö ett värde på 8 

läsåret 2011/2012 och det 
rankade kommunen på 
plats 43 bland landets kom-
muner och 6:e plats i länet. 
Motsvarande ranking läs-
året före var plats 7 7 i riket 
och plats 12 i länet.

När det gäller andelen 
elever som nått målen i 
alla ämnen har det skett en 

nedgång, men resultaten är 
fortfarande på en hög nivå. 
Läsåret 2011/2012 nådde 
85,4 procent målen i alla 
ämnen. Det placerar Ekerö 
på 40:e plats i landet och 
plats 8 i länet.

EWA LINNROS

Stort behov av idrottshallar

Ekerö kommun på fjortonde plats i ranking av landets skolor

Bollhallen i Tappström, en av kommunens idrottshallar, fyller bara en del 
av det lokalbehov som finns bland idrottsklubbarna.               Foto: Ewa Linnros

Telefon: 08 225 228 / info@dofab.se / www.dofab.se
Skräddarsydda fönster, dörrar och portar 
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Marbodal Bromma, Archimedesv 1-3, tel 08-515 114 10
Öppet: vardagar 10 - 18, lördag och söndag 11 - 15, www.marbodal.se/bromma
Köper du kök för minst 60 000 kr så får du valfria vitvaror för 20 000 kr på köpet från vårt utvalda vitvarusortiment. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Erbjudandet gäller under perioden 4/4 till 20/5 2013. marbodal.se

*

Just nu
får du vitvaror för

20 000 kr
när du köper ett 
Marbodalkök.*

Du får dessutom olika sorters exklusiv pasta till ett 
värde av 500 kr från Glenn Strömberg Collection.

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 
el: 08- 60 41 00    : 08- 60 4  98    inf f rin tr e

f rin tr e    rent n  6 , 1 9  å
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DROTTNINGHOLM | Väl-
kända ridsportprofiler 
vill skapa ett högklas-
sigt ridsportcentrum 
vid Kungsgården, 
Drottningholm. Något 
som skulle kunna lösa 
problemet med bristen på 
tävlingsanläggningar inom 
Ekerl kommun. Men några 
kommunala pengar utlovas 
inte. Frågan är också om en 
utebana löser problemen.  

Den sista juni förra året för-
svann 40 hästar och ponnyer 
från stall Kungsgården på 
Lovö, efter att slottsförvalt-
ningen sagt upp arrendatorn. 
Stallet har drivits i samma 
regi sedan 1971, men i dag är 
hagarna tomma.

– Tiden har stått still i 30 år, 
vi måste få högre lönsamhet 
så att vi kan underhålla bygg-
naderna, säger Fredrik Trolle 
på Drottningholms slottsför-
valtning.

Men det är inte bara reno-
vering som väntar, blir pla-
nerna verklighet får Ekerö 
en ridanläggning av rang. 
Ridsportprofilerna Lotta Bjö-
re, tidigare landslagstränare 
för ponnylandslaget i hopp-
ning och Sylve Söderstrand, 
förbundskapten för hopp-
landslandslaget, ska driva an-
läggningen i samarbete med 
Lamina Boltjes, Sundby gård.

Tränarna har i dag en täv-
lings- och träningsanlägg-
ning utanför Enköping. Med 
Kungsgården får de ytterli-
gare en anläggning närmare 
Stockholm. Fokus ligger på 
banhoppning, med utrymme 
även för dressyr. Anläggning-
en riktar sig mot hästar och 
ryttare snäppet under elit. 

Nyligen hölls ett möte på 
stall Nytorp, Helgö, för att 
informera kommunens tolv 
ridklubbar om planerna. Jes-
sica Kerj-Lindegren från Ras-
taborgs ridklubb hoppas att 
anläggningen ska komma Mä-
laröarna till del.

– Flera Mälaröklubbar är på 
väg att försvinna i dag efter-
som de inte har egna anlägg-
ningar att arrangera tävlingar 
på, vilket är ett krav för att få 
utfärda tävlingslicenser. Med 
den här anläggningen finns 
chans att ordna tävlingar ge-
mensamt, säger hon. 

Jessica Kerj-Lindegren ar-
betar just nu för att samordna 
klubbarna och undersöka 
behovet av tävlingsarrange-
mang. 

– Vi ska försöka få kom-
munen att stödja ridsporten, 
de har sagt att de vill hjälpa 
till, säger hon och förklarar att 
det krävs en uteridbana för att 
få tävlingsverksamheten att 
fungera.

– Om kommunen sponsrar 
ridbanan skulle vi inte behö-
va betala hyra för den.

Några löften om stöttning 
vill dock inte kultur- och 
fritidsnämndens ansva-
riga Elisabeth Lunde kännas 
vid. Hon hänvisar till kom-
munens reviderade anlägg-
ningsplan (2013-2017) för 
kommande investeringar i 
idrottsanläggningar. 

I första upplagan, skapad 
2011, nämns ridsporten inte 
ens. Men i den reviderade 
planen tas ridsportens be-
hov av tävlingsytor upp. En 
summa på 300 000 kronor 
är avsatt för en utredning om 
investeringar i nya ridytor, år 
2015. När investeringen sker 
kommer det att handla om 
betydligt högre summor. 

– Vi behöver titta på den 
här frågan och har kallat till 
ett orienteringsmöte med 
ridklubbarna kring hur en ny 
ridyta skulle kunna se ut och 
var den ska ligga, för att få 
kött på benen. Det är bra om 
klubbarna kan gå ihop och 
samarbeta, säger Elisabeth 
Lunde.

Men för ridsporten finns fler 
hål att stoppa pengar. Vin-
tern 2010 rasade ridtältet på 
Ekerö ridskola. Förlusten 
har påverkat ridskolans och 

klubbens verksamhet genom 
att det begränsar ridskole-
verksamheten och gör det 
svårt att anordna tävlingar. 
Men enligt Elisabeth Lunde 
påverkar inte problemen var-
andra.

– Det handlar om ytterliga-
re ett behov. Hur man förhål-
ler sig till ett nytt ridhus eller 
ridtält ska prövas politiskt. 

Birgitta Almgren, ordföran-
de i Mälaröarnas ridklubb, 
kan se behov av en gemen-
sam tävlingsyta.

– Ja, för de klubbar som 
saknar anläggningar för trä-
ning och tävling. Men ska 
man satsa så måste det fin-
nas alla förutsättningar för 
tävling. Frågan är om en 
utebana är det optimala, 
säger hon och menar att 
det ridhus som planeras på 
Kungsgården inte kommer 
att kunna betjäna tävlings-
verksamheten utan enbart 
privatryttarna. 

– Dessutom krävs en säker 
parkering, att tvingas korsa 
vägen kommer inte att god-
kännas, fortsätter Birgitta 
Almgren. 

Både ridhus och ordent-
liga parkeringsytor krävs för 
en tränings- och tävlingsan-
läggning av den här storle-
ken. 
Begäran om förhandsbesked 

för bygglov för ridhuset har 
lämnats in, men kommunen 
har ännu inte givit något be-
sked. Däremot har grannarna 
lämnat synpunkter där det 
befaras att det nya ridhuset, 
som ska betjäna de privatryt-
tare som stallar in sina hästar 
på anläggningen, kommer att 
generera en betydligt större 
verksamhet än tidigare, med 
högre ljudnivå och högre 
olycksrisker i och med den 
ökade trafiken. 

Även kommunen oroas av 
eventuell ökad trafik, något 
som fick hela ridprojektet 
att läggas på is för ett par år 
sedan, när diskussionerna 
om förbifarten och väg 261 
var som hetast. Men nu har 

bygglovet alltså väckts till 
liv igen. Enligt Ståthållar-
ämbetet kommer inte den 
ökade trafiken under täv-
lingar att påverka vägen ne-
gativt, eftersom det handlar 
om tider när trafikproblem 
normalt inte förekommer. 

Ståthållarämbetet erbjuder 
även kommunen att ändra 
reglerna för parkerings-
ytan mittemot Kungsgår-
den. Parkeringen servar idag 
pendlare. Tanken är att om 
kommunen vill, kan par-
keringstiden begränsas till 
max fyra timmar, för trafik-
flödets skull,
                       

                       CARIN TELLSTRÖM

Stort ridsportcentrum planeras 

Stallbyggnaden i Kungsgården kan bli nytt ridcenter.    Foto: Carin Tellström

Nybörjarkurs 
som ger grönt kort

Vuxen 1.995 kr
Barn/ungdom 1.595 kr

www.troxhammargk.se

Årsmedlemskap 2013 
från 3.500 kr

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

08-564 206 00  
kansli@troxhammargk.se

STENHAMRA
Stenhamraskolan

Måndag 13 maj kl 19.00 
Cirkuskassan är öppen på speldagen mellan kl 12-13 
samt 2 timmar före föreställningen! Du kan även boka 
dina biljetter på ticnet.se eller callcenter 077-170 70 70

w w w . c i r k u s m a x i m u m . s e

PENSIONÄRS
TAXA 

15 % 
lägre 

på ordinare 
taxa

för Er på 
Mälaröarna



KÖPA ELLER SÄLJA FÖRST? 
GÖR BÅDA SAMTIDIGT.
LÄS MER PÅ WWW.MAKLARHUSET.SE

STARTKLAR

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

STENHAMRA-FÄRINGSÖ / GUDMUNDVÄGEN 15

10 RUM OCH KÖK, TOTALT 328 M2

Accepterat pris: 4 500 000 kr
Boarea/biarea: 143/185 kvm  / Tomt: 1 560 kvm

EKERÖ-HELGÖ / FÄRJEVÄGEN 4

IDYLL MED BÅTPLATS
Accepterat pris: 2 200 000 kr
Boarea/biarea: 72/40 kvm / Tomt: 2 647 kvm

STENHAMRA-FÄRINGSÖ / LUPINGRÄND 12 H

SOLIGASTE HÖRNLÄGET
Accepterat pris: 1 975 000 kr
Boarea/biarea: 108/7,5 kvm / Tomt: 173 kvm

FÄRENTUNA-FÄRINGSÖ / ÖLSTAVÄGEN 71

TRE ”BOHUS” + VERKSTAD
Accepterat pris: 2 800 000 kr
Boarea/biarea: 124/35 kvm / Tomt: 2 464 kvm

SVARTSJÖ-FÄRINGSÖ / HILLERSJÖVÄGEN 37

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

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

Johan Siönäs

FÄRENTUNA-FÄRINGSÖ / KARLSKÄRSVÄGEN 38

LIVSVERK TILL SALU + 500 M2

Accepterat pris: 6 800 000 kr
Boarea/biarea: 129/400 kvm / Tomt: 34 444 kvm

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

Gustavalund
Här finns vi!

Bryggavägen

Centrum

C

FIRA VÅREN MED OSS!

Din idé – vår design!

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

www.malaroidedesign.se
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KAMPANJPRIS!
MUURIKKA STEKHÄLL

Storlek: Ø58 cm.

2995:-  



18  nyheter | 

ADELSÖ | Den utlovade 
nya bussen till Adelsö har 
nu kommit och togs i tra-
fik sista veckan i april.

Bussen är ny och kortare 
än andra bussar, allt för att 
den ska fungera bättre på 
Adelsös smala ringväg. 

De vägar där bussen kör 
på Adelsö är däremot inte 
anpassade till tung trafik. 
När det blev klart att det 
skulle komma en mindre 
buss till Adelsö, har Arriva 
tagit emot önskemål från 
boende på ön om att bussen 
även ska trafikera mindre 
vägar på Adelsö.

– Vi har en enda mindre 
buss. Blir den trasig, ersätts 
den med en vanlig buss. Då 
är det omöjligt att trafikera 
mindre vägar. Vi kan inte 
gärna ha olika tidtabeller 
för olika dagar, beroende på 
vilken buss som kör, säger 
Andy Lindelöf, driftschef 
på Arriva Ekerö.

Adelsö har främst under 
vintertid haft en hel del 
problem med busstrafiken, 
dels genom avåkningar, dels 
genom förseningar.

– Bussarna är tunga efter-
som motorn sitter bak. När 
däcken blir varma och man 
stannar på den smala vägen 
och det inte är sandat, då 
glider bussen i sidled. För-

delen med den nya bussen 
är att det är kortare axelav-
stånd mot en vanlig buss, 
förklarar Andy Lindelöf och 
fortsätter:

– När det gäller förse-
ningarna är det största pro-
blemet idag att det är en fär-
ja emellan. Missar man en 
färja och det är halt väglag, 
då kan man inte gasa på och 
chansa att hinna. Då är det 
bättre att ta det lugnt och ta 
nästa färja. 

I år är har Mälaröarna redan 
fått 18 nya bussar med den-
na buss inräknad. 

– Vi har hela tiden för-

yngrat vagnparken. Förra 
året byttes fyra bussar ut. 
Men det är fortfarande så 
att de äldsta bussarna måste 
gå sin kontraktstid. Men vi 
jobbar på att försöka få en 
tidigare utväxling på den 
äldsta vagnen också, avslu-
tar Andy Lindelöf.

Det finns idag 68 bussar i 
vagnparken. Den nya depån 
ska byggas för 80 bussar.

EWA LINNROS

Adelsö har fått sin nya buss

MÄLARÖARNA | Fortums 
elnätskunder i Stockholms 
län har fått sms med infor-
mation om en ny tjänst. 
Den innebär att Fortum, 
som ansvarar för elnätet 
i kommunen, i framtiden 
erbjuder att via sms, infor-
mera om planerade och 
oplanerade strömavbrott.

– Vi avser i framtiden att in-
formera om planerade och 
oplanerade avbrott till kun-
dernas mobiltelefon. Kun-
den har inför utskicket lagts 
in som prenumerant och 
behöver endast skicka ett 
stoppmeddelande till oss om 
de inte vill ha den här infor-
mationen, berättar Christina 
Almgren, presschef för For-
tum Sverige.

Informationen är kost-
nadsfri för kunder inom 
Sverige. Befinner sig kunden 
utomlands kostar det som 

vanligt sms hos den leve-
rantör kunden har. Fortum 
vill på detta vis  kunna ge så 
bra information som möjligt 
vid strömavbrott och vill att 
kunderna ska ha tillräckligt 
med information för att kun-
na ta ställning till och fatta 
beslut för sin egen situation 
under oplanerade strömav-
brott och förbereda sig för 
planerade strömavbrott.

– Så fort vi får informa-
tion om ett strömavbrott 
som berör kundens hus eller 
sommarstuga, skickar vi ett 
sms eller e-postmeddelande 
med information om att ett 
strömavbrott har inträffat. 
När felet avhjälpts får kun-
den ett nytt meddelande som 
talar om att strömavbrottet är 
åtgärdat och vad orsaken till 
avbrottet var, avslutar Chris-
tina Almgren.

                             EWA LINNROS

Ny informationstjänst

Adelsöbussen är helt ny och av ett annat märke än Arrivas övriga bussar. Samtliga bussförare får en introduk-
tion av bussen, som är kortare än övriga fordon i Arrivas vagnpark.                                                  Foto: Ewa Linnros

”När det gäller 
förseningarna är 
det största proble-
met idag att det är 
en färja emellan.”

Snart får Fortums kunder information via sms om strömavbrott. 
 

Byggentreprenör

www.yabygg.se www.ebece.se

Nu har vi påbörjat sista etappen av Ekebyhov Business Center!
Gör som allt fler mälaröbor  –  sluta köa in till stan, hyr kontor på Ekerö!

Moderna nyproducerade kontorslokaler med karaktär, ljusa och rymliga ytor

Vi har nu möjligheten att erbjuda flexibla kontorsytor från 10 kvm till 250 kvm, enskilda rum alternativt öppna 
kontorslösningar. Vi kan även erbjuda flexibla verksamhetslokaler i tvåvåningslösning à 72 kvm till 324 kvm per plan 

med inlastningsportar. Valet är ditt! Lokalerna på Bryggavägen har moderna ytskikt, värme/kyla samt fiberanslutning. 
Beräknad inflyttning 1/1 2014 och framåt.

Ring eller e-posta för ytterligare information: Stefan Stjernberg 08-560 308 12, e-post: stefan@yabygg.se

EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ   –   Bryggavägen 110, 178 22 EKERÖ



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

Vill du veta mer om de faror som hotar 

din hund och din katt i sommar?

Välkommen till oss på föreläsningskväll!

Tisdagen den 21 maj
klockan 19.00

Mer information och anmälan finns på vår hemsida: 

www.vasterortdjursjukhus.se

– Anmäl senast 13 maj, antalet platser är begränsade!

Lätt 
att parkera, 

öppet alla dagar!

Din NÄRAKUT för hund och katt!

Under vecka 19, kommer ett urval av barn och unga 
födda 1993-2003 och bosatta i Ekerö kommun, få ett 
frågeformulär hemskickat som handlar om kultur och 
fritidsutbudet i kommunen. Till barn födda 1999-2003, 
adresseras enkäten till målsman.  
Vi hoppas att så många som möjligt kan besvara en-
käten. Det hjälper oss att få reda på vilka behov och 

och unga. Enkäten kan besvaras via webben eller i 
pappersform.
Tack på förhand för att du hjälper oss att bli ännu 
bättre!

VINNA!
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VAD TYCKER DU? 

Hälsningar 
Nämndkontoret Kultur och Fritid

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

el: 08- 60 41 00    : 08- 60 4  98  

inf f rin tr e    f rin tr e  

rent n  6 , 1 9  å

Så rent. Så enkelt.
Med Cinderella förbränningstoalett 
slipper du all latrinhantering. 
Kvar blir bara lite aska. 
Enklare kan det inte bli!

08 - 615 25 25  |  www.fritidstoa.se

Marknadens säkraste förbränningstoalett

 MILJÖVÄNLIG

 LÄTT ATT INSTALLERA

 INGEN VATTENANSLUTNING

 TAR LITEN PLATS

 LUKTFRI

 INGEN AVLOPPSANSLUTNING 

 BARNSÄKER

 INGA MEDICINRESTER
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20  nyheter | 

KOMMUNEN | Efter att 
ha klättrat rekordsnabbt 
under flera år i Svenskt 
näringslivs ranking av 
företagsklimat i landets 
kommuner, har Ekerö kom-
mun tappat 78 platser i 
den senaste mätningen. 

Mellan 2009 och 2012 klätt-
rade Ekerö kommun 160 
placeringar i företagskli-
matsrankingen och hamna-
de på plats 52 i landet. I årets 
genomgång av enkätsvaren 
såg resultatet dock inte fullt 
lika positivt ut. Slutresul-
tatet blev plats 130 vilket 
innebär en nedåtgång med 
78 platser.
– Visst är det en kraftig ned-

gång, men om vi tar bort 
de två rekordåren så är det 
ändå en ganska lagom och 
bra klättring med tanke på 
att vi började på plats 212, 
säger Stefan Pellén, kom-
munens näringslivschef.

Han tar dock dykningen 
på stort allvar och försöker 
hitta rimliga förklaringar 
till varför företagarna i 
kommunen har lämnat så 
markant annorlunda svar i 
denna mätning.

– Jag skulle vilja veta hur 
underlaget ser ut, alltså hur 
många och vilka företagare 
som svarat för att kunna 
förstå varför resultaten ser 
ut som de gör, säger han.

Carolina Brånby, ansva-
rig för företagsklimat på 
Svenkst näringsliv förklarar 
hur urvalet sker:

– Till kommuner med 
färre än 50 000 invånare går 
enkäten till 200 företagsle-
dare och platschefer. Urva-
let av företag görs av Statis-
tiska centralbyrån, utifrån 
en urvalsbeskrivning där 
enkäten styrs till främst ar-
betsgivare. 

Enmansföretagen som 
ingår ska enligt huvudre-
geln ha en omsättning på 
minst 300 000 kronor per 
år.

Hon berättar också att 
svarsfrekvensen i Ekerö 
kommun var 46 procent 

vilket innebar att 86 före-
tagare svarade på enkätfrå-
gorna.

Stefan Pellén tror att den 
relativt låga svarsfrekven-
sen kan ha viss betydelse 
för att resultaten förändrats 
kraftigt. 

– Det är ju också så att 
många av kommunens före-
tagare även är privatperso-
ner som bor i kommunen. 
Är de missnöjda eller har 
funderingar kring kommu-
nen när det gäller privata 
frågor, spiller det gärna över 
även i de här frågorna, reso-
nerar han.

Att alla de åtgärder som 
vidtagits i kommunen un-
der senare år för att möta 

företagarnas behov har gett 
goda resultat, tycker han 
att han får kvitto på när han 
möter Mälaröarnas företa-
gare i sitt i arbete.

Han säger att kommunen 
lägger större vikt vid den 
undersökning kring fö-
retagsklimat som görs av 
Stockholm Business Allian-
ce och som just nu håller på 
att genomföras i de 51 kom-
muner som är medlemmar.

Några av de frågor som 
Ekerö hamnar sämst på 
bland landets 291 kom-
muner handlar om vägnät 
(286), tele- och it-nät (282), 
kommunpolitikers attity-
der mot företagande (202), 

kommunala tjänstemäns 
attityder till företagande 
(225), service till företag 
(2 48) och tillämpning av la-
gar och regler (228).

Trots tveksamheter kring 
resultatens relevans tänker 
Stefan Pellén på hur han 
och kollegorna ska kunna 
dra lärdom av svaren.

– Tänk om jag kontinu-
erligt kunde få träffa tjugo 
av dem som svarat, för att 
prata om vad vi kan göra för 
att bättre möta deras behov, 
säger han.

LO BÄCKLINDER

Sämre ranking av kommunens företagsklimat

MÄLARÖARNA | Nyligen
konstaterade Motor-
männens riksförbund att 
nästan varannan bilist kör 
för fort utanför skolorna. 
Även i Ekerö kommun är 
detta ett stort problem 
som polisen jobbar hårt 
för att få bukt med.

I en undersökning som 
gjorts utanför skolor i tjugo 
av landets kommuner, har 
Motormännens lokalklub-
bar gjort nära 7 000 obser-
vationer och kommit fram 
till att 46 procent av fordo-
nen överskred hastighets-
begränsningarna.

– Resultatet är mycket 
nedslående och sämre än 
vad vi trodde. Det är tyd-
ligt att trafikmiljön runt 
våra skolor inte är säker 
och problemen blir ännu 
allvarligare nu på våren när 
barnen börjar cykla till och 
från skolan, säger Erik Kjel-
lin, trafiksäkerhetsansvarig 
på Motormännens riksför-
bund.

Även på Mälaröarna är 
höga hastigheter ett stort 
problem som polisen jobbar 
hårt för att få bukt med.

– Vi blir inte förvånade 

över Motormännens resul-
tat. Fortkörning är ett av 
våra största problem i den 
här kommunen och vi prio-
riterar både hastighets- och 
nykterhetskontroller i vårt 
arbete, säger Lena Törn-
blom Löfquist, tillförord-
nad närpolischef.

Som exempel berättar 
hon att vid en kontroll nyli-
gen, tog hon och kollegorna 
fast 15 fortkörande bilister 
under en och en halv timme 
på en 30-sträcka på Ekerö.

I Motormännens under-
sökning var det till största 
delen yrkeschaufförer och 
män som stod för över-
trädelserna. Några sådana 
mönster kan dock inte Lena 
Törnblom Löfquist se på 
Mälaröarna.

– Nej, fortkörarna finns 
i alla kategorier. Jag tror att 
anledningen till det dåliga 
trafikbeteendet i kommu-
nen är att det som bor här 
har långa avstånd mellan 
hemmet och jobbet och 
därför ofta är stressade. Jag 
tror inte att det alltid beror 
på att de struntar i hastig-
hetsbegränsningarna, utan 
att många missar att se 
skyltarna för att de är okon-

centrerade, säger hon och 
avslutar med:

– Det kan också vara bra 
att poängtera att hastighe-
ten gäller från den plats där 
skylten står, vilket många 
bilister inte känner till.

LO BÄCKLINDER

Stort problem med fortkörning

FAKTA FORTKÖRNING

>> Bromssträckan för en bil på torr asfalt är cirka 13 meter i 30 kilometer i timmen. I 
50 kilometer i timmen ökar den till 27 meter.

>> Den som kör i 50 kilometer i timmen på en 30-sträcka blir av med sitt körkort.

>> Hastighetsöverträdelser med mellan 1 och 20 kilometer i timmen bötfälls med 
mellan 2 000 kronor och 2 800 kronor.

Polisen försöker få bukt med att Mälaröarnas bilister kör för fort utanför skolorna i kommunen.                                        Foto: Lo Bäcklinder

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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare



Njut av våren hos oss!
Öppettider: Måndag-torsdag 10-20
Fredag: 10-22, lördag 12-22, söndag 12-20

Varmt välkomna!
www.adelsokrog.se
08-560 514 69

CAFCAFÉÉJJUU

NNGGFFRRUUSSUUNNDDSS

EKEREKERÖÖ

CAFCAFÉÉJJUU

NNGGFFRRUUSSUUNNDDSS

EKEREKERÖÖ

Minigolfbanan 
har öppnat 

för säsongen.
Öppet alla dagar!

Varmt välkomna att boka bord 
mån-fre 8-16.30 08-560 236 00

www.skytteholm.se

  

Fira mor på Skytteholm
25 maj dukar vi upp vår populära Afternoon Tea

Från buffén kan ni njuta av allt från nybakade scones 
till härliga bakverk

Pris: 295 kr. Barn under 10 år 100 kr. Barn under 3 år gratis

26 maj serverar vi en 3-rättersmeny tillägnad mor 
Menyn hittar ni på vår hemsida www.skytteholm.se

Kontor – Konferens – Event – Servering

TÅRTCAFÉ
Servering öppen alla helger 

kl 12-17 året om
På sommaren även vardagar

Välkommen!
www.svartsjöslott.se

08-121 311 00

program vår/sommar

MAJ fr.o.m 10/5:
fre 17-22,  lör 12-22, sön 12-21

JUNI-AUGUSTI 
sön-tis 12-21,  ons-lör 12-23

Fira morsdag 
26 maj. Förrätt, varmrätt, dessertbuffé 345:-

Vi erbjuder lunch, fi ka, god dryck, god mat 
och hjärtlig service! Kom som du är!

LEVANDE MUSIK vissa sommarkvällar!

Varmt Välkomna Önskar Familjen Nilsson & Lau
Rastaholms Värdshus 178 90 EKERÖ 08-560 230 70

RASTAHOLMRASTAHOLMRASTAHOLM

Caféer  &  Restauranger 
– på Mälaröarna 2013 –
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EKERÖ | Den 12 maj kan en 
dos av motion göra gott för 
både utövare och hälsovår-
den. Ett lopp som går under 
namnet ”Spring för livet”  
arrangeras för att stödja 
Bröstcancerfonden.

Loppet är fem kilometer och 
startar vid Jungfrusunds ma-
rina. Förutom att täcka en del 
kringkostnader, vilka inte är 
stora, går intäkterna från an-
mälningsavgifterna oavkor-
tat till Bröstcancerfonden. 
Det är Mälarö träningsverk 
som arrangerar loppet.

– Vi har haft flera av våra 
kunder som tränar hos oss 
som drabbats av bröstcancer. 
Vi har följt dem längs deras 
resa mot tillfrisknande och 
det har engagerat oss mycket. 
Alla dessa har klarat sig, be-
rättar Birgitta Steenhouwer, 
delägare i Mälarö tränings-
verk.

Men det är inte bara Bröst-
cancerfonden som de samlar 
pengar till denna dag. I Er-
skinesalen har Mälarö trä-
ningsverks barndansgrupper 
”Funky Kidz” som är barn-
dans för tjejer och killar från 
2,5 år till 8 år, terminens av-
slutningsförställning. 

Här går intäkterna från en-
trébiljetterna till Barncancer-
fonden.

– Förra året samlade vi in 10 
000 kronor, men då var det 
bara en föreställning. Nu 
har vi mycket fler barn som 
dansar, därför blir det två fö-
reställningar, säger Birgitta 
Steenhouwer.

Även om man varit på nå-
gon av föreställningarna, 
hinner man ner till loppet 
som startar klockan 16. När 
denna tidning kommer ut 

har redan anmälningstiden 
till loppet gått ut, men det 
finns möjlighet att bidra på 
annat vis.

– Vi är inte färdiga med 
planeringen ännu, men en 
idé är att man kan gå med 
en bössa och samla in ännu 
mer till cancerfonderna, 
avslutar Birgitta Steen-
houwer.

Loppet kommer att gå via 
Ekerö centrum och sedan 
tillbaka genom Ekebyhovs-
allén för att avslutas vid 
starten nere vid marinan.

EWA LINNROS

Spring för livet

ADELSÖ | På Kristi him-
melfärdsdagen, som i år 
infaller den 9 maj, invigs 
traditionsenligt Adelsös 
natursköna vandringsled. 
För dem som nöjer sig med 
halva sträckan, erbjuder 
föreningen Gröna ön Adelsö 
skjuts från Sättra tillbaka 
till färjan i två sprillans nya 
Toyota Prius laddhybrid-
bilar.

Från det att Adelsös hem-
bygdslegendar Linnea Kulle 
Lindblad invigde den 14 ki-
lometer långa vandringsle-

den 1994, har Adelsö fören-
ingsråd säsongsöppnat leden 
varje Kristi himmelfärds dag. 

Längs första halvan av leden 
har öns föreningar riggat upp 
dryckes-, mat- och informa-
tionsstationer. 

Bland mycket annat väl-
komnar Alsnu Vikingar vid 
starten vid Norrängen, på 
gravfältet vid Kunsta bju-
der Adelsö hembygdslag 
på hembrygd mjöd och hos 
fiskare Widlund i Sättra säl-
jer Adelsö IF fisksoppa. Här 
finns också Gröna ön Adelsö 

som informerar om öbornas 
mobilsamåkning och erbju-
der skjuts tillbaka till färjan i 
två laddhybridbilar. 

År 2001 höjdes ledstatu-
sen ytterligare ett snäpp när 
den godkändes som en IVV-
certifierad vandringsled av 
Svenska folksportförbundet. 
Genom att bli officiellt god-
känd vandringsled sprids 
dess existens till världens alla 
vandrare som är organiserade 
i något folksportförbund.

                    OVE WESTERBERG

Vandringsdag med laddhybridbilar

Andra helgen i maj går loppet ”Spring för livet” av stapeln. Den som inte 
vill springa kan ge sitt stöd till Bröstcancerfonden genom att hjälpa till 
med att gå med insamlingsbössa.                                    Foto: Kenneth Bengtsson

”Förra året 
samlade vi in 
10 000 kronor”

På Adelsös högsta punkt, 54 m.ö.h, kan man ta sig ytterligare en bit närmare himlen för att få en överblick 
över ön.                                                   Foto: Ove Westerberg

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

För dig som vill ha service 
och brett produktutbud!

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

HEM- 
LEVERANS  

från 
 400:-



Välkommen till informationsmöte om fiber till din förening

Just nu pågår en fibersatsning i ditt område. Det innebär att samfälligheter och byalag 
i Ekerö har möjlighet att få fiber – en kraftfull framtidssäkrad bredbandsanslutning – 
som gör ditt hus mer attraktivt att bo i. Kom och ta del av vår information och se vilka 
 möjligheter fiber kan ge just din förening och hur ni går till väga för att beställa fiber.

På mötet kommer bland annat representanter från Länsstyrelsen, Telia, Skanova och 
Centralradio-service att finnas på plats.

Tisdagen den 14 maj 
Kl. 17.00 
Mötesrum: Birka
Skytteholm Hotell & Konferens, Ekerö

Varmt välkommen!

EKERÖ FÄRINGSÖ SKÅ - SJÖUTSIKT I LANTLIG IDYLL
Accepterat pris 7 975 000 KR BOAREA 197 KVM BIAREA 57 KVM ANTAL RUM 6 ROK BYGGÅR 1909 TOMTAREA 9379 KVM
ADRESS Tutta Uddsvägen 7 VISAS TORS 9/5, 12.00-14.00 OCH SÖN 12/5, 11.00-13.00  kontor ekerö 08-80 76 00

EKERÖ FÄRINGSÖ STENHAMRA - NYRENOVERAD MED RÄTT KÄNSLA
Accepterat pris 2 595 000 KR BOAREA 140 KVM ANTAL RUM 5 ROK BYGGÅR 1970 TOMTAREA 216 KVM
ADRESS Klevbergsvägen 139 VISAS SÖN 12/5, 12.30-13.30 OCH MÅN 13/5, 18.30-19.15  kontor ekerö 08-80 76 00

SKANDIAMÄKLARNA   BROMMA/SPÅNGA/MÄLARÖARNA,   BROMMAPLAN 403,   08-807600
BROMMA@SKANDIAMAKLARNA.SE,   WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö 

Tel. 560 375 00. www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral 
informerar

Vaccination mot fästingöverförd 

hjärninflammation (TBE)

19 maj och 16 juni kl 12-16

Fästingsäsongen har börjat!
Nu har du möjlighet att vaccinera dig 

på torget i Ekerö Centrum (vid dåligt väder 
håller vi till inne på vårdcentralen)

Priser: Barn t o m 15 år 300:-/dos, från 16 år 
och vuxna 400:-/dos. Fästingvaccinering på 

Ekerö vårdcentral bokas som vanligt på tel 560 375 00



Snart 29-årige Victor von Schi-
rach är nykläckt skådespelare 
och har nyligen haft premiär på 
teater Giljotin. Teaterintresset 
började för längesedan på Ekerö 
och Kasperteatern.

– Jag var alltid så bra på att spela död, 
berättar Victor när vi sitter framför 
en sprakande brasa i hans föräldra-
hem på Lovö. Utanför öser regnet 
ner och det är mer höst än vårväder. 
På mattan ligger Victors hund Keira 
njutfullt utsräckt.

Även om nu Victor var duktig på 
att spela död, är hans personlighet 
dess kontrast. Hans röst är i och för 
sig lugn och rogivande, men i blick-
en finns fullt av liv. Allteftersom 
samtalet pågår, överraskar han mer 
och mer och avslöjar lite av ett mod 
eller kanske rent utav galenskap av 
sund karaktär. Vi kommer till detta 
om en stund.

Men först från Kasperteatern till 
högstadiet i Tappström. Victor upp-
levde mobbning men när han steg 
upp på en scen, hände något.

– När  jag stod på en scen för att 
sjunga eller prata, märkte jag att folk 
lyssnade. Mer och mer kände jag att 
det som jag säger är intressant, be-
rättar Victor.

Efter skolan blev det Kulturama 
och Stockholms teaterinstitut. Se-
dan började sökandet in till landets 
teaterhögskolor. Detta har han gjort 
totalt nio gånger.

År 2009 sökta han bland annat till 
Göteborgs teaterhögskola.

I första provet i Göteborg gjorde 
han en monolog, men juryn trodde 
först att han pratade med dem, inn-
an de insåg att han faktiskt spelade 
teater.

– Det var som att jag hade ett sam-
tal och de svarade på mina frågor. 
Först efter ett tag förstod de att jag 
gjorde min monolog, berättar Vic-
tor.

Det måtte varit ett skickligt fram-
trädande med tanke på att juryn inte 
ens la märke till att Victors ”samtal” 
var ur ett känt drama, ”En handels-
resandes död” av Arthur Miller.

Victor gick vidare till andra pro-
vet. Ylva Olausson som satt i juryn 
och även är bekant till Victor, frå-
gade honom vad han hade valt för 
något till detta prov. Det är här mo-
det eller galenskapen av sund karak-
tär kommer in. Victor svarade kort 
och gott att han inte hade förberett 
något.

– Du är en idiot Victor, det säger 

jag från botten av mitt hjärta. Men 
vad ska du göra nu? frågade hon 
mig. Jaa, svarade jag, vad finns det 
för rekvisita? 

Det fanns en bänk och en stol och 
Victor valde att använda sig av bän-
ken. 

– Jag låg väl rätt risigt till men det 
fanns ändå ett strukturellt tänkande 
i det jag gjorde, för av alla tusen sö-
kande är det ju bara en som vågar att 
inte ha något förberett, säger Victor 
och ögonen plirar.

Victor åt lunch och funderade och 
försökte helt enkelt hitta en situa-
tion kring denna bänk. Han äntrade 
så scenen, fick juryn att skratta och 
plockade upp sin mobiltelefon. I 
spelets hetta råkade denna flyga ur 
hans hand och gå sönder.

– Då inser jag att detta sker på rik-
tigt, jag har sönder min mobil. Jag 
använder mobilen väldigt mycket så 
det var ju inte så bra.

Det blev paus och juryn lät Victor 
få veta att de kanske ville se hans an-
dra prov igen, något som i sig hade 
varit omöjligt. Men han behövde 
inte göra om sin improvisation utan 
gick vidare ännu ett steg och slutli-
gen kom han in på  teaterhögskolan 
i Göteborg. 

– Det var en hård och intensiv 
period tillsammans med tio fantas-
tiska personer. Bland annat Adam 
Lundgren som vi har sett i ”Torka 
aldrig tårar utan handskar”. Vi var 
tre killar och sju tjejer.

Victor träffade även sin flickvän 
Marina Nyström under denna pe-
riod. Marina gick året över honom 
på teaterhögskolan.

– Vi kallar varandra Colin och 
Helena Bergström. Det är jag som 
är Helena, säger Victor och skrattar.

De två spelade mot varandra i en 
långfilm som spelades in i somras. 
Den heter Aerobics och är regisse-
rad och egenfinansierad av Anders 
Rune. Filmen är nu färdigklippt och 
de ska åka till Cannes och långfilms-
festivalen för att leta producenter.

Men nu är det teaterscenen som 
gäller. Victor har nyligen haft pre-
miär på teater Giljotin med pjäsen 
”Den naturgivna ordningen” som 
handlar om genmanipulation och 
om genteknik och huruvida det är 
rätt eller fel att föda fram till exem-
pel ett CP-skadat barn eller ett barn 
med Downs syndrom. 

– I den världen som vi gestaltar 
i pjäsen, är vi en bit in i framtiden. 
Människor föds ur en maskin och 
det är fult att föda som vi är vana 

vid. Men i det här finns det en liten 
del av mänskligheten som lever i 
ett reservat och som föder levande 
ungar. Där är jag. Jag har en apdräkt 
som jag faktiskt hade i vår slutpro-
duktion på teaterhögskolan, så det 
har kanske inte gått framåt så myck-
et för mig, säger Victor och skrattar.

Han har nog en rätt bra framåtrö-
relse inom sin brancsh ändå. Rollen 
han nu spelar sökte han inte. Han 
blev uppringd och erbjuden denna 
roll av regissören som sett Victor 
i TV-serien ”Elsas värld” där  han 
hade en bärande roll.

Victor har också flera projekt på 
gång både inom långfilm och TV, 
men han vill inte säga något förrän 
det är klart.

Teaterbranschen är tuff och även 
om Victor definitivt verkar ha is i 
magen finns oroandet över jobbet 
ständigt där.

– Under en repetitionsperiod är 
det som att hoppa på en äng med 
blommor, bin och fjärilar. Men se-
dan när man är utanför projekt och 
ska söka jobb, då är det enormt job-
bigt. Men jag har kommit på att det 
är mycket mer kreativt att söka med 
andra kollegor som sitter i samma 
båt. Båten har hela tiden hål i sig, 
men om man är många ror man 
snabbare och då ordnar det sig.

Att vara fast anställd har sina sidor 
för Victor, tryggheten är en sak men 
han trivs med rörlighet. Han älskar 
att stå på scenen och kontakten med 
publiken, men han tror ändå att film 

kommer att vara hans forum.
Vad gör du om tio år?

– Jag hoppas att jag fortfarande spe-
lar i filmer och på scen och att jag 
har blivit mer erkänd vilket gör det 
lättare att få jobb. Jag säger så efter-
som jag har erfarenheten från ”Elsas 
värld” där vi har haft en miljon titta-
re. Väldigt många har kommit fram 
till mig. Det är en slags termometer 
på att jag har nått ut med mitt jobb 
och det har blivit uppskattat. Men 
sedan är det framförallt viktigt att 
man hittar livet i allt detta. Vad finns 
utanför teatern? Sådant som min 

vovve till exempel eller trattkanta-
reller, sådana saker och njuta av det.

Nu när han spelar i Stockholm, 
bor han i föräldrahemmet på Lovö, 
men han har inte flyttat från Göte-
borg. Kanske flyttar han tillbaka, det 
får framtiden utvisa.

– Jag kommer alltid att ha hjär-
tat här. Lovön och Drottningholm 
är som en väldigt stor kudde. Ett 
tryggt habitat där jag vet var jag 
kommer från, vart jag ska och om 
jag inte vet det, då kommer jag hit.

                                              EWA LINNROS

Nykläckt skådis med många bottnar
24  profil | 

Victor som frisören Kalle i filmen ”Kung Liljekonvalje av dungen”.              Foto: Joakim Ericsson

Namn Victor von Schirach
Bor  Lovö och Göteborg
Gör Skådespelare
Favoritställe på Mälaröarna  En höjd eller en bergsknalle på Lovö 
där jag kan titta ut över vattnet
Oanad talang Vicka på hårbotten
Vill ändra på  Att människor öppnar upp sina sinnen mer inför det 
goda och fred på jorden

Victor tillsammans med sin hund Keira.                                                                                                                                                                         Foto: Ewa Linnros
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50 ÅR SEDAN | Vintern har 
varit hård 1963, men nu 
nalkas våren och med den, 
modevisningar med det 
allra senaste.

”Skön” mannekängbrud i 
spets kommer med våren 
till Svartsjö då Färingsö 
Lottakårs mannekängupp-
visning i stora samlings-
salen i Svartsjö äger rum. En 
välbesatt salong är det trots 
influensans svåra härjningar 
och den energiska kårchefen 
Metta Samuelsson, berättar 
att man dagen innan haft en 
alldeles fullsatt visning. Lot-
takåren gläder sig åt det stora 
intresset med därav följande 
gott netto till förmån för den 
humanitära verksamheten 
som Lottorna bedriver. 

Den modevisning som 
skrivs om i MN, äger rum i 
en pyntad samlingssal som 
har förhöjts med vårliga ac-
center som sälg och fastlags-
ris i stora fång, orangefärgade 
servetter och tulpaner på alla 
bord. 

”Med glad förväntan lät 
man sig kaffet och de deli-
kata bakverken väl smaka, 
medan vårens kläder började 
defilera. Fyra trådsmala man-
nekänger från Kim Söder-
lunds stilskola, egna med-
lemmar och medlemmars 
barn jämte några tjänstemän 

från Svartsjöanstalten, 
gjorde modevisningen fyllig 
och omväxlande”. 

Vad är då nytt för vårmodet 
1963? Skribenten skriver att 
man som väl är, inte behöver 
kassera allt som redan finns 
i garderoben. Mwaterial 
som redan är bekanta för 
läsarna är, enligt artikeln 
jersey, kamgarn, poplin och 
terylene. Även courtelle har 
funnits några säsonger, men 
lackbomull och rimplin är 
nytt. Pepita är säsongens 

mönster nummer ett, inte 
bara till klänningar och dräk-
ter utan även till fritidsplagg 
och till barn- och herrkläder.

”Pastellfärger är det för-
härskande men den glada fär-
gen orange omhuldas också. 
Orange poplinkappa till svart 
bomullsjerseyklänning eller 
svartvit ensemble med tupp-
fjätsmönstrat foder i vårens 
modeplagg capen med orange 
blus och hatt är uppseende-
väckande kombinationer.”

EWA LINNROS

Tuppfjätsmönstrat, pepita, 
pastell och orange gäller 1963

Bruden är Kim-mannekängen fröken Lisbeth Ronnmark, brudgummen 
herr Effie Granstedt från Svartsjö och brudnäbbar Roland Sandgren 
och Kristin Olsson. Till höger Kim-mannekängen fröken Vanja Karlsson 
med sin kavaljer, kontorist Bertil Frigaard från Svartsjö.

Home Market är en inredningsbutik med ett personligt urval 
av heminredning, möbler och detaljer. Utbudet är en mix 
av nutida produkter och klassiker från noggrant utvalda 
leverantörer, blandat med handplockade vintageföremål. 
Här finns detaljerna för hemmets alla rum och du finner 

också presenter för både små och stora händelser.

VARMT VÄLKOMMEN!

VÅREN ÄR HÄR!
Funderingar med att få hjälp 

av duktiga hantverkare?

Vi är experter på allt gällande 
hantverkartjänster inom:

Ny-/tillbyggnad, takomläggning, 
veranda, lägga trädgårdsplattor, uterum, 

fasadrenovering, fönsterbyten etc. 

Kontakta Lars Nordlöf 
070-725 32 33 eller lars@yabygg.se

08-560 308 12  Bryggavägen 110
www.yabygg.se
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EKEBYHOV | Andra helgen 
i maj genomförs ”Tomma 
skålar” på Ekebyhovs slott 
Det är första gången i 
Sverige som denna hjälpin-
sats på gräsrotsnivå äger 
rum och bakom projektet 
står ideella biståndsorga-
nisationen ERBAQ i samar-
bete med Birkaskolan och 
lokala keramiker.

”Tomma skålar” eller ”Emp-
ty Bowls Project” som det 
från början heter, startades av 
en ideell organisation i USA 
1994. Det hela går till så  att 
keramiker, hantverkare och 
amatörer tillverkar handgjor-
da skålar. Gäster bjuds in till 
en måltid med soppa, bröd 
och dryck, skänker ett belopp 
till ett biståndsprojekt och får 
ta med sig skålen hem som en 
påminnelse om alla tomma 
skålar i världen.

Detta har regelbundet ge-
nomförts runt om i världen, 
men det är första gången det 
sker i Sverige.

Biståndsorganisationen 
ERBAQ samarbetar med 
Birkaskolan kring en skola i 
Tanzania. En del i samarbetet 
är nu ”Tomma skålar” och till 
hjälp har två lokala kerami-
ker engagerat sig.

– Eva Bergwall från ”Form 
från Skå” och Susann Ber-
gensjö från ”Alvikstorpet” 
kom hit och visade eleverna 

hur man kan göra. Eleverna 
tycker att det är jätteroligt 
och särskilt att det blev så fint, 
det trodde de aldrig. På någon 
timme gjorde de en jättefin 
skål, berättar Maja Eklund, 
lärare på Birkaskolan.

Det blev totalt 90 skålar som 
glaserats och bränts i Tapp-
strömsskolans lokaler.

– Det är fantastiskt att 
Tappströmsskolan har ställt 
upp, annars hade vi inte kun-
na göra det här för vi har ing-
en egen brännugn, fortsätter 
Maja Eklund.

Även övriga keramiker i 
kommunen har bjudits in 

till att bidra med egna skålar. 
Kreativa kommuninvånare 
som inte haft möjlighet att 
själva arbeta med lera, har 
engagerat sig genom att måla 
och dekorera färdiga kera-
mikskålar. ”Tomma skålar” 
genomförs den 11-12 maj 
på Ekebyhovs slott. För-
utom den traditionsenlig 
kaféförsäljning bjuds det 
på underhållning i form av 
dansuppvisning och musi-
kaliska framträdanden från 
bland annat eleverna. Peng-
arna kommer att gå till skolan 
i Tanzania.

EWA LINNROS

Välgörande keramik
DROTTNINGHOLM | I 
Svenska filminstitu-
tets filmarkiv finns två 
lokalintressanta filmer 
som andas historia från 
Drottningholm. För såväl 
den ordentligt rotade som 
för de nyinflyttade i kom-
munen, ger dessa filmer en 
extra dimension av kunskap 
om detta område.

Vajande flaggor i en smärre 
snöstorm, blåsorkester som 
tågar fram trots det ruggiga 
vädret och därefter Gustav 
V med sitt följe, alla klädda 
i pälsmössor och högt upp-
fällda rockkragar.

I ”Paramountjournalen” 
från 1925 kommer en dryg 
minut in i filmen, vita bok-
stäver mot svart bakgrund: 
”Den nya Drottningholms-
bron har högtidligen invigts i 
närvaro av H.M. Konungen.”

Följet vandrar från Drott-
ningholmssidan över till 
Kärsön. Här är en eld tänd 
och de män som står upp-
radade är troligtvis de som 
byggt bron. En herre, vars 
namn tyvärr ej finns om-
nämnt, håller ett anförande. 
Vad som sägs får vi inte veta 
då det är en stumfilm, men 
kanhända berättas helt kort 
om historiken bakom broar 
ut till Drottningholm.

Den första Drottning-
holmsbron byggdes 1787, 
samtidigt som föregång-

arna till Tranebergsbron och 
Nockebybron. De tre broarna 
byggdes på uppdrag av Gus-
tav III, som tidigare hade en 
lång väg att färdas från Stock-
holm till Drottningholm, 
närmare bestämt genom 
Solna och Bällsta till Tyska 
botten och sedan med färja 
över till Lovön. I mitten av 
1800-talet byttes dessa broar 
ut efterhand och ersattes av 
flottbroar. Den ”nya” bron 
vars invigning visas i journal-
filmen, var i betong. Den bro 
som finns idag, invigdes 1973.

En något senare film, re-
gisserad av Prins Wilhelm, 
tar oss med på en färd från 
Stockholm med ångbåten 
”Drottningholm”. Färden går 
till Lovö och här är det inte tal 
om stumfilm. En karakteris-
tisk journalfilmsröst beskri-
ver färden och då Drottning-

holms slott skymtar säger 
denne: ”Inbäddat i somma-
rens lummighet skymtar 
fasaden, för att strax därpå 
spegla sin monumentala res-
ning i vattnet, som når  ända 
till dess fot.”

Det som därefter följer är 
en utmärkt guidning genom 
slottets salar, vidare ut i par-
ken och till Kina slott. Även 
här visas tittaren runt och får 
till sig en god bit historia.

Filmen avslutas i slottstea-
terns salong med balett tills 
ridån går ned.

Trots att filmen är över 60 
år gammal, är Drottning-
holms kulturskatters historia 
densamma. Att den här be-
skrivs på ett mycket målande 
vis, gör det hela extra intres-
sant. 

EWA LINNROS

Journalfilmer från Drottningholm

Elever från Birkaskolan har gjort totalt 90 skålar till projektet ”Tomma 
skålar”. Gäster bjuds in till en måltid med soppa, bröd och dryck, skän-
ker ett belopp till ett biståndsprojekt och får ta med sig skålen hem som 
en påminnelse om alla tomma skålar i världen.                 Foto: Maja Eklund

I snöstorm skrider Gustav V fram med sitt följe över den ”nya” 
Drottningholmsbron. Året är 1925 och scenen är hämtad ur en journal-
film från filmarkivet.se.                                                            Copyright: filmarkivet.se 

GARANTERAT 
VARM SOMMAR!
 
Med skön vedeldning garanteras både värme och trivsel oberoende 

av väder och vind. Vi har sommar erbjudanden  på utvalda spisar som 

passar bra i mindre hus och varför inte i uterum. Till spisarna finns även 

erbjudanden på måttanpassade skorstenslösningar. Önskar du montering 

så kan vi erbjuda en komplett eldningsfärdig installation.

Passa på Nu och känn trivseln redan i sommar av skön vedeldning. 

Contura  550:1
En mycket uppskattad spis med sidoglas som passar bra för både 

hörn och rakväggs placering. Effekt 3-7 kw finns i svart eller grå färg.

JUST NU! 14.900:- ord. pris 17.900 kr.

Kampanjpriserna gäller t.o.m. 30 juni.

Karlsbodavägen 19A,  Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10, Fax: 08-445 14 25.   
E-post: info@bastuspecialisten.se Öppet: mån 10-19, tis-fre 9-18, lör 10-15.

Jötul  F 164 
JUST NU! 14.900:- 
ord. pris 15.900 kr

Contura 810:1 
JUST NU! 12.900:- 
ord. pris 13.900 kr

Jötul  F 100
JUST NU! 7.900:- 
ord. pris 10.900 kr



”Tingen talar” med konstintendent Lars Gundberg från Bukowskis 
och tillika vice ordförande i Ekerö-Munsö hembygdsförening, hölls 
traditionsenligt när föreningen hade kafédag på Ekebyhovs slott den 21 
april. Lars Gundberg synade och värderade både antikviteter och andra 
föremål. Ovan ett nubbeglas av fylligare modell. 

 Foto: Ove Westerberg

Dansdagen anordnades för sjätte gången av Ekerö kultur i Erskinesalen 
och biblioteket den 27 april. Det bjöds på det mesta från afrikansk regn-
dans till klassisk balett och streetdance. Det hanns även med några 
workshops. Ovan inspirerar Ekerö kulturskolas Sara Lidholm drygt 20 
tjejer från Mälaröarna och Huddinge i skapande dans.  

 Foto: Ove Westerberg 

Färingsö trä firade sitt trettioårsjubileum i slutet av april med många 
fina erbjudanden och festligheter. Bland annat trollband den lokale troll-
karlen Karon besökarna med sina magiska trix. Leverantörer pratade 
om sina produkter och hamburgerkön höll i sig från öppning till stäng-
ning.                                        Foto: Ove Westerberg

”Lustfyllda trädgårdsprojekt” bjöd trädgårdsentusiasten och ekerö-
bon Marianne Svärd Häggvik på i biblioteket i Ekerö centrum den 16 
april. Hon har nyligen gett ut en bok med samma namn. 

 Foto: Sophie Wallebo

Antilangningsinsats gjordes i samarbete mellan polis, brandförsvar 
och kommunens politiker på valborgsmässoafton utanför systembo-
laget. Förbipasserande fick chansen att prata om langningens konse-
kvenser och alkoholens inverkan på ungdomar.               Foto: Lo Bäcklinder

Antikrunda Lördagen den 20 april anordnade Svensk fastighetsför-
medling en egen välbesökt ”antikrunda” i strålande solsken tillsam-
mans med auktionsfirman Bukowskis på Svartsjö slott. Några föremål 
lämnades in till Bukowskis för att sedan auktioneras ut.

 Foto: Martin Larsson

Världsbokdagen den 23 april firades i år på biblioteket i Ekerö i samar-
rangemang med Mälaröarnas bokhandel. Författarna Annika Persson, 
Jenny Åkervall, Per Gustavsson, Sami Said och Stefan Spjut berättade 
mycket inspirerande om sina nyutgivna böcker inför en entusiastisk 
publik.                                       Foto: Sophie Wallebo
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Baxter Medical AB 
Box 63, 164 94 Kista 
p (08) 632 64 00    
www.baxter.se

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

Vaccinationstältet finns vid
Skå, ICA Nära

Tor 30 maj, kl. 16-19

Tor 27 juni, kl. 16-19

Kommunfullmäktige i Mälarökyrkan, 
Ekerö centrum, tisdag den 21 maj kl. 
18.00 ställs in på grund av för få  
ärenden.   

Med vänlig hälsning 

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande

Ekerö kommunfullmäktige

21 MAJ ÄR INSTÄLLT!

Träkvista

08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT

 Ren bil på 4 min!

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

år på nacken

ORGINAL LOGGAN

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

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Web-baserad

rapportering

Den 27 april spelades hemmamatch på Träkvistavallen mellan Ekerö IK:s herrlag och IK Sleipner. Matchen 

vanns av Sleipner med siffrorna 2-0. Även damlaget är igång.  | 30         
         

         
   Foto: Ove Westerberg

Peter

Carpelan

slutar
Efter 16 år som kommunalråd och kommunsty-

relsens ordförande, meddelar nu Peter Carpelan 

(M) att han slutar. Vem som efterträder honom 

är ännu inte klart, men det finns flera kandida-

ter. | 4

24 MILJONER PLUS 2012

Vid kommunfullmäktiges årsredovisning den 23 april 

rapporterade flera nämnder om minusresultat, men 

sammanlagt blev det många miljoner i överskott. | 6

“Det är likadant varje år. Precis när alla 

vackra sommarblommor börjat slå ut klip-

per man okänsligt bort dem med maskiner. 

Otroligt deprimerande! Det är väldigt synd 

att inte alla de vackra dikesblommorna får 

finnas åtminstone över midsommar, men 

förstås helst hela sommaren.”  | 23 tyck

FÖR DYRT TYCKER MATGÄSTER

Efter en höjning av lunchpriserna på Ekgården proteste-

rar återigen många av de pensionärer som äter där.  | 12

FÖRETAGSKLIMATET DYKER

Efter flera års kraftig uppgång gör nu Ekerö kommun 

en dykning med 78 placeringar i Svenskt näringslivs 

ranking av företagsklimatet. | 20

NYKLÄCKT

SKÅDESPELARE 

FRÅN LOVÖ

Victor von Shirach gick ut 

teaterhögskolan för ett 

år sedan. Just nu spelar 

han på teater Giljotin i 

Stockholm. | 24
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Tjuvläs! 
Redan torsdag 

före utdelnings-
helgen finns 

MN för läsning 
på nätet!

Vill du göra skillnad som
vårdare på Solbackens boende? 

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 natur-
sköna Adelsö och riktar sig till personer med Asperger 
syndrom, autism och utvecklingsstörning.
 
Vi söker dig som har:

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

Ekerö Tandvård söker

Tandhygienist
raviditetsvikariat å de d i e  år ed 

start en igt överensk e se  

k en a  höra er  ar etet å vår 
trivsa a agning i röna vi an  

T nn andsv gen 
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Låt dikena blomma!
Varje vår precis före midsommar 
brukar väghållaren klippa dikena 
längs de större vägarna i Ekerö 
kommun. De skövlar alla vackra 
blommor och river sönder all 
annan växtlighet kring vägarna 
med sina maskiner. Det blir visset, 
risigt och fult.

Det är likadant varje år. Precis när 
alla vackra sommarblommor börjat 
slå ut klipper man okänsligt bort dem 
med maskiner. Otroligt deprime-
rande!

 Det är väldigt synd att inte alla de 
vackra dikesblommorna får finnas 
åtminstone över midsommar, men 
förstås helst hela sommaren.

På Gotland till exempel och på 
Österlen och flera andra ställen är 
det tvärtom. Där låter man blomster-
prakten vara kvar i diken till glädje 
för alla människor. Man gör till och 
med propaganda för de vackra dikena 
och använder det i turistreklamen! 
Men i Ekerö tvingas vi leva med sköv-
lade och vissna diken varje sommar. 
Varför? 

Nu börjar sommaren åter närma sig, 
och det dröjer nog inte länge förrän 
blommor av alla slag börjar spira i våra 
diken. Ska vi även i år tvingas uppleva 
att våra diken skövlas precis före mid-
sommar? Jag blir väldigt ledsen när jag 
tänker på det.

Varför kan man  inte åtminstone 

vänta med att klippa dikena tills de 
vackra växterna blommat ut till exem-
pel i september?

Ett galet exempel som berör 
alla mälaröbor är området mellan 
Tappströmsbron och tunneln. Här 
klipper man ned alla vackra naturliga 
blommor och örter och istället placerar 
man ut odlade blommor i plante-
ringar!

Det kostar säkert mycket att ordna 
dessa planteringar och att klippa bort 
alla vilda blommor. Det vore bättre att 
spara dessa kostnader när man kan få 
massor av vilda vackra växter gratis.

– Börje, trogen läsare sedan 
40 år

Jag har jobbat som tolk i 
nästan 15 år och trodde jag 
kunde göra mig förstådd på 
svenska, men det är tydli-
gen inte fallet. Min mamma 
som i år blir 92 år och bor på 
Ekuddsvägen på Ekerö har 
klagat till mig i 15 år på att 
hennes lägenhet är väldigt 
mörk på sommaren på grund  
av att de stora, ståtliga lind-
träden i allén utanför hennes 
kök och vardagsrum. Träden 
breder ut sina stora löv 
och sin behagligt doftande 
lindblom och hindrar sol-
ljuset från att komma in så 
att hon sitter i mörkret och 

ofta fryser. Jag har ringt och 
pratat med Ekerö bostäder 
om att några grenar som 
skymmer mest  måste fällas 
och jag har fyllt i förfråg-
ningar, men ingen verkar 
förstå. 

Så jag har ett dilemma: 
min mamma vill inte flytta, 
vill inte frysa och kan inte se 
i mörkret. Om nu, efter detta 
brev, ingen förstår mig heller 
så måste jag lära mig ett 
annat språk. Men vilket?

– Stefka Öhman
Stenhamra

På senare tid kör fler bilis-
ter på gångvägen från 
Grindvägen för att komma 
ner till Uppgårdsskolan. 
Detta sker helger, eftermid-
dagar och kvällar  i samband 
med aktiviteter i gymnastik-
salen.

Det är en smal gångväg 
med dålig sikt, absolut inte 
gjord för bilar. Det körs ofta 
fort och vårdslöst och bara 
tanken på om de möter en 
cyklist är skrämmande.

Det är många barn som 
cyklar den vägen och jag kan 
bara vädja till dessa bilister 
att ta omvägen (cirka  två 

minuter) och köra den lag-
liga vägen eller att parkera på 
Grindvägen och gå ner för 
backen (cirka  en minut) så 
att inget händer. 

Det är inte fråga om om 
det händer, mer om när det 
händer. Har själv barn som 
cyklar där ofta och det känns 
minst sagt olustigt. 

Jag funderar skarpt på att 
kontakta kommunen och 
be dem sätta upp sådana 
bommar som finns vid vissa 
övergångsställen.

– Malin i Stenhamra

Bilkörning på gångvägar En dotters bekymmer

ty
ck

!

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

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

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

Ungdoms-
rökning är fel!
Jag är en elev på Uppgårds-
skolan . Varje dag är det per-
soner, i flera årskurser som 
går och röker under rasterna. 
Jag tycker att det är väldigt 
äckligt och oansvarigt av 
dem. Enligt reglerna i skolan 
är det förbjudet att röka, 
men ändå är det så många 
som gör det. För det första så 
luktar det väldigt äckligt när 
de kommer tillbaka in efter 
de rökt. Jag själv får ont i 
huvudet av detta och tycker 
att det luktar jätteäckligt. För 
det andra så förkortar dessa 
personer sina liv när de 
röker! Till sist, det är olagligt 
för ungdommar under 18 att 
köpa cigaretter. Att de får tag 
på cigaretter är fel!

Som sagt, jag tycker att 
det ska bli lag i kommunen 
att rökning ska bli förbjudet 
i skolorna, lärarna borde 
verkligen hålla bättre koll! 

– Rökfri ungdom



Produktionsberedare och teknisk support
Jobbet innebär framtagning av ritningar i AutoCad, produktionsberedning, 
teknisk support till kunder och framställning av tillverkningsunderlag. 
Som produktionsberedare kommer du att vara den viktiga länken mellan 

kunder och vara tekniskt stöd i offertstadiet vilket förutsätter att du snabbt kan 
se och hitta de smarta lösningarna för kundens behov. Övervägande del av 
våra producerade väggar går på export vilket gör att vi ställer stora krav på att 
du kan svenska och engelska i tal och skrift. Du har troligen högskoleutbildning 
alt gymnasial utbildning från industri/teknikprogrammet/arkitektur eller 
motsvarande erfarenhet.

Produktionstekniker/monteringsansvarig för glasväggar
Jobbet innebär att du bereder och tillverkar glasväggar i produktion. Du 

Som produktionstekniker kommer du löpande att utveckla konstruktionen 
och tillverkningen av produkten. Du kommer att ha tät kontakt med 
produktionsberedningen och det är av största vikt att du klarar av att planera ditt 
eget arbete, hitta de smarta lösningarna och leverera produkter enligt ritningar 
inom utsatt tid. Du kommer att ingå i en mindre arbetsgrupp inom fabriken. 
Du har troligen gymnasial utbildning från industri/teknikprogrammet eller 
motsvarande erfarenhet.

Vem är du?
Som person är du teknikintresserad, kommunikativ, driven, framåt, social, 

kräver ett högt kvalitetstänk och att du kan arbeta i högt tempo.
Du har stor personlig mognad och en hög känsla för service. Du kan arbeta 
självständigt och i grupp utan problem. Du har förmågan att ha ”många bollar i 
luften” och du har goda kunskaper i svenska och engelska.

Vilka är Winab Vikväggar?
Winab Vikväggar AB är en ledande tillverkare av vik- och blockväggar. Winab 
är ett helägt familjeföretag och växer stadigt. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö 
i egna, moderna produktionslokaler om 6300kvm på Ekerö, ca 30 min från 
Stockholm City. Du kommer att vara del av fortsatt tillväxt och framtagning av 
nya produkter på en växande marknad.

Vi erbjuder en tillsvidareanställning för båda tjänsterna med start omgående.

Kontakta oss:
Vänligen skicka ett personligt brev och din CV till work@winab.se. Har du frågor 
är du välkommen att ställa dem också via e-post. Vi kontaktar dig snarast möjligt.
Läs gärna om Winab Vikväggar AB på www.winab.se.

Winab Vikväggar AB, Box 38, 178 21 Ekerö
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Winab Vikväggar AB utökar produktionen och söker nu en produktionsberedare och en 
produktionstekniker/monteringsansvarig till fabriken på Ekerö strax utanför Stockholm.

AUTO CAD    GLAS    TEKNISKT INTRESSE

Svegro AB producerar, produktutvecklar och marknadsför färska 
örter, sallad, potatis och morötter för att året runt erbjuda Sveri-
ges 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 merite-
rande.
Tjänsten kräver att du är initiativrik och självgående samt 
behärskar svenska och engelska i tal och skrift, du bör även ha 

Tjänsten är heltid med tillträde snarast.

Om du är redo för nya utmaningar och känner att detta 
passar in på dig ska du senast 2013-05-25 
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

 | tyck!  29

Vandring i Stenhamras nya centrum
Vi som hade hörsammat kal-
lelsen från Ekerö kommun, 
gällande informationen  om 
Stenhamra och dess nya 
centrum, samlades i Herman 
Palmsalen lördagen den 20 
april. Inbjudan annonserades 
i MN och via internet. Dagen 
bjöd på strålande sol, vilket  
gjorde den efterföljande  
vandringen än behagligare. 
Ett nytt grepp, information 
och en rundvandring, som 
gav mersmak. 

Peter Carpelan hälsade 
oss välkomna och berättade 
i stort om framtidsplanerna 
för Stenhamra och dess nya 
centrum. Flera politiker hade 
mött upp. För den konkreta 
informationen svarade miljö- 
och stadsbyggnadschef 
Johan Hagland på ett bra och 
överskådligt sätt! Via bilder 
och skisser fick vi en bild över 
Stenhamra, som vi kommer 
att vara stolta över när cen-
trumet står klart. När är en 
fråga, som i nuläget saknade 

svar.  Det som är bindande 
är att äldreboendet står klart 
2016! Med en modernare 
och snabbare hantering av 
bygglov, som byggnads-
nämnden lovat i en annons 
i MN den 22 april,  kortas 
tiden för alla byggärenden, 
vilket innebär att byggandet 
kommer igång snabbare. 
Dagens  mest aktuella fråga: 
”Kommer Stenhamra hälso-
central att inrymmas under 
samma tak som  äldreboendet 
på Söderströmska tomten”. 
Frågan är klart berättigad, då 
den aktuella situationen på 
Hälsocentralen inte är opti-
mal för att driva primärvård 
med högsta kvalitet.  Trånga 
lokaler begränsar möjlighe-
terna att anställa mer perso-
nal. Dokumentationen sker i 
köket, svårigheten att utbilda 
elever beror på avsaknaden 
av utrymme. Dagens loka-
ler är dåligt ljudisolerade, 
personalutrymmen saknas. 
Hälsocentralen kan bli en 

första hyresgäst i äldreboen-
det på Söderströmska! 

Dagens akuta läge, kan 
lösas tillfälligt  om någon av 
de lägenheter, som social-
tjänsten hyr av kommunen 
blir tillgängliga för hälso-
centralens personal. Alla vi 
5000 människor, som valt 
Stenhamra häsocentral, 
önskar att vården förblir på  
lika hög nivå som nu, men 
i lokaler, som främjar verk-
samheten. 

Slutligen vill jag tacka 
för en strålande informa-
tion. Dessutom under en 
avslutande kaffestund, fick 
jag hälsa på byggnadsnämn-
dens ordförande Lennart 
Nilsson, som nu fick ett 
namn under fotot, vilket jag 
saknade i annonsen från de 
nya Moderaterna! Denna så 
trivsamma lördag, måste gå 
i repris. 

– Väl mött!
Anders Larsson

Alla dessa undersökningar: hydrologiska, transporter med farligt gods, ingrepp i naturen med 
mera, som bedrivits under lång tid av kommunen, upplevs för många innevånare helt gjorda i 
onödan! Tid som kunnat användas till viktigare beslut! Bussdepåns nuvarande plats i centrum 
är det absolut bästa. Eventuellt bostäder på garagets tak då brist på ungdomsboende i små lägen-
heter är av stort intresse och kommer att så förbli. Föreslagen plats vid Färentunavägen medför  
ökad belastning på natursköna Färingsö och Lindö. Bussar till och från Adelsö får extra lång 
framkörning som ett exempel. Nog skulle kommunen kunna använda sina resurser och tid på 
bättre utredningar som ledde till mer positiva förslag för kommunens bästa för framtiden.

– Berörd av alla felsatsningar, tidigare och (kommande?)

Bussdepån ligger redan på bästa platsen!



BADMINTON | Förenings-
styrelsen i Ekerö IK besluta-
de vid föreningens årsmöte 
för verksamhetsåret 2012 
att tilldela Kalle Brunnberg, 
eldsjäl i badmintonsek-
tionen, ”Valter Erikssons 
och Helge Åkerlunds vand-
ringspris” för förtjänstfulla 
insatser i föreningens namn 
under år 2012.

”Valter Erikssons och Helge 
Åkerlunds vandringspris” 
instiftades 1943 och har se-
dan dess årligen tilldelats en 
person som har gjort en ex-
traordinär insats för Ekerö IK.

Styrelsens motivering ly-
der: ”Du, Kalle, har under 
många år med din passion för 
badmintonsporten, fighting 
spirit och envishet att rycka 
in när det behövts, starkt 
bidragit till att sektionen 
kämpat sig igenom otaliga 

motgångar och svårigheter. 
Du har med stor övertygelse 
framgångsrikt varit med och 
drivit igenom flera lyckade 
satsningar för att locka nya 
spelare i alla åldrar. För oss 
personifierar du bilden både 
av den engagerade aktive 
spelaren, ledare och styrel-
semedlemmen som alltid 
ställer upp, har glimten i ögat 
och dessutom delar med dig 
av din tro på den glädje, det 
välbefinnande och de möj-
ligheter som vi inom idrotten 
och föreningslivet i Ekerö IK 
kan skapa.”

– Det är otroligt kul och 
hedrande. Jag har varit en-
gagerad i sektionen sedan vi 
flyttade hit 2001 och jobbat 
framförallt med att få fart 
på ungdomsverksamheten. 
Badminton är fantastiskt kul 
och alla kan spela. Lätt att lära 
men svårt att bemästra.

Hur länge har du själv spelat 
badminton?

– Sedan 70-talet och första 
klass. Jag hade ett uppehåll 
mellan 25 och 35 men började 
igen när jag flyttade till Ekerö.

Hur går det för EIK:s bad-
mintonsektion?

– Bra. På seniorsidan har 
vi ett lag som i år spelade i 
division 3. Här söker vi flera 

spelare som vill tävla. Ung-
domssidan växer stadigt och 
tävlar i olika tävlingar i Stock-
holmsregionen.  Den som är 
intresserad är välkommen att 
kontakta EIK:s badminton-
sektion. 

Hur många aktiva är ni?
– Vi är ungefär 60 aktiva. 

De flesta är ungdomar mellan 
7 och 15 år. Det stora proble-
met vi har är tillgång till hal-
lyta. Vi har svårt att få plats 
med alla som vill spela. Idag 
är Bollhallen den enda med 
rätt takhöjd. Där samsas vi 
med säkert 500 innebandy-
spelare. Jag tror att alla andra 
Stockholms kommuner har 
en rackethall men inte vi. 
Det är konstigt att inte ung-
domsidrott prioriteras högre 
på Ekerö. Politiker, skärp er, 
avslutar Kalle Brunnberg.

                            EWA LINNROS
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FOTBOLL | Fotboll-
säsongen har kommit 
igång och Ekerö IK:s dam-
lag har spelat sin första 
seriematch i division 2 
östra Svealand. 

Rimbo mötte upp på Trä-
kvistavallen. Det var en so-
lig och fin dag och ganska 
många hade kommit för att 
se denna premiär. 

– Det var lite nervöst före 
matchen då det nya spel-
systemet  för första gången 
skulle testas skarpt. Det 
fungerade förhållandevis 

bra. Ekerödamerna hade 
ett stort bollinnehav och 
några goda chanser att ta 
ledningen i första halvlek. 
I andra halvlek var trycket 
mot motståndarna ännu 
hårdare. Några halvchan-
ser där också. Men några 
mål blev det inte. Matchen 
slutade 0-0, berättar Kjell 
Hellström, senioransvarig 
för Ekerö IK damlag.

Många av de som mött 
upp för att se damlaget på 
Träkvistavallen bidrog till 
lagets frivilliga inträde. 

Inträdet går oavkortat till 
”Tuvas fond”. Det är något 
som damerna tillsammans 
bestämt eftersom det inte 
tas ut någon vanlig entré 
till matcherna. Tuva föddes 
2011. Hon har en grav hjärn-
skada. Det finns hjälp, dock 
inte i Sverige utan i USA. 
Här gör Tuva framsteg, men 
resorna och behandlingen 
kostar mycket och föräld-
rarna måste bekosta allt 
själva.

– Sparbössor kommer gå 
runt på läktaren på match-
erna där alla kan ge ett stort 

eller litet bidrag till Tuvas 
utveckling. Damlaget hop-
pas att fler kan få upp in-
tresset för damlaget i och 
med detta och komma ner 
och titta på matcher, ta en 
fika och samtidigt bidra till 
något bra, fortsätter Kjell 
Hellström.

 
Nästa hemmamatch är i 
Svenska cupen mot divi-
sion 1-laget BK 30 Västerås 
måndagen den 6 maj. 

Innan dess spelar dam-
laget två matcher i serien 
borta. Den 26 april mot FC 

Djursholm och den 4 maj 
mot Gimo IF. (Detta sker 
med andra ord efter denna 
tidnings tryck, reds anm.) 
– Utvecklingslaget farmar-
laget Skå DFF spelar sin för-
sta seriematch tisdag den 7 
maj mot Aspudden - Tellus 
på Träkvistavallen, avslutar 
Kjell Hellström.

MN skrev om Tuva i no-
vember 2012. Reportaget 
går att läsa i nummer 18 som 
finns i tidningsarkivet på 
MN:s hemsida. 

                            EWA LINNROS

Damlaget stödjer Tuvas kamp

KORT OM SPORT

INNEBANDY | Den 19-21 april gick den årliga innebandycupen Mälarenergicup av stapeln i Västerås. Ekerös IK:s innebandylag 
pojkar -99 åkte dit med 15 spelare och tre ledare. Under två dagar blev det gruppspel med spännande matcher. Under slutspelet 
blev Ekerö utslaget mot ett lag från Finland i en riktig rysare som slutade 4-5. Ekerö hade flera chanser att kvittera i slutsekun-
derna, men bollen ville inte studsa Ekerös väg i denna match. Det var dock snart glömt och allt som allt en uppskattad helg av 
både spelare och ledare.  

Årets EIK:are eldsjäl inom badmintonsektionen Sandudden till schackfinal
SCHACK | I årets upplaga 
av den nationella schack-
tävlingen för fjärdeklassa-
re, ”Schackfyran”, har tjugo 
elever från Sanduddens 
skola gått vidare till riksfi-
nalen som äger rum den 1 
juni i Västerås.

– Det var tjugo elever från 
våra två fjärdeklasser som tog 
bussen in till Globenannexet 
tidigt på morgonen den 11 
april, berättar Malin Fager-
lund, klasslärare för den ena 
klassen.

Fyra matcher spelade se-
dan varje elev och de lag 
som placerade sig bäst i varje 
grupp gick vidare till finalen. 
Sanduddeneleverna fick ihop 
349 poäng och hamnade i 
topp i sin grupp, där Solsi-
danskolan och Sturebysko-
lan delade på andraplatsen 
med vardera 338 poäng.

Förutom de klasser som 
kvalificerade sig till final, 
kunde elever som utmärkte 
sig genom att vinna alla sina 
fyra matcher gå vidare till en 
individuell final som spelas 
den 24 maj i Stockholm. Från 
Sanduddens skola kvalifice-
rade sig Marcus Stojilkovic 
till denna. Från Träkvista 
skola gick både Ossian Pers-
son och Otto Bahrke vidare 
till den individuella finalen.

För Malin Fagerlunds klass 
är schack ett bekant spel se-
dan länge och hon uppmunt-
rar allt schackspelande.

– Vi har spelat mycket 
schack på matten under en 
längre tid. Det är bra för att 
öva det logiska tänkandet och 
en riktigt bra hjärngympa, 
konstaterar hon.

LO BÄCKLINDER

FOTBOLL | Damer div 4 a : 7/5 kl 20 Träkvistavallen: Skå DFF 
- IFK Aspudden-Tellus  14/5 kl 20 Träkvistavallen: Skå DFF - 
Reymersholms IK
Herrar div 2: 9/5 kl 14 Träkvistavallen: Ekerö IK - Värmdö IF
Herrar div 6 c: 10/5 kl 20 Träkvistavallen:  Ekerö BoIS - Norrtulls SK 
Herrar div 7 d: 18/5 kl 14 Adelsövallen: Adelsö IF - Stockholm BK 
  

LÄGET! 29 APRIL                         

DET HÄNDER  TILL DEN 19 MAJ
 

FOTBOLL
Herrar 4 n
Viggbyholms IK 3 2 1 0 6 - 3 7
FC Järfälla 3 2 0 1 8 - 4 6
Ursvik IK 3 2 0 1 5 - 2 6
Hässelby SK FF 3 2 0 1 4 - 5 6
Spånga IS FK 3 1 2 0 7 - 6 5
Ängby IF 3 1 1 1 9 - 5 4
IFK Vaxholm 3 1 1 1 4 - 3 4
Skå IK & Bygdegård 3 1 1 1 5 - 6 4
Sundbybergs IK 3 1 0 2 5 - 4 3
IFK Viksjö 3 1 0 2 5 - 7 3
Enebybergs IF 3 1 0 2 4 - 12 3
Rissne IF 3 0 0 3 0 - 5 0

FOTBOLL
Herrar div 6 c
Mariebergs SK 2 2 0 0 8 - 2 6
Norrtulls SK 2 2 0 0 5 - 1 6
BK Gamla Karlberg. 2 2 0 0 6 - 4 6
Wollmars FF 2 1 0 1 5 - 3 3
Tudor Arms FC 2 1 0 1 4 - 2 3
Ekerö BoIS 2 1 0 1 4 - 3 3
Zinkens FC 2 1 0 1 6 - 8 3
Essinge IK 2 0 0 2 5 - 9 0
Cassi FF 2 0 0 2 2 - 7 0
Kronobergs BK 2 0 0 2 0 - 6 0

 
 

FOTBOLL
Herrar div 7 d
FC of Hässelby 3 2 1 0 7 - 4 7
FC Innerstan Stockh. 2 2 0 0 17 - 4 6
Stockholm BK 2 2 0 0 9 - 6 6
BK Brunkeberg 2 1 0 1 7 - 5 3
Nockebyhovs IF 2 1 0 1 6 - 6 3
Adelsö IF 3 0 2 1 7 - 14 2
FC Kasam 2 0 1 1 3 - 4 1
Skönadals BK 2 0 1 1 3 - 4 1
Åkeshovs IoFK 2 0 1 1 1 - 7 1
Rinkeby United FC 2 0 0 2 3 - 9 0
 
 
 

FOTBOLL
Damer div 2 ös
Hässelby SK FF 2 2 0 0 8 - 3 6
Gimo IF FK 2 2 0 0 3 - 1 6
FC Djursholm 2 1 1 0 5 - 2 4
Rimbo IF 2 1 1 0 4 - 3 4
IK Frej Täby 2 1 0 1 2 - 2 3
Boo FF 2 0 1 1 3 - 4 1
Vaksala SK 2 0 1 1 2 - 3 1
Ekerö IK 2 0 1 1 1 - 4 1
AIK DFF 2 0 1 1 2 - 6 1
Södersnäckornas BK 2 0 0 2 6 - 8 0

FOTBOLL
Damer div 4 a
Rissne IF 1 1 0 0 7 - 0 3
Reymersholms IK 2 1 0 1 6 - 1 3
Skå DFF 1 1 0 0 2 - 0 3
Sollentuna FF 2 1 0 1 5 - 4 3
Ängby IF 1 1 0 0 1 - 0 3
IFK Aspudden-Tellus 2 1 0 1 3 - 8 3
FK Bromma 2 0 0 2 1 - 6 0
IFK Österåker FK 1 0 0 1 0 - 6 0
Spånga IS DFF           Utgått
Sundbybergs IK          Utgått

 
 

FOTBOLL
Herrar div 2 
Spårvägens FF 3 2 1 0 5 - 1 7
Enskede IK 3 2 0 1 8 - 4 6
Motala AIF FK 2 2 0 0 6 - 2 6
Värmdö IF 3 2 0 1 6 - 3 6
IK Sleipner 3 2 0 1 4 - 2 6
Värmbols FC 3 1 2 0 2 - 1 5
Smedby AIS 3 1 0 2 4 - 4 3
Arameisk-Syrianska IF 3 1 0 2 2 - 3 3
Ekerö IK 3 1 0 2 2 - 4 3
FC Gute 3 1 0 2 3 - 6 3
Assyriska IF i Norrk. 3 0 1 2 1 - 9 1
Vimmerby IF 2 0 0 2 0 - 4 0

Tuva har en grav hjärnskada. 
Behandlingen finns i USA, men 
kostar mycket och föräldrarna.                                  
                               Foto: Privat

Kalle Brunnberg – ”Årets EIK:are”.  
                               Foto: Ulrika Brohoff



Stockholm
www.skodastockholm.se

Gilla oss på Facebook! 
facebook.com/skodastockholm

BROMMA: Ulvsundavägen 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15

SÄTRA: Murmästarvägen 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15

TÄBY: Enhagsvägen 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör 11-16, Sön stängt

SÖDERTÄLJE: Forskargatan 15. Tel 08 779 339 25. Vard. 9-18, Lör 11-15, Sön stängt

Nya ŠKODA Rapid kommer med mycket utrustning och 
hög säkerhet som standard, till ett pris i världsklass. 

Premiär för ŠKODA Rapid!

Nya ŠKODA Octavia  
Combi lanseras i juni. 

Nya ŠKODA Octavia  fr. 179.900 kr 

Beställ din Octavia Combi nu så får du kombi-

tillägget 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 4,73 %). Leasing exkl. moms. Förmån-
svärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Bränsleförb. bl.körning från 3,9 l / 100 km, CO2 
från 104 g / km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Introduktionserbjudande: 0 kr
  Climatronic   Parkeringshjälp bak    Farthållare 
Ord. pris: 9.300 kr (Gäller t.o.m 31/8 2013)

Billån fr. 1 .030 kr / mån Leasing fr. 970 kr / mån Förmånsvärde fr. 1 .258 kr / mån

  Infotainmentsystem med  
Radio Swing och 6 högtalare

 16” aluminiumfälgar
 Färddator med Maxi Dot display
 Fjärrstyrt centrallås

 Luftkonditionering
  Huvudairbags /  

Sidokrockgardin
 Mittarmstöd fram och bak
 Elhissar fram och bak

  4-ekrad ratt i läder  
med multifunktions-
knappar för radio

  Dimljus fram med  
kurvfunktion

Nya ŠKODA Rapid TSI 105 hk fr. 159.900 kr

RÄNTA 
4%

STENHAMRA
GYM&REHAB

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

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

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00

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

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

Spela Tennis i sommar 
på våra 2 utebanor i Stenhamra

Sommarkontrakt 
hela familjen 500:-

Läs mer på www.stenhamratennis.se

 |  privata marknaden 31

SÄLJES

Vi är en glad familj ständigt 
på språng. Med alla barn 
utflyttade har vi inte den tid 
som våra hundar förtjänar. 
Vi har 4 chihuahuas som  
söker dig med gedigen 
hundvana. Kanske har du 
slutat arbeta, vill ha säll-
skap, men orkar inte med en 
busig valp? 070-485 75 59.

Jag har bytt mitt uppvärm-
ningssystem och har ett par 
kubik villaolja över. Villaolja/
grön diesel säljes 7000 kr 
per kubik. Utköres fritt inom 
08-området. tiny0156@
yahoo.se

Pga flytt säljes bl a ameri-
kansk gungstol, furubord 
1 x 2 m och hörnsoffa mm.  
070-622 72 75.

Fin röd flickcykel 16 tum 
med cykelkorg. 250 kr. 
0705-22 26 11.

Trädgårdsvärmare gasol. 
500 kr. För utomhusbruk. 
0739-75 69 56.

KÖPES

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

kunnigt bemötande.
08-400 258 35. 

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

UTHYRES

Båtplats uthyres i Ekerö 
sommarstad. Pris ca 4000 
kr beroende på båtens 
storlek. Niclas Yman, 
0708-12 22 32. 
Niclas_yman@hotmail.com

ÖNSKAS HYRA

Stuga/hus/annat boende 
inom Mälaröarna. Nära till 
buss, beredd på snar inflytt-
ning. Alla svar beaktas
Ekerömamma med 11-årig 
dotter. Svar tel nr 08-560 
355 80.

SÖKES

Nytt hem sökes för en trev-
lig smart katt (hona) som 
behöver ett snällt sällskap.
Perfekt utekatt, kastrerad 
och ID-märkt. Har du ett 
stort hjärta för katter?
Ring  073-073 52 22 eller  
073-825 90 95.

UPPHITTAT

Upphittat: en guldring Oscar 
/ Luisa. Åke Nihlmar tel 08-
560 230 34.

ÖVRIGT

Gårdsloppis på Solhems-
vägen 7 i Träkvista. Lördag 
och söndag den 11-12 maj kl. 
12-16. Kom och fynda! Kaffe 
+ korv.

ROSOR OCH TACK

Tack till Mälarö golf för att ni 
ordnade både skidspår och 
promenadvägar på golfba-
nan i vinter. Att mötas av 
skylten ”Här kan du gå med 
din hund”, vilket välkomnan-
de! Skidåkare och promene-
rande kunde alla trivas. Ser 
fram mot nästa vinter.
Tack från Anita på Helgö

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

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

 

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer, 
    i turordning samt i mån av utrymme. 
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Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

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

Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Tillbehör 

till datorn?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp 

datorer / 
program

Lucka i bemanningen?
- Vi löser det

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

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

FÖRLOVADE

• Elin Hammarström 
och Michael La Placa
26 mars 2013.
Playa del Carmen, Mexico.  
Gun och Bertil grattar.

DÖDA

• Svea Elisabet Beckman, 
Ekerö, avled den 9 april i 
en ålder av 91 år.

• Göran Gustav Zetter-
qvist, Ekerö, avled den       
9 april i en ålder av 80 år.

• Margit Sätre, Ekerö, 
avled den 16 april i en ålder 
av 87 år.

• Kerstin Gunborg Björn-
crantz, Ekerö, avled den 
20 april i en ålder av 87 år.

• Anders Rune Danielsson, 
Ekerö, avled den 24 april i 
en ålder av 87 år.

malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

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

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

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

works for you to have us pick 
up the books. 

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

 
Söker ni bygglov? 

 

Behöver ni en kontrollansvarig? 
 

Kontrollproffs AB är certifierad kontrollansvarig. 

Kontakta oss för kostnadsfri offert! 
 

070-265 17  90  

Modica mulier AB 
Samtalsterapi 

 

 

 

Mottagning på Ekerö
För tidsbokning ring 

076-798 64 55
www.modicamulier.se

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

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

Anders Hjelm

Ekerö Centrum 
Telefon  560 301 31

Grattis 
vår fina 
Theodor på 
5 årsdagen 
den 5/11. 
Pussar och 
kramar från 
mamma, 
pappa, 
Isabelle och 
Jacob. 

Den 27/4 
fyller vårt 
busstroll 
2 år! Grat-
tis Jacob! 
Pussar och 
kramar från 
mamma, 
pappa, 
Isabelle och 
Theodor. 

Grattis 
Elina och 
Johan till en 
liten prins 
Sebastian, 
som föddes 
24/3 -13.
Mormor, 
bonus-
morfar och 
morbror.

Stort Grattis 
på 6-årsda-
gen Viggo 
önskar 
mamma, 
pappa och 
Vilmer.

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

Erfaren lastmaskinist 
sökes till Ekerö

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpgbild

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

• Var ute i god tid – helst 2 vecor före utgivningsdag

• 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

Jag erbjuder 
kattvakt när du ska 

åka bort eller behöver 
extra hjälp.

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

i sin hemmiljö.

Jag erbjuder även 
andra tjänster under 
tiden. Se hemsidan, 

ring eller maila.

Kyrkofullmäktige i Färingsö 
församling sammanträder  
onsdagen den 15 maj kl 19.00  
i Stenhamra församlingsgård.

KyrkofullmäktigeEldningstunnor 
Extra stora kraftiga plåttunnor.
230 L  ..............................250 kr/st

Plasttunnor med lock 
Passar bra till fodertunna, vatten- 
tunna mm. 220 L  .......300 kr/st 

Plasttunna helgjuten 
Passar bra till flytbryggor mm. 
220 L  ..............................300 kr/st

Tunnorna är i nyskick!
073-903 76 20

EKERÖ KÖRVECKA 
5-10 augusti 2013www.ekerokorvecka.se 

Missa inte sommarens körhändelse. En vecka för körsång i 
natursköna Ekerö med spännande musik och möten mellan 
sångare. Sjung verk av Steve Dobrogosz, skapa musik med 
sångare från hela landet och 
Kerstin Baldwin dirigent 

Anna Christoffersson sång  
Steve Dobrogosz vid flygeln!gggoszoszosz vi vid fld flygeyge nln!!!

Auktoriserad av SBF

Nu byter vi namn. Utöver 
utökade resurser som en del 
av IGNIS är allt som vanligt. 
Läs mer på www.ignis.se 
             

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65
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TAXI

BYGGVAROR

FÖNSTER

BILSERVICE

BEGRAVNINGSBYRÅ

ADVOKATBYRÅ

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

BRUNNSBORRNING

Se 

EKESIÖÖs
hela 

virkessortiment
www.ekesioo.se

Binärdata AB

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  

Leif Rickegård

DATA

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

ENTREPRENAD

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

FASTIGHETSSERVICE

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

FÄRGHANDEL

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

Annonser på denna 
sida  kostar 

395:- resp 690:-
per införanden 

exkl moms 
Årsbokning gäller

Intresserad? 
Ring 560 356 00

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

BILDBYRÅER

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

PLÅTSLAGERI

LOKALER

STÄDNING

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Boka på ekerotaxi.se

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

 
slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

ning  s g ts r t n, 
rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

urar  pla sä ning
ka d för assklippning

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

VÄRMEPUMPAR

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

CENTRAL-
DAMMSUGARE

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TRÄD- & TOMTARBETEN

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
0709-844 200 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

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

Färingsö Brunnservice
Clas Häggberg

070-538 88 72, kv 560 401 49
Niklas Howqvist
070-747 20 03

howqvist@gmail.com

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

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

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

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

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

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

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö 

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

TRYCK V-TAB, Norrtälje 2013

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

HEMSIDA www.malaroarnasnyheter.se

              
Följ oss på Facebook

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Utgivning 2013

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

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

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

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

MOPED - BIL - SLÄP

 KÖRKORT 
  till sommaren

 INTENSIVKURSER
 Bra finansiering

      Låna räntefritt i 24 månader!

Ring eller mejla oss för bokning!

Individanpassad 
teori

34  larmet går | 

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

15 APRIL | Två personer blir anmälda 
för olaga intrång på en arbetsplats i 
Ekebyhov. Polisen får tag på en av 
personerna som även anmäls för nar-
kotikabrott. 

ett stall i Svartsjö.

på Färentunavägen vid återvinnings-

-
mensam garagelänga i Gräsåker.

Ringvägen, Gällstaö.

Drottningholm.

16 APRIL | 
OKQ8, Ekerö.

vid Nyckelby.

17 APRIL | -
träffar i Tappström.

från Ekerö bostäder.
-
-

Ekerövägen

ett inbrott 2008 på Ekerö beslagtas 
från ett fordon som är på väg att lämna 

-

18 APRIL | 
i Ekebyhovsskolan.

19 APRIL | Ytterligare tre anmälningar 
om mobiltelefonstölder inkommer från 
Ekebyhovsskolan.

Ekebyhovsvägen blir ett fordon av 

Skå.
-

Ekerö.
Söderby

21 APRIL | Eke-
byhovsskolan genom att två personer 

-

Stenham-
ra

Skå.

22 APRIL | 
Hallsta gärde på Adelsö.

OKQ8 i Skå.
Eke-

byhovsskolan.

i Ekerö centrum.

från en tomt i Stenhamra.

23 APRIL | 

garage sker på Lovö

bensin.
-

träffar i Ekerö centrum.

24 APRIL | Ekerö -
satt för kontokortsbedrägeri.

Tappström blir en bil 

25 APRIL | -
virke på sin tomt när en gnista far iväg 

Adelsö.

26 APRIL | -
Skärvik.

-
vägen, Ekerö

-
nadvägar vid Träkvista.

28 APRIL | -
Gustavavägen.

larm på Färentunavägen.

Markbränder på flera ställen

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Stenbrottet
Yvonne Fredriksson berättar 
om stenhuggartiden och Gu-
nilla Boive presenterar Sten-
huggarebyns kulturförening. 
16 maj kl 19-20, Barnens 
eget bibliotek i Stenhamra.

Musikteater
Mälaröarnas musikteater 
Skråme presenterar ”Som 
en dans”, en musikalisk 
föreställning i 50-60-tals-
sfär. Pris frivilligt, lägg en 
slant i hatten vid entrén. 19 
maj kl 16, Rosenhills kafé, 
Nyckelbyvägen 22.

Fågelskådning
Menhammarsviken, Hu-
vududdens naturreservat. 
Under våren är viken en bra 
lokal för rastande änder, 
doppingar och gäss. Huvud-
uddens naturreservat är ett 
fint skogsområde med höga 
tallar och granar. Där finns 
stora omkullfallna träd med 
mycket död ved, som gyn-

nar hackspettar. 19 maj kl 7 
vid Menhammars fågeltorn, 
Skytteholm. Ledare: Urpo 
Könnömäki.  Arr: Mälaröar-
nas ornitologiska förening. 

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
 (Manusstopp:

 6 maj)

Brandförsvaret har fått rycka ut och släcka vid flera tillfällen under senaste tiden när kontrolle-
rade eldningar har tagit fart och blivit till markbränder.     Foto: Ove Westerberg



ACCEPTERAT PRIS 2 475 000 kr/bud. TOMT 4 060 kvm . Alholmsstigen 8. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

TOFTA HOLMAR 4 rok, 62 kvm

Underbart sjöställe med egen brygga Plan sydvästvänd strandtomt
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ACCEPTERAT PRIS 3 795 000 kr/bud. TOMT 1 110 kvm. EP 82 kWh/m²/år. Blåsbacksvägen 8. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 4 rok, ca 147 kvm

Gediget enplanshus i toppskick Ogenerat högt sydvästläge Pool

S
M
S
:A

1
6
4
2
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

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

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 107 kvm + 19 kvm

Sjönära & Sjöutsikt Känsla & Kvalitet Vedspis Lantlig idyll
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VARUDEKLARERAT*

TOMT Ca 1 000 kvm . Näktergalsvägen. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ ÄLVNÄS Sjönära villatomter med bästa läge

Del i framtida brygga och sjöbod Pris 2 100 000 kr - 3 700 000 kr
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ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 kr/bud. AVGIFT 5 293 kr/månad. EP 99 kWh/m²/år. Vallviksvägen 13. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 110 kvm

Ljus fräsch etagelägenhet Balkong och öppen spis Liten välskött Brf
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ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 1 921 kvm. EP 155 kWh/m²/år. Älghornsvägen 35. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN 5 rok, ca 106 kvm

Högt ostört läge Fantastisk sjöutsikt Fiskerätt Egen brygga
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 1 915 kvm. EP 189 kWh/m²/år. Ekeby Gårds Väg 5. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ TROXHAMMAR 3 rok, ca 85 + 85 kvm

Charmig villa Inbäddat i grönska Perfekt solläge Vacker utsikt
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VARUDEKLARERAT*

TOMT 1 987 kvm . EP 74 kWh/m²/år. Nyckelbyvägen 26. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-604663.

EKERÖ NYCKELBY 6 rok, 172 kvm

Lantligt belägen Närhet till Mälaren Stor fräsch enplansvilla
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 675 000 kr/bud. TOMT 440 kvm . EP Energideklaration är beställd. Silverdalsvägen 13. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ NÄRLUNDA 8 rok, 175 kvm

Lugnt och barnvänligt område 5 bra sovrum Plan fin tomt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 800 000 kr. TOMT 494 kvm . EP 95 kWh/m²/år. Sjöutsikten 1. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

EKERÖ SANDUDDEN 4 rok, 103 kvm

Modernt och ljust parhus Högt gavelläge med sjöglimt Carport
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 2 698 kvm. Stjärtnäsvägen 43. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 4 rok, ca 56 kvm

Stor plan tomt Vackra lantliga omgivningar Nära till buss
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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