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Kritiska
röster om
bussdepån
Ett flertal kommuninvånare har reagerat på
detaljplaneförslaget för bussdepån i Enlunda. De
är oroade över dess påverkan på kringliggande
miljö och ifrågasätter hela planen. | 18

PENDELBÅT I BUDGET
En pendelbåt mellan Ekerö och Gamla stan finns med
i landstingets budget för 2014. Nu påbörjas detaljarbetet. | 4

’’

“Nu är det dags för kommunen och Telia att
svara upp mot de fagra löftena kring fiberutbyggnaden. Det här skulle ju bli den första
och största satsningen i länet. Jag vill se en
plan på vilka områden som Telia kommer
erbjuda fiber och när. Kan någon hos Telia
svara på det? Kommer kommunen göra
någonting för de områden som inte byggs
med fiber? Eller räknar man kallt med att
marknadskrafterna sköter det? “ | 34 tyck

BARNENS EGET TRÄD
I Stenhamra har Mälaröarnas första träd tillägnat alla
barns rätt till en värdig barndom, invigts av initiativtagaren Jonas Paulman. | 26

INVIGNING I STENBROTTET
Historieskyltar som bildar en historisk guidning från
Stenbrottet ner till Stenhuggarebyn, invigs 25 maj. | 24

NY ”FÄLTARE”

HUNDRA SPRANG FÖR LIVET
107 vuxna och cirka 15 barn, deltog i Mälaröarnas träningsverks lopp ”Spring för livet” till förmån för
Bröstcancerfonden. Loppet inbringade 16 000 kronor till fonden. Samma dag hade träningsverkets barnFoto: Ewa Linnros
dansgrupper föreställningar som gav 10 000 kronor till Barncancerfonden. | 32

Kommunens nya fältsekre-terare Maria Hjalmarsson,
har en bakgrund som både
e
fritidsledare och polis. Hon
n
är väl rustad för att vara
ett gott stöd för den som
behöver. | 14

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

www.statoil.se
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Web-baserad
rapportering

Specialvisning!
Just
nu!
Torsdagen den 23 maj
kl 12-18.30 kommer
modeexperten
från Saﬁlo. Hon visar
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UTSTÄLLNINGAR


föremål ställs ut. För barnen
finns en tipspromenad. Stenhamra bibliotek, t.o.m. 31 maj.

Bertil Ifwers museum
En unik samling av bruksföremål och tidskrifter. Öppet
hus, kaffeservering, musikunderhållning, 25 maj kl
13-16, Solvik, Solviksvägen 12,
Munsö.

Nordens Venedig
”Nordens Venedig, varmare
och blötare”% Bakom utställningen står länsstyrelsen i
Stockholms län i samarbete
med SMHI. T.o.m. 31 maj kl
10-17, galleri Utkiken, Ekerö C.
Arr: Stadsarkitektkontoret i
samarbete med Ekerö kultur.

Ekebyhovs slott
25-26 maj: Vuxenskolans
målarkurser under ledning av
Nils Ekwall, oljemålningar och
akvareller. Arr: Mälaröarnas
konstförening.

MARC JACOBS

Utställning
Sofia Häggvik – akvarellmålningar. T. o.m. 26 juni, måntors kl 8-17. Mäntrummet,
Profydent, Ekebyhovsvägen 1
(vid brandstationen).

Hantverksstallet
Monica Bergfeldt – måleri.
Öppet tis-sön kl 11-17. Jungfrusunds marina.

Ta chansen att pröva
hela kollektionerna
av sol- och vanliga
bågar!
Bokar du din båge
under dagen får du

2

20 %

Konsthantverk
Lokala konstnärer och
konsthantverkare visar och
säljer sina alster. 25-26 maj,
Hilleshög skola vid Hilleshög
kyrka.

rabatt

Rabatten på bågen gäller endast 23 maj.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Varmt välkomna!
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EVENEMANG


Kvalitetsglasögon till lägsta

PRISGARANTI
2 för...
Perfekt, då
kan jag få ett
par snygga
solglasögon
på köpet!

Olle Norbergs ateljé
Öppet hus, kaffeservering.
@ateljén finns ett hundratal oljemålningar, reliefer, skulpturer och installationer, målade
skåp och stolar. 25-26 maj kl
12-16, Furulid, Munsö.
Stenhamrarnas historia
Bilder och berättelser från
byns egna arkiv. Även vissa
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Plantbytardag
Ta med plantor du inte
behöver, byt mot något från
någon annans trädgård.
)(maj kl 18-20, biblioteket,
Ekerö C. Samarr: Västerorts
trädgårdssällskap.
Vårvandring
Från Älby via Marielund,
Ekerö kyrka, Asknäs och
Sandudden till Träkvista.
Hembygdsföreningens Lars
Gundberg och Friluftsfrämjandets Ivar Danefjäll
berättar om kulturhistoria
och natur. 21 maj, samling

kl 18 vid Konsum, Träkvista
för samåkning. Förhandsanmälan. Samarr: EkeröMunsö hembygdsförening,
Friluftsfrämjandet.
Loppis
Fynda allt från LP-skivor,
leksaker, kuriosa och
användbara ting. Lotter,
fiskdamm för de allra minsta
som också har tillgång
till fin lekplats. Korv, fika
och hembakat, eventuellt
något uppträdande. 25 maj
kl 12-16, Gällstaös föreningsplats mellan Parksidan
och Solsidan. Arr: klass 9,
Ekebyhovskolan.
Stenhuggarbyn
Invigning av historieskyltarna i Stenhuggarbyn och
Stenbrottet. Kulturnämndens ordförande Gue`ccX
Lindberg, klipper band,
Mälaröarnas kammarkör
sjunger. Konsum Stenhamra
och Stockmos bjuder på
kakor och dryck. Kl 14.30,
14.45 och 15.00 avgår
guidade turer. 25 maj Kl 14,
samling i Stenbrottet.
Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
23 maj)

FORTS PÅ SIDAN 40

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

Varför inte ringa
Sveriges största mäklare?
FÄRINGSÖ SVARTSJÖ

EKERÖ HELGÖ
Accepterat pris: 1 700 000 kr

2 rok, varav 1 sovrum
Boarea: 60 kvm
Tomt: 2 785 kvm Natur/skogstomt
Byggt: 1961, ombyggt 1988
Adress: Kaggeholmsvägen 77
Visas sön 26/5 11.00-11.45
och mån 27/5 17.30-18.00

Stor trivsam tomt på vackra
Helgö! På tomten står ett hus om
60 kvm med v-rum med öppen
spis, sovrum, dusch, wc och kök.
Vackert sluttande trädgårds/
naturtomt med ett fristående
garage. Planerat kommunalt VA
2014/2015. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3497.

EKERÖ BRUNNA
Accepterat pris: 1 700 000:-

Boarea: 106 kvm
Avgift: 6.076:-/mån
Adress: Tomtbacksvägen 6
Visas sön 26/5 13.00-13.45
och mån 27/5 18.00-18.30

Accepterat pris: 2 550 000:-

4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 110 kvm, biarea: 20 kvm
Tomt: 3 891 kvm Naturtomt

Totalrenoverad 5:a med
toppenläge i området! Smarta
lösningar i kök och badrum.
Vardagsrum är avdelat för
ytterligare ett rum på entréplan.
Utgång till trädäckad stor altan
med sol hela eftermiddagen och
kvällen. Tre sovrum samt
nyrenoverat duschrum på övre
plan. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3537.

Byggt: 1700-tal, troligen senare delen
Adress: Svartsjö Djurgård 1
Visas sön 26/5 11.00-12.00

På historisk mark ligger denna gamla arbetarbostad från sent 1700-tal, som den senaste tiden har
använts som fritidshus. Underbar idyll inbäddat av syréner och fruktträd. Huset rymmer 2 stora sovrum på
övre plan samt kök, sällskapsrum och matsal på entréplan, samt en ljuvlig punchveranda! Visst
renoveringsbehov. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-3211.

EKERÖ SANDUDDEN

EKERÖ SANDUDDEN
Fast pris: 5 890 000:-

Fast pris: 5 045 000:-

7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 001 kvm Sluttningstomt
Adress: Tallåsen 9, 11 och 13

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

Visas sön 19/5 15.00-16.00

Visas sön 19/5 15.00-16.00

Högst upp i Västra Sandudden
bygger C4-hus rymliga villor om
198 kvm i två plan. Vardagsrum
och kök i öppen planlösning på
övre plan med stor terrass och
utsikt! Ett bra alternativ för den
stora familjen med 5 st sovrum
och två badrum. Några minuters
promenad till buss, skola och
förskola. Endast 3 st kvar!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3371.

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

FÄRINGSÖ STENHAMRA
Fast pris: 4 590 000 kr

Accepterat pris: 2 200 000:-

Adress: Sanduddsvägen 48-60

6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 135 kvm
Tomt: 216 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 146 kWh/kvm år
Byggt: 1970
Adress: Klevbergsvägen 127

Visas sön 19/5 15.00-16.00

C4-hus bygger moderna
nyfunkishus om 153 kvm i två
plan på Sanduddsvägen. Smart
planlösning med möjlighet till 5
sovrum. Kök och vardagsrum i
öppen planlösning och två
badrum. Nära till den anlagda
dammen i området, skola,
förskola och busshållplats.
Endast 6 st kvar i Sandudden av
denna modell. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3294.

Gavelhus med tomt ut mot
allmänning. Huset är i behov av
renovering, här finns möjlighet att
skapa sin egna stil. Mycket bra
läge i området med solig
innergård samt uterum i väster.
Trädgård runtom huset med häck
mot gångvägen. Garage i länga.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3524.
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Pendelbåt finns med i budget
EKERÖ | En pendelbåt mellan Ekerö och Stockholm
city kommer ytterligare ett
steg närmare sitt förverkligande när landstingsalliansens budget för 2014 nu är
klar. Där finns pendelbåtslinjen med och nu påbörjas
förhandlingarna om detaljerna på allvar.
– Detta inriktningsbeslut välkomnas självfallet, eftersom
vi politiskt har verkat aktivt
för denna utveckling sedan
Ekerö kommuns förslag avslogs för några år sedan. Då
valde man bort denna möjlighet till arbetspendling,
trots att ﬂer människor bor
och verkar kring Mälarens
stränder, jämfört med de
samhällen som är belägna vid
Saltsjön, säger Leif Kåsthag,

planeringssamordnare
på
kommunledningsstaben.
Han beskriver pendelbåtslinjen som en viktig del av de
trimningsåtgärder som han
ser som helt nödvändiga för
att avlasta Ekerövägen, i samband med breddningen till
fyra körfält.
Förhoppningsvis
kan
linjen komma igång redan
under hösten 2014 tror Karl
Henriksson (KD), traﬁknämnden i Stockholms läns
landsting.
Han är en av dem som drivit
frågan framåt i landstinget.
– Alliansen vill så snabbt
som möjligt starta pendelbåtstraﬁk mellan Ekerö och
Gamla stan. Ekerö behöver
en förbättrad kollektivtraﬁk som ger minskad sårbar-

het och avlastar trängseln på
Ekerövägen mot Brommaplan, säger han.

”Alliansen vill så
snabbt som möjligt
starta pendelbåtstrafik mellan Ekerö
och Gamla stan”

– SL kommer därför att få
i uppdrag att inleda förhandlingar
med
Ekerö
kommun och Trafikverket
för att pendelbåtstrafiken
ska kunna starta så snabbt
som möjligt. Förutom att
säkerställa
Trafikverkets
finansiering behöver kopplingen till övrig kollektiv-

trafik ordnas, så att det blir
så smidigt som möjligt att
resa med pendelbåtarna,
fortsätter han.
På Ekerösidan är det ”ångbåtsbryggan” norr om Ekerö
centrum som ska användas
för angöring för pendelbåtarna och det blir kommunens
ansvar att medverka med investeringar av mindre omfattning, för att skapa en fungerande på- och avstigning.
– Det blir nog vår sak att
bygga cykelstall i strandområdet, iordningställa information om anslutande traﬁk
till exempel. Eftersom Gula
paviljongen vid infartsparkeringen nu har rivits, blir
det även ett kompletterande
utrymme för ﬂer bilplatser,
konstaterar Leif Kåsthag.

Nedanför Ekerö centrum vid kanalen finns den plats som anses mest
lämpad för att bli angöringsplats för den pendelbåt som nu tycks bli
verklighet.
Foto: Lo Bäcklinder

Inne i Stockholm är det Gamla stan som bedöms vara den
lämpligaste angöringsplatsen. Där pågår idag bygget av
Citybanan, men om det går
planenligt bör den delen som
påverkar detta projekt vara

klar till hösten 2014.
Den 11 juni håller landstinget sina budgetförhandlingar och då väntas budgeten antas.
LO BÄCKLINDER

Ny bussförbindelse mellan Ekerö och Flemingsberg
EKERÖ | För att underlätta kollektivt resande
mellan Mälaröarna och
Stockholms södra delar
planeras nu en busslinje
som går hela vägen från
Ekerö till Flemingsberg.
– SL kommer inom kort få
ett uppdrag att undersöka
möjligheterna för att starta

en ny snabbussförbindelse
mellan Ekerö och Flemingsberg som använder färjetrafiken vid Ekeröleden. Om
SL-trafiken börjar använda
vägfärjan för busstrafiken
kan restiden förkortas med
upp till 50 minuter enkel
resväg, säger Karl Henriksson (KD), Trafiknämnden,
Stockholms läns landsting

med anledning av att alliansens budgetförhandlingar
för 2014 är färdiga.
Avståndet mellan Ekerö centrum och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
via vägfärjan är omkring 10
kilometer. Reser man istället
via Brommaplan är resan 32
kilometer lång.

– Det är orimligt att låta resenärerna från Ekerö fortsätta att ta omvägen över
Brommaplan och T-centralen när de ska ta sig till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, som är
en av Stockholmsregionens
största arbetsplatser, anser
Karl Henriksson.
Förutom sjukhuset finns

även ett stort universitetscampus med Södertörns
högskola, Karolinska institutet och en filial till
Kungliga tekniska högskolan samt en mängd andra
arbetsplatser. Dessutom är
Flemingsberg en viktig bytespunkt till pendel-, regional- och fjärrtågstrafiken.
Färjetrafiken
mellan

Ekerö och Slagsta är en betalfärja som Trafikverket
driver på uppdrag av Ekerö
kommun. Kommunen har
erbjudit SL att avgiftsfritt
resa med sina bussar ombord på vägfärjorna.

LO BÄCKLINDER
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Skräddarsydda fönster, dörrar och portar
Telefon: 08 225 228 / info@dofab.se / www.dofab.se

Mors dag!
Grattis alla mammor! Världens bästa mamma är
värd all uppskattning hon kan få. Därför har vi
fyllt på med allt som du behöver för att
uppvakta henne på Mors dag.
Ps. Sätt på en maskin tvätt och ﬁxa maten.
Det gör en mamma glad!

Mammor på ICA Supermarket Tappström
Madeleine, Ulrika, Johanna, Malin och Vicky.

 


Från delin!
Fransk-/Krämig
potatissallad

/hg

Vårt eget kök.

Från delin!

Jfr pris 79:00/kg.

Rostbiff

 


Bröderna Nilsson.
Grillad och vinmarinerad.
Jfr pris 199:00/kg.

/hg

 




/st

Prova smakrika sorter!
Delikatesspotatis
Swegro. 1 kg. Amandine,

 


/kg

Bästa grillspettskorven!

/st

mandel, cherie, asparagus.
Jfr pris 14:90/kg.

Biff
Scan.

Cocktail-chorizo
Gourmetgruppen. 400 g.

5 för

 

PS. Glöm inte
tvättmedlet!
Tvättmedel

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

Via. 750 g/920 ml.
Jfr pris 1:00–0:36/tvätt.

Priserna gäller vecka 21 t o m söndag 26/5-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Åtgärder för Tappströmsbron
TAPPSTRÖM | Inom loppet
av en vecka, spärrades trafiken av tre gånger på grund
av att Tappströmsbron inte
gick att passera. Irritationen
är stor från såväl medborgare som kommunledning.
Kommunstyrelsens ordförande skrev ett öppet brev
till Travikverkets regionchef
med uppmaningen att bron
inte längre ska öppnas för
båttrafik.
– Vi tar naturligtvis allvarligt
på det som har skett. Bron
är i grunden i ett ganska gott
skick. Det har varit en särskild
komponent som vi har haft
problem med. När det nu har
hänt ﬂera gånger inom loppet
av en vecka, har man bestämt
att göra en särskild teknisk
genomgång för att se till att
allt fungerar, berättar Helena

Sundberg, regionchef på Traﬁkverket.
Det som har skett är att när

bron har gått ned och ligger i
rätt läge, säger signalsystemet
att bron ändå inte gör det. Signalsystemet återkopplar till
den som ska sätta igång traﬁken och den personen sitter i
tornet på Nockebybron.
– Därför har denne person
inte möjlighet att kontrollera
om bron har stängts korrekt,
trots att signalsystemet säger
något annat. När signalen når
honom, vet han inte om det
beror på att bron inte är nere
eller om det är fel på signalen. Han kan naturligtvis inte
chansa på att allt är okey med
bron, förklarar Helena Sundberg.
Traﬁkverket har nu gjort en
teknisk genomgång och man

har löst felet med en tillfällig urkoppling. Arbete med
att få till stånd en permanent
lösning pågår. En brotekniker
ﬁnns på plats, inledningsvis
under de första 20 öppningarna.
– Denna tekniska expert
kan kontrollera om bron har
lagt sig i rätt läge. Det innebär
också att om samma fel uppstår med signalsystemet trots
den tekniska genomgången,
då har vi en backup med denne tekniske expert som ﬁnns
vid bron och kan lösa problemet snabbt.
Den

manuella backupen
kommer att ﬁnnas under en
övergångsperiod för att säkra
att det inte är ett kvarvarande
problem. Skulle det vara så att
felet sker en gång till, kommer Travikverket att träffa

Sjöfartsverket och begränsa
öppettiderna för bron. Sjöfartsverket är de som klassiﬁcerar vad som är allmänna farleder och Tappströmskanalen
är en sådan.
– Vi behöver diskutera
med Sjöfartsverket vad som
är rimligt för både farleden
och för vägtraﬁken. Vi måste
också göra en samhällsnyttig
avvägning och inte bara titta
på fritidsbåtarnas behov.
Om det hela leder till att
öppettiderna för bron begränsas, kommer det att handla
om ganska rejäla inskränkningar. Exakt hur mycket vågar man inte säga ännu.
Som det ser ut i dagsläget är
det en paus i öppningstiderna
under morgon- och eftermiddagsrusningen på tre timmar
vardera. På eftermiddagen
är sista öppningen före paus

klockan 15.30. Tiderna är anpassade så att bron inte ska
öppnas när det är som mest
traﬁk. Men när den kärvade
klockan 15.30, då kom det
att påverka rusningstraﬁken
eftersom den hann komma
igång innan bron var i funktion igen.
Det är många mälaröbor
som tröttnat på Tappströmsbron och i denna tidning föreslår en insändarskribent
att bron ska svetsas igen. Så
småningom kommer förmodligen bron att ersättas av
en ny, men det blir först när
Ekerövägen ska byggas om i
samband med byggnationen
av Förbifart Stockholm.
Men till dess återstår att se
vad som kommer ut av den
manuella kontrollen vid broöppningarna.

– Vi följer detta aktivt och gör
ytterligare åtgärder om det
blir indikationer på fel, avslutar Helena Sundberg.
– Nu vidtar ju Traﬁkverket
olika åtgärder för att säkra
driften av bron och då tycker
jag att vi får avvakta och se
om det kommer att fungera
på ett acceptabelt sätt. Gör det
inte det, måste man från Traﬁkverkets och Sjöfartsverkets
sida, begränsa öppningstiderna på det sätt som Traﬁkverket nu själva föreslår. Men
nu är Traﬁkverkets intention
tydlig att en gång för alla säkra
bron. Därför får vi ge dem tid
till att hålla vad de har lovat,
kommenterar Peter Carpelan
(M), kommunstyrelsens ordförande.

EWA LINNROS


ÖPPET BREV TILL TRAFIKVERKETS REGIONCHEF
Hej Helena!
Återigen har Tappströmsbron fastnat i uppfällt läge. I torsdags den 25 april i eftermiddagsrusningen fastnade den efter
en broöppning och förblev i öppet läge ca 2 timmar och idag
fastnade den ånyo men under en kortare tid. Detta har medfört att samfärdseln till kommunen stoppats i princip helt.
Vår egen färja, Ekeröleden, kunde givetvis endast marginellt
kompensera för den avstängda Ekerövägen. För något år
sedan hände samma sak med Tappströmsbron och Ekerö
kommun begärde då av er att bron inte längre skulle öppnas
så länge Trafikverket inte kan garantera funktionaliteten hos

eller skolan ytterligare timmar skapar en otrygghet som inte
är acceptabel. Det är inte längre rimligt eller försvarbart att
öppna Tappströmsbron för båttrafik eftersom ingen kan garantera att bron senare går att stänga med de konsekvenser
det medför dels för samhällsviktiga funktioner och kostnader, dels för den enskilde Ekeröbon.
Med hänvisning till den uppkomna situationen med Tappströmsbron kräver jag på Kommunstyrelsens vägnar och på
Ekeröbornas vägnar att bron inte längre öppnas för båttrafik.
Med vänlig hälsning Peter Carpelan
Kommunstyrelsens ordförande Ekerö kommun

bron. Detta tillbakavisades då av er med hänvisning till att
Tappströmkanalen är en farled.
Situationen har nu blivit helt oacceptabel. Samhällsviktiga
funktioner såsom räddningstjänst och ambulansverksamhet kan inte längre upprätthållas och garanteras, med risk
för liv och säkerhet för medborgarna. Vidare så innebär
broöppningen att all trafik för Ekeröborna som är på väg
till eller ifrån sina arbeten eller för att hämta barn på dagis
och skolor, riskerar att stoppas och försenas i timmar. Att
föräldrar i sin vardag nu känner en osäkerhet om man kan
hämta barnet i rimlig tid eller om barnet blir kvar på dagis
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Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 26 MAJ
Sammanlyst till Ekerö kyrka 11.00
MÄSSA I BLOMNINGSTID
SÖNDAG 2 JUNI
Adelsö kyrka kl 11.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST – LIVETS
DJUPA MENING, Mårten Mårtensson,
orgel: Gudrun Pettersson

Heliga Birgitta

KONSERTER

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 22 MAJ
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA Karin Frödinger
SÖNDAG 26 MAJ
Ekerö kyrka 11.00
MÄSSA I BLOMNINGSTID
Jonas Gräslund, Ekerö Barnkörer
Helena Hansson, Marie Björnvad
Blomningsfest i Hembygdsgården
ONSDAG 29 MAJ
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA I TAIZÉTON, Jonas Gräslund,
Ekerö kyrka 19.30
GOSPELKONSERT
SÖNDAG 2 JUNI
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA Jonas Gräslund,
Infjärdens kyrkokör, dir: Eva Edström,
orgel: Kerstin Baldwin
19.00 SOMMARKONSERT
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST – BIBLIOLOG
Jonas Gräslund, orgel: Gudrun
Pettersson

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING
LÖRDAGAR KL 12.00-13.00
25/5 Om det andliga i musiken –
kyrkomusiker Jonas Lundahl och
Christian Appelsved samtalar.
1/6 Sommaravslutning.

ONSDAG 22 MAJ
Timmermannens kapell 18:30
VECKOMÄSSA Lars Brattgård
SÖNDAG 26 MAJ
Sånga kyrka 11:00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD Juris
Ozolins
SÖNDAG 2 JUNI
Färentuna kyrka 11:00
GUDSTJÄNST Lars Brattgård
Skå kyrka 18:00
FÖRSOMMARKONSERT. Färingsö
kyrkokör, Hägerstens vokalensemble,
Ulla-Britt Åkerberg & Jonas Lundahl
dirigenter

LOVÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 22 MAJ
Lovö kyrka 19.00
VÅRKONSERT
SÖNDAG 26 MAJ
Drottningholms slottskyrka 16.00
HÖGMÄSSA Christer Kivi, Boo Kapella,
dir: Marianne Ribbing, orgel: Leif Asp
SÖNDAG 2 JUNI
Klockstapeln Lovö kyrka kl 11.00
FRILUFTSGUDSTJÄNST
Christer Kivi, musik: Leif Asp

Det strömmar skön musik från en Mälarökyrka ...
Orgeln i Hilleshögs kyrka är inbyggd i ett linneskåp från 1700-talet.

Onsdag 29/5 kl 19.30 i Ekerö kyrk

L
E
P
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GO
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Orgelmästare på besök
I år är det premiär för en ny sommarmusikföreteelse –
Färingsö orgeldagar. Gästande organister är orgelprofessorn Johannes Landgren och tidigare domkyrkoorganisten
Mats Ericson som spelat orgel på Nobelfestligheterna.
– Vi har väldigt ﬁna och tidstypiska orglar i våra kyrkor
och då är det kul att bjuda hit riktigt duktiga organister,
säger Rickard Backlund organist på Färingsö.
Kommer du ihåg den gamla schlagern Mälarökyrka? Den
handlar om en pojke som sitter och övar i kyrkan på
natten och musiken strömmar ut genom dörrarna i den
ljumma sommarkvällen. Bach blandas med Beatles och
mycket annat.
– Det är lite av den känslan vi vill återskapa säger
Lars Holm som varit kyrkomusiker i Färingsö församling och som kommer att spela en av kvällarna. Jag
växte upp med Rolling Stones, Beatles och de grupperna. Det är ju musik som jag gillar fortfarande, fortsätter han.
Fyra kvällar med olika program
Fyra kvällar och fyra konserter med fyra olika organister, lyder programmet. Musiken som ska spelas kommer från
flera olika århundraden. Förutom Lars Holm och Rickard
Backlund kommer orgelprofessorn Johannes Landgren samt
förre domkyrkoorganisten i Västerås Mats Ericson som tidigare spelat vid Nobelprisutdelningarna.
Välkommen till sista versen i sången Mälarökyrka: ”Då vill
han att dom kommer från gård och från stuga, då ska han
spela upp för dem på nytt sin kvällskonsert. Då börjar han med Beatles
och slutar med fuga och alla ska då tycka båda lika vackra är!”
Lars Holm
Johannes Landgren
Mats Ericson
Rickard Backlund

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

LOVÖ KYRKA ONSDAG 22 MAJ
19.00 VÅRKONSERT Lovö kyrkas kör, solist: Klara Valkare tillsammans med Svenska
Psalmjazztrion: Jonathan Fritzén - piano,
Martin Östholm - bas, Niklas Bodin - slagverk, dirigent: Leif Asp

Program: Ons 24/7 Lars Holm i Hilleshögs kyrka, tor 25/7 J Landgren i Skå kyrka,
fre 26/7 Mats Ericson i Färentuna kyrka, lör 27/7 Rickard Backlund i Skå kyrka,
sön 28/7 orgelmässa i Skå kyrka med Rickard backlund och Lars Brattgård präst.

FÄRINGSÖ FÖRSAMLINGS STORA säsongsavslutning
med grillfest. Alla våra olika grupper och verksamheter
samlas i församlingsgården i Stenhamra för att visa vad
man håller på med, sjunga tillsammans och grilla god
mat. Trevligt och kul för alla åldrar.

Onsdag 22 maj 18.00
Stenhamra församlingsgård
KYRKOGÅRDENS DAG - Söndagen den 2 juni
inbjuder Kyrkogårdsförvaltningen till Kyrkogårdens
dag. Information från begravningsverksamheten.
Kaffe med tilltugg.

Söndagen den 2 juni
12.30- 16.00 på Adelsö,
Munsö, Ekerö och Lovö
kyrkogårdar

K

SAMUEL
LJUNGBLAHD

EKERÖ KYRKA
ONSDAG 29 MAJ
19.30 GOSPELKONSERT
Ekerö Gospel, gästsolist: SAMUEL
LJUNGBLAHD, Daniel Stenbaek - piano,
Hanna Ekstedt - dirigent, Magnus
Ahlgren - bas, Oscar Eriksson - trummor,
Entré: 100 kr. Förköp på expeditionen,
Ekebyhovskyrkan
EKERÖ KYRKA SÖNDAG 2 JUNI
18.00 SOMMARKONSERT
Ekerö kyrkokör, Boo Egebjer - barytonsaxofon, dirigent: Kerstin Baldwin
SKÅ KYRKA SÖNDAG 2 JUNI
18.00 FÖRSOMMARKONSERT
Försommarkonsert med musik av Elisabeth
Hermodsson, J Brahms och O Lindberg
mﬂ. Färingsö kyrkokör, Hägerstens
vokalensemble, Ulla-Britt Åkerberg & Jonas
Lundahl dirigenter.
Presentatör: Camilla Lundberg.

“Smått och gott”
TISDAGAR

Ekebyhovskyrkan 19.00
Stickcafé
Klockargården Lovö 19.00
Öppna samtal - låga trösklar, högt i tak

ONSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 08.30
Meditation enligt zazen metoden

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 12.00
Sopplunch
Stenhamra församlingsgård 18.00
Torsd 23/5 Gudstjänstförberedelse
Söndag 26 maj
Ekerö kyrka 11.00 Mässa
i Blomningstid
Vandring i äppelallén till
Ekerö Hembygdsgård.
BLOMNINGSFEST
med servering,
lotterier, blomförsäljning och
spelmansmusik.

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

142KVM Ekerö Sommarstad, Berghagsvägen 10

96KVM Färingsö Stenhamra, Blåsbacksvägen 41

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

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1982 Boarea: 96 kvm
Rum: 4 Avgift: 5 471 kr/mån
Energideklaration: 114 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 350 000 kr

178KVM Färingsö Färentuna, Enbybacken 8
Typ: Villa Byggår: 1974 Boarea: 158 kvm
Biarea: 20 kvm Rum: 7 Tomt: 3 615 kvm
Energideklaration: 121 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 375 000 kr

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

Typ: Villa Byggår: 2011 Boarea: 215 kvm
Rum: 8 Tomt: 1 601 kvm
Energideklaration: 115 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 990 000 kr

154KVM Färingsö Stenhamra, Galtuddsvägen 4
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 995 000 kr

96KVM Färingsö Hilleshög, Hillersjöbacken 6
Typ: Villa Byggår: 1947/2004/2008 Boarea: 96 kvm
Rum: 4 Tomt: 1 963 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 1 475 000 kr

215 KVM Färingsö Skå, Enlundavägen 24

95 KVM Färingsö Skå, Eriksbergs Gårdsväg 3
Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 95 kvm
Rum: 4 Tomt: 1 675 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 395 000 kr

49KVM Ekerö Munsö, Korpvägen 4
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 450 000 kr

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

Typ: Fritidshus Byggår: 1964 Boarea: 35 kvm
Biarea: 14 kvm Rum: 3 Tomt: 2 442 kvm
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 250 000 kr

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

102 KVM Färingsö Ricksättra, Krevadvägen 2
Typ: Villa Byggår: 1992 Boarea: 92 kvm
Biarea: 10 kvm Rum: 4 Tomt: 3 127 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

97KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 1
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 425 000 kr

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

Typ: Bostadsrätt 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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 750 000 kr

111KVM Ekerö Sundby, Östra Grindstugan
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 390 000 kr

Typ: Villa Byggår: 1700-tal, -86, -99/-00 Boarea: 94 kvm
Biarea: 17 kvm Rum: 4 Tomt: 2 875 kvm
Energideklaration: 118 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 895 000 kr

96KVM Ekerö Sandudden, Parkdammsvägen 5

187KVM Färingsö Stenhamra, Ramundvägen 20

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 495 000 kr

100KVM Färingsö Skå, Säby Utjords Väg 2
Typ: Villa Byggår: 1947 + 2008 Boarea: 60 kvm
Biarea: 40 kvm Rum: 3 Tomt: 2 145 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 800 000 kr

126KVM Ekerö Väsby, Senapsvägen 5
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 850 000 kr

Typ: Radhus Byggår: 1969 Boarea: 126 kvm
Rum: 5 Tomt: 179 kvm
Energideklaration: 101 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 500 000 kr

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

96KVM Ekerö Färingsö, Skiftesvägen 6

160 KVM Ekerö Helgö, Solidusvägen 3

Typ: Villa Byggår: 2008 Boarea: 96 kvm
Visning: Kontakta mäklaren!
Biarea: 140 (garage/verkstad) kvm Rum: 4 Tomt: 2 307 kvm
Energideklaration: 68 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se
Accepterat pris: 2 950 000 kr

Typ: Villa Byggår: 1973 Boarea: 108 kvm
Biarea: 52 kvm Rum: 4 Tomt: 2 744 kvm
Energideklaration: 62 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

266KVM Ekerö Närlunda, Solvägen 3

94KVM Ekerö Brunna, Tomtbacksvägen 24

Typ: Villa Byggår: 1970 Boarea: 131 kvm
Biarea: 135 kvm Rum: 6 Tomt: 992 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: kr

181KVM Ekerö Skärvik, Ledungsvägen 16
Typ: Villa Byggår: 2002 Boarea: 146 kvm
Biarea: 35 kvm Rum: 6 Tomt: 1 022 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

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

Accepterat pris: 3 925 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 700 000 kr

155 KVM Ekerö Träkvista, Vävnadsvägen 16
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 250 000 kr

172KVM Färingsö Vendeludd, Vendeluddsvägen 159
Typ: Villa Byggår: 2001 Boarea: 172 kvm
Rum: 6 Tomt: 1 958 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1992 Boarea: 94 kvm
Rum: 4 Avgift: 5 584 kr/mån
Energideklaration: 52 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Typ: Villa Byggår: 1961 Boarea: 151 kvm
Biarea: 4 kvm Rum: 6 Tomt: 557 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 495 000 kr

166 KVM Ekerö Knalleborg, Knalleborgsvägen 7A

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 275 000 kr

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

Typ: Villa Byggår: 1975 Boarea: 116 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 6 Tomt: 185 kvm
Energideklaration: 42 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 850 000 kr

Vi stöder Läkarmissionens arbete i Moçambique där utsatta
barn får möjlighet att rehabilitera sig i en trygg miljö.
När vi sålt din bostad skänker vi pengar i ditt namn till
detta projekt. Välkomm
men in så berättar vii mer!!

maklarringen.se/litebattre
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Rusta dig för
årets trädgårdsarbete!
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Mälaröpartiernas årsmöten
Ekerö arbetarekommun
Den 24 mars höll Ekerö arbetarekommun årsmöte i Adelsö
hembygdsgård. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar
fördes en diskussion kring Socialdemokraternas framtidstrategier med Lotta Håkansson Harju från partidistriktet. Till ny
ordförande för Ekerö arbetarekommun valdes Hanna Svensson.

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

På bilden från vänster: Karl Löfvenberg, Kerstin Hägg, Per
Sjödin, Hanna Svensson, Johan Hammarström, Liisa Öden
Vento, Abdirahim Mahamoud, Christina Almlöv, Margit
Hammarström.

5.100:-

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna på Mälaröarna har haft årsmöte. Till
ordförande valdes Christina Blom Andersson och till 1:e vice
ordförande Thomas Swenson. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar diskuterades högaktuella politiska spörsmål.
På bildens bakre rad från vänster: Johan Werner, Peter
Östergren, Sivert Åkerljung,
Främre raden: Christina Blom Andersson och Lena
Samuelsson.

22.900:-

På bilden saknas Thomas Swenson.

Ö-partiet
På Öpartiets årsmöte den 25 april i Närlundaskolan valdes
en ny styrelse. Till ordförande återvaldes Berth Fransson.
Ekerös framtidsfrågor dominerade mötet.
Husqvarna Rider 111B5
Husqvarna RIDER åkgräsklippare med bästa framkomlighet!
Midjestyrd, 5 vxl, 85cm klippbredd!

Översta raden från vänster: Ulf Jansson, Lars Hjertstedt,
Linus Forslid, Elaine Adlertz, Bernt Richloow, Tommy
Svensson.
Nedre raden från vänster: Berth Fransson, Desirée Björk,
Ylva Forslid, Inger Blomberg.
På bilden saknas Robert Oberascher.

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

ÅNGBÅTSMUSIK

12.900:-

från
Ekerö och Färingsö

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

2.900:-

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

1.890:-

LÖR 8 JUNI

Frank Sinatrakryssning
En helkväll med de skönaste hitsen från
Frank Sinatras karriär med Sveriges egen Frank:
Patrik Stenberg och hans tiomannaband.

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

Följ med på en musikkryssning i Mälaren från din brygga – på bekvämt
gångavstånd hemifrån! I 1:a-klassmatsalen på övre däck med den
fantastiska utsikten serveras middag med bl a den klassiska ångbåtsbiffen. Vi har även ett erbjudande med skärgårdstapas – serverat
en trappa ner i försalongen och vår Musiklåda för picknick på däck.
Avgångstider: Ekerö Centrum kl 18.00 och Stenhamra kl 18.45.
1:a klassbiljetten kostar 425 kr och har ett värde av 200 kr som dras
av på varmrättspriset. Försalongsbiljetten kostar 350 kr och Musiklådan 320 kr. En musikbiljett kostar 225 kr.

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

Biljetter bokas på
www.blidosundsbolaget.se
eller 08-24 30 90.

PENSIONÄRS
TAXA

15 %
lägre
på ordinare
taxa
för Er på
Mälaröarna

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Högt soligt läge med vy över Mälarvik. Nyskickskänsla...

EKERÖ GÄLLSTAÖ - BOKVÄGEN 7C

Fantastiskt läge på höjd med panoramavy och solnedgången rakt in i huset. Belägen på återvändsgata med
utsikt mot Mälaren som gör läget svårslaget. Nybyggt 2006 ger genomgående toppskick. Vackert tomt på
"platå" och trädgård som vårdats med omsorg. Naturskönt läge på Solsidan på populära Gällstaö...

Pris 6.475.000 kr / bud Kvm 168
Visas Sön 19/5 14.00-15.00 & tis 21/5 18.00-18.45
Ekerö 08-560 304 22

Ekerömäklaren
med nöjdare kunder!
Säljtankar? Kontakta oss för en kostnadsfri värdering
samt tips och goda råd. Låt oss göra din försäljning till
en bästsäljare!
Välkommen att bli nöjd du också!

SANDUDDEN - SANDGRÄND 3
Mälarnära villa i bästa skick. Barnvänligt läge...
Pris 3.750.000 kr Kvm 120
Visas Sön 26/5 14.00-14.45 & tis 28/5 18.00-18.30
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 133 kWh/m², år

NÄRLUNDA
SLÄNTVÄGEN 3

ÄLVNÄS
KOLTRASTVÄGEN 15

Vacker tomt i högt läge med
Mälarutsikt. 1.578 kvm stor.
Barnvänligt nära badstrand,
skola, dagis. V/A betalt.

Bedårande Mälarvy! Egen
trappa från tomten ner till
strandkanten...

Pris 3.350.000 kr / bud
Visas Ring för info
Ekerö 08-560 304 22

Pris 4.950.000 kr / bud
Kvm 163 Visas Visningar
pågår. Ring för info.
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 96 kWh/m², år

MUNSÖ UTHOLMEN
MUNSÖ-NORRBY 4:10 &
4:11 UTHOLMSVÄGEN
Två tomter i vackert lantligt
läge mot väster. 1.788 resp.
2.071 kvm stora. Ring
mäklaren för mer info.
Pris 650.000 kr & 750.000 kr
Ekerö 08-560 304 22

www.husmanhagberg.se
Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1 invid Träkvista Torg. Tel 08 - 560 304 22

MUNSÖ DRAKNÄS
DRAKNÄSVÄGEN 41
Fint renoverad villa på stor
styckningsbar tomt i
Mälarnära läge.
Accepterat pris 3.295.000 kr
Kvm 100 Visas Visningar
pågår. Ring för info
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 159 kWh/m², år
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En fältare har blivit två
KOMMUNEN | Efter att
ha varit ensam på posten
en tid har nu kommunens
fältassistenter sedan två
års tid, Johan Bratås, fått
en kollega vid sin sida.
Med en bakgrund som
fritidsledare och polis har
Maria Hjalmarsson många
viktiga infallsvinklar på
arbetet.
– Jag har alltid velat jobba
med ungdomar och det var
därför jag sökte in till polisskolan när jag var 37 år efter
att ha jobbat många år som
fritidsledare bland annat i
Ekebyhovsskolan.
Sedan
har det av olika anledningar
inte blivit så mycket jobb direkt med ungdomar som jag
hade velat och därför nappade jag när jag fick chansen
till det här jobbet, berättar
Maria Hjalmarsson, som
tillträdde sin tjänst för en
dryg månad sedan.
Nu är hon och Johan Bratås

i full gång med att försöka
hitta en fungerande balans
mellan dagjobb och möjlighet till att besöka skolor
bland annat och att finnas
ute där ungdomarna rör sig
på kvällar och nätter.
– Vi har varit mycket på
skolorna i kommunen. Ätit
lunch med eleverna och
funnits tillgängliga för att

prata lite. Många kommer
fram spontant och frågar
oss vad vi gör, fortsätter
Maria Hjalmarsson.
Svaret på den frågan levererar Johan Bratås blixtsnabbt.
– Vi ska finnas till för
ungdomarna och vara ett
stöd om de behöver. Det
kan till exempel vara om
man har svårt att hitta någon annan vuxen att prata
med, förklarar han.

MÄLARÖARNA | Ett hundratal berusade ungdomar
rörde sig runt på kommunens gator och torg under
valborgsmässoafton.
– Var är alla deras föräldrar,
undrar kommunens fältassistenter Johan Bratås och
Maria Hjalmarsson.

De båda beskriver att de har

tystnadsplikt för att kunna ta
emot förtroende, men liksom
alla andra offentliganställda
har de även en plikt att anmäla om de får reda på händelser eller förhållande som
är straffbelagda eller där barn
riskerar att fara illa.
– Men vi går inte bakom
ryggen på någon utan resonerar oss alltid fram till en
lösning med ungdomen, eftersom det är ungdomarna
som är vårt fokus, säger Johan Bratås.
Redan efter att en månads
arbete tillsammans ser dock
han och Maria Hjalmarsson
att deras tid inte räcker till
för allt som de känner att de
borde hinna med.
– Faktum är att vi knappt
har hunnit till Stenhamra
under den här perioden
eftersom vi har haft fullt

Stökig malborg lkXe
närvarande föräldrar

Maria Hjalmarsson har nyligen börjat arbeta som fältsekreterare efter
att ha jobbat i många år som fritidsledare och polis. Vid sin sida har hon
Johan Bratås som arbetat två år ute bland ungdomarna i kommunen.
Foto: Linda Blanckert

upp på Ekerö. Drömmen
är naturligtvis att vi skulle
vara flera fältare, men det är
också viktigt att föräldrarna
engagerar sig och är ute och
rör sig bland ungdomarna,
poängterar hon.
Hon menar att många föräldrar är för rädda för att
tränga sig på och kränka
sina barns integritet.
– Men som förälder måste
du våga vara jobbig och vara
där ungdomarna är, fortsätter hon.
Både Johan Bratås och
Maria Hjalmarsson är kända

bland ungdomarna sedan
tidigare. Maria har i sitt jobb
som polis på Ekerö närpolis
träffat många och fortfarande stöter hon på personer
som hon lärt känna när hon
jobbade som fritidsledare.
De fortsätter dock att
jobba hårt på att etablera
kontakter med de ungdomar som rör sig mycket ute
på gator och torg och även
att finnas tillgängliga i de
nätforum som ungdomarna
använder sig av.

LO BÄCKLINDER

Efter valborgsmässohelgen
var de båda bedrövade över
den dåliga föräldranärvaron
och att så många ungdomar
var berusade utan att några av
deras föräldrar syntes till.
– Två föräldrar dök upp till
föräldravandringen på Ekerö
och ingen i Stenhamra, berättar Maria Hjalmarsson besviket.
En polispatrull hann med
att både prata med ungdomar
och hälla ut alkohol, såväl
vid brasan i Ekebyhov som
i stenbrottet i Stenhamra
dit ett sjuttiotal ungdomar
sökt sig. Poliserna var sedan
tvungna att fara iväg på larm.
Fältassistenterna var därefter
ensamma med tre väktare i
Stenhamra centrum, där den
största delen av kommunens
berusade ungdomar sammanstrålade under natten.
Maria Hjalmarsson och Jo-

han Bratås ger en eloge till de
två mammor från Stenhamra
som senare under kvällen

spontant kom ut och rörde
sig runt i Ekerö centrum och
Stenhamra samt även Brommaplan för att visa sin närvaro,
men i övrigt var det tomt på
vuxna.
– Det var en jämn berusningsnivå på ungdomarna,
men som tur var behövde vi
inte köra någon till Maria pol.
Men det var säkert många som
kom hem berusade den natten. Det blev även en del gruff
runt Konsum i Stenhamra,
berättar Maria Hjalmarsson.

”Två föräldrar
dök upp till föräldravandringen
på Ekerö och ingen
i Stenhamra”

Både hon och Johan Bratås vill
gärna få till ett samarbete med
föräldrarna och tror att deras
närvaro skulle göra stor skillnad. De menar att många ungdomar efterlyser vuxna som
rör sig i deras miljöer.
– De berättar ofta för oss att
de tycker om att vi ﬁnns i närheten och att vi kan hjälpa till
om något skulle gå snett, säger
Maria Hjalmarsson.
LO BÄCKLINDER

Nu har du hela härliga sommaren på dig att se fram emot ...

ALLTID FASTA PRISER
NÄR DU BOKAR MED VÅR APP
Prisexempel till och från Brommaplan:

TAPPSTRÖM: .5
TRÄKVISTA: .5
GÄLLSTAÖ: .5
STENHAMRA: .5
Gäller en till fyra personer i vanlig bil, dygnet runt, alla dagar.

Mälaröarnas
Företagareförening

40 år!

0ࠫ9/(9=05ࠫ.6;:;69;(;;-09( Mälaröarnas
företagareförening fyller nämligen 40 år. Den 29/8 bjuder vi in samtliga medlemmar till storartad jubileumsfest på Skytteholms slott. Förutom en delikat middag,
blir det som vanligt trevligt mingel och en hel del andra
spännade inslag (mer information om det kommer).
Om du redan är medlem i föreningen, kommer du få en
inbjudan. Därefter anmäler du dig på www.malaroff.se.
Om du inte är medlem, är det där du ansöker om medlemskap. Då är du
naturligtvis också hjärtligt välkommen på jubileumsfesten. Vi återkommer
med information om tider, transport m.m. inom kort. Boka den 29/8 redan nu
– tiden går fort när man har roligt. Vi hörs i sommar. Och vi ses i augusti!

SMS:a Kurir till 72130.
Få appen direkt till din mobil.
Med TaxiKurirs app åker du alltid till fasta priser
räknade på den kortaste vägen. Finns till iPhone,
Android och Windows Phone.

en storartad jubileumsfest! Anmäl dig på: www.malaroff.se.

Upplev
sommaren
i EKERö
centrum
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Vi ses i Ekerö centrum -
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SOM
Sommaren närmar sig och det är tid för examen, bröllop och fest!
Vi har alla sommarens gåvor och maten till festen. Välj bland många
olika butiker och hitta den speciella presenten som alla tycks leta efter.

E K E R Ö

VÄLKOM
Ekerö Blomman

Ekerö Kemtvätt
Ekerö Centrum

Thai Wok
& Sushi –

Ekerö
tobak

CAFÉ

ÖPPETTIDER: Vardagar 10 - 18.30. Lördag 10 - 15
ICA Supermarket Alla dagar
ar 8 - 22
Apotek I Bank I Bibliotek I Blommor I Café, Restaurang & Grill I Djuraﬀär I Frisör I Hobby I Hud- & kroppsvård I Inredning
nredning I Kemtvätt & Skomakeri
Kyrka I Leksaker I Livsmedel I Låsservice I Mäklare I Mode - Herr, dam & barn I Optiker I Polis I Post I Skor I Sport I Systembolag I Tobak/ATG
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Nybildad förening
driver Ekerö bio
EKERÖ | Efter en nystart
vid årsskiftet med ny,
digital teknik är nu Ekerö
bio redo för nästa steg i
utvecklingen. Nyligen bildades föreningen Mälarö Kino
som ska driva biografen
och entusiasmen är stor
bland de filmintresserade
medlemmarna.
En handfull ﬁlmentusiaster
samlades vid det konstituerande mötet som ägde rum
i Fabrikens lokaler.
– Vi får vara respiratorn
som håller igång föreningen
till dess att den kan klara
sig själv, sa Ingrid Rogblad,
verksamhetsansvarig på Fabriken.
– En biograf handlar ju
bland annat om en meningsfull fritid för våra ungdomar
och det är därför som vi tycker att det är så viktigt att få
igång det här, fortsatte hon.
Tills vidare är hon och kolle-

gan Adam Lövin behjälpliga
med att starta föreningen och
söka bidrag, men tanken är
att den ska sköta sig själv så
snart den kommit igång.

Det är alltså medlemmarna
själva som ska sköta ﬁlmvisningar från i höst och även i
viss mån styra utbudet. Tekniken är modern och alla
medlemmar kommer att få
lära sig hur den fungerar.
Sedan är förhoppningen
att man förutom ﬁlmvisningar ska kunna erbjuda
även andra evenemang på
duk. Förslagen på vad som
ska visas är många och även
vilka föreningar man skulle
kunna samarbeta med för att
öka utbudet.

”Man skulle till
exempel kunna visa
opera- och teaterföreställningar”

– Man skulle till exempel
kunna visa opera- och teaterföreställningar eller stora
idrottsevenemang, föreslog
Ingrid Rogblad.
– Bio för daglediga tror jag
kan fungera bra, sa en av de
övriga deltagarna.

Efter en omfattande renovering av Erskinesalen installerades nyaste
teknik för filmvisning. Nu är det dags för nästa steg - att starta en biografförening som ska sköta driften.
Foto: Lo Bäcklinder

– Och med den nya tekniken kan man även visa premiärer och arrangera temavisningar där man får en
chans att klä ut sig, föreslog
någon annan.
Företaget Videvox driver
idag biografen och kommer
även fortsättningsvis att ﬁnansiera annonser, afﬁscher
och liknande. De kommer
även att låta en del av intäk-

terna gå vidare till Mälarö
Kino, vilket gör det möjligt
att erbjuda en smärre ersättning till dem som kommer
arbeta aktivt med att visa
ﬁlm. Videvox använder sig av
den här formen med biografföreningar på många av de
biografer som de driver runt
om i landet.

LO BÄCKLINDER

Ny websida låter unga
möta lokala arbetsgivare
MÄLARÖARNA | Sedan
början av maj finns den
nya internettjänsten Boost
Ekerö som ska hjälpa
kommunens unga att
hitta jobb i sin närmiljö.
Förhoppningen är att den
ska bli en snabb kontaktväg mellan lokala företag
och ungdomar.
– Sidan är sökbar både för arbetssökande ungdomar och
arbetsgivare. Det ﬁnns ett
formulär för ett enklare CV
där du kan berätta om dina
erfarenheter. Som ungdom
kan du vara anonym för dem
som tittar på din proﬁl, berättar Adam Lövin, Fabriken.
I förlängningen är tanken att det även ska vara en
coachingtjänst kopplad till
sidan, men den funktionen
är ännu inte färdigutvecklad.
Adam Lövin tror att sidan kan vara ett bra hjälpmedel för alla de småföretagare som ﬁnns runt om i
kommunen och som under
tillfälliga arbetstoppar kan
behöva få tag i arbetskraft
snabbt. För ungdomarna
menar han att möjligheten
till ett tillfälligt arbete kan
vara avgörande för chansen
att få nästa jobb.
– Får man bara sitt första
jobb får man även referen-

ser och arbetslivserfarenhet
som kan hjälpa en framöver,
säger han.
Sidan som har en lättnavigerad layout är ett resultat av ett samarbete mellan
Fabriken, som drivs av Studiefrämjandet på uppdrag av
kommunen, de lokala företagen Mälaröarnas HR-byrå
och Salabim Communications samt med ekonomisk
stöttning från en av Wallenbergs stiftelser.
– Idén kommer från Peter
Wallenberg som ville fortsätta stödja ungdomarna på
Mälaröarna efter det bidrag
vi ﬁck till ungdomsaktiviteter ur en av Wallenbergs
stiftelse förra sommaren,
berättar Ingrid Rogblad, Fabriken.
LO BÄCKLINDER

Den nya websidan ska länka samman lokala företagare som behöver arbetskraft, med unga jobbsökande.
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NÄR DU BOKAR MED VÅR APP
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Prisexempel till och från Brommaplan:

TAPPSTRÖM: .5
TRÄKVISTA: .5
GÄLLSTAÖ: .5
STENHAMRA: .5
Gäller en till fyra personer i vanlig bil, dygnet runt, alla dagar.
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SMS:a Kurir till 72130.
Få appen direkt till din mobil.
Med TaxiKurirs app åker du alltid till fasta priser
räknade på den kortaste vägen. Finns till iPhone,
Android och Windows Phone.
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CMS SWEDEN

MÖJLIGHETER
I SVERIGE
& MÅNGA FLER
I VÄRLDEN

fri träning

I SOMMAR

- DU VÄLJER VART!

Bli medlem nu så får du:
s &RI TRËNING RESTEN AV SOMMAREN
s ST 4A MED EN VËNKORT
s #-3 TRAVELPASS SOM GËLLER I HELA VËRLDEN

ring

08 - 560 255 50 så ﬁxar vi resten

DE FÖRSTA 100 SOM RINGER FÅR DESSUTOM EN PERSONLIG HÄLSOPLAN!

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

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

Erbjudandet gäller vid tecknande av Clubmedlemskap t.o.m 31/8-2013 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kritik mot bussdepå-planen
FÄRINGSÖ | På kommunens informationsmöte
om bussdepån den 6 maj,
ifrågasatte berörda fastighetsägare och boende i
området den detaljplan som
nu upprättats. Man anser
bland annat att planen
strider mot kommunens
översiktsplan, att den planerade bergsskärningen är
oacceptabel och att planen
är vilseledande och har en
rad felaktigheter.
Den detaljplan för bussdepån
som antogs 2011, upphävdes
av länsstyrelsen. Kommunen ålades att göra en miljöbedömning och inom ramen
för den, också upprätta en
miljökonsekvensbeskrivning där miljöpåverkan skulle identiﬁeras, beskrivas och
bedömas. Detta gjordes och
detaljplanearbete började om
med samråd.
MN:s redaktion har fått
ta del av ett ﬂertal kritiska
synpunkter från sakägare
och redaktionen har träffat
kommunens tjänstemän, för
att be dem bemöta några av
dessa yttranden.
Sakägarna anser att planen
strider mot kommunens
översiktsplan. Man hänvisar
bland annat till följande: ”Bibehållande av landsbygdskaraktären och det öppna
landskapet mellan byar och
bebyggelsegrupper ges högsta prioritet” och säger att
”Genom att spränga bort en
betydande del av berget håller man förvisso delar av det
öppna landskapet fritt men
ingreppet kommer att ruinera den unika landskapsbild
som entrén till södra Färingsö utgör.”
– I kommunens översiktsplan har man tidigt talat om
vilka områden som kommunen ska utvecklas i. Det rör
Ekerö centrum, Stenhamra
centrum, Träkvista torg och
dessutom ﬁnns det en ganska
tydlig poängtering att kommunen också ska utvecklas
på södra Färingsö. För dessa
områden gäller vissa särförhållanden. I övrigt stämmer
det att vi ska behålla och
skydda de öppna landskapet och landskapsbilden så
långt som möjligt. Att ﬂytta
depån har två poänger som
passar in med översiktplanen. Dels kommer det att
utveckla Ekerö centrum och
tätort, dels kommer det att
vara en del av möjligheten att
utveckla södra Färingsö och
Stenhamra centrum, svarar Johan Hagland, chef för
stadsarkitektkontoret.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har gjorts i
vintras, ett olämpligt val av
tidpunkt anser sakägarna,
med hänvisning till att det är
omöjligt att analysera eventuell förekomst av växt- och
djurliv när det ligger ett tjockt
snötäcke.
– Det stämmer att MKB:n
gjordes när det var snö i området. Därför rekommenderade vi att man kompletterar
med en fältkontroll under

vegetationssäsong för att
bedöma eventuella lokala
naturvärden. Detta går att
läsa under första punkten i
avsnitt 5.3 ”Skadeförebyggande åtgärder” på sidan 30
i MKB:n, säger Ola Sjöstedt,
naturvårdsbiolog på Norconsult AB, som har gjort
MKB:n. Denna ﬁnns i sin
helhet på kommunens hemsida.
– Vi kompletterar MKB,
enligt samtliga rekommendationer, svarar Johan Hagland.
Sakägarna efterlyser också
en analys av ﬂera alternativ
till lokaliseringen av depån,
i MKB:n ﬁnns endast ett så
kallat nollalternativ.
– Olika alternativ har utretts i tidigare skeden, vilket
framgår av avsnittet ”Studerade alternativ” på sidan 13
i MKB:n. Beskrivningen av
ett nollalternativ ingår också
i MKB:n i kapitel två, säger
Ola Sjöstedt.
Kommunen har haft en dialog med SL om bussdepån
i över tjugo års tid. Det är
svårt att sammanfatta allt
som skett längs vägen, men
2008 skrevs ett intentionsavtal med SL.
De andra lokaliseringar
som har varit uppe för diskussion men som avfärdats
av olika anledningar har varit Bryggavägen, Västeräng
och Skå industriområde.
Ett planprogram togs
fram 2009. Ett område som
ansågs lämpligt för placering var då norr om Lullehovsbron. Då var planområdet större och idén var att
depån skulle ligga närmast
Troxhammars
butiksby.
Man hade diskussioner med
markägaren men kom inte
fram till en lösning. Sedan
hittade man ett annat läge
där kommunen delvis ägde
mark.
– Anledningen till att
området har krympt är att
vi har haft svårt att komma
överens med fastighetsägare
intill. Att kommunen äger
större delen av marken är
en starkt bidragande orsak
till val av placering, förklarar Jonas Orring, exploateringschef på kommunen.
Sakägarna är starkt kritiska
till den omfattande bergsskärning som krävs för att genomföra detaljplanen.
– Vi vet att det är ett ingrepp i naturen. Det har
gjorts inom ramen för det
tidigare planarbetet som nu
har upphävts. Där ﬁnns det
en landskapsanalys som visar
på vilket sätt man bäst kan bevara landskapsbilden på den
platsen, trots att man gör ett
visst ingrepp. Det vi har tittat
extra noga på är att grundvattnet riskerar att förändras
när man gör bergskärningar.
Vi gör därför en särskild vatten- och dagvattenutredning kring området. Innan
planen är klar kommer vi att
veta konsekvenserna och ta
hänsyn till detta, säger Johan
Hagland.

Sakägarna anser också att illustrationer i detaljplaneförslaget är vilseledande, förskönade och återger planen
med felaktiga proportioner.
– Illustrationen är utförd av
en konsult och i huvudsak är
tanken att det ska vara så realistiskt som möjligt. Man ska
visa hur depån kommer att se
ut och det är inte en försköning. Det här är ett fotomontage som är gjort efter konstens alla regler, säger Johan
Hagland och Jonas Orring
kommenterar:
– En del menar på att tallarna som syns på bergskanten kommer att försvinna.
Det är svårt att säga, men det
kommer att ﬁnnas kvar tallar
bakom bergskanten. (se illustrationen intill, reds anm.)

Området i Enlunda där bussdepån planeras ligga, ser ut så här idag. Bland annat ska berget skäras vilket gör
att många träd försvinner.
Foto: Ewa Linnros

Ytterligare en punkt som

ifrågasätts är hanteringen av
fornlämningar i området.
– Det ﬁnns inga fornlämningar i området som berör
planen. Det har vi konsulterat
med länsstyrelsen. Det ﬁnns
däremot en fornlämning som
ligger strax nordväst om området, men den är avgränsad,
säger Johan Hagland.
– Sedan är det så att en
fornlämning inte hindrar
planen. Hittar man en, stoppas bygget och fornlämningen undersöks, förklarar Jonas
Orring och Johan Hagland
lägger till:
– Länsstyrelsen säger i sitt
samråd med kommunen att
om den är så väsentlig för efterkommande generationer
att det är omöjligt att ta bort
den, då är det en annan sak.
Men då handlar det om fornlämningar som exempelvis
kungagravar.
Beslut om att ta bort en
fornlämning kan inte tas
utan att länsstyrelsen säger ja.
Kritik har riktats mot tjänste-

männen om att dessa hävdar
att de ”bara gör som politikerna beslutat”.
– Planprocessen är en successiv, stegvis förankring
mellan tjänstemän och politiker (se planprocessens olika
steg i faktarutan intill, reds
anm.) Vad vi har gjort är att vi
har tittat på olika alternativ,
talat med SL och pratat med
olika folk. Sedan prövas planläggningen, en plan har tagits
fram som sedan gått till kommunfullmäktige, förklarar
Jonas Orring och fortsätter:
– Vi tjänstemän är verktyget till att förmedla planen till
de enskilda medborgarna. Jag
förklarade på mötet att här får
samhällsintresset ta över från
de enskilda synpunkterna.
– Den tidigare planen som
upphävts, antogs av ett enhälligt fullmäktige. Det var
inget politiskt parti som ens
reserverade sig mot beslutet,
lägger Johan Hagland till.
På samrådsmötet den 6 maj
begärde sakägarna förlängd
remisstid, men de upplevde
att detta önskemål nonchalerades av tjänstemännen.
– På mötet var det inte så
att det avfärdades. Vi sa att
vi skulle undersöka möjlig-

Illustration ur detaljplanen visar samma område såsom man tänker att det kommer att se ut. Bakom byggnationen ses berget. Boende i området anser att illustrationen är förskönande och att bland annat de träd som
syns framför byggnaderna och till vänster på bilden, inte kommer att finnas kvar. Något som inte stämmer,
säger man på stadsbyggnadskontoret.
Illustration: Karavan, arkitektur & landskap

heten att förlänga remisstiden. Det har vi nu gjort och
remisstiden är förlängd till
och med 31 maj, säger Jonas
Orring.
– Det står även fritt att så
länge planprocessen fortsätter, komma in med synpunkter och det även efter avslutad
remisstid. Sedan kommer vi

inte att ha tid att beakta det
som kommer in efter remisstiden och vi kommer framförallt inte att ha tid att bemöta
dem. Senaste tidpunkt att
lämna synpunkter är under
utställningstiden säger lagen, förklarar Johan Hagland
och fortsätter:
– Viktigt är att framhålla

att vi är betjänta av en så stor
dialog som möjligt, vi startar ju om processen nu. Vi är
inte alls låsta utan vill ha in
synpunkter. Det handlar om
en avvägning mellan demokrati, inﬂytande och praktikalitet.
EWA LINNROS

FAKTA PLANPROCESSEN STEG FÖR STEG


>> Planuppdrag – politiskt beslut om ny plan.
>> Program – översiktligt dokument som redovisar utgångspunkter och mål för
planen. Det finns inget krav på att ett program ska tas fram. Ett planprogram kan
behövas när initiativet är av större betydelse och omfattning eller när detaljplanen inte
har stöd i kommunens översiktsplan.

>> Samråd – sakägare, myndigheter, förvaltningar, intresseorganisationer garanteras
insyn och möjlighet att påverka. Inkomna synpunkter sammanställs i en redogörelse
och planförslaget revideras.

>> Utställning eller granskning – Det slutliga planförslaget ställs ut under minst tre
veckor. Efter utställningen/granskningen redovisar kommunen de synpunkter som
kommit in under utställningen och kommunens förslag med anledning av dem. Här
anges också de sakägare som lämnat skriftliga synpunkter senast under utställningen
och som inte blivit tillgodosedda.
>> Antagande – politiskt beslut av kommunstyrelse, kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden.

>> Överklagan –

Endast den som senast under utställningstiden skriftligen framfört
synpunkter som inte tillgodosetts, har rätt att få överklaga detaljplan. Det är länsstyrelsen som prövar om personen som överklagar har rätt till det, om planprocessen har
skett korrekt och prövar den synpunkt som överklagan gällde. Länsstyrelsens beslut
kan överklagas till en mark- och miljödomstol. Mark- och miljödomstolens beslut kan
överklagas till sista instansen Mark- och miljööverdomstolen, högsta instansen för
dessa ärenden är Högsta domstolen.

>> Laga kraft – Planförslag vinner laga kraft tre veckor efter att planen antagits om
ingen ytterligare överklagan hindrar förslaget.

>> Genomförande – Detaljplanen genomförs genom att fastigheter bildas och byggnader uppförs efter att bygglov prövats. Fastighetsbildning och bygglov.
>> Genomförandetid.
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Högre
skidbacke
EKEBYHOV| Ekebyhovsbacken kan komma att
bli högre i framtiden.
Kommunen prövar just nu
en ansökan om en höjning
av skidbacken.
Statdarkitektkontoret
har
fått in en ansökan om förhandsbesked för att höja
skidbacken. Tanken är att
det är massorna från arbetet
med Förbifart Stockholm,
som ska bli material till en ny
backtopp.
– Vi prövar dock bara förhandsbesked för skidbacke
och inte eventuella hamnar.
Dessa prövas av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, berättar Johan
Hagland.
Det är företaget Energyconsulting AB som bland
annat sysslar med snöproduktionsutrustning,
som
lämnat in ansökan till kommunen. Hur själva massorna
ska komma till berget är ännu
inte klart.
– Det ﬁnns en diskussion
med kommunen och Traﬁkverket. Vi har förvissat oss
om att inga transporter av
massorna ska ske med lastbil
på beﬁntliga vägar. Det ﬁnns
lite olika lösningar. Det kan
ske med linbana eller med
pråmar till beﬁntliga hamnar.
Därifrån får man köra massorna med dumpers. (Anläggningsmaskin avsedd för
transport av massor över svår
terräng reds anm.) Det skulle
bli i Jungfrusund, men det är
alldeles för tidigt att säga något ännu, säger Sven Blomqvist från Energyconsulting.

EWA LINNROS

Ekebyhovsbacken kan komma att
bli högre i framtiden, detta med
hjälp av massorna från arbetet
med förbifarten.
Foto: Ove Westerberg

Oro för fortsatt bergtäkt
MUNSÖ | Sand och grus AB
Jehander planerar att ansöka om tillstånd till täkt-,
hamn- och vattenverksamhet och även hantering av
massor vid Löten på Munsö.
Detta oroar de boende i
området.
Innan Jehander kan ansöka
om tillstånd, är samråd det
första stadiet i processen.
En inbjudan har gått ut till
myndigheter och andra som
berörs av den planerade verksamheten.
I området har Jehander
idag ett täkttillstånd som går
ut 1 juni 2015. Nu avser man
att söka nytt tillstånd för
berg- och grustäkt för ytterligare 20 år.
– Ansökan kommer dels att
omfatta en täktverksamhet,
dels hantering av massor från
förbifarten. I det sistnämnda
fallet föreligger det dock en
viss osäkerhet eftersom det
inte är fullt ut beslutat om
förbifartens tillkomst, säger
Jonas Rune, miljökonsult
hos WSP Environmental.
WSP är anlitade av Jehander
för framtagande av underlag
för samråd avseende grusoch bergtäkt med masshantering samt hamn- och vattenverksamhet.
Den täktverksamhet som
pågår idag i området, ger buller och damm och det förekommer också sprängningar.
– Ska det nu utvecklas
ännu mer med oväsen och
damm, kommer våra fastigheter och vi som bor här, lida
skada. Det har vi redan gjort
länge nog. Många har spetsat in sig på att det här ska
ta slut 2015. Blir det ett nytt
tillstånd, kan det också bli
frågan om värdeförsämringar
för vissa fastigheter, säger en
av de boende i området.
I underlaget för samrådet,
beskrivs
verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och
förutsedda miljöpåverkan.
Man har också tagit fram miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Inledande bullerberäkningar
visar att bullerpåverkan från

planerad täkt kommer att bli
mindre än från beﬁntlig verksamhet, om skyddsåtgärder i
form av bullervallar anläggs.
Det kommer också att ske

transporter, men dessa kommer att till 95 procent ske
med båt.
– Att man kan ta bergmaterial till Stockholm med båt
är också en miljöfaktor i det
hela, förklarar Jonas Rune.
Han förnekar inte att det
kommer att ske en miljöpåverkan för de närboende,
men poängterar att det samtidigt handlar om en mer
regional lösning av hur man
ska lösa bergmaterialförsörjningen till Stockholm.
– Om man tittar på hela
landet, använder varje medborgare ungefär tio ton
bergmaterial per år för byggnation av vägar, hus och infrastruktur i allmänhet. Det
är något mindre i Stockholm
eftersom vi är ﬂer invånare
per vägmeter, men det ﬁnns
ett stort behov av material.
När det gäller Löten är det

även material som ska komma in, närmare bestämt de
massor som kommer från
förbifarten, om den blir av
som planerat. Traﬁkverket
har ansökt om tre tillfälliga
hamnar när man ska spränga
tunnlar under Lovö och
Ekerö. Det är allt det berg
som kommer från tunnelhålen som då kommer ut till de
tillfälliga hamnarna. Dessa
massor kommer sedan Traﬁkverket att sälja.
– Då är det frågan om vart
dessa massor tar vägen och
ingenting är klart ännu. Det
man vet är att de kommer att
gå från de tillfälliga hamnarna med båt. Vart det än ska,
måste det först tas om hand
i en hamn som har berghantering. I Stockholmområdet ﬁnns det idag två sådana
hamnar och det är Löten och
Underås som ligger i Södertälje. Om massorna kan gå
till Underås, har man där fått
tillstånd att ta emot en halv
miljon ton per år. Det kommer att handla om betydligt
mer massor än så från förbi-

På bilden en karta som visar vilka områden inom befintligt täktområde där planerad verksamhet kommer att
ske.
Illustration: WSP

farten, förklarar Jonas Rune
och fortsätter:
– En tanke är att man tar
emot massor i Löten. Man
har då kommit fram till att
det inte går med nuvarande
lösning. Därför ﬁnns det en
idé om att bygga in en inre
hamn för att minska bullerpåverkan och insyn.
Ett möte har också hållits
med länsstyrelsen, Ekerö
kommun och Statens geologiska undersökning (SGU).
– Vi har blivit kallade till
ett samrådsmöte, men det
är mark- och miljödomstolen som ska pröva ärendet
och det är länsstyrelsen som
är tillsynsmyndighet, säger
Kaspar Fritz, miljö- och hälsoskyddschef på kommunen.
Det 13 maj är sista dagen

för att lämna in synpunkter.
– Vi är ﬂera som kommer
att yrka på att de inte ska få ytterligare täkttillstånd, hamnverksamhet och hantering av
massor från förbifarten, säger
den boende MN pratat med.
Efter att samrådet avslu-

tats, sammanställs en miljökonsekvensbeskrivning som
bifogas
ansökningshandlingarna tillsammans med
en teknisk beskrivning och
underlagsutredningar. Därefter lämnas ansökan in till
mark- och miljödomstolen
som kungör och remitterar
ärendet.
När den processen är avslutad, hålls en huvudförhandling och domstolen avgör om tillstånd kan medges
eller inte samt vilka villkor

som i så fall ska gälla för verksamheten.
– I det här skedet är det för
tidigt att ha några konkreta
synpunkter. Det är först när
det ﬁnns ett färdigt förslag att
ta ställning till man ser hur
de tänker sig sin verksamhet, vilka försiktighetsmått
de tänker vidta och vilka
begränsningar de tycker är
rimliga, som det är möjligt
att lämna synpunkter. Från
vår sida på miljö- och hälsoskyddskontoret kan vi titta
på sådana saker som hur de
tänker begränsa buller och
damm och vad vi tycker är
rimligt, även om vi inte är
tillsynsmyndighet,
säger
Kaspar Fritz.

EWA LINNROS

Tel: 08-560 247 80
Vår idé är att tillhandahålla ett
komplett sortiment med maskiner,
allt från skruvdragare till
minigrävmaskiner.
Återförsäljare
Öppettider: Måndag-Fredag 06.30-16.00
Mörbyvägen 2
Ingentingsgatan 2
179 75 Skå
171 71 Solna
www.mgrental.se s info@mgrental.se
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Just nu!
Köp en värmepump, så får du
köpa Bosch Indego robotgräsklippare
för 2 900 kr inkl. moms.
(Ord. cirkapris 14 995 kr.) Erbjudandet
gäller vid nytecknande av order fr.o.m.
1 april t.o.m. 30 juni 2013 när du köper en
IVT Air, IVT PremiumLine EQ eller HE.

www.ivt.se

Färentunavägen 140, Skå industriby, 179 75 Skå · Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
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Vart ska ni i sommar?
Välkommen till Bromma Blocks
och en värld av somriga prylar. Trevlig resa!

Varorna kommer från: Brothers, Clas Ohlson, Coast, Companys, Crispin, Cubus, Gatt, H&M, Hemtex, Jackie, Make Up Store, Noa Noa, Oasis, Panduro Hobby, Rhode Island Interior, Scorett, The Casbah, Twilﬁt,

Bromma Blocks ägs och utvecklas av

För mer information om alla våra fantastiska butiker och deras somriga prylar, välkommen till brommablocks.se Öppettider: Vardagar 10-20, lördag 10-18,
söndag 10-18. COOP Forum 8-22 varje dag. Systembolaget vardagar 10-20, lördag 10-15. Du hittar oss vid Bromma ﬂygplats.

Vero Moda, Warehouse och Åhléns.
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Del av Stenhamras arbetsstyrka tidigt 1920-tal. Stenhuggarebyns kulturförening efterlyser fler minnen och fotografier från byns aktiva period, vilket
var 1884-1919. Man vill också ha hjälp med att identifiera några av männen på fotografiet ovan. I samband med invigningen av de historiska skyltarna
i Stenbrottet, visas även en utställning på biblioteket i Stenhamra om brottet och byn. Förhoppningen är att man i framtiden ska ha möjlighet till ett
eget museum i byn.
Foto: Privat

Den 25 maj invigs Stenbrottets historieskyltar. Till vänster projektledare
Helena Sallnäs, i mitten Leif Dagelind som har stenhuggarrötter sedan
fyra generationer bak. Till höger Ingemar Axberg som ingått i skyltprojektetsgruppen.
Foto: Ewa Linnros

Stenbrottets historia får liv
STENHAMRA | Lördagen
den 25 maj blir det en
ceremoniell invigning i
Stenbrottet av historieskyltar som bildar en historisk
guidning från Stenbrottet
och ner i byn. Det bjuds på
sång, kakor, dryck och guidade turer.
Stenhuggarebyns kulturförening har under året, med
stöd från länsstyrelsen och
kommunen, låtit resa skyltar
över kulturhistorien. Texter
och bilder på sammanlagt
elva skyltar, lotsar besökarna
genom Stenhuggarbyns historia.
– Det fanns så mycket
fotograﬁer, berättelser och
minnen och varje gång det
kom en ny besökare, berättade man vad man visste eller ﬁck det berättat av någon i
byn som bott här länge. Men
det kändes som att den här
rikedomen var för stor för att
inte visa fram den, även för
dem som bara slinker förbi,
berättar Helena Sallnäs som
är projektledare för skyltprojektet.
Idén att göra något började gro redan 2010. Helena

Sallnäs ringde Stockholms
läns museum för att ta reda
på hur man går tillväga. Den
person hon ﬁck tag på, Mats
Vänehem, var skyltexpert
och skulle precis starta eget
företag. Inte nog med detta,
han var själv stenhamrabo,
hade guidat i Stenbrottet och
redan gjort ett ﬂertal skyltprojekt i Ekerö kommun. Det
blev en självklarhet att han
skulle göra skyltarna.
– Byn är inte kulturminnesmärkt men den är så pass
kulturindustrihistoriskt intressant, att länsstyrelsen
tyckte att vi även skulle ansöka pengar för en vårdplan
för hela byn. Vi ﬁck 130 000
kronor plus att Ekerö kommun gick in som medﬁnansiär även till detta, säger Helena Sallnäs.
Vårdplanen är ett rådgivande styrdokument för byn
och är upplagd av en länsantikvarie på Stockholms läns
museum.
Själva byn ägdes tidigare
av Stockholms stad. 2009
köptes den av en nybildad
bostadsrättsförening. Under
åren som gått sedan dess,

har föreningen rustat byn
allteftersom. De ﬂesta som
bor här är sommargäster,
men ett par familjer bor här
året runt, en i kontorshuset
och en i affärshuset.
– Vi har därför också velat tala om för besökarna att
man är välkommen men att
det även är privat mark och
vi ber att detta ska respekteras. Stenbrottet ingår i föreningens ägor. Vi vill gärna
att man är i Stenbrottet men
vi ber om hjälp att hålla det
rent och snyggt och att allemansrätten respekteras, förklarar Helena Sallnäs.
Vandringen startar i Stenbrottet och inleds med en
skylt där ett fotograﬁ med
en del av Stenbrottets arbetsstyrka visas. Här hoppas man
på att få hjälp av allmänheten
att identiﬁera några av personerna på fotograﬁet. Kulturföreningen efterlyser också
andra gamla fotograﬁer och
minnen från Stenhuggarebyn.
Det ﬁnns många i närområdet som på ett eller annat
vis har anknytning till Stenhuggarebyn. En av byns som-

margäster, Leif Dagelind, är
fjärde generationen i byn.
– Där ser man min pappa,
säger Leif och pekar på en bild
av byns egen orkester.
Man har också hittat noter
från 1912 på ”Stenhamravalsen”. Denna kommer att ha
nypremiär på invigningen.
Spelmännen Arne Forsén
och Ulf Åkerhielm, spelar
valsen och andra gamla slagdängor på dragspel och kontrabas.
Vandringen går vidare genom Stenbrottet och ner mot
byn. Föreningen har sökt
pengar för att kunna göra
Stenbrottet säkrare, men än
har de inte fått något bidrag.
– Då har Ingemar som är
pensionär, jobbat hela vintern och röjt, berättar Helena
Sallnäs.
Ingemar Axberg ingår
också i skyltprojektet och är
sommargäst i byn.
– Fast jag har varit här nästan varje dag under vintern,
säger Ingemar och visar upp
en yta där han fällt massor av
träd så att Stenbrottets vackra
fasader kommit fram i ljuset
igen.

Det är många frivilliga krafter
som lagt ner sin själ och sitt
hjärta kring projektet. En av
dem är Nina Karlsson, också
hon sommargäst i byn. Hon
har sammanställt den utställning om Stenhuggarebyn
och Stenbrottet, som ﬁnns på
Stenhamras bibliotek.

”Det kändes som
att den här
rikedomen var för
stor för att inte
visa fram den”

– Det ﬁnns så mycket spännande bevarat som gamla
protokoll från möten av
olika slag. Det var en väldig
aktivitet med idrottsföreningar, sångkörer och bioföreställningar, berättar Nina
Karlsson.
På utställningen ﬁnns
också redskap från Stenbrottet och egna mynt som bara
gick att handla för i byns
egen affär.
– Det sägs att detta var
för att gubbarna inte skulle

kunna fara iväg och handla
brännvin, berättar Helena
Sallnäs.
Det har också spelats in
ﬂera ﬁlmer i Stenbrotten
och på utställningen ﬁnns
bilder och mer om detta. Ett
något udda fynd är gamla
kärleksbrev som besökaren
kan slå sig ner och läsa och
så förstås, en rad gamla fotograﬁer.
– Utställningen varar endast fram till den 31 maj,
men vi hoppas på att även
göra ett eget museum i
framtiden, avslutar Nina
Karlsson.
Skyltarna har däremot installerats för att ﬁnnas där
permanent. En promenad via
de elva skyltarna i lagom takt,
ger en spännande promenad
på cirka en timme längs kulturstigen.
På invigningsdagen kommer tre guideturer att göras,
efter det att kulturnämndens
ordförande Gunilla Lindberg,
klippt band vid Stenbrottet
och Mälaröarnas kammarkör
sjungit.
EWA LINNROS

Lön- och redovisningsansvarig
till Svegro
Svegro AB producerar, produktutvecklar
och marknadsför färska örter och sallater, potatis och morötter för att året runt
erbjuda Sveriges konsumenter smakrika
matupplevelser.
I Svegro ingår bl a tre potatispackerier
och Thorslunda växthus på Svartsjö där
även huvudkontoret ligger.
Välkommen att läsa mer på svegro.se.

Söker du en tjänst med både brett och stort eget
ansvar? Till Svegro söker vi en lön- och redovisningsansvarig. Du erbjuds en tjänst som ansvarig
för löneadministration för koncernens 130 anställda. Du kommer även arbeta självständigt
med redovisning inom några av koncernens
bolag. Tjänsten är placerad på huvudkontoret på
Thorslunda växthus, Svartsjö.

Vi söker dig som kan ta ett självständigt ansvar
för löneadministration och även har goda kunskaper inom redovisning, gärna med bokslutskompetens. Som person är du jordnära med god
samarbetsförmåga och som trivs med eget ansvar.
För mer information kontakta Gabriel Asp
på 08-555 651 15. Läs mer och sök tjänsten
via referensnummer 35445 på poolia.se.
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FIRA VÅREN MED OSS!
NYHET! NU HAR VI
ÄVEN ANDERSSONS
MARKISER!
Nu kan vi även erbjuda ett stort
utbud av markiser, solskydd och
gardiner från Anderssons markis.
Alla våra solskydd kan måttbeställas – så kom gärna in i butiken så
hjälper vi dig med lösningar för just
ditt hem och dina önskemål.

KAMPANJPRIS!
MUURIKKA STEKHÄLL
Storlek: Ø58 cm.

2995:Din idé – vår design!

C

Centrum

Gustavalund

Här finns vi!

www.raktpa.se

Bryggavägen

EKERÖ: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30.
Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
www.malaroidedesign.se
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Nytt tillstånd
att skjuta skarv
MÄLAREN | I början av
maj gav länsstyrelsen nytt
tillstånd till yrkesfiskarna
i Mälaren för att de ska få
skjuta av 50 skarvar under
resten av året.
– Ett av de största problemen med skarvarna är att de
fastnar i ﬁskeredskapen och
själva dör. De stressar även
ihjäl ﬁsken, berättar Mats
Ingemarsson, förbundsordförande i Sveriges insjöﬁskares centralförbund.
Därför har landets yrkesﬁskare beviljats tillstånd
under många år för att i första hand avskräckande syfte
skjuta ett antal skarvar.
– Tanken är att göra dem
rädda för ﬁskeredskapen och
inte att minimera antalet
skarvar, fortsätter Mats Ingemarsson, som även poängterar att det är förhållandevis
svårt att skjuta skarv.
Förra året beviljades skydds-

jakt på 100 skarvar i det område av Mälaren som ligger i
Stockholms län och av dessa
sköts endast 22. Under 2011
sköts ingen skarv och 2010
rapporterades 23 skjutna skarvar in till länsstyrelsen.
Enligt länsstyrelsens beslut bedöms störningen av
skarvar i Mälaren ha minskat
under senare år.
LO BÄCKLINDER

Barnen får eget träd i Stenhamra
STENHAMRA | Jonas
Paulman, uppväxt på
Färingsö, har lyckats vända
sin egen tuffa uppväxt
till ett engagemang för
alla barns rätt till en värdig barndom. Den 6 maj
besökte han sin gamla
arbetsplats Konsum i
Stenhamra för invigningen
av Mälaröarnas första
”Barnens träd”.
Strålande solsken och uppspelta barn från årskurs ett i
Stenhamraskolan var en passande inramning när blodapeln med stenen från stenbrottet i Stenhamra framför,
invigdes utanför Konsum.
På stenen fanns en plakett
med inskriptionen: “Barnens
träd för barnens rättigheter.
Alla barn har rätt till en värdig barndom. Alla barn ska få
känna trygghet, ha möjlighet
till en god uppväxt och ett
gott liv enligt barnkonventionen.”
Jonas Paulman, som vigt
största delen av sitt vuxna
liv åt att skapa uppmärksamhet kring och samla in pengar
till förmån för utsatta barn,
berättade om bakgrunden till
projektet.
– Tidigare har jag samlat in
pengar för till exempel Barncancerfonden, Non violence
och Rädda barnen, men för
tre år sedan kände jag att jag

ville göra något eget och startade ”Barnens träd för barns
rättigheter”.
Sedan dess har det plante-

rats 31 träd runt om i landet.
Företag, kommuner och
föreningar bekostar träden,
planteringen och den plakett som vilar framför. Jonas Paulman inviger och tar
sig runt mellan invigningarna med hjälp av cykel,
kanot eller springandes. På
vägen får han mycket uppmärksamhet och samlar
även in en hel del pengar på
så sätt.
– Jag föreläser en del också
och säljer mina konstverk,
berättar han och visar upp en
trave vykortsstora målningar
som han bär med sig.
– Nu är målet att jag ska få
ihop pengar till en cykelkärra
som jag kan använda när jag
ska cykla från Göteborg till
Malmö och sedan till Stockholm i sommar, fortsätter
han.
Det stora engagemanget i

barns rättigheter kommer sig
ur Jonas Paulmans egen tuffa
bakgrund. De första fyra åren
tillbringade han med sina
missbrukande föräldrar som
inte kunde tillgodose hans
behov. Därefter växte han
upp i ett fosterhem på Färingsö och även där var han

med om händelser som satte
djupa spår.
– Men jag har valt att gå
vidare. Jag är dock ett av de
688 barn som fått en ursäkt
av staten för att vi farit illa
i våra barnhem eller fosterhem, säger han och hänvisar
till den vanvårdsutredning
som gjorts under senare år på
regeringsuppdrag.
Den avslutades med en
ceremoni i Stadshuset där de
som vanvårdats ﬁck en offentlig ursäkt från regeringen. Fortfarande pågår processer kring skadestånd till dessa
personer.
På sin meritlista har Jonas

Paulman bland annat ett
Guinessrekord i handskakning på T-centralen 1985. 14
800 händer hann han fatta
under 14 timmar. Han har
också gjort ﬂera ”Ironmanlopp”, cyklat från Malmö till
Stockholm ett ﬂertal gånger
och gjort en rad andra välgörenhetsprojekt för att
uppmärksamma och samla
pengar till behjärtansvärda
ändamål.
Den 22 oktober kommer
Jonas Paulman åter till Mälaröarna för att inviga kommunens nästa träd. Denna
gång på Stenhamraskolans
skolgård.
LO BÄCKLINDER

Elever från årskurs ett i Stenhamraskolan klippte gemensamt bandet
när Mälaröarnas första Barnens träd invigdes. Initiativtagare Jonas
Paulman, t.h., fanns också på plats.
Foto: Lo Bäcklinder

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

www.yabygg.se
EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ

www.ebece.se
– Bryggavägen 110, 178 22 EKERÖ

Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

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

STENHAMRA / KNOSTERSTIGEN 10 A+B

MILSVID SJÖUTSIKT!
Med högt lugnt läge och med enastående utsikt
över Mälarens glittrande vattenspegel ligger dessa
två fastigheter.
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Accepterat pris, hus: 3 650 000 kr / Boarea: 76 kvm
Tomtarea: 1 279 kvm / Rum: 3 rum, varav 2 sovrum
Accepterat pris, tomt: 1 250 000 kr / Tomt: 1 179 kvm
Generös byggplan 250 kvm! V/A vid tomtgräns.

%KERÚ s 4RËKVISTA TORG
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4EL     EKERO COLORAMASE

FEM ÅR I RAD!

Vad kan jag göra för dig?

Johan Siönäs
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Dans får unga tjejer att må bra
Att röra sin kropp utan krav på
att prestera kan vara ett sätt för
unga flickor att släppa stress och
må bra. I Ekebyhovskyrkans regi
driver diakonen Emma Grennard dansgrupper där kravlösheten och dansglädjen är på topp.
– Ett, två, tre, fyr, bam, bam, bam,
bam.
Diakonen Emma Grennards
taktfasta utrop och knäppande
ﬁngrar ackompanjerar tjejerna när
de dansar fram över golvet i Ekebyhovskyrkans stora sal. De rör sig
åt höger och vänster, rakt fram och
tillbaka till den bakersta väggen. De
snappar blixtsnabbt upp Emmas direktiv och trots att många av dem
bara är här för tredje gången, är de
väl synkroniserade och verkar tycka
att dansandet är roligt.
– Det ﬁnns forskning som visar att
kravlöst dansande får stressade tonårsﬂickor att må bättre och jag har
också egen erfarenhet av den läkande effekten från min tid som gymnasielärare i dans, berättar Emma.
Hon vet också hur bra hon själv
mår av att dansa och hur stor del av
hennes liv och drivkraft som dansen blivit.
– När man rör kroppen till musik
reduceras stress. Det är kombinationen av det estetiska uttrycket och
den fysiska aktiviteten som är hemligheten tror jag.

Dansgrupperna som Emma Grennard leder i Ekebyhovskyrkan är fullsatta och flera av
tjejerna är inne på sin andra termin.
Foto: Lo Bäcklinder
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Det var dessa egna erfarenheter tillsammans med nya forskningsresultat
som låg bakom initiativet till att starta
en dansgrupp för unga ﬂickor. Emmas chef på kyrkan stöttade henne
från första sekund och ﬂera rektorer
i de skolor som hon kontaktade om
idén nappade på förslaget. Nu driver
hon två dansgrupper för elever på
Ekebyhovs- och Tappströmsskolan.
Ekebyhovsskolans tjejer kan välja det
som elevens val och i Tappströmsskolan får alla ﬂickor i sexan prova på
dans tre gånger var.
Förutom att kroppen får röra sig till
musik, är kravlösheten en faktor som
Emma framhäver som viktig för att få
den positiva effekten av dansen.
– Vi försöker undvika speglar i de
rum vi dansar för att tjejerna inte
ska bli påminda om hur de ser ut och
när vi gör framträdanden satsar vi på
att de ska se tuffa ut och inte att de
ska framhäva sin kvinnlighet.
Vad skiljer då Emma Grennards
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dansgrupp från andra?
– Jag har ett uppdrag från Gud
som går ut på att jag ska göra gott. Jag
brukar förklara det som att vi diakoner är Jesus händer. Vid första tillfället som jag träffar ﬂickorna har jag
min diakonskjorta på mig så att det
blir tydligt vem jag arbetar för. Jag
berättar vad en diakon är och varför
jag som diakon undervisar i dans.
Dock samtalar de varken om Gud
eller om religion under danslektionerna, även om de äger rum i
Ekebyhovskyrkans lokaler. En plats
som hade varit otänkbar för ett antal
år sedan.

”Det är kombinationen
av det estetiska uttrycket och den fysiska
aktiviteten som är
hemligheten tror jag”

– Det har funnits så kallad liturgisk
dans och helig dans i gudstjänsten
på olika vis i cirka 30 år. Men undervisning i dans som diakonal metod
är ju någonting nytt, berättar Emma
och fortsätter:
– Idag har dansen fått en större
plats i kyrkan. Numera har kyrkan
ett helhetsperspektiv där människan är i en oupplöslig enhet av ande,
själ och kropp där vi tidigare reducerat människan till att vara andlig
eller själslig.
Emma själv fick flera tydliga
signaler på att det var just diakon
hon skulle bli när hon 19 år gammal och nybliven kristen fick höra

från tre oberoende personer att
det var ett yrkesval som skulle
passa henne.
Banan var dock inte spikrak. Parallellt med socionomutbildningen,
som genom en komplettering ledde
fram till diakonijobbet, har hon studerat såväl på balettakademin i Oslo
som på Danshögskolan i Stockholm
där hon tillägnat sig en fyraårig
danspedagogkompetens.
Efter några års arbete inom socialtjänsten ﬁck hon tjänsten som
diakon på Ekerö pastorat och är där
främst inriktad på arbete med barn
och ungdomar.
En av de som för andra omgången
har valt att dansa med Emma Grennard på Elevens val den här terminen är Emma Wahlfridsson som går
i sjuan på Ekebyhovsskolan. Hon ler
under dansen och i en paus pustar
hon ut och berättar om hur kul hon
tycker att det är.
– Jag tycker att det är väldigt roligt
med den här dansen och jag tänker
mycket på att det är bra för hälsan att
dansa, berättar hon.
Hon är en av de nio elever som
anmält sig till att delta i en dansuppvisning som hålls årligen i samband
med Dansens dag i Erskinesalen och
rampfebern inför framträdandet
tycks minimal.
– Fem, sex, sju, ått, bam, bam,
bam, bam, taktfast fortsätter Emma
att lotsa de femton tjejerna genom
resten av lektionen.
Ackompanjerade av många skratt
och hög musik blir formationerna
än tightare och stegen sätter sig i
kroppen.
LO BÄCKLINDER

FÖRDELARNA MED DANS ENLIGT EMMA


>> Att dansa i grupp har en läkande effekt då det inte finns några
tävlingsmoment utan det är individens eget uttryckssätt som är i
fokus.

>> Dansundervisningen ger också möjligheten att få fysisk träning
i de danstekniska momenten, öva sin hållning, sin musikalitet samt
att arbeta med sitt kroppsliga uttryck.

>> Att kravlöst få arbeta med dessa moment möjliggör att självkänslan stärks och individen kan växa som person.

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Må bra

Professionell vård
av hela dig

Junierbjudande

Medicinsk Fotvård / Pedikyr
390:- (ordpris 450:-)
Frans & Brynfärgning från 190:Vaxning ben från 390:Massage från 350:Ansiktsbehandling från 450:Naglar från 390:IPL från 550:Vår utbildning,din trygghet

Behandlingar & Aktiviteter för dig på Mälaröarna!

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

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

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00

Spela Tennis i sommar
på våra 2 utebanor i Stenhamra

Sommarkontrakt
hela familjen 500:-

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

Läs mer på www.stenhamratennis.se

Vi arbetar för att ge dig en skönare vardag!

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

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

490 kr
240 kr
390 kr
650 kr
390 kr
340 kr
890 kr
320 kr

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

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

Har du muskelknutor som
inte vill försvinna?
Pröva vår effektiva dryneedlingbehandling som gör dina muskler
mjuka och ﬁna inför sommaren.
Dryneedling är triggerpunktsbehandling med nålar.
Varmt välkommen!
Sara Anna Louise

Vill du veta hur hypnosterapi kan
hjälpa just dig, tveka inte att ringa.

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

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

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133
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Elevutställning sist
ut före sommaren

Årets stora kulturfest
EKEBYHOV | Ett säkert
försommartecken är
Kulturskolans kulturfest
i Ekebyhovsparken. En del
nyheter kommer det att bli
i år.
Kulturfesten samlar Kulturskolans alla verksamheter
och bjuder på underhållning
i form av orkester, rockband,
sång och drama.
– Tanken är att kulturfesten skulle kunna vara de fyra
verksamheternas fest inom
Ekerö kultur. Det är Ekebyhovs slott, fritidsgårdarna,
biblioteken och Kulturskolan.
Men det är en hektisk tid och
det är svårt att få till detta helt
och hållet. Fritidsgårdarna har
bland annat en resa när Kulturfesten sker, berättar AnneCharlotte Lundell, chef för
Kulturskolan.
Utescenen kommer att ﬁnnas på plats som vanligt där
alla orkestrar deltar som blås
och stråk och även andra band.
– De vill inte riktigt kalla sig
för rockband för de spelar inte
mest rock. De spelar många
andra genrer, berättar Rikard
Peterson som är lärare i blåsinstrument.
Det blir även inslag av dans.
I år har nämligen Kulturskolan
startat upp dans för de minsta
och deltagarna är tre till fem år.
– Det är ett pilotprojekt. Det
har fungerat väl och det är en
form av danslek. De kommer

AUTO CAD

EKEBYHOV | Vårsäsongens
sista utställning i slottsgalleriet på Ekebyhov, visar
alster av målarelever till
konstnären Nils Ekwall.

På bilden Ekerö kulturskolas blåsinstrumentlärare Rikard Peterson i presentationstagen av elevernas uppträdanden. I bakgrunden syns Lars-Gunnar Tellebo, lärare i elgitarr och bas. Bilden är från en tidigare kulturfest.
Foto: Ewa Linnros

att få vara med och uppträda,
säger Anne-Charlotte Lundell.
Dans ingår inte i Kultursko-

lans uppdrag från kulturnämnden och även åldersgruppen är utanför uppdraget.
– Vi har ändå valt att göra det
här pilotprojektet för att det
ﬁnns en stor efterfrågan och
också för att skapa en grund
för våra kommande elever.
Men projektet är självﬁnansierat med intäkter så att vi skiljer
det från de verksamheter som
är inom vårt uppdrag.
Mer dans blir det då sångeleverna framför sång och dans
lite i musikalanda.
Exakt hur många som kommer att medverka har man

GLAS

svårt att svara på på rak arm,
men med en snabb överslagsräkning kommer man fram
till att det är närmare 200
elever som bjuder på musik
och drama under Kulturfesten.
Inne i Ekebyhovs slott kom-

mer det att spelas en teaterföreställning i Wrangelska
salen. Denna börjar redan
klockan 11 då man i år har tidigarelagt starten för festen för
att förlänga programmet med
en extra timme.
– Det kommer även att
vara mer småskalig musik
inomhus, vi kan kalla det för
kammarmusik. Det blir både
sång, piano och ﬁoler. Sedan

blir det säkert mer, men det är
inte klart ännu, berättar Rikard Peterson.
På

övervåningen hoppas
man även på att kunna ha
olika ”prova-på-stationer”,
detta är dock inte riktigt klart
ännu.
Om vädret skulle bli alltför
hopplöst, ﬂyttas utescenens
uppträdanden till Erskinesalen. Backup-planen för det
som ska ske inne i slottet är
ännu inte klar, men om man
ser på hur vädret varit de tidigare åren, är det bara förra
året som regnet föll under
Kulturfesten.
EWA LINNROS

– Det blir cirka 35 elever från
fyra kurser som visar både
oljor och akvareller. Ett tema
vi haft under året är att illustrera musik och det kommer
säkert att visas några bilder
från detta. Dessutom blir det
porträtt, kopiering av gamla
mästares verk och lite andra
obligatoriska uppgifter. Det
blir också en del ”eget” måleri, jag vill ju gärna att eleverna skapar själva och inte
bara målar efter fotograﬁer
eller andra konstverk, säger
Nils Ekwall.
Bredden är stor bland kursdeltagarna och här ﬁnns allt
från nybörjare till ”vetera-

ner”. Nils Ekwall har haft
målarkurser i kommunen i
cirka tjugo års tid och en del
av eleverna som ställer ut nu,
har varit med från början.
Ålderspannet är också stort
bland eleverna. Det sträcker
sig från cirka 30 år och ”till
döden” som Nils Ekwall uttrycker det med humor i rösten.
– Elevarbetena som ställs
ut får inte säljas. Men det
ﬁnns möjlighet att skriva upp
sig på en lista om man är intresserad av någon tavla. Jag
måste säga att de här utställningarna brukar vara väldigt
bra, just med tanke på den
stora bredden, avslutar Nils
Ekwall.
Utställningen visas 25 och
26 maj.
EWA LINNROS

Konstnären Nils Ekwall har flera kurser i kommunen. Några av deras
alster ställs ut på Ekebyhovs slott.
Foto: Nils Ekwall

TEKNISKT INTRESSE

Winab Vikväggar AB utökar produktionen och söker nu en produktionsberedare och en
produktionstekniker/monteringsansvarig till fabriken på Ekerö strax utanför Stockholm.
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
RUGHUEHUHGQLQJ RFK SURGXNWLRQ 'X NRPPHU DWW KD WlW NRQWDNW PHG EHÀQWOLJD
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
VND YDUD KlQGLJ RFK NXQQD KDQWHUD JODVVNLYRU RFK DOXPLQLXPSURÀOHU
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,
ÁH[LEHO QRJJUDQQ DQVYDUVWDJDQGH RFK HIIHNWLY L GLWW DUEHWH $UEHWVXSSJLIWHQ
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

MOVABLE WALLS
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Säsongsinvigning i Drottningholm



DROTTNINGHOLM | Den 25
maj är det säsongsinvigning
för Drottningholmsteaterns
stora satsning ”Esprit”.
Soﬁ Lerström, Drottningholmsteaterns VD, sa förra
året då det var första gången
för ”Esprit”, att det bland annat handlade om att ﬁnna ett
sätt att försöka få hela platsen
att bli levande och att skapa
ett ﬂöde emellan parken och
teatern.
– Vår nya satsning Esprit
föll väl ut och vi hade en
fantastisk säsong förra året
som lockade nästan 9500
ﬂer besökare till teatern.
Våra familjeföreställningar
med Romeo och Juliakören
var mycket uppskattade och
lockade en betydligt yngre
publik till teatern, liksom
barnvisningarna som har
blivit en succé som vi nu arrangerar varje helg, berättar
Soﬁ Lerström.
Förra årets föreställningar
med författaren Christopher
O’Regans tidsresa och sångerskan Anna Järvinen som
Marie Antoinette, kommer
tillbaka i år.
– Årets Esprit-program
innehåller framför allt ﬂera
stora kvinnliga världsstjärnor som Anne Soﬁe von
Otter och det unga ryska
stjärnskottet Julia Lezhneva.
Genom ett samarbete med
Östersjöfestivalen kommer



9lONRPPHQWLOOWHPDGDJHQ
”Nyfiken på Adriaen de Vries”
V|QGDJHQGHQPDM
Den 26 maj visas Museum de Vries, som ligger i Dragonstallet på
Drottningholmsmalmen, med världens största samling av skulptören de
Vries verk.

Sångerskan Anna Järvinen i rollen som Marie Antoinette.

Foto: Elisabeth Toll

Radiosymfonikerna, tillsammans med dirigent Daniel
Harding och tenoren Andrew
Staples, framföra en konsertant version av Trollﬂöjten på
teatern i augusti, där skådespelaren Johan Rabaeus även
medverkar som berättare.
Årets
familjeföreställning
bjuder på musikaliskt trolleri
med magikern Malin Nilsson
tillsammans med Drottningholmsteaterns orkester, fortsätter Soﬁ Lerström.
Under
invigningsdagen
bjuds det på ett späckat efter-

middagsprogram och öppet
hus för hela familjen. Utöver konserter med teaterns
orkester och solister, blir det
smakprov ur kommande föreställningar och evenemang,
trolleri och magi, barnpyssel
med ”Teaterapan”, visningar,
häst och vagn med mera.
Dörrarna i Déjeunersalongen
öppnas upp mot parken och
den som vill, kan njuta av
konserter i gröngräset. Det är
fri entré under hela dagen.

Den unika samlingen visar den nederländske skulptören Adriaen de Vries
(1556±1626) bronsskulpturer som togs till Sverige som krigsbyten och
placerades i slottsparken. Idag har skulpturerna i parken ersatts av
moderna bronsgjutningar, och originalen finns samlade i det gamla
Dragonstallet, nu ombyggt för ändamålet. Under temadagen visas
samlingen varje halvtimme med start kl. 11.00 och dagens sista visning
kl. 15.30.
Entré till de Vries-dagen 80 kr, visning ingår. Biljettförsäljning i
Besökscentret vid Slottsboden. Biljetter kan också lösas, dock endast
kontant, i entrén till Musuem de Vries. För kortbetalning hänvisas till
Besökscentret. Välkommen!

3HULRGHQ  lU UHSUHVHQWDWLRQVYnQLQJDUQD L 'URWWQLQJKROPV 6ORWW WLOOIlOOLJW
VWlQJGD I|U EHV|N 9L KDU Gn LVWlOOHW H[WUD OnQJW |SSHWKnOODQGH Sn .LQD 6ORWW RFK
RPUnGHVYLVQLQJDUL'URWWQLQJKROPVSDUNHQ'URWWQLQJKROPV6ORWW|SSQDUnWHU


Välkommen!


EWA LINNROS

Info: www.kungahuset.se/drottningholm

tel: 08-402 62 80
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”Spring för livet” Uppslutningen var stor då Mälaröarnas träningsverks lopp “Spring för livet” gick av stapeln den 12 maj. Loppet var
5 kilometer och startavgifterna gick oavkortat till Bröstcancerfonden.

Carerraloppet Lördagen den 4 maj anordnades det femte
Carreraloppet på Färingsö med start och mål vid Färentuna kyrka.
Loppet är ett motionslopp som har som syfte att motivera cykelmotionärer att ge sig ut och träna inför.

Foto: Ewa Linnros

Fågeltornskampen Skådarna i tornet vid Svartsjö dämme kom
med sina 80 arter på en delad 14:e plats bland de svenska lagen i
Fågeltornskampen som ägde rum första helgen i maj. Det vinnande
laget kom från Finland och bästa laget i Sverige stod i Stockviken på
Gotland.
Foto: Göran Forsberg

Vandringsdagen på Adelsö lockade drygt 300 deltagare under Kristi
himmelfärdsdag, vilket är nytt invasionsrekord längs vandringsleden.
Längs första halvan av leden stod representanter från öns föreningar.
Populäraste stoppet var Adelsö IF:s fisksoppa hos fiskare Widlund i
Sättra. Ovan avnjuts soppan av ett gäng taiwanesiska vandrare.

Adelsövalborg I ett samarrangemang mellan flera lokala föreningar
på Adelsö ordnades ett populärt valborgsfirande med många höjdpunkter. Bandet Medvind och Birkakören sjöng, vårtal hölls av Rico
Rönnbäck, elden tändes av scoutkåren och slutligen bjöd gycklargruppen Trix på eldshow.

Foto: Göran Forsberg

Foto: Ove Westerberg

Färingsövalborg Färingsö hembygdsförening firade traditionsenlig
valborgsmässoafton på hembygdsgården i Färentuna. Åke Bjurström
höll vårtal och i eldkorgen sprakade en rejäl eld.

Svartsjövalborg Vid Svartsjö slott arrangerade Svartsjö byalag ett
varlborgsfirande som lockade flera hundra besökare. Det inleddes med
fackeltåg och därefter följde vårtal med Kerstin Linasdotter, musikunderhållning och allsång. Kvällen avslutades med fyrverkerier.

Foto: Ann-Marie Andersson

Foto: Maria Warell

Foto: Kai-Uwe Och

Lovövalborg Stämningsfullt valborgsmässofirande arrangerades av
Lovö hembygdsförening i Drottningholmsparken. Valborgsmässokören
under ledning av Gocki Sköld Linge sjöng in våren med alla de kända
vårsångerna. Tal till våren hölls av överste John Crafoord. Firandet
avslutades med fyrverkeri.
Foto: Fredrik Liljeström

Följ oss på facebook!

nyheter

MÄLARÖARNAS
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| 50 år sedan
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Oljegrus, biskopsbesök och
bete som är förgiftat med fosfor
50 ÅR SEDAN | Då vintern
äntligen släppt sitt ihärdiga grepp om Mälaröarna
1963 påbörjas sommarförberedelserna för fullt.
Oljegrus, biskopsbesök
och fosforförgiftade beten
är bara ett axplock av allt
som är på gång.
Mälaröarnas nyheter
försöker under maj månad
bringa reda i vilka insatser
man kan vänta sig gällande
Mälaröarnas vägar under
sommaren. Ingenjör G Flygare från vägförvaltningen
ger bland annat klara
besked om att adelsöborna
får oljegrus på alla sina vägar. Även sträckan mellan
Sjöängen och Marieberg
på Munsö ska oljegrusbeläggas. Gällande den hårt
kritiserade sträckan från
Hammarlotten och norrut
på Svartsjölandet är det
fortfarande på planeringsstadiet.
– En hel del stenmaterial ligger dock redan klart
för förstärkning, berättar
ingenjör Flygare.
Ett efterlängtat biskopsbesök rönte stor uppmärksamhet i mitten av maj
och beskrivs i smäktande

Till Dig som har en tonåring hemma, möter ungdomar i föreningsliv eller är intresserad av frågan!

CANNABISRÖKNING I EKERÖ!
Fakta och myter om cannabis
Hur kan man som vuxen bemöta frågor om
cannabis och argumentera mot användning?

Datum: Ons 29 maj
Tid: 18.30-20.45
Plats: Mälarökyrkan (Mälarötorg 12)
Ovan ses det som i Mälaröarnas nyheter 1963 kallades för ”Lovöhörnan”
när biskopen gjorde ett besök i Munsö skola. På bilden ses fr.v. kyrkvärden Gösta Arwenius, kyrkvärdsfrun Judith Sörensson, kyrkvärd Johan
Sörensson och kyrkoherde Anders Frostensson.

ordalag i Mälaraöarnas
nyheter. ”Ekerö visade sig
från sin fagraste sida med
spirande gräs, bugande sippor och idog vardagsflit på
solvärmda jordar” kan man
läsa i den långa rapport
som beskriver besöket.
Bland annat får församling-

arnas frivilligarbetare tillfälle
att träffa biskop Helge Ljungberg vid en församlingsafton
i Munsö skolas bespisningslokal. Denna är fylld till bredden och tidningens reporter
kan konstatera att biskopen
blie mottagen med långt
större vänlighet än biskop

Gauzbert som var bosatt i
trakterna och verkade från
Birka på 830-talet. En av hans
närmaste män dräptes och
biskopen själv fördrevs.
Fågellivet tycks ställa till
besvär på vissa delar av
Mälaröarna kan man också
konstatera. Detta löses
dock med relativt drastiska
metoder. I en annons meddelas att ”fosforförgiftade
beten” läggs ut på Bona,
Löten och Husby marker
för dödande av kråkor och
skator.

Seminariet syftar till att reda ut en del myter, visa
på lokal statistik och senare års forskningsresultat.
Mer info hittar du på;
www.ekero.se/Uppleva_och_gora/PRISMA/
Seminariet arrangeras i samverkan mellan Ekerö kommun, NBV,
Länsnykterhetsförbudnet, Anhöriga mot droger och S.L.A.N

LO BÄCKLINDER

Nya utsikter? Välkommen upp till
visningslägenheterna på plan 15.
Det tuffa 50-talshuset har allt från paradvåningar med
svindlande vyer till sällsynt yteffektiv compact living.
+lUNDQGXWUlQDEDVWDWDHQ¿NDSnFDIpHWRFKDYVOXWD
med fest på takterrassen. Pris från 895 000 kr.
Visning: Torsdag 30 maj kl. 18.00-19.00 och
söndag 9 juni kl. 12.00-13.00
Råcksta Gårdsväg 5, Råcksta
Mäklare: Niclas Holmberg 070 733 81 29

DIWHUZRUNS¥WDNWHUUDVVHQ"

peabbostad.se
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• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata
annonsmarknad.

Jag har tidigare skickat
in insändare kring Telias
utbyggnad av ﬁber i kommunen. Efter det har vi
sett två insändare som
talar om att Telias kundtjänst inte kan ge besked
om ﬁber hos dem eller att
det inte ens ska byggas
ﬁber hos dem. Nu är även
jag drabbad och då bor jag
ändå i Ekerö tätort.
Jag bor i Närlunda och här
står villorna på rad, men
Telias kundtjänst kan inte se
att de kan erbjuda mig ﬁber i
dagsläget och att de inte har
någon plan för när det kan
ske. Nu är det dags för kommunen och Telia att svara
upp mot de fagra löftena
kring ﬁberutbyggnaden. Det
här skulle ju bli den första
och största satsningen i länet.
Jag vill se en plan på vilka
områden som Telia kommer
erbjuda ﬁber och när. Kan
någon hos Telia svara på det?
Kommer kommunen göra
någonting för de områden
som inte byggs med ﬁber?
Eller räknar man kallt med
att marknadskrafterna sköter
det? Det är ju inte speciellt
troligt att små områden
med få innevånare intresserar någon annan aktör på
marknaden när Telia har lagt
beslag på nästan hela kom-

munen. Kommer kommunen gå på Telia och få dem att
erbjuda alla innevånare en
ﬁberlösning? Hur ska Ekerö
kommun nå målet att senast
2020 erbjuda 90 procent
av innevånarna ett snabbt
bredband? Visserligen gäller
den siffran hela landet, men
tänker kommunen se till att
Ekerö drar ner siffrorna så att
andra kommuner måste ha
högre siffror för att nå målet?
Kommunen har den
lägsta siffran i länet när det
gäller innevånare som kan få
snabbt bredband, under tio
procent. Jag trodde att kommunen ville komma upp i
toppen tillsammans med
Stockholm, Sundbyberg och
Solna där motsvarande siffra
är över 75 procent. Stefan
Pellén svarade sist att kommunen bara ser till att underlätta för de aktörer som vill in
i kommunen.
Kommunen sitter alltså
helt passivt och tittar på, ställer inga krav eller kommer
med önskemål gentemot
de aktörer som vill bygga på
Ekerö? När Telia anser sig ha
byggt klart på Ekerö, tror då
verkligen kommunen på att
någon annan är intresserad
av att bygga något nät här ute
på Ekerö? Vad ska de som
då inte lyckats få någon ﬁber
med hjälp av Telia göra?

Sedan några frågor som
både Telia och deras leverantörer gärna får svara på:
Varför är tjänsterna hos
Telia dyrare än hos de andra
aktörerna? Jag har skrivit
om det förut och i vissa fall
är exakt samma tjänst hos
Telia dubbelt så dyr som
hos vissa andra aktörer. Kan
Telia eller någon av deras
leverantörer svara på det?
Telia är ju en väldigt stor
aktör på området, men var
är alla tjänsteleverantörer?
Telia har 13 tjänsteleverantörer varav Telia själva är
en. Men varför är bara nio
tillgängliga ute på Ekerö? De
har till exempel Canal digital
som en TV-leverantör, men
på Ekerö kan man bara välja
Telia. När åtgärdas detta?
Undrar om någon eller
några från alla inblandade
parter kan eller vill svara på
min frågor?
– Hälsningar
Åke Pernkrans,
Närlunda Ekerö

 SVAR DIREKT 1
Svar från Ekerö kommun
Regeringen har satt som mål
att 90 procent av alla hushåll
och företag i Sverige ska ha
tillgång till höghastighets-

agera, men utan resultat. Därför vädjar
vi nu till er kommunpolitiker om
hjälp.
Om ni håller med oss i att färdtjänsten måste fungera även här ute
på Ekerö, så snälla ni, prata med era
partikamrater i landstinget för att få till
en förändring.
Ekerö taxi vore perfekt att få tillbaka,
de hittar på våra öar och känner också
igen sina ekerökunder.
Vi vet att även Värmdö och Norrtälje

kommuner har en liknande situation
som oss. Glesbygdskommuner verkar
inte vara så attraktiva för de stora taxibolagen.
Behöver ni ytterligare information om hur färdtjänsten agerar i vår
kommun, så hör gärna av er till mig.
Jag har hört att det är lika illa i hela
kommunen.
– Gun Häll,
ordförande PRO Färingsö

Svetsa igen bron nu!
Hej! Svetsa igen Tappströmsbron nu! Höga båtar kan åka runt ön för de åker ju bara runt för nöjes skull.
– Pelle

Alla kan skapa!
,POTULVSTFSLPOTUOÊSTNBUFSJBM

– Stefan Pellén,
näringslivschef i Ekerö

 SVAR DIREKT 2
Svar frånTelia
Den satsning Telia gör
bygger på intresse hos invånarna och sker på kommersiella grunder. Intresset är
stort på Ekerö och för att
möta alla frågor hade vi ett
informationsmöte den 14
maj.
När det gäller ﬁber till
enskilda villaägare tar vi
beslut om i vilka områden
som vi ska bygga ﬁber, dels
utifrån hur många hushåll vi
tror är intresserade, dels utifrån förutsättningarna i nätet

till exempel hur mycket vi
måste gräva. Vi försöker i
första hand använda oss av
beﬁntlig kanalisation, marklagd eller lufthängd. Om du
inte redan har fått ett erbjudande, så samlar du ihop 100
grannar, där minst 60 är villiga att beställa, och anmäler
ert intresse till oss.
Om ni är villaägare och
tillhör en samfällighet måste
ni själva ta kontakt med oss
för att bygga ﬁber. Eftersom
villaägarna i en samfällighet
äger sin mark gemensamt,
måste avtalet tecknas av föreningen. Telia tecknar avtal
med minimum tolv villor.
Telia levererar ett öppet
ﬁbernät. Det innebär att
vi gör det möjligt för ﬂera
olika tjänsteleverantörer att
leverera sina ﬁbertjänster till
hushåll och företag på Ekerö.
När det gäller prisspannet
för de leverantörer som har
valt att erbjuda sina ﬁbertjänster på Ekerö så ligger det
idag på 379 till 399 kronor för
100 mbit per sekund i båda
riktningarna.
Vi på TeliaSonera vill
gärna vara med och se till
att så många som möjligt på
Ekerö får tillgång till ﬁber.
– Thomas Olsson,
ansvarig för ﬁber till
kommuner på Telia

Svar till Hans Buxbaum

Öppet brev till våra kommunpolitiker
Nu kära politiker behöver vi er hjälp!
Kan ni acceptera att era väljare ska gå
i ständig ångest för att inte komma i
tid till läkarbesök eller andra besök?
Kan ni acceptera att era väljare är rädda
för att inte komma hem igen från sina
besök?
Vi accepterar det inte! Färdtjänsten
har blivit så mycket försämrad sedan
landstingets upphandling, att vi nu
fått nog. Vi har försökt på alla möjliga
sätt att få våra landstingspolitiker att

bredband år 2020. För att
nå det målet kommer alla
krafter att behövas. På Ekerö
välkomnar vi därför de operatörer som är intresserade
av att satsa på den nya infrastrukturen. Men det bygger
på intresse från de som bor
i kommunen. Därför är det
viktigt att höra av sig till den
operatör som bygger för att
tala om var behovet ﬁnns.
Ekerö kommun bistår alla
operatörer som vill bygga ut
ﬁber inom kommunen med
information, grävtillstånd
och förläggningsmetoder.

REPLIK

Du kan skatta dig lycklig
som bor så centralt att färdtjänsten hittar dig. Jag får
tyvärr dagligen höra hur våra
medlemmar blir behandlade
av färdtjänsten. Ingen bil
kommer eller kommer alldeles för tidigt eller för sent. De
vill inte köra ut till Stenhamra
om körsträckan som kunden
vill åka är för kort. Många
chaufförer hittar inte fram till
adressen, ibland säger de att
adressen inte ﬁnns, trots att
folk bott där i många år.
Det har gått så långt att den
som ska åka färdtjänst bokar
resan, så att man har minst en

timme till godo före läkarbesök med mera, vilket innebär
att de får sitta och vänta
mycket längre än nödvändigt.
De är ständigt rädda för
att inte komma i tid till sina
läkarbesök eller andra besök.
Hemresan är också ett vågspel. Det har hänt vid ett ﬂertal gånger att anhöriga fått åka
och hämta dem.
Klaga är inte lönt för det är
svårt att komma fram på telefonen. Datorn är inte heller
mycket till hjälp.
Så tyvärr kan jag inte hålla
med dig om att färdtjänsten
fungerar här ute på våra öar
– Gun Häll, PRO Färingsö

VÅRYRA PÅ SALONG L

vid Jungfrusunds Skärgårdsstad

Lördagen den 25 maj kl 11-15

Välkommen till våra målarkurser!

PRIMERBEHANDLING &
SKINSCANNERANALYS

(SVOEGPSUTÊUUOJOHTLVSTFSNBKtKVOJtKVMJ
t6UWFDLMBEJOLSFBUJWJUFUJFOTLÚOTLÊSHÌSETNJMKÚ
t6UBOQSFTUBUJPOTLSBW*EJOFHFOUBLU1ÌFUUSPMJHUTÊUU
t#ÌEFGÚSOZCÚSKBSFPDIFUBCMFSBEFLPOTUOÊSFS
Mer om våra kurser & vår konstnärsbutik på www.artofveda.com
Ring eller maila oss gärna för mer information och kursprogram.
Jungfrusunds Skärgårdsstad
#SZHHBW"t&LFSÚ
JOGP!BSUPGWFEBDPNt
XXXBSUPGWFEBDPN

195 kr

Idag

(ord pris 450:-)
Boka tid först till kvarn!

GRATIS styling med Ghd värmetänger!

20 % rabatt
på hela sortimentet

Goodiebags värda 150:till alla så långt lagret räcker!

Fina fötter
till sommaren
FILNING & LACKNING tånaglar
20 min

190 kr

LACKNING med MÖNSTEREFFEKT
Ballongprinsessan
gör ballongskulpturer!

30 min

300 kr

Köp två valfria fotvårdsprodukter och få
en lerinpackning på köpet värde 200 kr



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

Fibernätsfrågor med svar

Dessa erbjudanden gäller under våryran 25/5 mot uppvisande av denna annons.

tyck!
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Troxhammar Butiksby
Telefon 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se
Boka tid via nätet!
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Den lilla plätt som mälaröar bär
Är inte undantagen denna lycka
Här är det fritt att vara missionär
Och verka för en sak och allmänt tycka
Vi väljer med en röst vart fjärde år
Vårt styre enligt grundprinciper fasta
Och mängden ger mandat åt viljan vår
Vi kan då ej den andres röst förkasta
Och bör förlusten ta om än så svår
I stället för att låta terrorn oss belasta

M

an väljer kanske inre stridighet
Och tar förtalet framför sakens fråga
Ett sätt att söka vinning med förtret
Och göra politik till daglig plåga

Om orosandar siktas på vår ö
Kan friska vindars drag så sakta falna
Och störa våra själars livsmiljö
Med följden av att ö-kärlek kan svalna
Dessutom har vi fiender i öst
Som vill en önskad tillfartsökning hindra
Om vinsten deras blir, finns ingen tröst
När yttre krafters rödljus tillåts tindra
Och gräset får ett försteg mot vår röst
Kan ingen denna dystra skada lindra

F

örändringen som kraft mot det som är
Har ständigt varit skiljelinjers kärna
Om kärl till hjärtat orsakar besvär
Blir målet att om blodtillförsel värna

Om inte, uppstår risk till en infarkt
Som drabbar liv som levs på våra öar
Och upprör många här så ytterst starkt
När blodets alla kroppar ständigt köar
Var finns den makt som undanröja kan
Det hot som lurar intill blåsippsbackar
bevärmda väl av vårsol trind och grann
Var färd på vägen vår nu ständigt sackar
Och så förblir när tvistat världsarv vann
Som visar hur man liv i nuet nackar.

Betänkt och formulerat om
hur inre och yttre händelser
påverkar mälaröbornas vardag.

E R Ö CE N
TR

U

!

På några platser runt i världen ﬁnns
En möjlighet att tänka fritt i tiden
Idén är född ur kaos som historien minns
En rörelse som undanröjer striden

EK
L
L
TI

M

Mälaröar i vårt hjärta

ME
N

kolumnen

VÄLKOM

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'%B6?'%&(

Vi syns
i Ekerö
centrum!

K
C
Ä
T
P
P
U
smöjligh
Ekerö Centrums parkering

eter

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

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

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

Conny Roth

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

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

08-560 308 12 Bryggavägen 110
www.yabygg.se
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Emilie15 kör SM i cross
MOTORSPORT | Efter att
tidigare bara ha tävlat
mot killar, kör femtonåriga
Emelie Dahl från Svartsjö
SM för damer i motorcross
för första gången i år.
Vid första deltävlingen i
Uddevalla den andra helgen
i maj placerade hon sig
tvåa.

tävlingen, men jag har åkt
ifrån henne i andra tävlingar,
berättar Emelie som spås
en lysande framtid i motorcrossvärlden.
Både Emelies pappa och farbröder åkte cross som unga
och intresset har sannerligen
gått i arv. Ända sedan hon ﬁck
sin första cross när hon var
fyra år gammal har det varit
hennes största intresse.
– Jag hade en bana utanför
vårt hus som jag åkte på och
när bensinen tog slut började
jag gråta och pappa ﬁck åka
och köpa mer, berättar hon
skrattande.
Nu kretsar både hennes
och familjens liv kring cross-

Förra året körde Emelie USM
i cross som är öppet för såväl
tjejer som killar, men hon
skadade sig och missade två
deltävlingar. I år tar hon revansch och får då för första
gången tävla mot enbart tjejer
i alla åldrar i ”MX Girls”.
– Jag kom tvåa efter SMmästarinnan i den första

banorna och alla är med när
det är tävlingar.
– Jag tävlar mest på helgerna och på vardagarna
tränar jag fys och styrka. Det
är jobbigt att köra cross och
man behöver en bra grundfysik.
Till hösten börjar hon på

crossgymnasium i Tibro,
men fram till dess väntar
ytterligare fem deltävlingar
i MX Girls. En ﬁn slutplacering tror och hoppas såväl
Emelies fans som hon själv
på.
– Jag hoppas i alla fall på att
hamna på pallen, säger hon.
Emilie Dahl har hamnat på prispallen i nära nog alla tävlingar hon deltagit i och nu visar hon framfötterna i SM
för damer.
Foto: Ola Hansson

LO BÄCKLINDER

Birkabollen mini slog nytt rekord med 77 lag

Nytt armbrytningsbord

FOTBOLL | Den 9 maj
anordnade Skå IK fotboll årets upplaga av
Birkabollen mini. I år
deltog flickor och pojkar
födda 06, 05 och 04 och
under dagen samlades
77 lag som spelade tre
matcher vardera.

ARMBRYTNING | Ekerö IK:s
armbrytningssektion har
beviljats bidrag från Ekerö
kommun till ett specialbyggt
bord som ska göra det möjligt även för den som sitter i
rullstol att bryta arm.

bollen är en av Stockholms
mest välorganiserade cuper.
I år kom lag från hela stockholmsområdet, men även
från Järna och Uppsala, berättar Daniel Karlsson, cupansvarig och fortsätter:
– Svanängen är en fantastisk anläggning och Skå IK
jobbar hårt för att ge våra
gästande lag ett bra mottagande. Parkeringsvakter,
planvakter och bra information hjälper lagen och deras
supportrar att veta vad som
gäller. Utan alla föräldrar
som år efter år ställer upp
skulle det inte vara möjligt
att genomföra cupen.

Svanängens IP var knökfull
med spelare, ledare och besökare. Stämningen var god
och vädret på spelarnas sida.
Förutom att titta på alla
matcher kunde besökarna
även shoppa samt prova en
mängd olika aktiviteter såsom att mäta hastigheten på
sina skott, skjuta prick och
ponnyridning.
– Flera lag återvänder varje år då de anser att Birka-

Stella och Molly som spelar i F05 är stolta över sina medaljer.

Foto: Joakim Frisén


DET HÄNDER

Vi ﬁck bidraget beviljat på en
gång när vi sökte och vi har
beställt ett bord som kommer
i början av juni. Det är roligt
att även kunna erbjuda handikappade att bryta på samma
villkor som oss andra, säger
Anders Svensson, ansvarig för
armbrytningssektionen.
Specialbordet är lågt och en
rullstol kan köras intill utan
problem. Motståndaren sätter
sig också ner och sedan kan
matchen börja.
Sektionen som har funnits

i knappt ett halvår har också
hunnit med att bevista sin
första utsocknes tävling som
ägde rum i Vadstena i slutet av
april.
– Både Elin Ahlström och
Albin Lygdman, som är två av
våra subjuniorer (upp till tolv
år, reds anm.), tog silver, berättar Anders Svensson.
Härnäst ordnar armbrytningssektionen den första
egna tävlingen ”Ekbrytet”
som äger rum den 8 juni på
Träkvista fritidsgård. Även då
är det subjuniorerna som får
pröva sina förmågor.
– Alla kommer att få medalj
och de som placerare sig i topp
får även pokaler, avslutar Anders Svensson.
LO BÄCKLINDER

TILL DEN 2 JUNI

FOTBOLL | Damer div 2 ös : 1/6 kl 16:30 Träkvistavallen: Ekerö IK - Vaksala SK  Herrar div 2 sö : 1/6 kl 14 Träkvistavallen: Ekerö IK - Smedby AIS Herrar div 4 n: 1/6 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård Viggbyholms IK  Herrar div 6 c: 24/5 kl 20 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Tudor Arms FC Herrar div 7 d: 1/6 kl 14 Adelsövallen: Adelsö IF - Rinkeby United FC

LÄGET! 13 MAJ

FOTBOLL

FOTBOLL

Damer div 2 ös
Gimo IF FK
Rimbo IF
IK Frej Täby
Hässelby SK FF
Boo FF
FC Djursholm
Vaksala SK
AIK DFF
Södersnäckornas BK
Ekerö IK

Damer div 4 a
Ängby IF
Rissne IF
Skå DFF
Reymersholms IK
Sollentuna FF
FK Bromma
IFK Aspudden-Tellus
IFK Österåker FK
Spånga IS DFF
Sundbybergs IK

4
3
4
4
4
3
4
4
4
4

4
2
2
2
1
1
1
0
0
0

0
1
1
0
2
2
2
2
1
1

0
0
1
2
1
0
1
2
3
3

8
7
6
10
9
6
6
4
8
2

-

2
4
4
9
6
3
5
10
11
12

12
7
7
6
5
5
5
2
1
1

FOTBOLL

FOTBOLL

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

Herrar div 6 c
BK Gamla Karlbergare
Norrtulls SK
Mariebergs SK
Wollmars FF
Tudor Arms FC
Ekerö BoIS
Kronobergs BK
Zinkens FC
Essinge IK
Cassi FF

5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5

3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

0
0
2
1
1
1
1
0
0
2
1
1

2
2
0
2
2
2
2
2
3
2
3
3

9
6
10
9
11
8
7
8
7
8
6
3

-

6
7
8
4
9
7
8
5
19
10
8
7

9
9
8
7
7
7
7
6
6
5
4
4

FOTBOLL
3
3
3
2
2
2
4
2
3
1
3
1
4
1
2
0
Utgått
Utgått

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
2
2
2
3
2

9
11
8
11
7
5
4
1

-

1
4
1
7
7
6
18
12

9
6
6
6
3
3
3
0

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

5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
4
5

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

0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1

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

14
10
10
9
8
7
5
6
4
3
4
4

-

7
3
6
9
8
5
4
7
7
6
5
17

12
12
9
9
7
6
6
6
6
5
3
1

4
3
4
4
4
3
4
4
4
4

3
3
3
1
1
1
1
1
1
0

1
0
0
2
2
1
1
0
0
1

0
0
1
1
1
1
2
3
3
3

9
25
13
6
10
7
7
9
7
6

-

5
5
16
5
16
5
10
13
12
12

10
9
9
5
5
4
4
3
3
1

FOTBOLL
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4

3
3
3
3
2
1
1
1
0
0

1
0
0
0
0
1
1
0
1
0

0
0
1
1
2
1
2
3
3
4

9
12
10
12
10
4
5
10
5
3

-

6
1
3
7
7
3
10
14
11
18

10
9
9
9
6
4
4
3
1
0

Herrar div 7 d
FC of Hässelby
FC Innerstan Stockh.
Stockholm BK
FC Kasam
Adelsö IF
BK Brunkeberg
Åkeshovs IoFK
Rinkeby United FC
Nockebyhovs IF
Skönadals BK
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Full fart vid Skå crossbana
MOTORSPORT | Såväl endurotävling som tävlingsträning i cross har ägt rum
under senaste tiden på Skå
crossbana.
Söndagen den 28 april kördes
årets första endurotävling vid
Skå crossbana. Sammanlagt
startade tolv förare i blandade åldrar mellan 15 och 55
år. Bansträckningen är cirka
5 kilometer och underlaget
är blandat med såväl sten och
lera som jord.
Vinnaren Robin Wallerman åkte elva varv. På andra
plats hamnade Jacob Fredholm och trea blev Kent Söderberg. Nio av de startande
orkade hela de två timmarna
som tävlingen pågick.
Torsdagen den 9 maj kördes den första av fem tävlingsträningar på banan. Det
tre klasserna var ”Juniorer
65-85cc”, ”Motion seniorer”
och ”Tävlingsklass seniorer”.
I varje klass kördes två heat.
I juniorklassen var det endast två startande och snabbast av dem var Rasmus Sjöö.
I seniorernas motionsklass
startade sju tävlande och
snabbast var Mikael Öholm. I
tävlingsklassen med åtta startande var Fredrik Theorell,
som går första året på Tibro
crossgymnasium, snabbast.

| sporten

37

 KORT OM SPORT
TERRÄNGLÖPNING | Den
första omgången av Mälarö
SOK:s tre serieterränglopp
avgjordes i strålande solsken den 2 maj. Herrloppet
lockade flest deltagare, men
även i övriga klasser deltog
många springglada terränglöpare.
Carin Edvardsson vann
damernas lopp på 4000
meter och Alexander Flores
vann herrarnas 4000-meterslopp.
De två sista terrängloppen för i vår har förlagts
till den 16 och 23 maj. Som
slutresultat räknas de sammanlagda resultaten från
de tävlandes två bästa placeringar.

Sportnyhet?

Rasmus Sjöö (t.v.) var snabbast i juniorklassen när Mälaro motorcrossklubb anordnade tävlingsträning den 9 maj på Skå crossbana. Roger
Karlsson (t.h.) kom 5:a i den endurotävling som ägde rum den 28 april på samma bana.
Foto: Ola Hansson

Skicka kort
text till:
sporten@
malaroarnasnyheter.se

ÄNTLIGEN SOMMARKAMPANJ!

En Superb Combi och mycket extra Elegance.

ŠKODA Superb Combi Driver’s Edition
TDI 140 hk DSG 4x4 Kampanjpris fr. 249.800 kr
Bi-Xenon ljus
Amundsen+Nav.
17 tum alufälgar

Dragkrok
Elbaklucka
3-ekrad multiratt

Eluppvärmt baksäte
Bluetooth
Parkeringssensor bak

Bränsleförb. bl. körning Superb från 6,3 l / 100 km CO2 från 166g / km. Fabia från 5,5 l/100 km, CO2 från 119g/km. Erbjudanderna kan
ej kombineras med andra avtal eller rabatter. *Serviceavtalet gäller 36 månader/4500 mil. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

www.skodastockholm.se

ŠKODA Fabia/Combi Elegance TSI 86 hk
Kampanjpris fr. 129.900 kr
Farthållare
Mittarmstöd fram
15 tum alufälgar

8 st högtalare
Maxi Dot display
Elhissar fram/bak

Pluspaket: Climatronic

Ord. pris 278.800 kr. Du sparar 29.000 kr

Stockholm

Köp till ett serviceavtal* för endast 100 kr/mån.
uun{ww~k}}{nÖÔwjw|rn{jkrunwpnwxvx||}ruu
låga räntan 4.0% så ingår serviceavtalet!

Kurvdimljus

Eluppv. backspeglar
CD-Radio
Pluspaket (värde 3.300 kr)
Parkeringssensor

Ord. pris 148.100 kr. Du sparar 18.200 kr. Combitillägg 3.900 kr.

BROMMA: Ulvsundavägen 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
SÄTRA: Murmästarvägen 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
TÄBY: Enhagsvägen 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör 11-16, Sön stängt
SÖDERTÄLJE: Forskargatan 15. Tel 08 553 779 25. Vard. 9-18, Lör 11-15, Sön stängt
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Däckspecialisten!
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  GRATTIS
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

• Grattis till studenten den 4 juni Soﬁe von Baillou önskar
farmor, farfar, Chris och Kessy.

RANSC
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O

H

T

• Max von Baillou, grattis på 80-årsdagen den 4 juni önskar
Eva, Chris och Kessy!

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Lucka i bemanningen?
- Vi löser det
Från ett par timmar till heltid
Veteraner med erfarenhet och
kunskap
Ring oss - vi hittar rätt kandidat

Grattis till
min älskade
mamma
Edith
Pettersson i
Stenhamra
som fyller
90 år den 17
maj önskar
Inka med
familj.

Grattis
Wilton
Strate på
6-årsdagen
19/5 från
mormor,
morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

Grattis Soﬁa
Arnalid på
11-årsdagen
den 25 maj.
Kramar från
mamma,
pappa och
Johan.

Grattis Nova
Berg på
1-årsdagen
den 29/5
från mormor, morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

  DÖDA




• Gösta Gunnar Olsson, Ekerö, avled den 25 april i en ålder
av 73 år.
• Karin Hildegard Nordman, Lovö, avled den 26 april i en
ålder av 93 år.
• Kurt Ebbe Nilsson, Ekerö, avled den 30 april i en ålder av
78 år.

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

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

• 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

Eldningstunnor

Alfa Ekerö

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

IGNIS

Plasttunnor med lock

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

Passar bra till fodertunna, vattentunna mm. 220 L ....... 300 kr/st

Företagsstäd
Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

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

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Inga Ronlind

Vår älskade

* 19 juli 1925
✝ 24 april 2013

Tomas
Gjersvold

Tunnorna är i nyskick!
073-903 76 20

ELISABETH
ANNE-MARIE
Susanna Linda
Kristin och Niklas
Alexander Alice

* 23 april 1960
funnen den 28 april 2013

Installationshjälp
datorer /
program

Tillbehör
till datorn?

Din 2- & 3-hjulingsleverantör!

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Marianne
ALEXANDER ISABELLA
Pappa och Monica
Släkt samt många vänner och
idrottskamrater
Under askan glimmar glöden
I all vilsenhet
Finns vägar bort från döden
I alla nederlag
Finns hopp för bittra öden
Nu vill jag se dig le igen
Snart kan du nog se igen
Bara du torkar dina tårar

Vår käre

Gösta Olsson
* 15 oktober 1939
✝ 25 april 2013
BERIT
EVA GUNNAR
Vännerna

U.Lundell

Kurser för dig och din hund!

Begravningen äger rum
torsdagen den 30 maj kl 14.00 i
Ekerö kyrka. Efter akten inbjudes
till minnesstund i
Hembygdsgården. Vänligen
anmäl deltagande till IGNIS
Vällingby via www.ignis.se eller
08-87 50 14 senast den 24 maj.
Tänk gärna på Radiumhemmets
forskningsfond PG 90 06 90-9,
Till minne av Björn & Tomas

www.malkk.se

malkk
munsö adelsö lokala kennelklubb

Begravningen äger rum
fredagen den 24 maj kl 11.00
i Ekebyhovskyrkan. Därefter
inbjudes till minnesstund. O s a
till alfa/Ekerö Begravningsbyrå
tel 08-560 310 65 senast 21/5.
En gåva till Hjärnfonden,
pg 90 11 25-5, uppskattas.

b ld
EKERO

Konsultbolagens
egen leverantör

BYRA

när det gäller spetskompetens
inom IT och verksamhet.
www.itcnetwork.se

Du fattas oss

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.

mälaröarna
motiv - miljöer





www.ekerobildbyra.se

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

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Anders Hjelm

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

Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31

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

| privata marknaden 39
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  SÄLJES




Bäddsoffa säljes, B: 145 cm,
D: 80 cm, blå med påfågelsmönster, inkl. två kuddar.
400 kr. Karin: 076-880 06
30.
Stressless
fåtölj, ljusbrun säljes,
slitna armstöd men
i övrigt full
funktion.
300 kr
Karin: 076-880 06 30.
Matbord 120x100 cm,
jugend, mörk ek, 2 utdragsskivor, 52 cm. 4 äppelstolar
med originalklädsel av pegamoid. Allt i bra skick.
Tel 560 347 50.
Sportskor st 40 Asics Gel
Virage. Använda en gång.
500 kr. 08-560 307 03.
Golfklubbor mizuno järn
2-110 400 kr, mizuno
träfyra graﬁt 200 kr.
Tel 070-013 71 98.
Jag har bytt mitt uppvärmningssystem och har ett par
kubik villaolja över. Villaolja/
grön diesel säljes 7000 kr

per kubik. Utköres fritt inom
08-området. tiny0156@
yahoo.se.
JET mopedhjälm (svart)
storlek M 58 cm säljes för
495:- (använd tre gånger,
nypris 795:-). Färingsö 070860 51 65.
Riktiga skolhyvelbänkar
säljes, även div. träslag och
fanér. Hobbypyssel typ
ljushållare, knappformar och
träknoppar. Knyppeldyna
och spinnrock m.m. Är du
intresserad ring Micke 072905 00 90.
EU-moped säljes! Det är en
cross-moped och den beﬁnner sig i mycket bra skick
och har gått cirka 80 mil.
Pris 3800 kr. Kontakta Eric
för mer information på 073714 14 56.

  KÖPES




Prylar fr. 60-70-tal köpes!
T ex kläder (barn och dam),
barnvagnar, barnvagnsbroschyrer, tyger och sängkläder. Maila ellinor.siren@
hotmail.com eller ring/smsa
070-754 17 00.
Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt och
kunnigt bemötande.
08-400 258 35.

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

  UTHYRES




Malta, njut av våren eller
sommaren i vår ﬁna
nybyggda lgh i Marsascala.
Fantastisk havsuts. 3 sovrum, 6 bäddar, 2 badrum.
Nära klippbad och strand,
pool ﬁnns. Många restauranger på gångavstånd.
Uthyres veckovis 3000:-/v.
08-560 212 34/070-695
12 50.

  ÖNSKAS HYRA




Litet hus önskas hyra för
permanentboende, 3 rum
och kök. Goda referenser.
Ring Göran eller Lola 070422 00 64, 070-646 29 30.

  ROSOR OCH TACK




Ett stort tack till Mälarö
omsorg för allt ni gör för
min mamma vad gäller
stort och smått i vardagen.
Jag vet att både hon och
hennes sambo uppskattar
alla trevliga, goa ﬂickor som
underlättar livet genom att
ni är till 100 % er själva!
Tack från mitt hjärta!
Eva Angerfelt
Jag vill hemskt gärna
tacka den personen som
lämnade in min plånbok
till polisen, så jag kunde få
tillbaka plånboken med allt
innehåll den 25/4. Jag blev
jätteglad! Tack från Kerstin i
Stenhamra.

Assistansliv i Sverige AB
WĞƌƐŽŶůŝŐĂƐƐŝƐƚĂŶƐŵĞĚůŝǀƐŬƌĂŌʹǀŝŐĞƌĚŝŐŵƂũůŝŐŚĞƚĞŶŽĐŚĂůůĂĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌƟůůĂƩĂƩůĞǀĂĚĞƚůŝǀĚƵ
ƐũćůǀƂŶƐŬĂƌŽĐŚǀŝůů͘
sŝůůĚƵŽĐŬƐĊĂƌďĞƚĂŵĞĚŶĊŐŽƚŵĞŶŝŶŐƐĨƵůůƚ͍
ƐƐŝƐƚĂŶƐůŝǀŝ^ǀĞƌŝŐĞƐƂŬĞƌŶƵϭͲϮƐƚǇĐŬĞŶƟŵͲǀŝŬĂƌŝĞƌƐŽŵŬĂŶ
ŚŽƉƉĂŝŶŽĐŚũŽďďĂǀŝĚďĞŚŽǀ͘&ƂƌĚĞůćƌĚćƌĨƂƌŽŵĚƵƐŽŵƐƂŬĞƌ
ĚĞŶŶĂƚũćŶƐƚćƌďŽƐĂƩŝŶćƌŚĞƚĞŶĂǀŬĞƌƂ͕ĂůƚĞƌŶĂƟǀƚŚĂƌŬƂƌŬŽƌƚ
ŽĐŚďŝů͘^ŽŵƟŵͲǀŝŬĂƌŝĞďƂƌĚƵǀĂƌĂŇĞǆŝďĞůŬƵŶŶĂƚćŶŬĂĚŝŐĂƩ
ĂƌďĞƚĂƐĊǀćůĚĂŐƐŽŵŶĂƩ͕ǀĂƌĚĂŐĂƌŽĐŚŚĞůŐĞƌ͕ůĊŶŐĂƉĂƐƐŽŵϭϮ
ƟŵŵĂƌĊƚŐĊŶŐĞŶ͘
sĊƌŬƵŶĚćƌĞŶŬǀŝŶŶĂŝƂǀƌĞĨĞŵƟŽĊƌƐĊůĚĞƌŶƐŽŵƟůůĨƂůũĚĂǀĞŶ
ĨƂƌǀćƌǀĂĚŚũćƌŶƐŬĂĚĂďĞŚƂǀĞƌĞǆƚƌĂƐƚƂĚŝƐŝŶĚĂŐƐůŝŐĂůŝǀƐĨƂƌŝŶŐ
ŵĞĚĂůůƚǀĂĚĚĞƩĂŝŶŶĞďćƌĨƌĊŶŽŵǀĊƌĚŶĂĚŽĐŚŚǇŐŝĞŶƟůůŚƵƐŚĊůůƐƐǇƐƐůŽƌŽĐŚŵŽƟǀĂƟŽŶƟůůƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ͘sŝƐĞƌĚćƌĨƂƌĂƩĚƵ
ƐŽŵƐƂŬĞƌĚĞŶŶĂƚũćŶƐƚćƌƵƚďŝůĚĂĚƵŶĚĞƌƐŬƂƚĞƌƐŬĂĂůƚĞƌŶĂƟǀƚŚĂƌ
ůćŶŐƌĞĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚĂǀĂƩĂƌďĞƚĂŝŚĞŵǀĊƌĚĞŶ͘,ĂƌĚƵǀĂŶĂĂǀĂƩ
ĂƌďĞƚĂŵĞĚŚũćƌŶƐŬĂĚĂĚĞćƌĚĞƚĞŶŬůĂƌĨƂƌĚĞů͘
sćůŬŽŵŵĞŶŵĞĚĚŝŶĂŶƐƂŬĂŶ͊
Ansökan
dŝůůƚƌćĚĞŽŵŐĊĞŶĚĞ
hƌǀĂůĂǀĂŶƐƂŬŶŝŶŐĂƌƐŬĞƌůƂƉĂŶĚĞŽĐŚƚũćŶƐƚĞŶŬĂŶŬŽŵŵĂĂƩ
ƟůůƐćƩĂƐŝŶŶĂŶĂŶƐƂŬŶŝŶŐƐƟĚĞŶƐƐůƵƚ͘
ŶŐĞƌĞĨĞƌĞŶƐŶƵŵŵĞƌ͗ŬĞƌƂ
sŝƚĂƌĞŵŽƚĂŶƐƂŬĂŶǀŝĂĞƉŽƐƚ͗
ũŽŚĂŶŶĂ͘ĮŶŶƐƚƌŽŵΛĂƐƐŝƐƚĂŶƐůŝǀ͘ƐĞ

• 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.

Gösta Olsson till minne

Gösta föddes i Bromma och
utbildade sig till väg-, vatten- och byggnadsingenjör.
Tidigt väcktes hans intresse
för idrott och då speciellt för
bordtennis.
På Ekerö startade han 1968
en sportbutik i liten skala.
Snart blev han ett begrepp
bland alla sportande ungdo-

mar när det gällde prylar som
bandyklubbor,
skridskor,
skidor, skor, skydd, bollar
och cyklar och inte minst
pingisgrejor.
Begreppet var “Gå till
Göcke – han ﬁxar det”.
Efter att han lagt ner den
verksamheten arbetade han
på byggvaruhus. Många är
de kunder som ﬁck hjälp av
Gösta att välja produkter.
Göstas stora intresse var
bordtennis. 1968 startade
han Ekerö IK:s bordtennissektion och blev kvar som
ordförande i 36 år. Han utbildade Ekeröungdomar i

pingis och medverkade i
tävlingar både på Ekerö och
i Stockholm.
År 2011 ﬁck han Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld.
På äldre dagar spelade Gösta i SPF:s pingis och dansade
squaredans. Han var också
under ﬂera år verksam i Seniornet Ekerös styrelse.
Gösta var en pålitlig och
vänlig person, alltid hjälpsam och mjuk i sin framtoning. Vi saknar honom
mycket.

Inga datorfrågor är
dumma

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?

Gösta
Olsson,
Ekerö, har
hastigt
avlidit.
Han blev
73 år.

HENRIK HEDÉN
ORDFÖRANDE I SENIORNET

Ring

Ring

Bläckstråle eller laserskrivare?
VI VET
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Installationshjälp
datorer /
program
Ring

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Skydda
datorn
vid åska

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

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.
VA R M T VÄ L K O M M E N !
" -7 * , 4  5 0 3 (  t  ( 6 4 5"7 4 - 6 / % 4 7 ( & /     t  # 3 0 . . "

Ett stort antal skadegörelser

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

Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

RANSC
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Vad behöver du?

08-410 417 70

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

www.alltjanstpoolen.se

5 MAJ | <hiaj_bb^b[h_ia[hl_ZIjWje_b
Träkvista"Zh[dcWd\hia[hib`W[d
stulen moped.

info@alltjanstpoolen.se

1 MAJ | ;d[aWXb_hijkb[dl_ZIbkjiXho]ga på Munsö.
2 MAJ | IjbZ Wl [d fbdXea iWcj X[Zh][h_ia[hf[dXkiic[bbWd8heccW
eY^ Färentuna$ J`kl[d ^_dd[h WdldZW [jj aedjeaehj _ddWd Z[j ^kdd_j
ifhhWi$
 <ohW ÔojjaWhjed][h c[Z _dd[^bb Xb_h
ijkbdW kjWd\h [jj ]WhW][ f [d fh_lWj
jecj_Stenhamra.
 Feb_i[d ^Wh ^Wij_]^[jiaedjhebb[h f
Bryggavägen, Björkuddsvägen på
;a[hiWcjfÖlstavägen_<h[djkdW$
IWccWdbW]j\hj`k]ei`kf[hied[hXj[h$
3 MAJ | 7dcbWdeciaWZ[]h[bi[f[d
X_bl_Zjh[eb_aWj_bb\bb[d_daecc[h\hd
Wrangels väg";a[h$

PÅ G


Gå EU-modedkurs
få en GRATIS hjälm
Ring eller mejla oss för bokning!

Birkaloppet
Familjeaktivitet med lopp på
5 km, öppet för alla. Massor
av priser till de som deltar.
Startavgiften går till studieresorna som åk 6 i Birkaskolan kommer att genomföra
under högstadiet. Kringaktiviteter och förtäring i
start- och målområdet. 25
maj, samling kl 11- 11.30,
uppvärmning kl 11.45, start
kl 12. Banans start och mål
är i Tappström vid Birkaskolan. Anmälan.

nyheter

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

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

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

RÄTTELSE

I förra numret av MN skrev vi felaktigt
att ”den som kör 50 kilometer i timmen på en 30-sträcka blir av med sitt
körkort”. För att bli av med körkortet
krävs att man kör minst 51 kilometer i
timmen.

Ekerö bio
26 och 29 maj kl 19: Den
store Gatsby, drama, fr 15 år.
Erskinesalen, Ekerö C.
Vikingabiblioteket
Invigning av Vikingabiblioteket på Adelsö. Saft,
kaffe, tårta, underhållning
av musikgruppen Medvind.
Sagor och lekar, visning av
Uppgården, guidade vandringar i världsarvsområdet
Hovgården. Föreningen
Gröna ön Adelsö inviger sin
informationssatsning med
informationsskyltar om
Adelsö från forntid till 1900tal. 1 jun` kl 12. Café Hovgårdens trädgård.

Hopptävling
Mälaröarnas ridklubb arrangerar en lokal hoppning
den 1 juni, en heldagstävling.
Serveringen har öppet hela
dagen. Den 2 juni arrangerar
klubben en ”Pay&Jumptävling”. Ekebyhov.
Kulturfest
Kulturskolan lärare och
elever underhåller. På slottet
stor kak- och smörgåsbuffé.
2 juni kl 11-16, Ekebyhovs
slott. Vid regn flyttar konserterna till Erskinesalen,
Ekerö C. Arr: Ekerö kultur.

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25
www.pcakuten.se
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12 MAJ | Skadegörelse sker genom att
d]ed ZhWh kff Xbecceh eY^ ^bb[h kj
`ehZ[dkhijhh[XbecahkaehiecW][hWh
\Whj^_dZ[h _ [jj XeijWZiechZ[ f =bbstaö.

H

Tidningen ansvarar ej för icke beställt
material samt för fel i annonser mer än
till annonspriset.
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Utgivning 2013
Januari
Februari
Mars
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Maj
Juni
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September
Oktober
November
December

10 MAJ | Ojj[hb_]Wh[ jh[ Xkiiakh[h \hd
Träkvistaj_bb;al][d\hi_dW]bWihkjeh
krossade.
IjbZWlX_bia[h\hd_d\WhjifWha[h_d][d
_Tappström.

info@pcakuten.se

MO

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



D

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö

9 MAJ | 8h_ijWdZ[j_bbiodWl^kdZ_djh\\Wh_FärentunaZh[d^kdZh[diWcf
ZW]WhdWeY^iabb[h^[bWj_Z[d$
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f Xkii^bbifbWji[d
EkebyhovZhd]edibhidZ[hhkjehdW_^[bWXkiiakh[d$

PC Akuten

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

Följ oss på Facebook

8 MAJ | IjbZ][dec_dXhejj_[dXkj_a
_Ekerö centrum sker genom att någon
krossar en fönsterruta.
 IaWZ[]h[bi[ ][dec Wjj d]ed XehhWh

Eldgarnsö
Lugn vandring i reservatet.
Kikare, flora och matsäck
rekommenderas. Lämplig
för alla, inte minst för familjer med barn. Ledare är
Anne-Marie Björn och Pelle
Johnsson. 26 maj, samling
kl 10 vid reservatets P-plats.
Ej bilburna kan få transport
kl 9.30, kommunhuset,
Tappström. Arr: Mälaröarnas
naturskyddsförening.

MOPED - BIL - SLÄP
MÄLARÖARNAS

7 MAJ | ?dXhejji\hia_[dl_bbW_djh\\Wh
på Munsö. Någon krossar en fönsterhkjWeY^]Wh[diecX[Ódd[hi_]_dh^[j[d^h\dij[haheii[j"c[d_d][dÓddi
alWhffbWjidh^Wdaecc[h\hWc$
IjbZ][dec_dXhejj_[jjhWZ^kiia[h_
Tappström.

Ekebyhovs slott
25 maj kl 14: Folkmusik på
tre. Alla barns dag, aktiviteter
ute och inne. Kaféansvriga:
Rädda barnen, Mälaröarna.
26 maj kl 14: Folkmusik med
Ölaget. Kaféansvariga:
{$partiet.

FORTS FRÅN SIDAN 2

INTENSIVKURS
i sommar

6 MAJ | ;dWdcbWdecbW]ecj_bbiod
l[h ^kdZWh _daecc[h Z [d f[hied
eY^Z[dd[i^kdZXb_hWjjWYa[hWZ[Wl\ohW
biW^kdZWh_Svartsjö.
 Abejj[h ia[h f Stenhamraskolan,
Ekerö kommunhus, Klevbergsvägen_Ij[d^WchW"Träkvistavallen samt
iaWj[XeWhZhWcf[d l_Z Träkvista fritidsgård.
 IjbZ \hd [d l_dj[h\hlWhWZ Xj hWfporteras från Adelsö$J`klWhdWij`bjl
\kbbWX[di_djWdaWh"[dX[di_dibWd]iWcj
Xjcejehfhef[bb[h$
 Ebelb_]j \h\e]WdZ[ ia[h _ Tappströmsskolan Zh [d [b[l jWffWj i_d
fbdXea" c[d Ódd[h Z[d ijhWn Zh[\j[h
kjWd_dd[^bb$
 ;d cWhaXhWdZ f '&n)& c[j[h ia[h _
Svartsjö$8Z[feb_ieY^XhWdZahaWbbbWiZ_j$

[jj ^b _ [jj ibflW]diZYa ia[h l_Z Skå
ﬂygfält.
 I Skå Xb_h [d aeffbWZ ^kdZ X_j[d Wl
[dWddWdbiifh_d]WdZ[^kdZiiaWZeh
uppkommer.
 ;d i_d][beboYaW c[Z f[hiediaWZeh
_djh\\Wh f ;a[hl][d l_Z Närlundakurvan$ <hWh[d Xb_h c_iijdaj \h
lhZibi^[j_jhWÓa$
 IjbZ Wl Z_[i[b ia[h f IjWje_b Ekerö
Zhd]edjWdaWheY^a[hZh_\hd$
IjbZ][dec_dXhejj_jlX_bWhia[hl_Z
A_dWibejj_Drottningholm.
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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vi fixar det mesta

29 APRIL | Skadegörelse sker på Färentuna skola genom att någon krossar en
fönsterruta.
 ;d Xj Xb_h ijkb[d \hd [d i`jecj l_Z
Edeby":hejjd_d]^ebc$
;djhWÓaeboYaWkjWdf[hiediaWZehia[h
på Bryggavägen";a[h$
I`feb_i[dWdjh\\Wh[dc_dZh[Xjl_Z
Jungfruholmarna.
30 APRIL | ;d i_d][beboYaW c[Z f[hiediaWZW_djh\\WhfEkerövägen melbWd _d\Whj[d j_bb ;a[h ieccWhijWZ eY^
DoYa[bXo$
 Feb_i[d ^Wh [d ^Wij_]^[jiaedjhebb f
;a[hl][dl_ZSandudden$I`kf[hied[h\hXj[h$

3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv

™

4 MAJ | Skadegörelse sker på en para[hWZ X_b f Söderströms väg _ Ij[d^WchW$
ul[dijbZ][dec_dXhejj_X_bia[hf
Söderströms väg_Ij[d^WchW$

MO

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

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

D

www.ekerobudo.com

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'%B6?'%&(

40

Kattis
Klippotek

NYFIKEN?

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


DATA


ADVOKATBYRÅN

Brottmål

O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

MO

T

RANSC

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

D

IK

R

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

RB

S

BEGRAVNINGSBYRÅ


O

EN

560 349 30, 528 006 55

SFÖ

RBU

N

BILUTHYRING


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

b ld
mälaröarna
motiv - miljöer

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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


BILVÅRD


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

ENTREPRENAD


Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

LACKERING


M

Ekerö
Farmartjänst AB

Lilla Berga, Skå

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

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

Telefon: 560 304 70

Telefon:

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

LOKALER

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


z





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

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

www.spangamalarolbc.se

BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

FASTIGHETSSERVICE


av sly mm
& montering
UÖvrigt efter era önskemål

www.fsons.se
Tel: 560 47 111

hela
virkessortiment
www.ekesioo.se

08-560 304 54
070-555 15 08

ALLSERVICE AB

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

EKESIÖÖs

PLÅTSLAGERI


info@nyplat.se
www.nyplat.se

UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UStaketförsäljning

BYGGVAROR


Ring 08-560 377 44
www.emt.se

F’SONS
UBorttagning

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

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

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

Tel: 564 109 50

FÄRGHANDEL


FÄRG TAPET
GOLV

Grundat 1921

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

Ekerö Färglager
Träkvista Torg



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

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

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




STÄDNING


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

560 301 00
0705-94 23 19

CENTRALDAMMSUGARE
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

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

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

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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

z

FÖNSTER


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

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

070-733 65 26

L E D I G A

Se
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

www.micklack.se

www.ekerobildbyra.se

Annonser på denna
sida kostar

CGS
Trädfällning

För hem och offentlig miljö

EKERO

BYRA

&

l
kake

TRÄD- & TOMTARBETEN


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

Person, lastbil & släp

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
BILDBYRÅER


golv

Service
Däck
Service •z Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

H

Ekerö Centrum

b er ga
Å-

Din verkstad
nära Dig

CHRISTER WERSÄLL AB

GOLV & KLINKER


| service för dig! 41

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

TAXI


Boka på ekerotaxi.se

EKERÖ ÄLVNÄS 6 rok, 129 kvm

EKERÖ SANDUDDEN 4 rok, 103 kvm

Populärt område

Modernt och ljust parhus

SMS:A 90333 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 107 kvm + 19 kvm

Känsla & Kvalitet

Vedspis

VARUDEKLARERAT*

Sjönära boende med fantastisk Mälarvy

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 131 kvm

Båtplats

Idylliskt område

ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 609 kvm. EP 156 kWh/m²/år. Klippans Väg 74. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

SMS:A 10465 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

Barnvänligt område

Carport

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 57 kvm

Lantlig idyll

ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT 1 702 kvm. EP 210 kWh/m²/år. Klippans Väg 21. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Fräsch enplansvilla

Högt gavelläge med sjöglimt

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

SMS:A 14246 TILL 71122

Charimg villa

ACCEPTERAT PRIS 3 850 000 kr. TOMT 1 835 m². EP 56 kWh/m²/år. Domherrevägen 5. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

Sjönära & Sjöutsikt

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 16428 TILL 71122

Badrocksavstånd till Busviken

SMS:A 17607 TILL 71122

SMS:A 17565 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 4 rok, ca 147 kvm

Nära till småbåtshamn

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

Gediget enplanshus i toppskick

Ogenerat högt sydvästläge

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

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 23705 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ HELGÖ 2 rok, ca 68 + 15 kvm

Strålande sjöutsikt

Brygga nedanför fastigheten med möjlighet till båtplats

Gästhus om ca 45 kvm

Dubbelgarage

Allt i rofylld natur

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 162 + 51 kvm

Vacker vy

Balkong med kvällssol

EKERÖ LUNDHAGEN 4 rok, 115 kvm + 93 kvm

Barnvänligt

Underbart söderläge med Mälarutsikt

ACCEPTERAT PRIS 4 675 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 554 m². EP 99 kWh/m²/år. Hagens Backe 6. EKERÖ
Martin Larsson 08-564 109 44.

SMS:A 23079 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 175 000 kr/bud. TOMT 959 kvm. EP 68 kWh/m²/år. Ramunds Backe 1B. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ SÖDRA 1 rok, ca 20 kvm

Ogenerad skogstomt med Mälarnära läge

Gästhus och carport

SMS:A 21772 TILL 71122

Högt läge

SMS:A 23631 TILL 71122

SMS:A 14008 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 395 000 kr/bud TOMT 2 642 kvm. Bergsrundan 7. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 171 kvm

15 min från Brommaplan

ACCEPTERAT PRIS 875 000 kr/bud. TOMT 2 242 kvm. Färentunavägen 37. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

Trivsam och fräsch villa

Helrenoverat 05-06

Vidbyggt garage

ACCEPTERAT PRIS 3 975 000 kr. TOMT 1 272 m². EP 49 kWh/m²/år. Klubbstigen 3b. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 23354 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ NYCKELBY 6 rok, ca 172 kvm

Välplanerad och fräsch enplansvilla

Insynsskyddad altan med sol från morgon till kväll

Gästhus om ca 50 kvm

Bergvärme

SMS:A 18534 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 4 495 000 kr TOMT 1 987 m². EP 74 kWh/m²/år. Nyckelbyvägen 26. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ SOMMARSTAD 4 rok, 140 kvm

Underbar sjöutsikt med perfekt solläge

Fräsch och modern enplansvilla

Soldäck och altan i 2 etage med pool

Helt insynsskyddat läge

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN 5 rok, totalt ca 100 kvm

Sommardröm på södervänd sjötomt

Fin strandlinje med brygga

ACCEPTERAT PRIS 4 495 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 4 150 m², varav 2 800 m² vatten. Storhagsvägen 15.
EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 93170 TILL 71122

SMS:A 23078 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 6 200 000 kr TOMT 2 063 m² (friköpt). EP 107 kWh/m²/år. Rösvägen 4. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 8 rok, 171 kvm

Vackert 20-talshus i toppskick

Underbar sjöutsikt åt två håll

ACCEPTERAT PRIS 5 595 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 990 m². EP 83 kWh/m²/år. Solsidevägen 2. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

