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Möte om
depån med
boende och
politiker
Sakägare i Enlunda bjöd in politiker för att diskutera detaljplanen för bussdepån. Sakägarna
anser att planen är grovt missvisande. | 16

FIBERSATSNING FÖRVIRRAR
Fiberutrullningen är i full gång, men för många kommuninvånare är det svårt att hitta rätt bland alla erbjudanden. Vem ansvarar för att alla får tillgång? | 14

’’

“Vårt förslag bygger på att man spränger
ut en vagnhall i berget och gör en tunnelmynning som liknar Lindö tunnel, Där
blev berget kvar och där fick växtligheten
vara kvar ovanpå tunneln. Man kan göra
på samma sätt med bussdepån. Vinsterna
är påtagliga – förutom att berget får vara
kvar. Bussarna kan placeras där. De är alltid
torra och snöfria. Eftersom berget innehåller värme behöver man inte tillföra samma
energi som man gör idag... “ | 30 tyck

FÖRSVUNNEN HITTAD
Kvarlevorna efter den man som varit försvunnen och
sökts på Ekerö sedan i december har hittats. | 14

MÄLARÖSPELEN
N

REAKTIONER MOT NYTT BILJETTSYSTEM
Från 1 juli införs ett nytt biljettsystem på Ekeröleden. Detta innebär att alla biljetter köps i land eller
via SMS. Nytt blir också att alla biljetter är knutna till ett fordon. Det nya systemet har väckt stark
kritik.| 4
Foto: Ewa Linnros

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

NY

%\WDERVWDG"

www.statoil.se

BILTVÄTT

5LQJ&DUROD

Ren bil på 4 min!




år

Rekordmånga deltagare kom till Mälarö
SOK:s friidrottstävling
Mälaröspelen den 26
maj. Tävlingen arrangerades för tredje året i
rad. | sporten 32
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DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

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

Skön sommar!

Specialvisning!
Lördagen
den 8 juni
kl 10-15 kommer
modeexperten
Jocke från Gucci
och Carrera.
Ta chansen
att pröva hela
kollektionerna
av sol- och
vanliga bågar!
Bokar du din båge
under dagen får du

Minnen från källarvalven
10 juni: Mälaröarnas folkrörelsearkivs sommarutställning ”Minnen från källarvalven” invigs med arkivarien
och näringslivshistorikern
Edward Blom, mingel fr kl
18.30. Band klipps kl 19
med en champagnesmäll.
Här visas delar ur skilda
föreningars arkiv. Representanter från de olika föreningarna kommer vid särskilda
tillfällen att finnas på plats.
Utställningen pågår t.o.m.
23 aug. Galleri Utkiken,
Ekerö C. Arr: Mälaröarnas
folkrörelsearkiv.

rabatt

Fira med oss!

Rabatten på bågen gäller endast 8 juni
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Varmt välkomna!

Sommarfest
Berglunds tivoli kommer,
minglande jonglör, musik i
centrumet, ponnyridning för

nyheter

Mälaröarnas

08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

Service, kvalitet och omtanke

2 för 1!

Service, kvalitet och omtanke

Utställning
Sofia Häggvik visar akvarellmålningar i väntrummet på
tandläkarmottagningen Profydent. T. o.m. 26 juni, måntors kl 8-17. Ekebyhovsvägen
1 (vid brandstationen).

¢¢ evenemang

Vi bjuder alltid
på kaffe!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

¢¢ utställningar
Hantverksstallet
Nenna Stetter – måleri.
Öppet tis-sön kl 11-17.
Jungfrusunds marina.

Just
nu!

20 %

på G | Mälaröarnas nyheter • 3 juni 2013

2

alla små kl 12 -14. Ansiktsmålning, clown som delar ut såpbubblor till alla barn. Ekerö
centrum kl 10-15.
Jungfrusundsdagen
Prova på Padel-tennis, paddla
kajak, flyboard samt Speedcats. Helikopter, vattenskoter.
För de små ponnyridning
samt tivoli. Sjöräddningen
och brandkåren på plats.
Kafé, mat, glass m.m. Mälarö träningsverk erbjuder
träningspass på sin brygga
under dagen. 8 juni kl 11-17,
Jungfrusunds marina.
Bokskogskonsert
Mämus årliga bokskogskonsert, dirigent: Magnus Båge. 8
juni kl 15 vid Ekebyhovs slott.
Vid dåligt väder hålls konserten i Mälarökyrkan.
Askanäs konsert
Norrbotten neo, Christian
Svarfvar, violin, Kim Hellgren,
viola, Mårten Landström,
piano, Elemér Lavotha, cello.
9 juni kl 16, Ekerö kyrka.
Musik i sommarnatt
Klassiska pärlor för flöjt och
piano. Kristina Kaufeldt, flöjt
och Jonas Lundahl, piano.
Musik av Bach, Mozart,
Debussy, de Frumiere m.fl.
11 juni kl 19, Färentuna kyrka.
Arr: Färingsö församling.

Kvalitetsglasögon till lägsta

glasögon!

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

25%

NY
BUTIK!

Vid köp av kompletta
rabatt på
alla glasbjuder vi
glasögon
(Värde upp
1814:-)
påtill
ett
extra par från
utvalt bågsortiment!
Boka tid
redan i dag!

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

Giltig t.o.m 13-07-31

KLIPP UR & TA MED

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

290 KRONOR

Gäller lagerglas
i styrkor +-6/-2.
Kan ej kombineras med andra
erbj. Gäller till
13-07-31

 Vasastans Optik  Söder/ Optik  Kungsholmen Optikbaren

Namn:........................................................................................... Min bokade tid: Datum...........

 Söder Optik

 Kungsholmen Optikbaren

2 för 1

.......... Kl.....................
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Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING

par

För10öppettider
se w w w . d i n s y n . s e
glasögon/solglasögon
med
dina styrkor
från
S:t Eriksgatan
78 Tel:
08-30
33utvalt sortiment.
Gäller lagerglas
i styrkor +-6/-2. Kan ej kombineras med andra erbj. Gäller till 2013-07-31
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ray-ban.com
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Mälaröarnas nattsångare
Linus Brobacke och Micke
Nederman guidar till Mälaröarnas nattsångarlokaler.
Eldgarnsö, Svartsjöviken
och Menhammarsviken
m.m. Ring ledare för info,
dag väljs efter väderleken.
14 juni alt. 15 juni kl 20,
kommunhusets parkering.
För kontaktinfo, se arrangören Mälaröarnas ornitologiska förenings hemsida.
De vilda blommornas dag
Botaniker Sture Nordmark leder färden till det
blomsterrika reservatet
Väsby hage. Ta gärna med
flora, lupp och matsäck.
16 juni, samling kl 10 vid
reservatsgrinden, Väsby
hage. Miljösamåkning från
kommunhuset Tappström
kl 9.30 (via ICA Nyckelby).
Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
6 juni)

REDAktion 08-560 358 00, red@malaroarnasnyheter.se
Utgivningsplan och kontaktuppgifter annonsbokning se fullständig
inforuta sist i tidningen på vår ”Larmet-går-sida”.
www.malaroarnasnyheter.se

PRISGARANTI

Till dig som

Svartsjö sommar 2013
Invigning av sommarens
evenemang och visningar
på Svartsjö slott. Hantverk,
antikt, musik och barnopera. 15 och 16 juni kl 12-16.

EKERÖ fastighetsbyran.se

Varför inte ringa
Sveriges största mäklare?
EKERÖ

EKERÖ SOMMARSTAD
Accepterat pris: 4 950 000:-

Accepterat pris: 2 950 000:-

Tomt: 101 357 kvm
Adress: Ölstavägen 77

4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 103 kvm, biarea: 63 kvm
Tomt: 1 289 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 95 kWh/kvm år
Byggt: 1938
Adress: Kilsvägen 2

Visas sön 2/6 12.00-14.00

Fantastisk hästgård med drygt 10
hektar mark! Två pemanenthus
samt ett fritidshus. Stort stall med
7 boxar samt två mindre boxar.
Friliggande lada. Flera garage
samt förvaringsutrymen!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3552.

Visas sön 9/6 15.00-16.00
och mån 10/6 18.00-18.30

Liten pärla i mysiga Sommarstan
med utsikt över Mälaren.
Möjlighet till 3 sovrum.
Vardagsrum i fil med öppen spis,
arbetskök och WC. Badrum med
dusch. I behov av viss renovering
o uppfräschning. Garage i huset.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3515.

EKERÖ HELGÖ

EKERÖ
Accepterat pris: 5 500 000:-

Accepterat pris: 1 995 000:-

Boarea: 81 kvm, biarea: 80 kvm
Tomt: 136 546 kvm
Adress: Ölstavägen 95

2 rok, varav 1-2 sovrum
Boarea: 41 kvm
Tomt: 2 540 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1954
Adress: Helgövägen 15

Visas sön 2/6 12.00-14.00

Fantastisk hästgård med drygt 13
hektar mark! Lada med stall, 6
befintliga boxar, utmärkta
förhållande för lösdrift. Belyst
ridbana, maskinhall, stolplada
samt garage. Enklare fritidshus.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3551.

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA

Visas sön 2/6 11.00-12.00
och mån 3/6 18.00-19.00

Underbart sjönära läge på Helgö!
Ett området som kommer få
utökad byggrätt o kommunalt VA
innan 2014. Detta hus ligger på en
underbar tomt med bla sjöglimt,
berg och plana ytor. Huset har
nytt tak. Fem minuters gång till
områdets strand med bastuhus.
Nära buss, skola och affär. Passa
på att se denna pärla!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3377.

EKERÖ SANDUDDEN
Accepterat pris: 1 295 000:-

Fast pris: 5 890 000:-

Tomt: 2 634 kvm naturtomt
Adress: Vallvägen 4

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

Ring för visning!

Underbar sjöutsikt över
Skansviken har detta trevliga lilla
fritidshus. Högt och
insynsskyddat beläget på stor
naturtomt. Storstuga med öppen
spis, kök med matplats som
rymmer 4-6 personer. Gäststuga
med förråd och mulltoa. Nära till
badplats, båtbrygga o fina
strövområden i skog o mark.
Endast 30 min från Brommaplan.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2794.

EKERÖ SANDUDDEN

Visas sön 2/6 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.

EKERÖ SANDUDDEN
Fast pris: 5 045 000:-

Fast pris: 4 590 000 kr

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

Adress: Sanduddsvägen 48-60

Visas sön 2/6 15.00-16.00

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

Visas sön 2/6 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.
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Nytt betalsystem på färjan upprör många
Biljetter, klippkort och periodkort kommer att knytas till endast ett fordon
JUNGFRUSUND | Ett nytt
biljettsystem införs på
färjan mellan Jungfrusund
och Slagsta. Det innebär att
man köper biljetterna i land
samt att alla biljetter är
knutna till ett fordon.
Det nya systemet kommer att
ske i två etapper och den första börjar gälla från 1 juli.
Den innebär att biljetter
köps som idag, via automat
eller SMS. Däremot ska köpet
göras före ombordkörning.
Kontroll av biljetten sker via
avläsning av registreringsskylten vid ombordkörning.
I rusningstider blir köerna
långa till färjan. De som då
står i kön, måste lämna sitt
fordon för att köpa biljett.
Frågan är vad som sker om
ombordkörningen kommer
igång medan några förare är
och köper sina biljetter. Finns
det inte risk för att det då blir
stopp i ﬂödet?
– Jag tror att de som pendlar dagligen kommer att ha
sina månadskort. Sedan tror
jag att många kommer att lösa
biljetten via SMS. För övriga
tror jag inte alls att det kommer att uppstå problem. Ett
par viktiga skäl till att vi inte
har kvar möjligheten att köpa
biljett ombord, är att överresan är så pass snabb att man

inte hinner att lösa biljett.
Många gånger är kön så lång
ombord. Men om automaten
står vid färjeläget, då är risken
mindre att du stör ombordoch avkörning, menar Ingrid
Jarnryd, informationschef på
Färjerederiet.
Det nya biljettsystemet innebär också att den som kommer i sista minuten och inte
har tillgång till SMS, inte
kommer ha tid att köpa biljett. Därmed får denne vänta
till nästa färja, även om tid
funnits till att köra på färjan.
Det som också är nytt är att
biljetter, klippkort och periodkort kommer att knytas till
ett fordon. På Traﬁkverkets
hemsida står följande:
”Om ﬂera fordon skulle
knytas till ett periodkort kan
i praktiken ﬂera fordon resa
för priset av en biljett, vilket
leder till en omotiverad rabatt. Klippkort knyts också
till ett fordon av logistiska
skäl. Det kommer att ﬁnnas
möjlighet att byta det fordon
(registreringsnummer) som
biljetten gäller för, med en
viss fördröjning, till exempel
vid köp av ny bil. I etapp två
av införandet kommer detta
att enkelt administreras via
internet.” Tidpunkt för etapp
två är ännu inte fastslaget.

För hushåll med mer än ett
fordon, blir detta komplicerat.
– Det rådet man har gett
i sådana fall, det är att man
kan ha klippkort på den bilen
som sällan åker färjan.
Om man lämnar in bilen
på reparation och har en hyrbil medan bilen lagas, hur gör
man då med sitt månadskort?
– Jag har inget svar på det
faktiskt. Men jag skulle rekommendera att man köper
en SMS-biljett för en tillfällig
överfart.
Att bilen går sönder kan
man kanske inte rå för. Ska
man verkligen i en sådan
situation behöva köpa en
SMS-biljett fast man har
köpt ett månadskort?
– Alternativet är att man
köper ett klippkort om man
ska passera många gånger,
svarar Ingrid Jarnryd.
Detta innebär med andra
ord att den som har oturen
att behöva lämna in sin bil på
reparation och nyttjar ett annat fordon under tiden som
bilen lagas, måste ligga ute
med två avgifter för att resa
med färjan.
En annan grupp som reagerat starkt är entreprenörer
på Mälaröarna som har ﬂera
fordon. Ofta har de bara ett

periodkort då det varierar
vilken person i företaget som
åker på ett jobb över till andra
sidan. Många av dessa entreprenörer har uttryckt att de
kommer att välja att åka runt
istället för att ta färjan, en ur
miljöaspekt, dålig lösning.

”Kommunen
kommer
kontinuerligt att
följa frågan om
det nya
biljettsystemet”

– Grundidén är en biljett – ett
fordon. Åker du ofta väljer
du periodkort. Åker du mer
sällan passar klippkort bättre. Du har en körjournal per
bil, du har en administration
per bil och en färjebiljett. Du
väljer det som passar bäst. Jag
tror att entreprenörerna på
Mälaröarna stödjer tanken på
låga avgifter och minskade
kringkostnader.
Eftersom
vinsten i tid och i drivmedel
är betydande när man tar
genvägen över vattnet, hoppas vi att entreprenörerna

väljer den även i fortsättningen, svarar Ingrid Jarnryd.
Ombord på färjan kommer
det att ﬁnnas biljettkontrollanter för stickprovskontroller.
– Samtidigt ska man vara
medveten om att kontrollen
sker genom att vi har en apparat som läser av registreringsnumret när man kör ombord.
Är det någon som inte har
köpt biljett, kommer vi att se
det med en gång.
Etapp två i det nya biljettsystemet innebär att biljetter
även ska kunna köpas via internet.
– Vi är inte framme där
ännu. Därför har jag inte något datum att ge för detta.
Men vi tycker att det är en
fördel att vi får vänja oss vid
det nya systemet och att våra
resenärer kan få uppleva att
det blir mycket smidigare
och rättvisare, avslutar Ingrid
Jarnryd.
De gamla periodkorten,
som upphör att säljas vid
driftstarten, kommer att fasas ut. Gamla klippkort kan
lösas in mot nya under en
övergångsperiod under 2013.
Ekeröleden drivs av Färjerederiet på uppdrag av kommunen. Vilken roll har kommunen i sammanhanget?

– Färjerederiet är ansvarig
för biljettsystemet. I avtalet
med rederiet framgår att det
krävs kostnadsbesparingar
för att färjan ska kunna drivas med nuvarande höga turtäthet och med nuvarande
avgifter. Därför kommer en
rationalisering av biljetthanteringen att ske. Om denna
kostnadsminskning inte genomförs kommer den höga
turtätheten inte att kunna
upprätthållas enligt rederiet. Just nu pågår en dialog,
främst med tekniska kontoret, om hur biljetthanteringen ska ske och alla detaljer är
ännu inte klara. Dock vet vi
att det kommer att vara olika
kösystem som ska göra att
traﬁken ska löpa smidigt, säger Peter Carpelan (M), kommunstyrelsens ordförande.
Han tillägger även att tanken är att samma månadskort
ska kunna användas för till
exempel familjer eller företagare som har två bilar, för att
möjliggöra fortsatt ﬂexibilitet. Alla detaljer kring detta
är dock inte klara.
– Kommunen kommer
kontinuerligt att följa frågan
om det nya biljettsystemet,
avslutar Peter Carpelan.

EWA LINNROS
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NATIONALDAGEN ÖPPET 10-14
ÖPPET: Vardagar 09-18. Lördag-söndag 10-14
Telefon 08-560 313 40 l www.coloramaekero.se

EKERÖ TRÄKVISTA TORG

Erbjudandet på Högtryckstvätt gäller 1 gång/hushåll.

Priserna gäller t.o.m. den 9 juni och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal.

FIRA NATIONALDAGEN MED OSS

Från manuella köttdisken!

sommarfest i

EKERÖ CENTRUM
Lördag 8 juni 10:00–15:00 har vi minitivoli,
jonglör, uteförsäljning och mycket mera.
Varmt välkommen!
Hej!
På lördag tänder vi grillen på torget.
Kom och provsmaka!


/kg


/kg

Oxﬁlé
US Beef. USA.
Hängmörad.

Färsk chipotlemarinerad
kycklingﬁlé
Kronfågel. 900 g.

 



/kg

Ribeye

/st

US Beef. USA.
Hängmörad.

Vispgrädde
Arla. 5 dl.
Jfr pris 29:80/liter.


/st

Jordgubbar
Belgien. 500 g.
Klass 1.

 


/hg

Skagenröra

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

Vårt eget kök. Från ﬁskdisken.
Jfr pris 249:00/kg.

Priserna gäller vecka 23 t o m söndag 9/6-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Detaljplaner och
ramprogram
STENHAMRA | Socialnämnden har nu tagit fram såväl
ett ramprogram för det
särskilda boendet som ska
byggas i Stenhamra, som
en programbeskrivning för
de seniorbostäder som ska
uppföras strax intill.
I december 2011 beslutade
kommunfullmäktige att det
särskilda boendet i Stenhamra
ska uppföras på Söderströmska tomten. Vid socialnämndens sammanträde den 2 maj
behandlades det ramprogram
som ska ingå i förfrågningsunderlaget för den upphandling som kommer påbörjas i
höst, förutsatt att detaljplan
för området har fastställts.
Ett förslag till programbeskrivning för de seniorbostäder om ska byggas nästintill
lades också fram. Programbeskrivningen bygger bland
annat på resultatet från en
enkät som genomförts med
800 kommuninvånare, 55 år
och äldre, för att undersöka
deras intresse för en seniorbostad i Stenhamra. Av
undersökningen framkom
bland annat att 32 procent av
de 505 personer som svarade
tyckte att en seniorbostad i
Stenhamra skulle kunna vara
ett alternativ för dem. Förslaget till programbeskrivning
överlämnas nu till kommunstyrelsen för att fastställas.
LB

Ökande vandaliseringar
MÄLARÖARNA | Efter
att vandaliseringarna i
kommunen har haft en
nedgång under ett par år
har nu återigen kostnaderna för att laga det som
slagits sönder skjutit i
höjden. Även SL:s egendom
förstörs och nyligen krossades fem busskurer under
en natt, vilket kostar nära
100 000 kronor att reparerar.
Skadegörelsen av kommunens byggnader utgör en avsevärd post i driftbudgeten,
men siffrorna har förändrats
rejält under de senaste åren.
– Sedan vi började jobba
med
kameraövervakning
och bevakning på skolgårdarna har kostnaderna gått
ner kraftigt. Under 2009
kostade vandaliseringarna
2,7 miljoner kronor. 2010 när
vi satte upp kameror på vissa
skolgårdar gick siffrorna ner
till 1 miljon kronor och 2011
var vi nere på 500 000 kronor. Under 2012 skenade det
iväg igen och vi hamnade på
1,2 miljoner kronor, berättar
Stefan Persson, kommunens
säkerhetschef.
Idag är flera av kommunens

skolgårdar övervakade med
hjälp av värmekameror och
när någon misstänkt rör sig

där kallas väktare ut genom
en larmcentral. Även om
detta har en stor avskräckande effekt, hinner emellanåt
vandaler orsaka stor skada.
Stefan Persson beskriver hur
några enstaka, stora vandaliseringar kan kosta enorma
summor att återställa.
– Vid ett tillfälle ﬁck vi byta
ut sönderslagna rutor för 250
000 kronor och vid ett annat tillfälle hade någon repat
fönstren på en skola genom
att skriva könsord på dem
och det kostade 150 000 kronor att byta ut dem, fortsätter
Stefan Persson.

se av busskurer som emellanåt drabbar även Ekerö kommun. För ett par veckor sedan
slogs busskurer sönder i både
Träkvista och Stenhamra till
en beräknad kostnad av 100
000 kronor.
– Även om vandaliseringarna av vår egendom har
minskat generellt sett i länet
under senare år, hade vi en
kostnad på 27 miljoner kronor för förstörda busskurer
under 2011. Siffrorna för 2012
har vi inte fått än, säger Jesper
Pettersson, pressansvarig på
SL.
Han berättar att en förstörd

”Vi har haft en
lång och kall vinter
och nu när värmen
kommer börjar
ungdomarna söka
sig ut igen”

Han beskriver hur kostnaderna för att åtgärda
förstörelsen tas från verksamhetens driftbudget och
överstigs de beräknade kostnader måste man skära ner på
något annat.
En annan stor utgift för
samhället är den skadegörel-

busskur kan kosta upp till 60
000 kronor om den här helt
demolerad. Krossade rutor
kostar mellan 10 000 och 20
000 kronor att byta.
Från polisens sida kan man
inte uttala sig om huruvida
skadegörelserna har ökat från
år till år eller inte. Dock tillskriver närpolischef Tommy
Stiernerlantz den senaste tidens vandaliseringar till de
säsongsvariationer som visar
sig varje år.
– Vi har haft en lång och
kall vinter och nu när värmen
kommer börjar ungdomarna
söka sig ut igen, säger han
och fortsätter:
– Men det tråkiga är ju att
kostnaderna drabbar alla

Att laga en vandaliserad busskur kostar mellan 10 000 och 60 000
kronor.
Foto: Christer Svanberg

skattebetalare i kommunen
och de näringsidkare som till
exempel är verksamma i centrum och inte har råd att fortsätta driva sina butiker för att
de får så höga kostnader för
skadegörelse.
Han berättar också om det
betalningsansvar som föräldrar har att ersätta de kost-

nader som deras minderåriga
barn orsakar.
– Det är föräldrarnas ansvar att betala de faktiska
kostnaderna om deras barn
har förstört något. Betalar de
inte går det till kronofogden,
konstaterar han krasst.
LO BÄCKLINDER

Priserna gäller för v 23 (3/6–9/6 2013)
Pommes frites,
strips
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Kaffe ICA. 500 g.
Jfr pris 45:00/kg. Gäller ej ICA I love eco.

/kg

Grillsallad
ICA. 150 g. Jfr pris 66:67/kg.

Sverige. Fiskad i Östersjön,
Gadus morhua.



Kontrollerat av
Sociedad Criadores
de Hereford del
Uruguay



Torskﬁlé

ICA. 750–1000 g. Frysta.
Jfr pris 13:33–10:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

UG

Flodins. Ursprung Uruguay.
I bit. Av nöt.
Chosen by Farmers,
utvalda rasdjur.

FO

Biff med kappa
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Lammracks
Ursprung Irland. 600 g. I vac.

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

Gudstjänster

Må du vila på gröna ängar,
må du finna frid
vid stilla vatten,
må du dricka
ur livets klara källa.

ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 9 JUNI
Munsö kyrka 11.00
MÄSSA I SOMMARTID
Lizen Anterud, orgel: Malin Rudengren
LÖRDAG 15 JUNI
Ansgarskapellet ca 12.00
VALLFARTSMÄSSA
SÖNDAG 16 JUNI
Sammanlyst till Ekerö kyrka 11.00
AVSKEDSPREDIKAN, Staffan Ekllund
Adelsö kyrka kl 19.00
BIRKAKÖRENS VÅRKONSERT

“Smått och gott”
TORSDAGAR
i Ekebyhovskyrkan alla
torsdagar i juni-augusti
12.00-15.00

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 5 JUNI
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA Jonas Gräslund
SÖNDAG 9 JUNI
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA MED DOP
Jonas Gräslund, Ekeröensemblen,
dirigent: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas Gräslund,
Lena Stämmor, dirigent: Helena Hansson
Lena Stämmor underhåller vid kyrkkaffet
ONSDAG 12 JUNI
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Staffan Eklund
SÖNDAG 16 JUNI
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, AVSKEDSPREDIKAN
Staffan Eklund, pastoratets präster, körer
och musiker
ENKEL MÅLTID I HEMBYGDSGÅRDEN
Ekebyhovskyrkan
SOMMARUPPEHÅLL PÅ
SÖNDAGSGUDSTJÄNSTERNA

KYRKRADION
RADIO VIKING 101,4
har sommarlov
åter 24 augusti kl 12.00-13.00

Båtutfärd med tradition

P

å Björkö finns ett kapell, som hålls öppet sommartid. Det ligger
inom Adelsö-Munsö församling, men de flesta besökarna i kapellet kommer från andra delar av landet och världen. Tanken när
kapellet byggdes runt 1930 var att det skulle visa på kristen enhet och
samhörighet.
Kapellet ägs av en stiftelse, men Ekerö pastorat har huvudansvaret
för verksamheten. Från maj till och med augusti kan man besöka kyrkan
och beundra bland annat de vackra dörrarna som berättar om Ansgars
besök på Birka – en sidodörr är öppen. Kyrkan är också öppen för grupper som kommer dit och vill ha en andakt eller gudstjänst. Några har
också upptäckt att Ansgarskyrkan som en speciell miljö för vigsel eller
dop, när man söker en speciell miljö för en stor högtid i litet format.
17 juli-8 augusti är det sommarkyrka i Ansgarskapellet. Då
finns en grupp ungdomar på plats kl 11.30-15.30 för att berätta
mer om kyrkan.
De flesta besökarna i Ansgarskapellet är turister – men en gång
varje sommar kommer hålls en gudstjänst med deltagare framför
allt från Mälaröarna och Bromma och Västerled. En specialchartrad båt avgår från Drottningholm och plockar upp reseneärer från
Ekerö kyrkbrygga, Kaggeholm och Hovgården på vägen ut.

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 5 JUNI
Timmermannens kapell 18.30
INGEN VECKOMÄSSA! Vi gör uppehåll
för resten av sommaren. Välkommen till
veckomässa i 4 september kl 18.30 i
Timmermannens kapell.
SÖNDAG 9 JUNI
Skå kyrka11.00
GUDSTJÄNST
Yngve Göransson
TISDAG 11 JUNI
Färentuna kyrka 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
SÖNDAG 16 JUNI
Hilleshögs kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARE
Juris Ozolins

TIME TO SAY GODBYE
EKERÖ KYRKA SÖNDAG 16 JUNI
11.00 HÖGMÄSSA
STAFFAN EKLUND avskespredikar,
pastoratets präster,
MUSIKERāOCHāKÎRSÀNGARE

Här ﬁnns
matiga
mackor, korv
och glass,
ﬁka.
Det går
att vara både
ute och inne,
Det ﬁnns
lite leksaker
och spel,
tidningar och
böcker.
En mötesplats för alla åldrar.

VALLFARTSMÄSSA
LÖRDAGEN DEN 15 JUNI
Ansgarskapellet ca kl 12.00

EKUMENISK
”VALLFARTSMÄSSA”
GUDSTJÄNST
MED
NATTVARD
Medverkande
från:
sā"ROMMAāFÎRSAMLINGāsā%KERÎāPASTORATā
sā&R¾LSNINGSARMENā+URÎNā
sā&¾RINGSÎāFÎRSAMLINGāsā-¾LARÎKYRKANā
sā6¾STERLEDSāFÎRSAMLING
sāBISKOPā%VAā"RUNNEā
sāKYRKOHERDEā3TAFFANā%KLUND
sāPREDIKANāKONTRAKTSPROSTā,ARSā(EDBERG
sāSÀNGāAVāKÎRSÀNGAREāFRÀNā"IRKAāKONTRAKT
INFORMATION OCH BOKNING AV BÅTRESA:
08-560 387 00

EFTER GUDSTJÄNSTEN
SERVERASāENāENKELāLUNCHāIā%KERÎā
HEMBYGDSGÀRDāMEDāMÎJLIGHETāATT
sägA TACK OCH LYCKA TILL
till Staffan Eklund med familj

KONSERTER

SOMMARTIDER:

LOVÖ FÖRSAMLING

FÄRENTUNA KYRKA TISDAG 11 JUNI

INLÄMNING AV GÅVOR:

SÖNDAG 9 JUNI
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Christer Kivi, orgel: Leif Asp

19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
Klassiska pärlor för ﬂöjt och piano.
Kristina Kaufeldt, ﬂöjt,
och Jonas Lundahl, piano,
spelar musik av Bach, Mozart,
Debussy, de Frumiere m ﬂ.

TORSDAG 13 JUNI
Lovö kyrka 19.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
SÖNDAG 16 JUNI
Sammanlyst till Ekerö kyrka 11.00
AVSKEDSPREDIKAN, Staffan Ekllund

LOVÖ KYRKA TISDAG 13 JUNI

Musik
sommaren 2013

under v 26-32 är inlämningen endast
öppen lördagar 10.00-14. 00.
Inlämningen på tisdagar är stängd under
sommaren.
Butiken är öppen (nästan) alla lördagar
HELAāSOMMARENā āFÎRUTOMā
midsommardagen 22 juni STÄNGT
OCHāLÎRDAGāāJULIāSTÄNGT.

19.00 MUSIK I SOMMARKVÄLL
Körmusik från ﬂera sekler
Boo Kapella, dirigent: Marianne Ribbing

ADELSÖ KYRKA SÖNDAG16JUNI

Färentuna kyrka. Foto: C Appelsved

19.00 BIRKAKÖRENS VÅRKONSERT
Birkakören, dirigent: Johan Wallnäs
piano: Torbjörn Gustavsson
präst: Lizen Anterud

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

128 KVM Ekerö Träkvista, Ängsviksvägen 25

176 KVM Ekerö Munsö, Fågelsången 8

Sjöutsikt och mycket sjönära läge! Del i brygg med båtplats och bastu strax invid huset! Ett
fantastiskt läge intill Mälarens strand har detta mkt trevliga parhus. Genomgående bra skick!
Fint kök o kaklade våtrum. Plan trädgårdstomt m soligt söderläge. Gästhus, carport m förråd.

-SÖDERLÄGE- och vackert lantligt läge med utsikt över äng/hagmark. Trevlig 1-plansvilla om
3 rum och kök + hel källare med allrum, tvättstuga och garage. Välskött men dags att modernisera pga ålder. Fin trädgårdstomt. Växthus och förråd. Nära till Mälaren. Ringmärkt.

Typ: Villa Byggår: 1987 Boarea: 119 kvm
Biarea: 9 kvm Rum: Tomt: 611 kvm
Energideklaration: Beställd.
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1963 Boarea: 88 kvm
Biarea: 88 kvm Rum: 3 Tomt: 2 511 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 250 000 kr

358KVM Ekerö Träkvista, Brokadvägen 5
Typ: Villa Byggår: 1939 Boarea: 238 kvm
Biarea: 120 kvm Rum: 8 Tomt: 1 186 kvm
Energideklaration: 83 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

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

Accepterat pris: 1 975 000 kr

215 KVM Färingsö Skå, Enlundavägen 24
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 450 000 kr

212 KVM Ekerö Sundby, Labensky Plan 6
Typ: Villa Byggår: 1972 Boarea: 169 kvm
Biarea: 43 kvm Rum: 6 Tomt: 964 kvm
Energideklaration: 42 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

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

181 KVM Ekerö Skärvik, Ledungsvägen 16
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 495 000 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: 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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 250 000 kr

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

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!

Accepterat pris: 3 995 000 kr

78,3KVM Ekerö Björkudden, Björkuddsvägen 4A
1-plans br parhus om 3 rok i lungt område. Bra läge! Gångavstånd till Ekerö C och härliga
naturområden. Bostaden är välskött men pga ålder genomgående moderniseringsbehov. Uteplats med em/kvällssol. Plan trädgård, hörnläge. Förråd invid huset. Garage i länga. Välskött Brf.

170KVM Ekerö Helgö, Frejas Väg 32

Typ: Bostadsrättsparhus Byggår: 1977 Boarea: 78,3 kvm
Rum: 3 Avgift: 3 706 kr/mån
Energideklaration: 106 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 675 000 kr

183KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 23D
Typ: Villa Byggår: 1971 Boarea: 125 kvm
Biarea: 58 kvm Rum: 6 Tomt: 160 kvm
Energideklaration: 64 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 850 000 kr

97KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 1
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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 250 000 kr

102KVM Färingsö Ricksättra, Krevadvägen 2
Typ: Villa Byggår: 1992 Boarea: 92 kvm
Biarea: 10 kvm Rum: 4 Tomt: 3 127 kvm
Energideklaration: 97 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 425 000 kr

94KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 5
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 750 000 kr

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 650 000 kr

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

96KVM Ekerö Sandudden, Parkdammsvägen 5

187 KVM Färingsö Stenhamra, Ramundvägen 20

Typ: 1-plans br villa 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

100 KVM Färingsö Skå, Säby Utjords Väg 2
Typ: Villa Byggår: 1947 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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 850 000 kr

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

Typ: kolonistuga/sommarhus Byggår: 1955 Boarea: 28 kvm
Biarea: 25 kvm Rum: 3 Tomt: 416 kvm
Energideklaration: behövs ej
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 675 000 kr

236KVM Ekerö Lundhagen, Törnhultsbacken 2
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 995 000 kr

155KVM Ekerö Träkvista, Vävnadsvägen 16
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

Accepterat pris: 2 800 000 kr

53 KVM Ekerö Nibbla, Skogsblommevägen 27

266KVM Ekerö Närlunda, Solvägen 3
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!

Typ: Villa Byggår: 1980 Boarea: 178 kvm
Biarea: 58 kvm Rum: 6 Tomt: 1 657 kvm
Energideklaration: 84 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 250 000 kr

172 KVM Färingsö Vendeludd, Vendeluddsvägen 159
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 495 000 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: 2001 Boarea: 172 kvm
Rum: 6 Tomt: 1 958 kvm
Energideklaration: 59 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 275 000 kr

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

111KVM Ekerö Sundby, Östra Grindstugan
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

142KVM Ekerö Sommarstad, Berghagsvägen 10
-SJÖUTSIKT- fantastiskt läge! Enastående panoramavy över vackert landskap, Ekerö kyrka och
Mälarens glittrande vatten. Högt soligt söderläge! Arkitektritad villa i fint skick, 5 rum och kök,
2 kaklade våtrum + bastu. Bra solläge! Stora altaner. Garage. Vinterbonat gästhus. Besiktigad.

30KVM Ekerö Nibbla, Pionvägen 11

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: kolonistuga/sommarhus Byggår: 1955 Boarea: 30 kvm
Rum: 2 Tomt: 480 kvm
Energideklaration: behövs ej
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se



Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: kr

Visning: Kontakta mäklaren!

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

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

Praktiska gymnasiet
läggs ned efter fyra år

EKERÖ | Två elever i årskurs åtta från Birkaskolan
har placerat sig bland de 13
bästa i landet i matematiktävlingen ”Kängurun”.
Bland landets åttondeklassare placerade sig Nicole Hedblom på plats nummer fyra
och Oskar Söderberg på plats
nummer åtta.
Den som är ansvarig för
Kängurutävlingen i Sverige
är Susanne Gennow, matematiklärare på Danderyds
gymnasium. Här har man en
spetsutbildning i matematik
för elever med specialbegåvning.
– Vi har kontaktat Susanne Genow och till hösten
startar vi ett samarbete med
Danderyds gymnasium, berättar Delphine Ericson, matematiklärare på Birkaskolan.
”Kängurun” är en internationell rörelse som årligen
genomför en matematiktävling med inriktning på alla
elever, vilket innebär at det
inte är en elittävling. Verksamheten startade i Frankrike
1994, med 500 000 deltagare.
Sverige deltog första gången
1999.
”Kängurun – Matematikens hopp” har initierats
i Sverige av SKM, Svenska
kommittén för matematikutbildning.

”...de flesta som
kommer hit,
slipper långa
resor och går ut
med fullständiga
betyg”

BRYGGA |Praktiska gymnasiet på Ekerö läggs ned.
Orsaken är att elevantalet inte växer tillräckligt
snabbt.
– Det är förskräckligt tråkigt.
Det har gått så bra med nöjda
elever och en mycket bra personalgrupp, men det är helt
enkelt så att skolan inte har
blivit så stor som man hoppades, berättar rektor Maria
Eriksson.
Gymnasiet startade 2009
och elevantalet har som
mest varit 50 stycken. Ekonomiskt har gymnasiet gått
ihop och har haft ett plusresultat redan från det att man
hade 38 elever.
– Det är inte i första hand
ekonomin som är orsaken
till att vi lägger ned. Det är
vår ägare, Vindorakoncernen
som har bestämt att man inte
ska ha små skolor. Det är ﬂera
skolor i Sverige som drabbas,
förklarar Maria Eriksson.
Från och med i höst kom-

mer verksamheten vid Ekerö
Praktiska gymnasiet att avvecklas. Elever i årskurs 3 på-

EWA LINNROS

Ekerö Praktiska gymnasium startade sin verksamhet 2009. Nu läggs skolan ner.

verkas inte av avvecklingen,
men elever i nuvarande årskurs 1 och 2, totalt 25 stycken,
berörs.
– Vi har sådan tur att vi
har Bromma Praktiska gymnasium. Alla våra elever har
beretts plats där och de ﬂesta
har valt att gå där. Även lä-

rarna har erbjudits plats på
Bromma Praktiska gymnasium, säger Maria Eriksson.
2012 startades ett samarbete
mellan Ekerö Praktiska gymnasium Ekerö och Ekerö IK:s
hockeysektion. Det samarbetet kommer att fortsätta.

Foto: Ewa Linnros

– Hockeyträningen fortsätter som vanligt med samma
tränare och i kommunen. För
övrig undervisning blir den
enda skillnaden för eleverna
att de kliver på en annan buss
och åker till Bromma istället
för till skolan på Ekerö, säger
Maria Eriksson.

Ekerös Praktiska gymnasium har varit i kontakt med
kommunen för att höra om
de kunde vara intresserade
av att ta över skolan, men så
är inte fallet. Det ﬁnns inte
heller någon annan gymnasiekedja som har ansökt om
tillstånd för att ha skola i
kommunen.
– Det är väldigt tråkigt. De
elever som kommer till oss
är framförallt elever som är
duktiga men som inte orkar
med långa resor. Men de ﬂesta som kommer hit, slipper
långa resor och går ut med
fullständiga betyg, avlutar
Maria Eriksson.
EWA LINNROS

l
Vä

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

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

EKERÖ ÄLBY
ENVÄGEN 3
Vacker tomt i lantlig idyll
med härlig Mälarutsikt.
Kommunalt avlopp. Vatten
via gem. brunn. Stort garage
på tomt idag.
Accepterat pris 1.650.000 kr
Tomt 2.505 kvm
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4:A
MÄLARVYN 11 - 55+
Härligt fritt söderläge mot
Mälaren. Två balkonger!
Hög standard & luftiga ytor.

Nyrenoverad i
lugn lantlig idyll
nära Mälaren.

FÄRINGSÖ - SKÅ EDEBY - BARNBYN SKÅ 17
Pris 2.495.000 kr / bud
Kvm 127 Avgift 7.242 kr
Visas Ring för visningstid
Ekerö 08-560 304 22

Pris 3.490.000 kr / bud Kvm 130+83
Visas Ring för visningstid
Ekerö 08-560 304 22

Energiprestanda 106 kWh/m², år

Nyckeln till din
bästa affär:
Tjuvstarta!

Högt Mälarläge i Älvnäs

Stilfull villa på Gällstaö

ÄLVNÄS - KOLTRASTVÄGEN 15
FANTASTISK MÄLARVY & EGEN TRAPPA NER TILL
STRANDKANTEN. GEDIGEN VILLA. 5 SOVRUM.

GÄLLSTAÖ - BOKVÄGEN 7C
NYSKICKSKÄNSLA! HÖGT LÄGE MED UTSIKT MOT
MÄLAREN. PÅKOSTADE MATERIALVAL. 5 SOVRUM.

Pris 4.490.000 kr / bud Kvm 163
Visas Sön 9/6. Ring för info.
Ekerö 08-560 304 22

Pris 6.475.000 kr / bud Kvm 168
Visas Sön 9/6 . Ring för info.
Ekerö 08-560 304 22

Energiprestanda 96 kWh/m², år

Energiprestanda 81 kWh/m², år

Såld!

HUMMELVRETEN
TENNISGRÄND

Såld!

TRÄKVISTA
BROKADVÄGEN

Börja tidigare med vår tjänst Kommande®
Även om du inte vill sälja din bostad nu på momangen tjänar
du på att kontakta oss direkt. Vi ger dig råd om värdehöjande
förbättringar och vi samlar spekulanter långt innan första
visning. Då hinner du bli redo och försäljningen får en ﬂygande
start. Man kan säga att Kommande® är som en tillåten
tjuvstart! Välkommen att kontakta oss redan idag!

Såld!

MUNSÖ DRAKNÄS
DRAKNÄSVÄGEN

Säljtankar?
Välkommen till oss!

Säljtankar?
Välkommen till oss!

Säljtankar?
Välkommen till oss!

Vi expressvärderar
kostnadsfritt din bostad och
ger dig tips och råd inför
stundande försäljning!

Vi expressvärderar
kostnadsfritt din bostad och
ger dig tips och råd inför
stundande försäljning!

Vi expressvärderar
kostnadsfritt din bostad och
ger dig tips och råd inför
stundande försäljning!

Såld!
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HUMMELVRETEN
MÅLVÄGEN

Såld!

NÄRLUNDA
ÅKERÖVÄGEN

Säljtankar?
Välkommen till oss!

Säljtankar?
Välkommen till oss!

Vi expressvärderar
kostnadsfritt din bostad och
ger dig tips och råd inför
stundande försäljning!

Vi expressvärderar
kostnadsfritt din bostad och
ger dig tips och råd inför
stundande försäljning!

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

Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1, invid Träkvista Torg Tel: 08-560 304 22
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Förvirrande fibersatsning
MÄLARÖARNA | Under
drygt ett år har arbetet med
att dra fiber till kommunens
invånare pågått. Många
har redan kopplat på sina
anslutningar, ännu fler står
i tur, men en stor del känner
sig förvirrade över vart de
ska vända sig och oroar sig
för att inte få chansen till
fiberanslutning.

Vad som bekymrar många

På många ställen i kommunen har Skanova (som ingår
i Teliakoncernen. reds anm.)
redan dragit ut ﬁberledningar
från den beﬁntliga kabel som
sedan tidigare går tvärs över
Ekerö. Väl framme vid bo-

boende och som även ifrågasatts på insändarsidan i MN,
är vem som ansvarar för att
ﬁberanslutning erbjuds även
till de områden där det inte är
lönsamt för entreprenörerna
att installera ﬁber.
För att få lönsamhet i ﬁber-

stadsområdenas kopplingspunkter kan vilken intresserad entreprenör som helst åta
sig att dra in ﬁbern i huset. Sedan väljer villaägaren utifrån
de leverantörer som har avtal
med ﬁberinstallatören, vem
som ska leverera de digitala
bredbandstjänsterna.

dragningen säger till exempel Telia att om man bor i ett
område som ännu inte blivit
erbjuden ﬁber, får man samla
ihop minst 100 grannar och
att minst 60 av dem ska vara
intresserade av ﬁberanslutning. Ett jobb som kritikerna
anser att Telia själva borde
göra.
Enligt svar på insändarsidan i förra numret av MN från
Stefan Pellén, kommunens
näringslivschef, är utbyggnaden av bredband beroende
av att man själv hör av sig till
operatörerna och visar var behovet ﬁnns. Kommunens roll
är att bistå alla operatörer som

vill bygga ut med information, grävtillstånd och förläggningsmetoder.
Vem ansvarar då för att regeringens mål att 90 procent av
hushållen i landet ska ha tillgång till100 Mbit/s bredband
2020, uppnås i de områden
där marknadskrafterna inte
räcker till?
– Bland andra Stefan Pellén
svarade på insändarplats i förra numret av Mälaröarnas nyheter om bredbandsfrågan. Jag
hänvisar till honom eftersom
han är den i kommunen som
är bäst insatt i frågorna, svarar
Peter Carpelan, (M) kommun-

styrelsens ordförande men
fortsätter:
– Kommunen har givetvis
en önskan om att så många
som möjligt ska ha en ﬁberuppkoppling. Byalag, vägföreningar och samfälligheter
kan via länsstyrelsen samt
Post- och telestyrelsen ansöka
om bidrag för utbyggnad i de
områden där det är svårt att
ﬁnna ekonomisk bärighet.
Detta ligger i linje med regeringens mål.
Han ser det inte som kommunens sak att ansvara för att utbyggnaden kommer till stånd.
– Kommunens investeringar och därmed skattebeta-

larnas pengar kommer att användas för kärnverksamheten
såsom att bygga skolor, förskolor och äldreboenden. Jag
är inte så säker på att ekeröborna som skattebetalare tycker
att de även ska ﬁnansiera en
utbyggnad av bredband till
enskilda fastighetsägare.
I samband med tidningens pressläggning meddelade
länsstyrelsen att efter en kartläggning har de konstaterat att
kommunerna kan ta en större
roll vid bredbandsutbyggnaden. Främst för att stötta utbyggnaden utanför tätorterna.
LO BÄCKLINDER

Försvunnen hittad efter nära sex månader
EKERÖ | Efter att sonen
har varit försvunnen i nära
ett halvår kan nu äntligen
Arne och Monica Gjersvold
sluta leta. I slutet av april
hittades kroppen inte långt
från det område där såväl
polisen, Missing people,
Sjöräddningen och många
andra har letat.
– Vi är så oerhört tacksamma
för allt stöd vi har fått från
både privatpersoner och dem
som har arbetat med fallet,
säger Arne Gjersvold.
Vid sidan har han sin hustru Monica som känt sonen

Tomas sedan hon kom in i
familjen för nära trettio år
sedan. De berättar om den
svåra tiden som de har genomlevt efter att Tomas bil
hittades övergiven på Ekerö
den 5 december 2012 och det
stod klart att något inte stod
rätt till. Tomas, som är uppväxt på Ekerö, hade parkerat
den i ett område där han tillbringat mycket tid som barn.
Månaderna som har förﬂu-

tit sedan dess har varit plågsamma för alla anhöriga och
hoppet om att ﬁnna honom
vid liv har varit mycket litet.

Men mitt i mörkret och våndorna har familjen mött ett
stort stöd från både vänner
och okända, såväl som de som
arbetat professionellt med att
ta reda på vad som hänt.
Polisen har sökt i området
vid ﬂera tillfällen, likaså Sjöräddningssällskapet. Genom
organisationen Missing people har organiserade sökningar ordnats tre gånger och
uppskattningsvis har 100
personer deltagit vid varje
tillfälle. Dessutom har vänner och anhöriga varit ute
och letat vid otaliga tillfällen.
– Vi har fått en otroligt ﬁn

gemenskap med dem som arbetat med det här, säger Monica Gjersvold.
Kroppen återfanns den 28
april av polis efter att ytterligare tillhörigheter hade hittats i området. Det område
som kroppen återfanns i låg
längre norrut och var mer
otillgängligt än där man tidigare letat.
Det ﬁnns ingen misstanke
om att något brott har skett
i samband med Tomas försvinnande.
LO BÄCKLINDER

Alla niondeklassare godkända
TAPPSTRÖM | I mitten av maj firades alla niondeklassare på Tappströmsskolan med tårta för att nått godkänt i
vårens nationella prov. Många av dem hade även nått upp
till höga betyg.
På bilden ses klass 9b när de ﬁrar.
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Ring Helene, hon guidar dig till den bästa mäklaren för just din bostadsaffär. 
Helene får ofta frågan från vänner och bekanta om vem som är
den absolut bästa mäklaren på Mälaröarna. Hon har aldrig
samma svar. Alla våra mäklare på Mäklarringen är super
duktiga. Vem som passar för ett visst uppdrag beror på 
vem som frågar, vad det är för typ av bostad, var bostaden 
är belägen och hur målgruppen för potentiella köpare ser ut.
Kraven ni ställer på oss är precis de samma som vi ställer på
oss själva varje dag –lite bättre och lite trevligare än alla
andra. Vi har stor erfarenhet av Mälaröarna och förmedlar
flest bostäder här på öarna. Ring Helene, 0708
så guidar hon dig till rätt mäklare för just dig och din bostad.

+HOHQH'DKOElFN
25 år i branschen




Reg. fastighetsmäklare och kontors
ägare till Mäklarringen Ekerö
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6HYnUWXWEXGDYERVWlGHUSnZZZPDNODUULQJHQVHHNHUR

ÄNTLIGEN SOMMAR
(QPRGHUQ
ROMHIlUJVRPKnOOHU
JODQVRFKNXO|UOlQJUH
H
K
7LOOIDVDGVWDNHWRFK
WUlGJnUGVP|EOHU
9DOIULNXO|U
2OMHIlUJ3OXV

20%
6YHQVNWLOOYHUNDG
VODPIlUJI|UVWlUNWPHG
OLQROMD
)|UQ\DHOOHUWLGLJDUH
VODPIlUJVPnODGH\WRU

7UlROMD3OXV
3 liter

7UDOOUHQWOLWHU

2UGSULVNU

2UGSULVNU

NU

NU

5DEDWW

(QYlGHUEHVWlQGLJ
DNU\ODWXWYHFNODGI|U
IDVDGDYWUlRFKSOnW
)UDPWDJHQI|UYnUW
NDUJDNOLPDW
9DOIULNXO|U

7UDGLWLRQHOO
U|GIlUJOLWHU

6YDUWNXO|U
10 liter

NU

)DVDGIlUJ

20%
5DEDWW

NU
2UGSULVNU

2UGSULVNU

Besök vår utställning av
utemöbler en trappa upp i
butiken

Den perfekta lösningen för sommarstugan om
du vill slippa allt jobb med tömning eller betala
en förmögenhet för en 3-kammarbrunn
Marknadens säkraste förbränningstoalett
Cinderella
förbränningstoalett

36,250 kr

Så rent. Så enkelt.
Med Cinderella förbränningstoalett
örbränningstoalett
b
i
l
rinhantering.
slipper du all latrinhantering.
Kvar blir bara lite
e aska.
Enklare kan det inte bli!
3 MILJÖVÄNLIG
3 LÄTT ATT INSTALLERA
3 INGEN VATTENANSLUTNING
3 TAR LITEN PLATS
3 LUKTFRI
3 INGEN AVLOPPSANSLUTNING
G
3 BARNSÄKER
3 INGA MEDICINRESTER

Vid köp bjuder vi på
påsar och påshållare.
Värde:

08 - 615 25 25 | www.fritidstoa.se

Vi har ett stort utbud av
bevattningsprodukter

Erbjudandena gäller 1 - 15 juni 2013

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
7HO)D[LQIR#IDULQJVRWUDVH
ZZZIDULQJVRWUDVH)lUHQWXQDY6Nn

1,595 kr
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Rusta dig för
årets trädgårdsarbete!
Klippo Champion
Klippo- bästa kvalitet!
Monterad, tankad och
körklar!

5.100:-

22.900:-

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

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

12.900:-

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:-

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

9RKES  0ROFILKLÊDER s 4RÊDGÌRDSMASKINER s -ODE
½PPETTIDER MÌN FRE   LÚR  
&ÊRENTUNAV  3KÌ 4EL     WWWMALAROSE
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Möte om bussdepån
ENLUNDA | Boende i
Enlunda anser att förslaget för bussdepån som
presenterats av tjänstemännen för Ekerö kommuns politiker, är grovt
missvisande. Kommunens
politiker inbjöds därför av
sakägarna för en dialog
kring den planerade bussdepån.
Sakägarna höll en presentation med illustrationer samt
utvärderingar av hela ärendet. Man anser att förslaget är
grovt felaktigt och inkorrekt
framställt och att risken är att
politiker får en helt felaktig
bild av ingreppet i naturen.
– Depån kommer att vara
ett irreversibelt ingrepp i
miljön som inte är hållbart,
långsiktigt eller varsamt
utfört, sa Mikael Hellgren,
ordförande i Eneby-Enlunda
vägsamfällighet.
För att genomföra byggnationen av bussdepån ska man
göra en bergskärning. Tommy Jonestrand, sakägare,
lyfte fram de unika naturvärden som ﬁnns i området. Här
ﬁnns bland annat en kallkälla,
salamandrar, en unik tall som
är en av endast sexton levande tallar av samma kaliber
inom Stockholms län.
– Den kommer inte att ﬁnnas kvar då man spränger berget, sa Tommy Jonestrand.
En av sakägarna påpekade
att södra Färingsö är ett utbyggnadsområde,
vilket
kommer att innebära att depån hamnar mitt i tätortsbandet.
– Då hamnar vi i samma
situation som vi har nu, då
bussdepån ligger mitt i Ekerö
centrum. Vad är det för framförhållning?
Något svar kom inte på
denna fråga och det var ﬂer
som blev obesvarade. En av
de större frågorna var varför man utfört en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
först efter det att länsstyrelsen efterfrågat en sådan.
Johan Hagland, chef för
stadsarkitektkontoret, försökte svara på frågan men
sakägaren som ställde frågan
önskade svaret från kommunstyrelsens ordförande

Peter Carpelan (M), såsom
ansvarig politiker. Han i
sin tur hänvisade till Johan
Hagland som kunde ge ett
fackmannamässigt svar. Det
hettade till något i salen men
sakägarna var måna om att
hålla en samlad diskussion
och mötet gick vidare.

ternativ i Älvnäs som varit
uppe men avskrivits. Det
svar sakägarna fått var att det
var SL som inte accepterat
platsen. Roland Wisborn,
strategisk utvecklare på SL,
svarade att detta inte stämde
utan att det tvärtom var kommunen som avfärdat platsen.

Vad beträffar MKB:n står

Då mötet ägde rum kvällen

det i länsstyrelsens samrådsyttrande att ”Plankartan
bör kompletteras med en
skyddsbestämmelse om att
verksamheter inte får vara
störande för omgivningen.
Om så sker delar länsstyrelsen kommunens uppfattning
om att detaljplanen inte torde
medföra en betydande miljöpåverkan”.
– Krav på MKB inträder då
det ﬁnns risk för betydande
miljöpåverkan. Det länsstyrelsen syftade på var att det
fanns en bestämmelse i planförslaget som angav att bebyggelsen i huvudsak skulle
utformas som illustrationen
och på illustrationen hade
SL ritat en bränslestation.
Bränslestation är en sådan
verksamhet som är upptagen
i förordningen till miljöbalken och som gör att krav på
MKB inträder. Bränslestationen handlar om att SL vill
kunna övergå till förnyelsebara drivmedel och därför ha
möjlighet att tanka biogas i
framtidens bussar, förklarar
Johan Hagland dagen efter
mötet och tillägger att man
kompletterar just nu med en
naturinventering enligt rekommendationerna i MKB:n.

före att denna tidning gick till
tryck, har redaktionen inte
haft möjlighet att gräva djupare efter svar på obesvarade
frågor eller kunnat reda ut
de oklarheter som kom upp
på mötet. Vi kommer därför
att följa upp detta i nästkommande tidning.
Efter en dryg timme var det
dags att avrunda i en mycket
syrefattig lokal.
– Vi saknar ansvar, känsla
och ﬁness och det beror på
att ni stressar fram saker och
ting. Även om frågan är trettio år gammal, känns det som
att ni nu vill knyta säck. Stanna upp en sekund och tänk
efter, för det ﬁnns bra alternativ, sa Kenneth Nyström,
sakägare.

En annan viktig punkt under
kvällen var frågeställningen
om varför andra alternativ
som funnits, bara nämns
utan djupare analys.
– För att fatta rätt beslut behöver man rätt beslutsunderlag. Då måste man ha alternativ och de ska vara utredda
i sin helhet. Man ska kunna
lägga dem bredvid varandra
och kunna se och jämföra
plus och minus. Jag undrar
om ni verkligen har utrett de
här alternativen? frågade Eva
Fabricius, sakägare och tillika
arkitekt.
Hon nämnde också ett al-

Plocka 3 valfria 400 g
kattfoder i tygpåsen!

99
kr

Mötet avslutades med att
sakägarna bjöd in politikerna
på visning i Enlunda.
– Vi hoppas att man kommer ut och tittar. Det tror vi
är livsviktigt, säger Mikael
Hellgren.
Lars Holmström (S), oppositionsråd var med på mötet.
– Mötet med de boende i
Enlunda var mycket givande
och informativt. Jag kommer att delta på visningen av
platsen för bussdepån för att
ytterligare få mer underlag
för vårt ställningstagande.

Hittills har det varit en politisk enighet hos alla partier i
hela den politiska processen.
Det är nu viktigt att vi kommer framåt och får sätta igång
byggplanerna både för en ny
bussdepå och plats för nya
bostäder och affärsverksamheter i Ekerö centrum, säger
Lars Holmström.
Peter Carpelan (M) kommunstyrelsens ordförande
kommenterar mötet så här:
– Det var en bra och intressant presentation. Nu går vi
vidare med processen och
titta närmare på deras synpunkter, men samtidigt måste vi ha en ny bussdepå och
den kan man inte ha mitt i
centrum. De ﬂesta områdena
i kommunen utanför tätorten
är mycket vackra, men samtidigt är det inte en jungfrulig
mark. Man får inte glömma
bort att vi har Färingsö träs
industribyggnad vägg i vägg
med det här området. Politiken har den grannlaga uppgiften att ta helhetsansvaret
för de allmännas bästa och
försöka landa ett förslag,
även om alla inte blir nöjda
som bor i närheten, oavsett
vilket typ av detaljplan som
ska fram, säger Peter Carpelan.
Stefan Wåhlin (FP) var
också närvarande och berättade om ett förslag om att
placera depån i berget. En
insändare om detta ﬁnns på
sidan 30 i denna tidning.
Representanter för Ö-partiet, Miljöpartiet och Centerpartiet deltog också på mötet.

EWA LINNROS

Sakägarna anser att detaljplanen för bussdepån är grovt missvisande
och förskönande. Bilden visar en illustration från sakägarnas presentation av bussdepån, såsom man tror att det kommer att se ut.
Illustration: Eva Fabricius

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Professionell vård
av hela dig

Sommarerbjudande

Medicinsk Fotvård / Pedikyr
390:- (ordpris 450:-)
Frans & Brynfärgning från 190:Vaxning ben från 390:Massage från 350:-

Gäller allaa
400 g kattfoder
från Royal Canin
så länge butikens
lager räcker.
Dock längst
t.o.m. 21/6 -13.
Tygpåsen kan
inte köpas separat.

Ansiktsbehandling från 450:Naglar från 390:IPL från 550:Vår utbildning,din trygghet

ÖPPET:
Vard 10-18.30, lörd 10-15
Tel: 560 355 00
Ekerö Centrum
www.djurknuten.se

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

FRI TRÄNING HELA SOMMAREN
-när du blir medlem hos Mälarö Träningsverk*

VÄLKOMMEN TILL JUNGFRUSUNDSDAGEN
Den 8 juni kl 11-17 i Jungfrusunds Skärgårdsstad

En heldag med aktiviteter för hela familjen
s Mälarö Träningsverk erbjuder olika typer av
träningspass på bryggan hela dagen
s 0ROVA PÍ 0OLARUM +AJAK KL  
s 0ROVA PÍ 0ADEL
s &LYG HELIKOPTER  
s 0ONNYRIDNING  

s
s
s
s
s
s

0ROVA PÍ Mälarö Träningsverks magiska utegym
"RANDKÍREN OCH SJÚRËDDNINGEN PÍ PLATS
4IVOLI
+ORV OCH GODIS
5TSTËLLARE BLOMMOR MODE SKÚNHET
0ROVA PÍ &LYBOARD OCH 3PEEDCATS

Bli medlem hos Mälarö Träningsverk så får du:

s &RI TRËNING HELA SOMMAREN
s ST 4A MED EN VËNKORT
s #-3 TRAVELPASS SOM GËLLER I HELA VËRLDEN
* Erbjudandet gäller endast nya medlemmar och vid tecknande av
Clubmedlemskap t.o.m 31/8-2013 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Bryggavägen 133, Jungfrusund
08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se
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Veritaskliniken utökar med
barnläkare och hudläkare
EKERÖ | I kommunen finns
nu en barnläkare på heltid
och från juli månad, kommer även en hudläkare att
finnas.

Nya Ekerö rehab invigdes den 17 maj. Från vänster ses Pia Hallgren, verksamhetschef för Rehab Västra, Jonna Sandell, dietist, Madelene Sandberg
Melin arbetsterapeut, Anna Emmly arbetsterapeut, Julia Folkesson sjukgymnast, Emma Engström sjukgymnast, Malin Åkerljung sjukgymnast och
Gertrud Waak, enhetschef.
Foto:Ewa Linnros

EKERÖ | Den 17 maj invigdes nya Ekerö rehab Västra
i Försäkringskassans gamla
lokaler i Ekerö centrum.

terapi. Man hade dock ingen
mottagning för sjukgymnastik eller dietist. Detta avtal
upphörde vid årsskiftet.

Det tidigare Ekerö rehab som
fanns i den gula paviljongen
i Tappström, drevs genom
ett specialavtal som kommunen hade. Det innebar att
kommunen sålde tjänster till
landstinget när det handlade
om hemrehabilitering som
sjukgymnastik och arbets-

Den 1 oktober genomfördes

vårdval i Stockholm, vilket
innebär att olika aktörer får
söka auktorisation för att
starta en primärvårdsrehabilitering. För att bedriva
primärvårdsrehabilitering
måste man ha både sjukgymnast, arbetsterapeut och die-

tist. Man måste också ha en
mottagning och hemrehabilitering.
– Då det inte var någon
som sökte auktorisation i
Ekerö kommun fick Stockholms
läns
sjukvårdsområde, Rehab Västra, i
uppdrag av landstingets
beställarorganisation
att
starta en mottagning med
primärvårdsrehabilitering
här, berättar Gertrud Waak,
enhetschef.

Veritaskliniken på Ekerö
har sedan februari månad en
barnläkare på heltid.
– Tidigare har det inte funnits på Mälaröarna. Det var
därför vi kände att det fanns
ett behov att fylla. Vi har hört
många föräldrar som uttryckt
att de gärna vill träffa en
barnläkare och slippa att åka
Veritasklinikens nya barnläkare Irina Talanova.
långt, berättar Linn Forsman
som är samordnare och sjuksköterska på Veritaskliniken.

Även om invigningen skedde
nu i maj, var den nya verksamheten tvungen att starta
upp redan i januari i tillfälliga lokaler. Det var framförallt hemrehabilitering som
då prioriterades. Nu är man
dock installerad i nyrenoverade lokaler. På mottagningen ﬁnns nu två arbetsterapeuter, två sjukgymnaster
och en dietist.
EWA LINNROS

Foto: Linn Forsman

Veritaskliniken utökar EWA
med
LINNROS
barnläkare och hudläkare

EKERÖ | I kommunen finns
nu en barnläkare på heltid
och från juli månad, kommer även en hudläkare att
finnas.

Nytt Ekerö rehab

Från den 1 juli kommer kliniken även att ha en hudläkare på heltid. Det behövs
inte någon remiss till vare
sig barn- eller hudläkare.
Veritaskliniken är en
privat husläkarmottaging
och startades 2008 enligt
Vårdval Stockholm. Vårdval Stockholm är en kvalitetsstämpel som visar att
mottagningen
uppfyller
vissa krav. Systemet innebär
bland annat att Stockholms
läns landsting auktoriserar
vårdgivare inom olika vård.

Från den 1 juli kommer kliniken även att ha en hudläkare på heltid. Det behövs
inte någon remiss till vare
sig barn- eller hudläkare.
Veritaskliniken är en
privat husläkarmottaging
och startades 2008 enligt
Vårdval Stockholm. Vårdval Stockholm är en kvalitetsstämpel som visar att
mottagningen
uppfyller
vissa krav. Systemet innebär
bland annat att Stockholms
läns landsting auktoriserar
vårdgivare inom olika vård.

Veritaskliniken på Ekerö
har sedan februari månad en
barnläkare på heltid.
– Tidigare har det inte funnits på Mälaröarna. Det var
därför vi kände att det fanns
ett behov att fylla. Vi har hört
många föräldrar som uttryckt
att de gärna vill träffa en
barnläkare och slippa att åka
långt, berättar Linn Forsman
som är samordnare och sjuksköterska
på Veritaskliniken.
Veritasklinikens
nya barnläkare Irina Talanova.

EWA
LINNROS
Foto: Linn
Forsman

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.

®

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.

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

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

www.ivt.se

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

www.raktpa.se

LADDA FÖR UTESÄSONGEN!
NYHET! NU HAR VI
ÄVEN ANDERSSONS
MARKISER!

Frossa i färg!

25 %

PÅ NORDSJÖ ONE
FASADFÄRG!

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.

C

Din idé – vår design!
Centrum

Gustavalund

Här finns vi!

Bryggavägen

EKERÖ: Bryggav 100. Tel: 08-560 308 30.
Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
www.malaroidedesign.se
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Tionde veterandagen på Skå
SKÅ | Den 15 juni är det
åter dags för Veterandagen
på Skå flygfält. För tionde
året i rad fylls fältet av
veteranflygplan och veteranbilar.
Från klockan 10 är det fritt
fram att bekanta sig med
allt från gamla ﬂygplan, bilar, motorcyklar, mopeder
till militärfordon. Besökare
med ﬂygmaskiner kommer
till ﬂygfältet och exempel
på några av de medverkande
veteranﬂygen är Tiger Moth,
DC3 och Spitﬁre. Det blir
även besök av polishelikopter och på plats ﬁnns sjö-

scouter och ”skogsscouter”.
Det kommer även att ﬁnnas
knattecross, modellﬂyg, entusiastfordon och ponnyridning.
– Räddningstjänsten deltar med folk och fordon,
hemvärnet, brandvärnet och
entusiaster som håller militära 40-talsfordon i ”stridsdugligt” skick kommer. Civilförsvaret ﬁnns också på
plats och ska klippa upp en
kraschad bil. Vi siktar alltså
på en innehållsrik familjedag
i solsken och gröngräs, berättar Jarl Sundgren som är kassör i Skå ﬂygplatsförening.
Han fortsätter:

Från Veterandagen på Skå 2007.

– Föreningen arrangerar dagen i syftet att stärka synen
hos lokalsamhället om att Skå

Foto: Ove Westerberg

är värt att värna och bevara.
Vi gör detta i första hand för
kommunens invånare och

i synnerhet för de närmast
kringboende som i bästa fall
går hem med minnet av hur
trevligt det är med ﬂyg- och
teknikhistoria.
Det är fri entré till evenemanget, en parkeringsavgift
för ”ickeveteraner” kommer
däremot att tas ut. Den som
vill får gärna bära tidsenlig
klädsel.
Skå-Edeby ﬂygplats kom
till i samband med ockupationen av Norge och Danmark under andra världskriget. Flygplatsen består av
ett ﬂertal ladliknande röda
byggnader som ger karaktären av ett lantbruk. I och med

det kamouﬂerades intrycket
av en ﬂygplats. Det ﬁnns ett
ﬂertal autentiska hangarer, så
kallade ladvärn, från 1941-42.
Det ﬁnns många historiskt
intressanta ﬂygplan på Skå
idag. Flygplatsen är numera
en resurs i det mellansvenska allmänﬂyget. På fältet förekommer pilotutbildning,
klubbﬂygning, ﬂygning i
samhällets tjänst för FFK
(Frivilliga ﬂygkåren), sportﬂygning, veteran- och hembyggesﬂyg och ren rekreationsﬂygning samt ibland
även ambulans- och polisﬂyg.
EWA LINNROS

Långvarigt provisorium är nu permanent borta
TAPPSTRÖM | Den gula
paviljongen intill infartsparkering i Tappström har nu
rivits. Kanhända ingen stor
nyhet, men lite speciellt
på sitt vis om man tittar
på vad den kallades för i
bygglovet från 1967.
Den 25 september 1967 beviljades byggnadslov för
”provisorisk centrumbyggnad, Tappström, Ekerö kommun”.
Så vidare värst provisorisk
blev den inte, men det hade i

sig sina förklaringar då paviljongen från början var en tillfällig lösning i avvaktan på att
centrum skulle byggas. Från
detaljplaner till fullbordande
brukar tiden lätt bli lång. Planer överklagas och revideras,
många, långa byråkratiska
processer ska ske innan ett
deﬁnitivt beslut blir taget.
Den tillfälliga lösningen ﬁck
vara det i 16 års tid, innan
dess att området för Ekerö
centrum byggdes i ﬂera etapper med start 1983.

Men vi backar tillbaka tiden
en aning och tittar på ett
kommunfullmäktigeprotokoll från 7 februari 1967.
”Kommunfullmäktige har
vid sammanträde den 26.10
1966 fattat principbeslut
om uppförande av en paviljongbyggnad vid Tappström
omfattande mödra- och barnavårdsmottagning, bank,
folkbibliotek,
skolkontor
samt ytterligare fyra kontor.”
Med hjälp av ”kommunernas konsultbyrå” har man

uppskattat kostnaderna för
paviljongbyggnaden till 500
000 kronor.
”Kommunalnämnden anser
det angeläget att den föreslagna byggnaden kommer
till utförande så snart som
möjligt och föreslår därför
nu att frågan upptages för
slutligt beslut.”
Så blev det också. I stadsarkitektkontorets arkiv ﬁnns
ursprungsbygglovet för paviljongen och på skissen
ﬁnns de olika verksamhe-

Resterna av paviljongen intill
infartsparkeringen i Träkvista.
Foto: Ewa Linnros

terna inskrivna. All verksamhet som funnits i byggnaden under åren har vi inte
lyckats att få fram däremot.
En längre tid låg Arbetsför-

medlingen i dessa lokaler,
först som en bemannad förmedling som med tiden blev
alltmer ”automatiserad” och
den arbetssökande ﬁck kontakt med arbetsförmedlare
via en TV-monitor. Sist ut
huserade här Ekerö rehab i
lokalerna, före paviljongen
tömdes och grävskopan lät
riva byggnaden.
Ett mycket långt provisorium, närmare bestämt 46
års tillfällighet har upphört.
EWA LINNROS

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.

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.

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 !
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MIDDAG med MP
EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

Har du något du vill
diskutera med oss?
Välkommen på middag!
Du kan ta upp vad du vill som handlar
om framtiden i Ekerö.
Vi har plats för fyra gäster runt bordet
den 9 juni kl 18.
Ring eller skicka ett sms om du vill komma.
070-582 41 32

EKERÖ-NÄRLUNDA / VÄXTHUSVÄGEN 17

CENTRALT SÖDERLÄGE
Accepterat pris: 2 995 000 kr / Boarea: 130 kvm
Rum: 6 rok, 3-4 sovrum. / Välplanerat 1,5 plans
kedjehus med garage. Rymligt ljust kök med stor
matplats, bastu och härligt soldäck. ”Rättvänd” solig
tomt mot allmänning. Populärt, barnvänligt område.

Hör också gärna av dig om du är intresserad, men inte
kan denna gång, vi fortsätter i höst.

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

Johan Siönäs

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

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 Skytteholm. 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!

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

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

sŝƚĂƌĞŵŽƚĂŶƐƂŬĂŶǀŝĂĞƉŽƐƚ͗
ũŽŚĂŶŶĂ͘ĮŶŶƐƚƌŽŵΛĂƐƐŝƐƚĂŶƐůŝǀ͘ƐĞ
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Många kunder dök upp när Färingsö trä firade sitt trettioårsjubileum genom att bjuda på familjefest. Hamburgerkön var konstant från öppning till stängning och många barn studsade glatt runt i hoppborgen.

Foto: Ove Westerberg

Trettio år med trävaror
I dagarna kan Färingsö träs
kunder, anställda och ägare
titta tillbaka på trettio år med
trä, verktyg och byggmaterial.
Viljan att växa har dessutom
ökat under åren och nu är siktet inställt på att kunna erbjuda
allt tänkbart inom hus- och
trädgårdsområdet och därmed
också nya arbetstillfällen.
Det som började som en liten
brädgård och ﬁlial till Bromma trä
strax efter andra världskriget förvandlades först till Färingsö trä
1983. Nu trettio år senare har det
utvecklats till ett av de större och
mest välsorterade byggvaruhusen
i länet. Omsättningen har haft en
stadigt uppåtgående kurva och har
stigit från 1 miljon kronor till 107
miljoner.
– På våren 1983 köpte Christer
Fridland, Christer Hammar, Börje
Renlund och Bengt Ljungström
loss företaget från Bromma trä och
då bildades Färingsö trä. På den tiden såldes mest virke till företag

och hantverkare och inte så mycket
till privatpersoner, berättar Peter
Skoogh, som är nuvarande ägare
till företaget tillsammans med Stefan Poulsen.
De båda började som sommarjobbare i början av nittiotalet och ﬁck
så småningom fast jobb. Ingen av
dem hade en tanke på att de skulle
bli kvar och till och med ta över
företaget några år senare när de dåvarande ägarna började bli till åren
och ville dra sig tillbaka.
– I samband med att vi tog över
byggdes den första stora hallen. Vi
hade märkt att det fanns ett behov
av byggvaror även till privatpersoner på Mälaröarna och det behovet
har ökat allt eftersom. Idag har vi
ungefär 60 procent privatkunder,
fortsätter Peter Skoogh.
Varken han eller Stefan Poulsen
har någonsin varit på väg att lämna
företaget.
– Vi trivs väldigt bra. Det är alltid något nytt som händer varje
dag och vi har aldrig haft en tanke

på att sluta. Vi känner hela tiden
att jobbet är en utmaning och det
är en känsla som vi alltid har gillat,
liksom att vi dagligen får träffa nya
människor.
Trots att många företag inte klarar att expandera i den omfattning
som Färingsö trä gjort har Peter
Skoogh och Stefan Poulsen aldrig
tvekat över att de vill utveckla företaget och låta det växa.

”På den tiden såldes
mest virke till företag
och hantverkare och
inte så mycket till
privatpersoner”

Han berättar med liv och lust om
hur de har lyckats behålla sina
kunder trots att stora kedjor etablerat sig inte alltför lång borta och
erbjuder lockpriser.
– Vi kan konkurrera även med

deras priser, men kunskap och
kvalitet är vår största tillgång. Vår
personal är utbildad för att kunna
det område som de säljer inom och
vi har många duktiga hantverkare
som jobbar här.
Idag säljs allt från virke till vitvaror och från arbetskläder till tapeter. Men visionen för framtiden är
att kunna erbjuda ett ännu större
utbud av varor och tjänster inom
ramen för företaget.
– Målet är att allt inom hus och
trädgård ska ﬁnnas här, att vi ska vara
en så kallad ”one-stop-shopping”.
Mer mark har de redan köpt och

väntar nu på att planerna kring
det kommande bussgaraget, som
är tänkt att byggas strax intill, har
kommit lite längre för att de ska
kunna anpassa sig till vägomläggning bland annat. Peter Skoogh
tror att expansionen kan komma
igång redan nästa år och förutspår
att en effekt av den även kommer
medföra att de kan anställa mer
personal. Idag har företaget 30 an-

ställda och större delen av dessa är
mälaröbor.
Trivseln bland de anställda tycks
vara stor och personalomsättningen i stort sett obeﬁntlig.
– Vi tar också emot mycket praktikanter och sommarjobbare och
många av dem har blivit kvar då
de visat sig vara duktiga. Vi har ett
välmående företag och tittar framåt med tillförsikt, säger Peter Skoogh och tillägger stolt att utmärkelsen till ”Årets företag 2010” var
en rolig bekräftelse på att deras företag är en tillgång på Mälaröarna.
Exakt hur verksamheten kommer att se ut efter nästa utbyggnad
är dock fortfarande relativt öppet.
Ett av de mer konkreta målen är
dock att öka omsättningen ytterligare och mer än fördubbla den till
250 miljoner kronor. Tänk om de
hade kunnat förutspå den utvecklingen när de klev in genom dörrarna i brädgården för att sommarjobba för mer än tjugo år sedan...
LO BÄCKLINDER

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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| 50 år sedan
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Stort tryck på pensionaten
på Mälaröarna sommaren 1963

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.

50 ÅR SEDAN | Sommarkänslan finns tydlig då man
bläddrar i MN:s majupplaga
1963. Båtklubb bildas, vårförsäljning annonseras och
önskan om bostad nära
golfbana efterlyses.
”Båtägare bosatta i Ekerö
kommun!” lyder rubriken
på en liten annons från
interimsstyrelsen. Den 4
juni klockan 20.00 kallas alla
intresserade att samlas på
Brittgården, Träkvista, för att
bilda Ekerö båtklubb. Förslag
till stadgar ﬁnns tillgängliga från och med 24 maj
på Brittgården. Kommunfullmäktiges ordförande A.
Andersson har lovat att vid
mötet informera om kommunens planer för allmänna
båtplatser.
Alla är dock inte intresserade av båtlivet, en del
föredrar landbacken och
där av golf. Det framgår av
annonsen ”önskas hyra”
med texten ”Nära golfbana,
önskas under cirka 4 veckor i
juni-juli, bekvämt och trevligt rum för vilket betalas 50
kronor i veckan.”
Annonsen saknar signatur
men ett telefonnummer
ﬁnns på dess plats.
En och annan stadsbo
kanske bara längtar ut till

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

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

”Ska man se en skymt av Kaggeholm från alléslutet får man passa på
före lövsprickningen, sedan inbäddas den ståtliga byggnaden i dignande lövmassor”, skriver MN 1963.

landet utan att rikta in sig
på vare sig golf- eller båtliv.
Intill golfspelarens annons
ﬁnner man ”Enkel weekendbostad för 2 personer, gärna
gammal stuga, önskas hyra
på Mälaröarna.” Även denna
undertecknad med endast ett
telefonnummer.
I majtidningen refereras
också årsavslutningen på
Kaggeholms folkhögskola.
Artikeln kunde ha varit
intressant för sistnämnde
annonsör, men det är dock
lite för sent ute för en
pensionatsplats. Kaggeholm
fungerar nämligen, liksom
tidigare år som pensionat.
”För ett par månader framåt

PENSIONÄRS
TAXA

15 %

är herrgårdens 60 gästplatser
fullbokade. Personalfrågan
har lösts på ett utmärkt sätt
denna sommar genom att
ﬂera av de kvinnliga eleverna
i folkhögskolekurserna stannar kvar och tar ställning.”
Den som nu inte får plats
på pensionatet kan ändå ta
sig en tur till Kaggeholm för
att se den vackra herrgården.
Men det gäller att skynda sig
uppmanar MN, ”ska man få
en skymt av Kaggeholm från
alléslutet får man passa på
före lövsprickningen, sedan
inbäddas den ståtliga byggnaden i dignande lövmassor.”

Service av båtmotorer, traktorer
och trädgårdsmaskiner
Vi utför service på:

Ring oss
08-560 422 38
s
(2- och 4-takt)
eller gå in på
s )NOM OCH UTOMBORDARE www.lemag.se
s "ÍTSKROV OCH INREDNING
s "ÍTTRAILLERS SLËPVAGNAR
OCH HËSTSLËP

Båtmotorer

på!
Passa din
Serva dare!
or
utomb

EWA LINNROS
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T.v: Mälaröarnas
M l
nyheter
h
1979 som edition
d
tillll Västerort,
V
men med egen framsida.
T.h: Västerort med Mälaröarnas nyheter 1986.

T
Tv: Mälaröarnas
Mäl ö
nyheter
h t bli
blir ffristående
i tå d ttidning 1986
och utges av Huvudstadspress, projektledare Boo Lundblad.
Th: Boo Lundblad tar över tidningen 1987.

Mälaröarnas
Mäl ö
nyheter
h t 1995,
1995 första
fö t numrett
för nya ägarna Laila Westerberg och Ove Westerberg.
Mälaröarnas nyheter ägs fortfarande av LailaWesterberg.

Mälaröarnas nyheters historia
I samband med Folkrörelsearkivets utställning ”Minnen från
källarvalven” där Mälaröarnas
nyheter är en av utställarna, fick
vi på redaktionen anledning
att titta närmare på tidningens
historia. Vi vill här dela med oss
av denna resa bakåt i tiden.
MN etablerades 1949 av Svenska
dagbladet, ingick en period i tidningen Västerort och blev fristående 1986. Detta var de kunskaper
redaktionen hade med sig när vi begav oss till Kungliga biblioteket för
att ﬁnna den första utgåvan av MN.
Längst ner i Kungliga bibliotekets
lokaler började vårt letande efter
tidningens ursprung, men till en
början gick vi bet. Ingenstans under
år 1949 kunde vi ﬁnna ett spår av
MN. Modet sjönk, men så dök nya
sökuppgifter upp som ledde till året
1951 och Bromma nyheter. Denna
drevs av SvD:s dotterbolag Huvudstadspress och redaktionssekreterare Per-Rune Flenning.
Sida efter sida på microﬁlm studerades och där, torsdagen den 15
november 1951, nr 46, upplaga B
och årgång 6, dök Mälaröarnas nyheter upp!
Här kunde vi läsa inledningsvis:
”Mälaröarnas nyheter kommer härmed ut för första gången
och skall i fortsättningen ges ut
varje torsdag som en avläggare till
Bromma nyheter.” En revidering av
utgivningsåret med andra ord, men
vi hade funnit vårt allra första nummer.
Tiden som en avläggare till Bromma
nyheter varade fram till 1955. Då
blev Bromma nyheter Västerort och
MN hängde med också i denna tidning. SvD-veteranen Lars Ryding
hade sitt första journalistjobb 1973
till 1974 på Huvudstadspress.
– Jag var något slags ”fast frilansare”, jag satt på redaktionen och
jobbade som vilken fast anställd
som helst, men ﬁck betalt per artikel. Det hindrade inte att jag under
en period var informell redaktör
för Mälaröarnas nyheter. Jag har
en del gulnade klipp från 1973 med
upphetsande rubriker som ”500 på
bygdefest, Finﬁn Mälaröpotatis på
torget, Barnbyn Skås högkvarter
vacklar, Hål i grunden, golvet gungar, Hovslagaren från Korslöt skor

sig på andras hästar.” Det var 40 år
sedan och en helårsprenumeration
på Mälaröarnas nyheter kostade 30
kronor, berättar Lars Ryding.
Av någon anledning som vi ej funnit

svar på, upphörde MN att ingå i Västerort och mellan 1982 och 1986 föll
MN in i en mindre Törnrosasömn.
Journalisten och tidningsmannen
Boo Lundblad uppmärksammade
under denna period att det ytterst
sällan rapporterades nyheter om
Mälaröarna.
– Det kunde vara ungefär en notis
i veckan i snitt i Svenskan eller DN.
Därför fanns det ett behov av en tidning härute, säger Boo Lundblad.
Företaget Huvudstadspress hade
1986 åter Mälaröarnas nyheter med i
Västerort och senare den våren startade Huvudstadspress Mälaröarnas
nyheter som fristående tidning. Boo
Lundblad var där projektledare för
arbetet. Företaget gick så småningom i konkurs men Boo Lundblad
lyckades köpa loss utgivningsbeviset för en krona. MN:s nya liv ﬁck
på så vis fortsätta från maj månad
1987, under Boo Lundblads ledning.
– Konceptet var att skriva hundra
procent om Mälaröarna och kommunen och att vara partipolitiskt
oberoende, berättar Boo Lundblad.
Mälaröarnas nyheter skulle nu bli

en gratistidning tillgänglig för alla
mälaröbor. För att kunna ﬁnansiera
det hela behövdes annonsörer och
Gertrud Appelqvist började som
annonssäljare 1987.
– Det var rena medeltiden. Vi
klippte och klistrade ihop varje
sida, sedan åkte Bosse till tryckeriet
i Örebro med hela härligheten, berättar Gertrud Appelqvist.
Hon arbetar fortfarande kvar som
annonssäljare och har inga planer
på att sluta.
– Mälaröarnas nyheter betyder
väldigt mycket för mig. Det är en
del av mitt liv, ett sätt att leva. Jag
kollar
ständigt vad som är nytt och jobb
och fritid går liksom ihop, man behöver inte skilja på det.
Men när Gertrud började på tidningen fanns betydligt färre företag
på Mälaröarna än nu och att driva
en annonsﬁnansierad tidning var
inte alltid lätt.

1988 la Monica Carlström Söderlind
(FP) och Björn Rydberg (FP) en motion om att rädda Mälaröarnas nyheter.
”En oberoende lokaltidning är
nödvändig för den kommunala demokratin! Det märktes inte minst
under den period vi inte hade någon
lokaltidning på Mälaröarna.”
Kostnaderna för kommunens
egen ”Ekerö tidning” var då cirka
300 000 kronor. Motionärerna ansåg att istället för att satsa på gratisutdelning av kommunens tidning,
borde man från kommunens sida
annonsera i MN.
Det hela ledde till ett förslag till
avtal mellan tidningen och MN,
där en del kommunal information
skulle kanaliseras av MN. Samtidigt
poängterades vikten av att det inte
ﬁck bli en sammanblandning så att
läsarna inte längre visste vad som
var tidningens material och vad
som var kommunens.
Ett år före detta, 1987, började jour-

nalisten Ingela Maechel och fotografen Ove Westerberg på tidningen. De båda kom att bli tidningens
ansikte utåt under många år.
– Mälaröarnas nyheter är en liten
tidning med höga ambitioner och
tidsresurser som aldrig ville räcka
till. Det blev med tiden rätt slitsamt.
Men också en rolig arbetsplats med
högt i tak och stor frihet att utvecklas. Det lokala perspektivet är deﬁnitivt intressant och lärorikt. Närsyntheten ger möjlighet att beskriva
det stora via det lilla, säger Ingela
Maechel och Ove Westerberg hakar
på:
– Att ha som yrke att få lära känna
alla delar av Mälaröarna och hur en
liten kommun funkar var mitt livs
yrkeshöjdpunkt. Tidigare hade jag
varit en anonym kugge i jätten Aftonbladet. Personligen har jag vuxit
och utvecklats i de stormar och
glädjeämnen man tagit del av under
drygt 20 år. Störst är dock alla olika
möten med öbor som jag annars
aldrig skulle lärt känna.
1992 kom Per Hansson som an-

nonssäljare och 1993 började journalisten Laila Westerberg. Ett par år
senare, 1995, tog hon och Ove Westerberg över tidningen.
– Den helt klart häftigaste händelsen var när jag och min kollega

Ove som nyblivna ägare ﬁck se vårt
allra första nummer tryckas. Sedan
den stunden har tidningen varit
mer än ett jobb för mig. Ambitionen har alltid varit att göra en så
bra nyhetstidning för mälaröborna
som det bara går med en blandad
mix av både tuffa, glada nyheter
om stort och smått. Det som händer runt knuten är ju alltid det som
berör folk mest och mälaröborna är
härligt engagerade läsare, berättar
Laila Westerberg som också passar
på att avfärda det som många trott
genom året att Ove och hon varit
gifta. Det likalydande efternamnet
är en ren slump.
Den som däremot senare gifte sig
med Ove var Ingela. Både hon och
Ove minns speciella händelser som
till exempel när de lokala nyheterna
hamnade på rikspressens framsidor.
– Lärarkonﬂikten då kommunchefen polisanmälde två fackliga ombud, båda omtyckta lärare, för “hot
och trakasserier”. Utan att närmare
gå in på vad dessa hot och trakasserier
skulle bestå i, valde kommunchefen,
kommunalrådet och märkligt nog
även oppositionsrådet att gå ut och
berätta om beslutet på riksnivå, berättar Ingela.
Ove och Ingela har också ett an-

nat minne då tryckpressarna ﬁck
stanna.
– När Laila låg på BB och skulle
föda sitt första barn och Ove och jag
för första gången skulle redigera hela
MN, gick elen i Ekerö vid tretiden på
natten. Den var sedan avstängd ända
till klockan sju på morgonen medan
vi försökte sova på tältsängar. Först
vid åttatiden kunde vi åka iväg med
vår ålderdomliga diskett (Syquest)
till SJ Expressgods. Sedan hände det
otroliga att konduktören glömde att
lämna av disketten i Uppsala. Den
for ända upp till Gävle varifrån SJ ﬁck
ordna tillbakatransport till Uppsala,

där tryckeriet väntade med stoppade
pressar, berättar Ingela.
2009 tog Laila Westerberg över som

ensam ägare till tidningen, Ingela
gick i pension och Ove klev av det
stora ansvaret. Han fortsätter däremot med lite frilansfotografering och
sporadiska artiklar.
Vi som fått äran att axla deras
mantlar är journalisten Lo Bäcklinder
och jag, Ewa Linnros.
– Att få jobba med en tidning som
ska bevaka samhällets alla funktioner och nyheter med en minimal
redaktion, är en utmaning som heter duga. Ingen dag är den andra lik,
men alla är lika roliga. Alla unika
möten med öbor som berättar om
stort och smått, är dock den allra
största behållningen för mig, säger
Lo Bäcklinder.
– För mig, Ewa Linnros, är Mälaröarnas nyheter min barndom och
min uppväxt. Att få arbete i min
hemkommun och lära känna den
mer och mer för varje dag, är fantastiskt. Mälaröarna är en outtömlig
skattkista fylld av spännande människor, platser och händelser både
nu och förr. Att få möta och återge
detta och samtidigt hålla ett öga på
vad som sker i kommunhuset, är en
ynnest.
I den allra första MN från 1951 kan
man läsa:
”Mälaröarnas nyheter blir liksom
sin huvudtidning helt opolitisk och
ser som sin huvuduppgift att snabbast möjligt förmedla nyheter från
alla delar av Mälaröarna till sin läsekrets.” Dessa intentioner har inte
förändrats.
EWA LINNROS

Nästa sida visar första Mälaröarnas
nyheter från november 1951. Den var då
en edition till Bromma nyheter som gavs
ut av Huvudstadspress, dotterbolag
till Svenska dagbladet.

FAKTA ETABLERINGEN AV MN


>> I snart 30 år har det i tidningens redaktionsruta stått att Mälaröarnas nyheter etablerades 1949. Vi vet däremot nu att det inte är
frågan om utgivningen av första numret. 1949 lär givetvis ha varit ett
år då något avgörande hände men som inte går att verifiera i offentligt
material. Svenska dagbladet kanske då fattade sitt beslut om att starta
tidningen, men sedan tog det sin tid innan första numret väl gavs ut.
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De reparerar cyklar i skolan
STENHAMRA | I Uppgårdsskolans källare smids det
storslagna planer samtidigt som skraltiga cyklar
får nytt liv. Projektet
”Cykelfabriken” är ett led
i skolundervisningen och
ett sätt att ge ny skolmotivation till eleverna.
Doften av verkstad är markant och cykeln som redan
är upphängd på en ställning
mitt i lokalen är mitt i sin
renovering. Jonatan Nilsson och Hugo Spegel har arbetskläderna på och är laddade inför att få ordning på
mälaröbornas cyklar.
– Jag har alltid varit intresserad av cyklar och lärde mig cykla utan stödhjul
redan när jag var två år. Jag
tvingade pappa att ta bort
dem och han trodde aldrig
att jag skulle klara det, men
jag lärde mig direkt, berättar Jonatan Nilsson.
– Är det sant, det gjorde
ju jag också, kontrar Hugo
Spegel med ett skratt.
De är båda elever på Studio 3 på Uppgårdsskolan.
I rymliga lokaler, med utrymme för kreativitet och
inspiration, håller kommunens resursskola till. Elever
i årskurs 6 till 9 som haft

svårt att hitta studiemotivation får här chans till att
inspireras på nytt genom
att jobba med fördjupning
inom något självvalt ämne.
Idén till att starta en cykelverkstad uppstod ur killarnas djupa intresse för att
cykla och kunskaperna om
hur man underhåller och
lagar cyklar, vilka de skaffat sig på egen hand genom
många timmars meckande
med egna cyklar. Jonatan
Nilsson har även praktiserat
hos en cykelreparatör som
numera även finns med
som stöd och backup i de
allra knivigaste fallen.

”Det är oerhört
viktigt att hitta ett
sätt som gör att
eleverna kan känna
sig delaktiga”

Fabriken är en samarbetspartner och verksamhetsutvecklare Ingrid Rogblad
hjälper till med att knyta
kontakter och bolla idéer.
Så här i första skedet är
tanken att killarna ska reparera trasiga cyklar och tjäna
in lite pengar på det. På åter-

vinningsstationen i Skå har
allmänheten möjlighet att
skänka cyklar som de inte
längre vill ha, som sedan
repareras och säljs vidare.
De pengar som kommer in
ska sedan utgöra grundplåt
för inköp av reservdelar till
exempel.
– Tanken är att de ska spara ihop till en cykelresa så
småningom, berättar Fouzi
Benbouzid, biträdande rektor på Studio 3.
Han, Jonatan Nilsson och
Hugo Spegel berättar i omgångar om hur de tänkt sig
att bygga upp verksamheten bit för bit. Så småningom ska de även vända sig till
allmänheten och vem som
helst ska kunna komma
hit och lämna sin cykel på
service. De pekar och visar
ingången till källarplanet
där en skylt över dörren ska
visa att man kommit till en
cykelverkstad.
Förhoppningen är naturligtvis att ett framgångsrikt
företag ska växa fram, men
tills vidare är Cykelfabriken
ett sätt att attackera nödvändigt skolarbete ur ett
praktiskt perspektiv, där
det egna intresset ligger till
grund för motivationen.
– Det är oerhört viktigt

Jonatan Nilsson och Hugo Spegel har själva planerat och jobbat hårt för att få igång en cykelverkstad i
Uppgårdsskolans källare.
Foto: Lo Bäcklinder

att hitta sätt som gör att
eleverna kan känna att de
är delaktiga och själva kan
vara med och påverka sin
undervisning. Det här projektet har de gjort helt och

hållet själva, förklarar Fouzi
Benbouzid.
Han beskriver hur mentorerna lyckas få in i stort sett
alla skolämnen under projektarbetet och hur stort an-

svar eleverna visat i att arbeta
seriöst och målmedvetet
med att få igång verksamheten.
LO BÄCKLINDER

Minnen från källarvalven
Fotograﬁer – dokument
Galleri Utkiken, Ekerö bibliotek 10 juni - 23 augusti
Invigning 10 juni i Galleri Utkiken,
(NHU|FHQWUXPPHG79SURÀOHQ
arkivarien och
näringslivshistorikern
Edward Blom.
Mingel från kl 18.30.
Blågula bandet
klipps kl 19 med en
champagne-smäll!
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Bertil Ifwers museum, vid Solviks gård på Munsö, höll öppet hus i ett
av Sveriges mer udda museer den 25 maj. Bertil Ifwers välordnade kaos,
där varje sparad detalj står eller hänger på samma plats sedan Bertils
bortgång, är ett stycke unik svensk lokalhistoria. Ordförande Thomas
Jacobsén ses till höger.

Städningen av bilistskräp längs trafikverkets vägar är snart slutförd.
Sopsäckarna har stått som ett pärlband längs vägarna efter att ett gäng
fotbollsspelare plockat bilistskräp ur vägdikena. Ekerö BoIS fotbollssparkare stärkte lagkassan rejält efter att ha skräpplockat sträckan från
Nockebybron förbi Sundby samt en avstickare till Lullehovsbron.

Pilgrimsvandring Den 11 maj arrangerade Friluftsfrämjandet
Mälaröarna och Svenska kyrkan gemensamt en pilgrimsvandring på
Munsö med ”kulturella och filosofiska pauser”. Torbjörn Stenbeck var
ledare och bland annat gick vandringen genom naturreservatet Väsby
hage.
Foto: Kenneth Bengtsson

Guidtur på Hovgården Arkeolog Solveig Brunstedt guidade den 25
maj på temat ”Spåren efter kungens män” på Hovgården. 25 intresserade åskådare fick en historisk vandring i ett vackert försommarväder.
Vandringen täckte tiden från vikingatid till 1600-tal, från Ansgar till
Magnus Ladulås.
Foto: Christer Svanberg

Dansuppvisningarna i Erskinesalen 23-25 maj, med elever som avverkat ytterligare en termin i Studieförbundet vuxenskolans danskurser,
lockade som vanligt fullt hus av nära supportrar. I stort har intresset
stått på ständig tillökning sedan Studieförbundet vuxenskolan införde
dansen i kursprogrammet 1993.
Foto: Ove Westerberg

Invigning Kulturnämndens ordförande Gunilla Lindberg, Gunilla Boivie,
Stenhuggarebyns kulturförening och hunden Stella invigde den 25 maj
de historieskyltar som ska illustrera stenbrottets historia för besökare.
Länsstyrelsen och kommunen har stöttat projektet.

Vårrally för Svenska A-fordarna arrangerades på Mälaröarna den 18
maj. Under en nära 6 mil lång tur med ett flertal stopp fick förarna till de
gamla bilarna såväl ta del av öarnas kultur och natur samt möjlighet att
svara på frågor och göra manöverprov.

Plantbytardag på biblioteket i Ekerö centrum den 21 maj lockade
många trädgårdsentusiaster. Att byta en dubbel vitsippa mot en vitstrimmad liljekonvalj eller en salladsbasilika mot en Sinaipelargon, där
fröna var hämtade direkt från en egyptisk trädgård, kan var stor lycka.

Bakluckeloppis på Rosenhill har blivit en somrig söndagstradition som
lockar många fyndsugna. Runtom på öarna ordnas även många andra
loppisar, såväl i bakluckor som i sommarstugeområden. Den som letar
efter begagnade och nya fynd behöver inte åka långt.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ann-Marie Andersson

Förskolans dag uppmärksammades den 16 maj, liksom tidigare år,
genom en fantasifull utställning där kommunens förskolebarn fick
chansen att visa upp några av sina kreativa alster som de skapat under
året.
Foto: Lo Bäcklinder

Foto: Sophie Wallebo

Foto: Göran Forsberg

Foto: Kenneth Bengtsson
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Ny biblioteksfilial i nedläggningstider
ADELSÖ | Den 1 juni öppnas Vikingabiblioteket som
kommunens nya biblioteksfilial på Café Hovgården på
Adelsö. Där kan lässugna
boende och besökare
bläddra i allsköns litteratur
och låna hem både nya och
gamla böcker.
Granne med världsarvet
Hovgården i det anrika
Uppgården har det specialbyggts bokhyllor som ska
passa in i miljön. Dessa har
fyllts med såväl litteratur
om vikingatid som mer moderna skrifter.
– Först och främst kommer det att vara ett helt
vanligt, men litet bibliotek
med romaner, faktaböcker,
barnböcker, filmer, tillgång
till databaser och trådlöst
bredband, berättar Lennart
Lundblad, chef för Ekerö
kultur.
Även om utbudet på plats

kommer vara begränsat, blir
det möjligt att beställa alla
böcker som finns hos Ekerö
bibliotek, liksom fjärrlån av

böcker som bara finns på
en annan plats i landet. Det
blir även möjligt att lämna
tillbaka böcker som lånats
på andra bibliotek i kommunen.
Med tanke på närheten
till världsarvet kändes det
självklart att inriktningen
skulle vara ”vikingatid” eller ”yngre järnålder” som
den också kallas.
– Biblioteket kommer att
vara väl försett med såväl
djuplodande facklitteratur
om den här tidsperioden,
som så kallade ”coffeetablebooks”, fortsätter Lennart
Lundblad.
Han är mäkta stolt över att
i dessa tider av biblioteksnedläggningar kunna öppna en ny filial med det han
kallar ”kommunens bästa
biblioteksti llgänglighet”
med tanke på kaféets generösa öppettider med bland
annat helgöppet.
– Vi är oerhört stolta över
att vi har så goda medarbetare både inom kommunen och som entreprenö-

På Café Hovgården som ligger i Uppgården på Adelsö har en biblioteksfilial inrättats i kafémiljö. Hyllorna där böcker om vikingatid, romaner, barnböcker och annan litteratur samsas om utrymmet är platsbyggda för att passa den gammaldags miljön.
Foto: Lo Bäcklinder

rer, som till exempel Lene
Wallin på Café Hovgården
som vågar satsa. Det här är
ett resultat av att vi jobbar
med visionärer och modiga
nyckelpersoner.

Invigningen är tänkt att bli
ett stort tårkalas i kaféets
trädgård, med levande musik av musikgruppen Medvind som spelar och sjunger
vikingainspirerad musik.

Nationaldagsfirande med 1700-talstema
DROTTNINGHOLM | Efter förra årets vikingatema är det i år dags
för 1700-talets kultur
och kläder att ta plats i
Drottningholmsparken när
nationaldagen firas den 6
juni.
– I år går nationaldagsﬁrandet
i 1700-talsstil och det kommer att märkas både i musiken och på kläderna i konserten på utescenen vid Kina
slott. Dessutom medverkar
Drottningholmsteatern med
både föreställningar, artister och ett sminkbord på
Teaterplan. Den som vill kan
till exempel bli sminkad till
prinsessa eller prins, berättar
Lennart Lundblad, chef för
Ekerö kultur.
Paraden går liksom tidigare år från Drottningholms
slott till Kina slott där nationaldagskonserten äger rum.
Där kan man få höra Susanne

”Den som vill kan
till exempel bli
sminkad till prins
eller prinsessa”

Fredmans stråkar är en av de ensembler som spelar i samband med
nationaldagsfirandet.
Foto: Stefan Fasth

lärare från Ekerö kulturskola hålla kammarkonsert i
Drottningholms slottskapell.
”Sinnenas förening” spelar
1700-talsmusik och läser po-
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– Vi kan dock säga så mycket
som att det är en populär hiphopartist som är känd bland
ungdomarna, berättar Ingrid
Rogblad, Fabriken.
Namnet kommer dock inte
att släppas förrän två dagar
före spelningen, på grund av
ett annat arrangemang ett par
dagar innan där arrangörer
ställer
”exklusivitetskrav”
på artisten. Men den 10 juni
kommer en snabb marknadsföring av kvällens stora stjärna att ske.
Fabriken har liksom förra
året fått ansvar för att i samverkan med kommunens

övriga verksamheter och
funktioner som jobbar med
ungdomar, arrangera ett
drogfritt skolavslutningsﬁrande.
– Tanken är att det ska vara
gratis, till för alla och att vi
ska erbjuda något utöver
det vanliga, fortsätter Ingrid
Rogblad.
Även i år kommer en me-

kanisk tjur att ﬁnnas på
plats och någon annan lite
mer spektakulär aktivitet.
I övrigt erbjuds såväl ett
par lokala, som någon mer
långväga artist, kafé och en
festlig stämning i den gamla
folkparken.
– Vi har en fantastisk och
unik miljö på Skå festplats
och vi vill öppna den för
ungdomarna och skapa den
atmosfär som man en gång
tänkte sig.
LO BÄCKLINDER
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esi i Déjeunersalongen och
operan Cimarosa spelas på
Slottsteatern.

kommuninformation och
turistinformation om Birka-Hovgården på Café Hovgården.

Spänning inför avslutning
SKÅ | Även i år ordnas en
stor festlighet på kvällen
den 12 juni på Skå festplats
för att kommunens högstadieungdomar ska kunna fira
att sommarlovet är här. Det
hetaste dragplåstret under
kvällen hålls dock hemligt
in i sista stund.

Rydén, Olle Persson och Karl
Nyhlin från Drottningholmsteatern såväl som Thord Linde med Bacchi blåsare och
Fredmans stråkar.

Blåsarensemblen Hjärtslaget
från Ekerö kulturskola kommer också att spela och kommunlarådet Peter Carpelan
läser ett högtidstal. Han delar
dessutom ut en svensk ﬂagga
till den föreningen i kommunen som vunnit “årets
ﬂagga” bland ﬂera kandidater som nominerats av mälaröborna.
I samband med ﬁrandet
kommer även elever och

Det blir också sagor och lekar för barnen och guidade
visningar av såväl Uppgården som Hovgårdsområdet.
Sedan
tidigare
finns
det också möjlighet att få
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Akryler från Troxhammar
JUNGFRUSUND | Hantverksstallets galleri visar
målningar av ekeröbon
Nenna Stetter under juni
månad.
Nenna Stetter är född och
uppvuxen på Ekerö. Efter
att ha gjort avstickare till
Tyskland, Norrtälje och
Bromma, återvände hon
med sin familj till sina rötter.
Idag har Nenna sin ateljé
i Troxhammars butiksby.
Hon tillbringar också gärna
mycket tid i Skåne.
Nenna målar i akryl. Hon

har studerat i München där
hon ﬁck en klassisk konstnärlig utbildning under tre år.
– Jag inser så här i efterhand hur mycket herr Rübner som ledde utbildningen, betydde för mig. Han
lärde mig oerhört mycket,
berättar Nenna Stetter.
Nenna
använder
även
blandteknik, inget av detta
kommer dock att vara med
på utställningen på Hantverksstallet.
Det som inspirerar henne
är alla möten med människor, världar och kulturer

och olika perioder i ens liv.
Målningarna är ofta i
många lager och många av
tavlorna är av stort format.
– Jag märker däremot att
när det är bökigt runt omkring mig, då går jag ner till
mindre format och sitter
och pillar.
På senare år har hon börjat
måla på ett lite annorlunda
vis. Hon lägger på färg och
ser vad som dyker upp, detta
enligt en teknik som kallas
Vedic Art.
– Då blir det så att jag ibland målar abstrakt och
ibland ﬁgurativt. Under re-

sans gång, ser jag saker som
jag sedan väljer att plocka
fram eller inte. När jag sedan
tycker att jag har fått fram
det jag verkligen känner för,
tycker jag att det är spännande att den som är betraktaren av tavlan, får resa vidare
och hitta andra saker.
Utställningen på Hantverksstallet börjar den 4
juni.
EWA LINNROS

”Donna”, akryl av Nenna Stetter.
Bilden något beskuren.

Sommarens utställning ”Minnen från källarvalven”
EKERÖ | ”Minnen från källarvalven” heter Galleri
Utkikens sommarutställning, i år arrangerad av
Mälaröarnas folkrörelsearkiv. Här visas delar ur skilda
föreningars arkiv.
Mälaröarna har en rik historia
inte minst inom föreningslivet. En hel del av detta ﬁnns
dokumenterat och bevarat i
Mälaröarnas folkrörelsearkiv
i Stenhamra. Folkrörelsearkivet är en ideell förening som

bildades av organisationer
verksamma i Ekerö kommun
1997. Sedan 2001 ﬁnns arkivet i Lupinsalen.
För att visa något av allt
som ﬁnns här, arrangeras nu
utställningen i Galleri Utkiken.
– Det kommer att vara ett
tjugotal föreningar som visar
vad som ﬁnns arkiverat i deras samlingar som är förvarade hos folkrörelsearkivet,
berättar Ernst Wingborg, sekreterare i föreningen.

Även Mälaröarnas nyheter
medverkar på utställningen
då arkivet har MN i arkivet.
Det ﬁnns cirka 280 volymer och cirka 25 000 fotograﬁer i arkivet, de ﬂesta från
Mälaröarna. Här ﬁnns även
kartor och tidsskrifter.
För de besökare som önskar dyka ännu djupare ner i
arkiven, ﬁnns det möjlighet.
– Till att börja med tar man
kontakt med oss och talar om
vad man vill titta på. Är det
fortfarande en aktiv förening

SOMMAREN 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.

vänder vi oss till dem och frågar om det går bra. De som
deponerar sina saker här, har
äganderätten och de bestämmer över handlingarna, berättar Lars-Erik Eriksson och
fortsätter:
– Är de något som vi äger
tar vi upp det i styrelsen först.
Det ska vara väldigt grava
skäl om vi inte skulle visa de
efterfrågade handlingarna.
Sedan kommer vi överens
om en tid att komma hit.
Ingen handling lånas ut,

förutom för den som själv
lämnat in handlingarna och
på det viset själv äger sitt arkiv.
Utställningen
”Minnen
från källarvalven” invigs den
10 juni med TV-proﬁlen, arkivarien och näringslivshistorikern Edward Blom.

Folkrörelsearkivets äldsta upplaga:
MÄLARÖARNAS NYHETER 1953
Ingår som del i BROMMA NYHETER

Det allra första numret 1951
Ingår som del i BROMMA NYHETER

Historik
1951: Första utgåvan av Mälaröarnas nyheter ingår som bilaga i Bromma nyheter. Denna drevs
av SVD:s dotterbolag Huvudstadspress och redaktionssekreterare Per-Rune Flenning.
1955: Mälaröarnas nyheter blir en edition av huvudtidningen Västerort, också den driven
av SVD:s dotterbolag Huvudstadspress.
1982-1986: Mälaröarnas nyheter faller i en mindre Törnrosasömn.
1986: Mälaröarnas nyheter återuppstår och nu som fristående tidning. Det är journalisten
och tidningsmannen Boo Lundblad som återuppväcker tidningen.
1987: Journalisten Ingela Maechel och fotografen Ove Westerberg blir medarbetare. Gertrud
Appelqvist blir medarbetare på annonsavdelningen.
1992: Per Hansson blir medarbetare på annonsavdelningen.

MÄLARÖARNAS NYHETER 1979
Ingår som del i ” VÄSTERORT”

1993: Journalisten Laila Westerberg blir medarbetare.

EWA LINNROS

1995: Mälaröarnas nyheter får nya ägare. Det är tidningens
journalist Laila Westerberg och fotograf Ove Westerberg
som tar över. De bär samma efternamn men är inte släkt
på något vis. Gifter sig framöver med Ove Westerberg gör
däremot tidningens journalist Ingela Maechel.
2009: Ingela Maechel går i pension. Ove Westerberg kliver av
det stora ansvaret, men fortsätter med frilansfotografering
och sporadiska artiklar. Journalisterna Lo Bäcklinder
och Ewa Linnros blir nya medarbetare på redaktionen.

MÄLARÖARNAS NYHETER
26 maj 1986 i fristående regi

Mälaröarnas nyheters bidrag till
utställningen.

MÄLARÖARNAS NYHETER 1986
Ingår som del i ” VÄSTERORT”

Säkert förvarat hos

www.mfra.se

MÄLARÖARNAS FOLKRÖRELSEARKIV
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Välkommen till

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

Rygg-, nack-, led och muskelbesvär
Naprapat Erik Wallgren

08-560 308 12 Bryggavägen 110
www.yabygg.se
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata
annonsmarknad.

In med bussdepån i berget
Kommunfullmäktige
antog i slutet av 2011 detaljplanen för den nya bussdepån i Enlunda. Sedan dess
har förslaget presenterats
både genom samråd och
utställning. Det senaste
samrådet har just nu varit
ute på remiss.
Fullföljs den planerade placeringen innebär det att en
cirka 150 meter lång bergvägg
ska sprängas bort. Det berg
som ska bort är mellan 3 och
22 meter högt. När väl allting
sprängts bort ska man på
toppen sätta ett skyddsstängsel på cirka 2.5 meter.
Hur rimmar det med de
”slutsatser” man drar i kom-

munens översiktsplan? Där
står bland annat ”De stora
opåverkade områdena skall
så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan
påverka deras karaktär”. Att
spränga bort 150 meter berg
– ett stort ingrepp i landskaps-bilden – svarar dåligt
mot den ”slutsatsen”. Och
inte blir det bättre av att man
sätter ett högt stängsel runt
det som blir kvar. Påtagliga
negativa miljökonsekvenser!
Men om det inte ﬁnns
någon annan plats för bussdepån, vad gör man då? Vi
tycker att man ska hitta en
lösning på samma plats fast
bättre.
Vårt förslag bygger på att

Insändarskribenternas förslag
bygger på att man spränger
ut en vagnhall i berget och gör
en tunnelmynning som liknar
Lindö tunnel för bussdepån i
Enlunda.

man spränger ut en vagnhall i
berget och gör en tunnelmynning som liknar Lindö tunnel.
Där blev berget kvar och där
ﬁck växtligheten vara kvar
ovanpå tunneln.
Man kan göra på samma sätt
med bussdepån. Vinsterna är

påtagliga – förutom att berget
får vara kvar. Bussarna kan
placeras där. De är alltid torra
och snöfria. Eftersom berget
innehåller värme behöver
man inte tillföra samma
energi som man gör idag med
uppvärmning av kylarvattnet vid utomhusplacering.
Mycket av servicen på bussarna kan ske på ett drägligare
sätt. Det kommer också att
bli en snygg och bättre miljö
för alla nuvarande och kommande boende i Enlunda/
Troxhammarområdet.
Ompröva och revidera
förslaget!
– Dan Melin och
Stefan Wåhlin, FP

Preparera spår för både skidor och gående Laga istället
Äntligen har snön smält
och vi som inte åker
skidor får åter tillgång
till Jungfrusundsåsens
natursköna miljö. Har idag
tagit en lång och underbar
promenad med min hund
i detta strövområde. Efter
att ha varit utestängd från
Jungfrusundsåsen under
hela vintersäsongen får vi
åter beträda detta stora promenadområde. Förundras
över att kommunen tillåter
en enda förening att preparera alla stigar till skidspår

och utesluta alla som inte
åker skidor från att vistas
på åsen under hela vintersäsongen. Mälarö SOK har
till och med satt upp skyltar
som tydligt säger att vi utan
skidor inte är välkomna.
Jag rekommenderar
därför Mälarö SOK att
tänka över vad Mälarö GK,
Skytteholm, gjort denna
vinter. Mälarö GK har, på
sin golfbana, plogat upp
en parkering, preparerat
slingor med skidspår och
preparerat slingor för oss

gående. Golfklubben har
också satt upp skyltar
vid promenadslingorna,
men med en någor mer
positiv text, nämligen ”Här
är du väkommen att promenera med din hund!”
Vill därför ge en stor eloge
till Mälarö GK och dess personal för deras initiativ, som
dessutom inte har något
med golf att göra. Det går
alltså alldeles utmärkt att
samsas över gränserna.
– G Hansson och Indra

REPLIK

”Pelle” tycker att man ska
svetsa igen bron eftersom de
höga båtarna bara åker runt för
nöjes skull. Jag tror att de ﬂesta
bilar som passerar bron också
gör det. Det är också beklagligt att kommunalrådet inte
betänker att det ﬁnns många
båtägare som ﬂyttat hit för närheten till vatten. Agera istället
för att bron hålls i sådant skick
så att den fungerar.
– Bosse

Höj kvalitén
I nummer 8 av MN fanns
det en artikel angående
höjda priser på maten i
matsalen på Ekgården. Det
är fullständigt riktigt att
en höjning inte är i sin rätt.
Det anser jag efter att ha ätit
i matsalen många gånger.
Skäl till detta är:
– Man har ingen möjlighet
att välja en annan varmrätt
utan det serveras bara en
varmrätt.
– Potatisen är kokt långt
innan den serveras och
smaken blir därefter.
– Fisken som man köper
in håller inte alltid för att
kallas god. Den får inte
bättre smak i en sås.
– Man köper in burkbullar
av lax och bullarna serveras
med en sås som köps in
färdig och smakar långtifrån
gott.
– De gamla i huset får ingen
varm grönsaksrätt, utan fem
dagar i veckan är det kött
och två dagar serveras ﬁsk.
Även om det skulle vara
få matgäster i matsalen
måste man ha personal i
köket tillgänglig, vilket
innebär att prishöjningen
inte är motiverad. Eftersom
jag har låg pension har
jag ibland valt att äta på
Ekgården som ett ganska
billigt alternativ. Höj kvaliteten men inte priset!
– Danica Axelsson,
munsöbo

Intresset från invånarna kommer i andra hand
REPLIK

Såg min insändare med
tillhörande svar från Stefan
Pellén på kommunen och
Thomas Olsson från Telia.
Vet inte hur jag ska ställa
mig till svaren jag ﬁck? Eller
snarare inte ﬁck. Svaren
liknade mer god dag yxskaft.
Stefan tyckte invånarna
ska kontakta Telia för att
anmäla sitt intresse, men
Stefan det är ju det vi gör
och får då till svar att de inte
kan erbjuda oss ﬁber. Vad
ska vi göra då? Vi kommer
ju aldrig få se någon annan
lägga ﬁber ute på Ekerö.

Grattis till alla som inte får
ﬁber när Telia är klara. Med
kommunens svala intresse
kommer ni aldrig få ﬁber.
Thomas Olsson duckade
nästan ännu mer för mina
frågar och hänvisade till ett
informationsmöte de hade
haft den 14 maj klockan
17 ute på Skytteholm.
Ursäkta Thomas men
många jobbar och många
jobbar på tider som gör att
man inte har en chans att
ta sig till Skytteholm till
klockan 17. Lägg ett möte i
Erskinesalen klockan 19. Jag
lovar att komma och ställa
alla frågor som jag inte ﬁck

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
tisdag den 18 juni kl.18.00.
Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+DQGOLQJDUQD¿QQVSnZZZHNHURVHNIVDPWL
NRPPXQKXVHWVUHFHSWLRQ

Varför ska jag göra Telias
jobb, undrar insändarskribenten?
Foto: Ove Westerberg

svar på här. Jag ﬁck inte reda
på varför tjänsteleverantö-

rerna är dyrare i Telias nät
än hos konkurrenterna,
mer än att jag ﬁck svart på
vitt vad prisspannet är och
det visar ju att det är dyrast
med ett nät från Telia, men
jag ﬁck inte veta varför. Jag
ﬁck inte heller reda på när
de ﬁxar ﬂer leverantörer av
TV-tjänster. Telia verkar
inte heller aktivt söka upp
de olika villaföreningar,
bostadsrättsföreningar och
samfälligheter som ﬁnns,
utan vill att föreningarna
själva gör hela jobbet. Vi har
ﬂera olika föreningar ute
på Ekerö och de ﬂesta drivs
av eldsjälar med ett högt

intresse för sitt bostadsområde, men ibland har inte
alla föreningar tillräckligt
med tid, kunskap med mera
för att sätta sig in ett sådant
här ämne. Om Telia vill ha
kunder borde de aktivt söka
upp de föreningar som ﬁnns
och se till att de får information och material som de
kan dela ut till sina medlemmar. Telia vill att jag ska
samla ihop 100 grannar och
ser till att minst 60 stycken
beställer. Det kanske funkar
där jag bor, men varför ska
jag göra Telias jobb? Vad ska
alla andra göra? Telia tecknar
avtal med minimum tolv

villor. Hur ska man hantera områden med mindre
än tolv villor eller där tolv
villor ligger på ett väldigt
stort område? Svaret ﬁnns ju
i svaret från Thomas redan i
första meningen: ”Den satsning som Telia gör bygger på
intresse hos invånarna och
sker på kommersiella grunder.” Självklart måste Telia
tjäna pengar. Intresset från
invånarna kommer i andra
hand.

– Hälsningar
Åke Pernkrans,
Närlunda Ekerö

Wiggeby Jordbruk AB - samråd
Wiggeby Jordbruk AB, Svartsjö, avser att utöka sitt
tillstånd för kompostering av hästgödsel och annat
organiskt material på fastigheten Viggeby 1:1. Mängden
kommer att öka från 5 000 ton till 30 000 ton material för
kompostering och från 3 000 ton till 10 000 ton
anläggningsjord. Tillståndsansökan sker enligt
miljöbalken. Vi har vid ett lokalt samråd den 10 april
2013 presenterat 22 000 ton kompost men ett senare
tillskott om ca 5 000 ton växthusmaterial gör att vi på
Länsstyrelsens inrådan annonserar samrådet på nytt.
Eventuell miljöpåverkan sker främst genom hantering av
materialet och via transporter. Wiggeby Jordbruk AB
inbjuder särskilt berörda i närområdet till samråd om
verksamhetens omfattning och påverkan på miljö och
hälsa. Handlingarna finns på Wiggeby gård. Kontakta
Håkan Eriksson, 0706-935040 för frågor. Synpunkter kan
lämnas via telefon eller e-post wiggeby@telia.com,
senast 17 juni 2013.

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?
Kom och träffa oss!
Söndag 9 juni kl 13-13.30
Ekebyhovs slott, 1 trappa upp
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Riskkapitalbolagen
hör inte hemma i skolan
Ekerös Praktiska gymnasium läggs ner eftersom
det inte längre är tillräckligt lönsamt för riskkapitalbolaget som äger
det. Det visar varför våra
skolor inte ska styras av
vinstintresset.
Nyligen ﬁck eleverna på
Praktiska gymnasiet i Ekerö
beskedet att deras skola
avvecklas till höstterminen
2013. Det innebär att eleverna mitt under sin utbildning tvingas byta skola.
Sammanlagt lägger företaget Praktiska Sverige AB ned
åtta av sina gymnasier i höst
och även andra skolkoncerner har beslutat om nedläggningar. Tusentals elever
runt om i Sverige drabbas.
Orsaken till att företag lägger
ned sina skolor är att de inte
anses tillräckligt lönsamma
längre.
Friskoleföretaget
Praktiska Sverige AB ägs av
Vindora utbildning AB, vars
huvudägare i sin tur är riskkapitalbolaget FSN Capital.
Förutom gymnasier äger de
bland annat företag som gör
mobiltelefonprogram, en
gallergrindstillverkare och
en norsk klädkedja. Det är
detta riskkapitalbolag som
har makten över Praktiska

Ekerö praktiska gymnasium
läggs ner.
Foto: Ewa Linnros

gymnasiet och har elevernas
öde i sin hand.
På riskkapitalbolagets
hemsida kan man läsa:
”Success is measured by
the return to our investors”
(Framgång mäts i avkastningen till våra investerare).
Det är orimligt att makten
över de svenska skolorna
ligger hos aktörer med
sådana mål.
Riskkapitalbolagen har
idag tagit över stora delar
av den svenska skolan. När
denna utveckling tog fart i
början av 2000-talet fanns
ett stort elevunderlag och
företagen såg en möjlighet att tjäna stora summor.

Nyöppning i Skå industriområde

Friskoleföretagen kunde
under ﬂera år skära guld
med täljkniv. I dag ser läget
annorlunda ut och skolor
läggs ned.
Kvar står kommunerna
som har huvudansvar för
skolan. De tvingas nu att lösa
de problem som överetableringen gett upphov till.
På kort tid ska nu de berörda
kommunerna hitta nya
utbildningsplatser till elever
som står utan utbildningsplats.
Friskoleföretagen kan å
sin sida utan större bekymmer lägga ned ”olönsamma”
skolor, säga upp lärare och
lugnt invänta nästa stora
elevkull som väntas påbörja
gymnasiet inom ett par år.
Vänsterpartiet anser
att fristående skolor utan
annat syfte än det ekonomiska vinstintresset inte
hör hemma i det svenska
utbildningssystemet. Det
borde vara en självklarhet att
skolans mål ska vara att ge
eleverna den bästa kunskapen – inte att generera vinst
till privata investerare.
Varje elev ska kunna lita på
sin skola.

Service och reparationer

HUSBILAR
HUSVAGNAR
SLÄP
Välkommen hälsar Ronnie Lönn!

  
Tel: 08-28 00 66, 070-830 66 36.
Hammarkvarnsvägen 9, Skå industriområde

– Jonas Sjöstedt,
partiledare för
Vänsterpartiet

ÅNGBÅTSMUSIK
från
Ekerö och Färingsö

Vi planerar att bygga om väg 261 Ekerövägen till fyra
smala körfält. Två av körfälten används för
kollektivtrafik under rusningstid. En breddning av
vägen ökar möjligheterna till en effektiv kollektivtrafik
vilket leder till mindre köer och ökad framkomlighet. I
vårt arbete för framtidens Ekerö tar vi största möjliga
hänsyn till naturområden och kulturarven när vi
planerar och bygger.

Nybörjarkurs
som ger grönt kort
Vuxen 1.995 kr
Barn/ungdom 1.595 kr
www.troxhammargk.se

Årsmedlemskap 2013
från 3.500 kr
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta
det alternativ som passar dig!
08-564 206 00
kansli@troxhammargk.se

Inbjudan till samråd om ombyggnad
av väg 261 Ekerövägen

LÖR 8 JUNI

Frank Sinatrakryssning
En helkväll med de skönaste hitsen från
Frank Sinatras karriär med Sveriges egen Frank:
Patrik Stenberg och hans tiomannaband.
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.
Biljetter bokas på
www.blidosundsbolaget.se
eller 08-24 30 90.

Tid och plats: torsdag den 13 juni, kl 18.00–19.00
Presentation av projektet, 19.00-20.00 Öppet hus,
Erskinesalen, Mälarö torg 7b, Ekerö Centrum.
Innehåll: information om hur vi planerar ombyggnaden,
miljökonsekvensbeskrivning, formell hantering med
mera. Du kan ta del av materialet från den 31 maj på
www.trafikverket.se/ekerovagen. Pappershandling
finns tillgänglig på Trafikverket, Solna Strandväg 98,
Solna och Ekerö kommun, Tappströmsvägen 2, Ekerö,
från den 10 juni.
Synpunkter: vi vill ha dina synpunkter senast den 20
juni. Du kan lämna dem under öppet hus, skriftligt till
Trafikverket, (Ärendemottagningen Box 810, 781 28
Borlänge) eller via e-post stockholm@trafikverket.se.
Referera till ärendenummer TRV 2012/19667.
Mer information: Om du har frågor och funderingar om
projektet, kontakta Trafikverkets kundtjänst på 0771921 921.
Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se
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Foto: Ove Westerberg

Det var närmare 800 deltagare i årets upplaga av Mälaröspelen. Intentionen från Mälarö SOK är att framförallt hålla det till en ungdomstävling.

Rekorddeltagande på Mälaröspelen
FRIIDROTT | 800 kom
till tredje upplagan av
Mälaröspelen.

len”. Klubben ﬁck förstärka
upp rejält med funktionärer
då deltagarantalet slog rekord.
– Tidigare har vi haft runt
300 starter och i år var det
närmare 800, berättar PO

– För tredje året i rad arrangerade Mälarö SOK sin
friidrottstävling ”Mälaröspe-

vi valde datum att vi inte
krockade med andra tävlingar i Stockholm. Det var
bara stafett-SM i Huddinge
samma helg och det kanske lockar äldre ungdomar
och seniorer som är riktigt

Karlsson från Mälarö SOK.
Vad kan det bero på att
det har blivit ett sådant
uppsving?
– Jag vet inte riktigt. Det
är nog flera faktorer. Bland
annat hade vi turen när

duktiga. Vi är inte riktigt ute
efter det. Vi försöker hålla
det till en ungdomstävling
framförallt. I övrigt vet jag
faktiskt inte, men någonting har vi uppenbarligen
gjort rätt de första åren.

Fler och fler av de klubbar vi
har haft på besök tidigare,
kommer med större och
större grupper har vi sett.

EWA LINNROS

Form och stämning i några av öarnas fotbollag

Årets knatteskola igång

 FOTBOLLÄGET

FOTBOLL | Med start den
18 maj träffas fotbollssugna tjejer och killar i
sex till sjuårsåldern på
Svanängens IP för att testa
på att spela fotboll i Skå
IK:s ”Knatteskola”.

Vilken match hitills har varit den bästa för laget?

FOTBOLL | Fotbollsäsongen
har varit igång ett tag och
vi gör en kort lägeskoll.

– Vi har gjort många bra perioder av matcher men har inte
lyckats hålla ihop spelet i 90
minuter än. 5-1 vinsten mot
Stockholm BK var en höjdpunkt.

Hur är formen och stämningen i laget i nuläget,
Morten Sandstå Adelsö
IF:
– Det har tillkommit många
nya duktiga spelare under
vintern och våren, men
det tar tid att spela ihop laget. Saker och ting börjar så
smått att falla på plats och
fortsättningen på säsongen
ser mycket spännande ut.
Stämningen är som alltid på
topp i Adelsö och träningsnärvaron är mycket bra.

Hur är formen och stämningen i laget i nuläget, Patrik Linden, huvudtränare
för Ekerö BoIS?
– Formen känns OK. Vi har
ett passningsorigenterat spel
precis som vi vill ha de. Men
det har inte lossnat riktigt i
sista tredjedelen. Stämningen
i truppen kan man inte klaga
på dock. De är ett förbaskat
skönt gäng man har att göra


DET HÄNDER

bred trupp. Det är viktigt att
ha en bred trupp om man ska
klara av en hel säsong.

med. Glada killar som älskar
att komma ner vare sig det är
träning eller match. Ångrar
inte en sekund att jag valde att
ta över Ekerö BoIS.

Vilken match hitills har varit den bästa för laget?
– Kanske väntar vi på den
”perfekta matchen” men jag
tycker den senaste matchen
mot Ursvik, var en match då
mycket stämde med det vi bestämt oss för innan. Bra passningspel, mycket bollinnehav
och snabba omställningar
med två mål som resultat.

Vilken match hitills har varit den bästa för laget?
– Bästa matchen vi gjort rent
spelmässigt är nog 0-0 matchen borta på lilla Essingen. Men
samma där, vi hade inte det
sista och absolut viktigaste när
man ska vinna en match.
Hur är formen och stämningen i laget i nuläget Rolf
Classon, ansvarig för Skå IK
Herrlag?
– Formen är på uppåtgående
och god och vi har klarat de
skador vi haft med en stor och

Fler lägesrapporter kommer i
nästa nummer.

EWA LINNIFS

– Knatteskolan är barnens
första kontakt med Skå IK
fotboll. Klubben har arrangerat Knatteskolan under
ﬂera år och ambition är att
den ska ge barnen tillfälle att
spela fotboll i organiserad
form, uppleva rörelseglädje
och träffa många nya kamrater under en rolig aktivitet,
berättar Eva Liljeros, ansvarig för Knatteskolan.

Årets Knatteskola pågår under nio lördagar och under
dessa nio tillfällen introducerar ungdomsledarna
barnen i fotbollens grunder som bollkontroll, passningar och skott. Det blir
också en hel del spel.
– Efter att Knatteskolan är
slut är det föräldrarna som
tar över och bildar ett lag
med barnen. Skå IK bidrar
med material, utbildning
och peptalk, för att skapa
de rätta förutsättningarna
för barn att fortsätta spela
fotboll, säger Eva Liljeros.

Sporttips? Skicka till sporten@malaroarnasnyheter.se

TILL DEN 16 JUNI

FOTBOLL | Damer div 4a : 4/6 kl 20 Träkvistavallen: Skå DFF - IFK Österåker FK 11/6 kl 20 Träkvistavallen: Skå DFF - Sollentuna FF  Herrar div 6 c: 7/6 kl 20 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Mariebergs SK

LÄGET! 28 MAJ

FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
2
2
2
2
2
0
0

2
1
0
2
2
2
2
1
2
2

0
1
2
2
2
2
2
3
4
4

17
10
15
14
13
11
8
17
4
6

-

4
5
11
9
10
10
12
15
15
24

14
13
12
8
8
8
8
7
2
2

FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

7
7
6
7
6
7
7
7
7
7
7
7

5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

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

2
2
1
2
2
3
3
4
3
4
4
5

9
19
16
15
15
11
9
10
11
6
12
9

-

7
5
9
15
7
9
15
12
14
9
16
24

15
13
11
11
10
10
10
9
8
7
7
6

FOTBOLL
5
5
4
3
6
3
4
3
4
1
4
1
5
1
4
0
Utgått
Utgått

0
0
0
0
1
0
0
1

0
1
3
1
2
3
4
3

20
23
14
11
8
5
5
2

-

2
4
10
7
8
7
25
25

15
9
9
9
4
3
3
1

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

6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
4
4
3
3
2
3
3
1
0

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

1
2
2
2
3
3
4
2
4
4
4
6

15
16
10
11
11
10
10
11
8
7
5
5

-

6
9
6
7
7
11
8
11
11
12
11
20

15
15
13
12
12
10
9
9
9
9
5
1

5
6
5
6
6
6
6
6
6
6

5
3
3
3
3
3
2
2
1
0

0
2
1
1
0
0
2
1
0
1

0
1
1
2
3
3
2
3
5
5

40
12
15
10
15
15
18
10
9
7

-

6
7
9
10
14
23
21
14
28
19

15
11
10
10
9
9
8
7
3
1

FOTBOLL
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
3
3
2
1
1
1
0

1
0
2
2
1
0
2
2
0
0

0
1
0
1
2
4
3
3
5
6

19
16
15
9
17
11
11
8
13
3

-

4
4
8
6
13
12
16
15
19
25

16
15
14
11
10
6
5
5
3
0

Herrar div 7 d
FC Innerstan Stockh.
FC Kasam
BK Brunkeberg
FC of Hässelby
Rinkeby United FC
Stockholm BK
Adelsö IF
Åkeshovs IoFK
Nockebyhovs IF
Skönadals BK

| privata marknaden 33

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G(?JC>'%&(

  SÄLJES




Trädgårdsvärmare, gasol
400 kr. För utomhusbruk.
073-975 69 56.
Fotbad, lite använt. 100 kr.
073-975 69 56.

Äldre sittvagn
Emmaljunga
med liggläge
inkl. fotsack.
400 kr.
Tel. 070-841
95 66.

2 vita badrumsskåp med
skjutbara spegeldörrar.
B 60, H 57, D 14 cm.
Pris 150 kr/s,t 250 kr för
bägge. Ring 560 313 92.
Stina. stinaspost@telia.com
Nästan ny!
Food-processor Philips
compact HR
7620, 16 funktioner. Kraftig
motor 500 W. Nypris 590 kr.
Säljes för 200 kr. Ring 560
313 92. Stina stinaspost@
telia.com

Honda Concerto -93 ca
20000 mil m sollucka och
bra vinterdäck. Besiktigad.
Pris 8000 kr.
076-844 77 66
Motorsåg Stil MS 181 C. Ej
använd. Pris 3000 kr.
076-844 77 66
Chicco resesäng. 200 kr.
Tel. 070-841 95 66.

4 st stolar
med
avtagbar
och tvättbar
sits i blått
säljes.
400 kr.
Karin
076-880 06
30.

  KÖPES




Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt och
kunnigt bemötande.
08-400 258 35.

Acta Cosmic
0-25 kg.
Knappt använd.
Säker och
lättmonterad.
Framåt el. bakåtvänd. 450 kr.
Tel. 070-841 95 66.

  BORTSKÄNKES




Smidig och stabil resesäng
säljes (bäddmadrass och
väska ingår). 200 kr.
Karin 076-880 06 30.

Fynda
vävstol!
Glimåkra
ideal.
100 cm
vävbredd.
Alla tillbehör. Mått;
golvyta 103 x 130 cm Höjd
163 cm. Nypris i dag 13 796
kr. Säljes för 1.500 kr. Ring
560 313 92. Stina. stinaspost@telia.com

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

Honda CR250 -82 eller -83,
2-takt, el-fel, ny koppling,
men något är fel, kopplar
ej ur. Bortskänkes mot
avhämtning. Tel 010-475 32
26, Ola.

• 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.

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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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
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Lucka i bemanningen?
- Vi löser det
Från ett par timmar till heltid
Veteraner med erfarenhet och
kunskap
Ring oss - vi hittar rätt kandidat

Lilly
Eckhardt
fyller 1 år
den 7 juni
2013!
Grattis vår
älskade
gullunge!
Farmor och
farfar.

Grattis
ﬁnaste
Simon på
1-årsdagen
den 5 juni.
Kramar från
mamma och
pappa.

Grattis Elin
som tar
studenten
den 5 juni.
Ett stort
lycka till
önskar
mamma,
pappa och
Emma.





Äntligen är han här!
William och
Filippas lillebror.
Välkommen Arvid!
KS 10 maj 2013
Anna och Erik
Helmenius

  DÖDA



• Lars Hilmer
Franzén, Adelsö
avled den 4 maj
i en ålder av 80 år.

• Hilda Margareta
Olofsson, Ekerö,
avled den 17 maj
i en ålder av 89 år.

• Håkan Lars-Olof
Ageby, Adelsö,
avled den 11 maj
i en ålder av 45 år.

• Kjell Gustav
Johansson, Munsö,
avled den 17 maj
i en ålder av 71 år.





• Britt Jeanette
Johansson, Ekerö,
avled den 1 maj
i en ålder av 93 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

  DÖDA





• Ingeborg Gudrun
Viola Karlsson, Ekerö,
avled den 14 maj i en
ålder av 94 år.

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

Alfa Ekerö

IGNIS

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

Företagsstäd

Vår älskade

Vår älskade

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Lars Franzén

Håkan Ageby

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Auktoriserad av SBF

Eldningstunnor
Plåttunnor. 230 L ........ 300 kr/st

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

Plasttunna helgjuten

Din 2- & 3-hjulingsleverantör!
Slipp köerna med B-kort
Tillbehör
till datorn?

Installationshjälp
datorer /
program

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

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

Ring

* 12 oktober 1967
✝ 11 maj 2013

GUN-BRITT

YVONNE

ANETTÉ och ÅKE
BENGT och TOWA
YVONNE och HÅKAN
MARIA och GUNNAR
Barnbarn
Barnbarnsbarn

ISABELLE och JACK
Sixten
ADAM
WILMA

BRITT KLAES ÅKE ANN
med familjer
Övrig släkt och vänner

Mamma
Pappa och Gun
Göran
Släkt och vänner

Nu slut är smärtan
Du funnit frid
Men lämnat hjärtan
som saknar Dig

Begravningen har ägt rum
i stillhet.
Tänk gärna på Ulla-Carin
Lindqvist stiftelse för ALSforskning Pg 90 00 49-8.

Begravningen äger rum
fredagen den 14 juni kl 14.00
i Hilleshögs kyrka.
Alla är varmt välkomna på kaffe,
i hemmet i Hilleshög. O s a till
alfa/Ekerö Begravningsbyrå tel
08-560 310 65 senast 10/6.

Begravningen har ägt rum
i stillhet.
Tänk gärna på Alzheimerfonden
Pg 90 11 19-8.
Stort tack till Skogsgläntan,
Ekgården för god omsorg.

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.

nyheter

MÄLARÖARNAS

Öarnas Hundservice

www.malkk.se

VI UTÖKAR! Nu har vi plats för ﬂer hundar
här på dagis! Heltidsplatser för de mindre och
deltidsplatser för alla.

munsö adelsö lokala kennelklubb

* 8 november 1923
✝ 19 maj 2013

Följ oss på facebook!

Kurser för dig och din hund!

malkk

Ingrid
Häggberg

* 20 november 1932
✝ 4 maj 2013

073-903 76 20

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Vår kära Mor
Mormor Farmor Svärmor

Troxhammar butiksby, bara 5
minuter från Ekerö centrum.
www.oarnashund.se

b ld
EKERO

BYRA

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

!
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Nu har vi påbörjat sista etappen
av Ekebyhov Business Center!

EK
L
L
TI

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

K
C
Ä
T
P
P
U
smöjlig
Ekerö Centrums parkering

heter

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

www.ebece.se

EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ

– Bryggavägen 110

ÖPPETTIDER: Vard 10 - 18.30. Lörd 10- 15. ICA Supermarket Alla dagar 8-22

Fem lönsamma skäl att anlita
Svensk Fastighetsförmedling på Ekerö
när du ska sälja din bostad!
är marknadsledande i Mälardalen!
X ViSvensk
Fastighetsförmedling är den mäklarkedja som
säljer flest bostäder i hela Mälardalen. Vi jobbar lokalt
och känner omgivningarna utan och innan.
oss kan du Varudeklarera din villa.
Y Hos
Med Varudeklarerat får både säljaren och köparen ett
starkt försäkringsskydd vilket ökar värdet på ditt hus
före försäljning.
ett av marknadens största kundregister
Z Viochharkonkurrenskraftiga
bolån via SEB.

erbjuder alla våra köpare 2 månaders
[ Vipremiefri
boendeförsäkring via Trygg-Hansa.
Dessutom erbjuder vi dig som säljare motsvarande
trygghetsförmån när du köper ny bostad.
webbplats och egen bostadsapp.
\ Välbesökt
Vår prisbelönta och välbesökta webbplats svenskfast.se
har drygt 500.000 unika besökare i veckan. Och med vår
kostnadsfria applikation ”Hitta Hem” för iPhone, Android
och iPad är det enkelt för köparna att se vilka bostäder
som är till salu via oss. Kontakta oss så berättar vi mer!

Tack vare vårt gedigna kundregister så vet vi vilka köpare
som vill bo där du bor och vilken typ av bostad de söker.
I nära samarbete med SEB kan vi även erbjuda konkurrenskraftiga bolån vilket skapar bra köpkraft!
SOPHIA, MARTIN, SUSANNE OCH LINN

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

Kattis
Klippotek

NYFIKEN?

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G(?JC>'%&(
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Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62

Flera olyckor vid Drottningholm

Ring för tidsbokning kl 9-20!
Välkomna! Kattis

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

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
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Vad behöver du?
™

vi fixar det mesta

08-410 417 70

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

www.alltjanstpoolen.se

info@alltjanstpoolen.se

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

MOPED - BIL - SLÄP

nyheter

MÄLARÖARNAS

14 MAJ | ;jj\h[jW]_Svartsjökjijji\h
\hiaj_bbZWjehX[Zh][h_$
15 MAJ | <hia j_bb X[Zh][h_ c[Z
^`bf Wl \WajkhW ia[h cej [jj \h[jW] f
Adelsö.
 ;d Y[djhkcafW j_bb [d X_b\b] ij`bi
från en parkerad bil vid Fårhagsplan,
Ij[d^WchW$
;djhWÓaeboYaWc[Zf[hiediaWZeh_djh\\Whc[bbWdjlf[hiedX_bWhf;a[hvägen vid Drottningholm.
;dhWjj\obb[h_ijXb_hec^dZ[hjW][dl_Z
Menhammar";a[h$
 IjbZ kh X_b ia[h l_Z Jk\W cWh_d _ Färentuna.
;dXjXb_hijkb[d\hdAWdWdiXjXho]ga i Ekerö sommarstad. Båten hittas
i[dWh[kjWdcejeh$
16 MAJ | ;dfWha[hWZX_bkjijji\hiaWZ[]h[bi[_Färentuna.
IaWZ[]h[bi[ia[hl[df[dX_bffWhkeringen vid Fårhagsplan"Ij[d^WchW$
 IjbZ Wl [d ceX_bj[b[\ed _djh\\Wh f
Ekebyhovsskolan$ :[d j[hÓddi i[dWh[falbb[d_;a[hY[djhkc$
 ;d l]iaobj Xb_h ijkb[d _ Drottningholm.
;dceX_bj[b[\edXb_hijkb[dkh[diaebväska på Träkvista skola.
IjbZ][dec_dXhejjia[h_aW\ijk]Wd
vid Ekebyhovsbacken. Även en bil blir
ijkb[d$
IjbZ][dec_dXhejjia[hf[jj\h[jW]
i Ekerö centrum.
17 MAJ | IcoYa[dXb_hijkbdWf[dfh_vat fest på Ekerö.
;dic_jd_d]\hdfWha[h_d]iiaWZWia[h
på Pråmvägen";a[h$

21 MAJ | En svartvit katt springer bort
\hdDehhkZZ[d_Svartsjö.
 IjbZ ][dec _dXhejj _djh\\Wh f
IkdZi]hZ[diiaebW"Svartsjö.

MÄLARÖARNA | Under senaste månaderna har flera händelser med hundar
som anfallit såväl andra hundar som
människor, inträffat i kommunen.
Bland annat blev en liten hund nyligen
så illa biten av en större hund i närheten av Ekerö centrum att ägarna blev
tvungna att avliva den.
Å >kdZ]WhdW h iaobZ_]W Wjj \b`W Z[
aeffb_d]ijld] iec aecckd[d ^Wh
\WjjWjX[ibkjec$C[dl[dZhZ[j_dj[h
kopplingstvång är det ägarens ansvar att
^WiZWdaedjhebbl[hi_d^kdZWjjZ[d
_dj[WjjWYa[hWhd]ed"\habWhWhJecco
Ij_[hd[hbWdjp" dhfeb_iY^[\ eY^ \ehjijter:
Å Iakbb[ Z[j dZ ia[ d]ej h ]Wh[d
[hijjd_d]iiaobZ_]\hiaWZehiec^kdden tillfogar.
Feb_i[dkjh[Z[heY^aWd_l_iiW\WbbX[ibkjWech[ijh_aj_ed[hiecj_bb[n[cf[b

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

ijdZ_]jaeffb_d]ijld][bb[hckdaeh]$
? [njh[cW \Wbb aWd Z[j j_bb eY^ c[Z Xb_
fråga om att omhänderta eller avliva
^kdZ[d$
Jecco Ij_[hd[hbWdjp X[hjjWh l[d
Wjj Z[j dkc[hW \_ddi [d ihia_bZ Z`khiaoZZifeb_i iec kjh[Z[h h[dZ[d iec
haeffbWZ[j_bbXhejjiechhZ`khiaoZZ$
Faecckd[di^[ci_ZWijh\b`WdZ[
ec^kdZ]Wh[iWdilWh0
È>kdZ]Wh[dhWbbj_ZiaobZ_]Wjj^bbW
^kdZ[dkdZ[hiZWdkffi_ajWjjZ[d_dj[
skrämmer, ofredar eller skadar männisaeheY^Z`kh$Feb_i[dhj_bbiodicodZ_]het.
? aecckd[d ]bb[h aeffb_d]ijld] _
;a[hY[djhkceY^:hejjd_d]^ebcifWha[dc[ZkdZWdjW]WlEhc^ebc[deY^
Cedkc[dj^ebc[d$KdZ[hj_Z[d'cWhi
Å(&Wk]kij_\h^kdZWh[db_]j`WajbW][d
_dj[ ifh_d]W biW _ cWha[h Zh Z[j \_ddi
vilt.”

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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Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
S

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ
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25
22
20
17
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26 MAJ | IaWZ[]h[bi[ ia[h ][dec Wjj
d]ed aheiiWh jl ]bWihkjeh f [d Xkiiakh_Ekerö centrum.

H

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

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

25 MAJ | ;jjhZ`khXb_hfahjl_ZAkdsta, Adelsö.

info@pcakuten.se
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PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 450 kr/år
Betalas på bankgiro 837-0017

24 MAJ | IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[h
på en parkering i Drottningholm.
Ic_jd_d]\hd[djhWÓaeboYaWc[Z[jj
hZ`kh_djh\\Wh_Drottningholm.
?Färentuna_djh\\Wh[diaWZ[]h[bi[
Z d]ed ij_Ya[h idZ[h jl ZYa f [d
bil.
;db`kZZcfWh[j_bb[dcejehYoa[bXb_h
ijkb[d\hd[jj]WhW][_Knalleborg.

PC Akuten

ANNONSER
• BOKNING Gertrud Appelqvist, Per Hansson, Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00, annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP Torsdag kl 12, en och en halv vecka före
utgivningsdagen
ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö

23 MAJ | En privatperson i Närlunda
kjijji \h \hia j_bb X[Zh][h_ c[Z
^`bfWl[d\WajkhW$
;df[hiedXb_hhWffehj[hWZ\hebelb_]
ahd_d]fcef[ZiWcjWjj^W\hWc\hj
[deh[]_ijh[hWZcYl_ZIWdZkZZ[di\hskola, Ekerö.
 JhWÓaeboYaW c[Z f[hiediaWZW _djh\far mellan en mc och en personbil på
;a[hl][dl_ZDrottningholm.

 LÖSA HUNDAR STÄLLER TILL STORA PROBLEM

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

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

Följ oss på Facebook

20 MAJ | Ekebyhovs slott Xb_h kjiWjj
\h_dXhejj$
 IjbZ \hd Xj ia[h f [jj h[Z[h_ f
Ekerö.
 ;d Yoa[beboYaW c[Z [d ]d]jhWÓaWdj
inträffar på gång- och cykelväg mellan
IaaohaWeY^?YWDhW"Sa.
7dcbWdec[dic_jd_d]\hd[dfWhkeringsskada inkommer från Ångbåtsvägen";a[h$
;dXWhdlW]dXb_hijkb[d\hd[djecj_
Träkvista.
IjbZWl[dYoa[b_djh\\WhkjWd\hfelisstationen i Ekerö centrum.
IjbZWl[d]eb\XW]ia[hfDrottningholms golfklubb.
;dbijcejehYoa[bXb_hijkb[dfldZfbWd[dl_Z\hiaebWd_Gustavalund.

22 MAJ | ;dYoa[bXb_hijkb[d_Sandudden.
IjbZWl[dceX_bj[b[\edia[h\hdSkå
idrottsanläggning.
IjbZ\hd[dXjia[hl_ZNyckelby.
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13 MAJ | En singelolycka på moped inträffar i Närlunda. En person blir skadad.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
på en parkering i Ekerö centrum.
 ;d jhWÓaeboYaW c[Z f[hiediaWZW _dträffar mellan en bil och en motorcykel
på Ekerövägenl_ZIjWje_b$
 IaWZ[]h[bi[ ia[h ][dec Wjj d]ed
aheiiWhd_e\dij[hhkjehfStenhamra
förskola.
;djhWÓaeboYaWkjWdf[hiediaWZeh_djh\\Wh_aehid_d][dc[bbWd<h[djkdWlgen och Troxhammar byväg, Skå.
IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[hfBjörkuddsvägen.

19 MAJ | IjbZ][dec_dXhejj_jlX_bWh
inträffar vid parkeringen på Träkvistavallen, Ekerö.
 ;jj X_b_dXhejj _djh\\Wh _ Drottningholm.
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f [d X_b _ Drottningholm.
IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[hl_ZCbWh]eb\"Ekerö.
 ;d bij cejehYoa[b ij`bi \hd [d YWhport i Sandudden.

;jjhZ`khXb_hfahjfFärentunavägenl_ZIaaohaW$
IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[hfBjörkuddsvägen.
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Jag behöver
någon att prata
datorer med!

<hiaj_bbijbZWl[dXjia[hl_Z7bkZdens båthamn i Ekerö sommarstad.

D

www.ekerobudo.com

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
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RANSC

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

D

IK

R

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17
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BEGRAVNINGSBYRÅ
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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! 37

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

TAXI


Boka på ekerotaxi.se

SMS:A 24890 TILL 71122

SMS:A 25894 TILL 71122

EKERÖ HELGÖ 3 rok, 55 kvm

MUNSÖ SÖDERBACKEN 4 rok, ca 104,9 kvm

Högt läge med strålande sjöutsikt

Toppskick

Stilrena badrum

Modernt kök

Söderläge

Garage

SMS:A 79893 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 6 513 kr/månad. EP 69 kWh/m²/år. Söderbacksvägen 37. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ HELGÖ 3 rok, ca 28 kvm

SMS:A 23461 TILL 71122

Grönskande idyll på vackra Helgö

ACCEPTERAT PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 2 739 kvm. Bergsrundan 37. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ STAVSBORG 5 rok, 146 kvm

Charmigt fritidshus

Lantligt belägen

Plan trädgårdstomt

PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 1 336 kvm. EP 121 kWh/m²/år. Stavsborgsvägen 36. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

SMS:A 25751 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 2 654 kvm. Fröjs Väg 8. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

1,5 plans villa med garage

MUNSÖ KVARNBYN 4 rok, ca 87 + 22 kvm

Enplansfyra med gavelläge

Uterum

EKERÖ CENTRUM 3 rok, ca 80,5 kvm

Kakelugn

Garage

ACCEPTERAT PRIS 1 095 000 kr/bud. AVGIFT 6 037 kr/månad. EP 130 kWh/m²/år. Kvarnstugevägen 2. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 24607 TILL 71122

Högt och ogenerat läge på populära Helgö

Uteplats med fritt västerläge

Kök från 2013

Helkaklat badrum

ACCEPTERAT PRIS 1 550 000 kr/bud. AVGIFT 5 864 kr/månad. EP 84 kWh/m²/år. Tegelbruksvägen 7 F. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, 108 kvm

Privat och ostört läge

Stilrent drömboende med ljus och rymd

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 6 rok, ca 177 kvm

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, totalt 157 kvm

Sekelskiftesdröm med bevarade originaldetaljer

Stor lummig tomt

Modern och stilren design

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA 2 rok, ca 50 kvm

Högt ogenerat sydvästläge

Stor naturtomt

Sjöutsikt

Stor altan och strålande sjöutsikt

ACCEPTERAT PRIS 7 250 000 kr/bud. TOMT 800 kvm. Solsidevägen 7C. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 23919 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 200 000 kr/bud. TOMT 2 452 kvm. EP 69 kWh/m²/år. Stjärtnäsvägen 10. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Toppskick

Vacker utsikt mot Mälaren

ACCEPTERAT PRIS 3 750 000 kr/bud. TOMT 142 kvm. EP 50 kWh/m²/år. Stormansgränd 24. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

SMS:A 95612 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 500 000 kr/bud. TOMT 3 702 kvm land + 3 432 kvm vatten. Vendeluddsvägen 85. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 19472 TILL 71122

Underbar sjötomt med härlig kvällssol

SMS:A 24838 TILL 71122

SMS:A 26557 TILL 71122

FÄRINGSÖ SANDVIK/KUNGSBERGA 2 rok, ca 50 kvm

Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 2 820 kvm. Räffelvägen 2. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

Fräscht och modernt parhus

Fin utsikt

SMS:A 18936 TILL 71122

SMS:A 23123 TILL 71122

EKERÖ GÄLLSTAÖ 5 rok, 125 kvm + 33 kvm

FÄRINGSÖ SÅNGA 7 rok, Boarea 146 kvm, Biarea 18

Populärt område

Fin 1,5 plansvilla i vinkel

Byggår 2004

Isolerat garage om ca 50 kvm

ACCEPTERAT PRIS 3 895 000 kr. TOMT 2 009 kvm . EP 96 kWh/m²/år. Plogvägen 35. EKERÖ Sophia Åkerman
0707 60 46 63.

SMS:A 21917 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 5 295 000 kr. TOMT 165 kvm . EP 57 kWh/m²/år. Frälsemansvägen 10. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ FÄRJESTADEN 7 rok, ca 177 kvm

Charmig villa anno 1925

Välbevarade originaldetaljer

Kakelugn & Vedspis

Sjönära & Sjöutsikt

2 min gångavstånd till badbrygga

PRIS 4 995 000 kr/bud. TOMT 3 820 kvm. EP 89 kWh/m²/år. Färjestadsvägen 85. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE
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Lördagen d

AKTIVITETER UNDER DAGEN
z Berglunds TIVOLI kommer
RU

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

Erbjudandena gäller 8 juni om inte annat anges.
Reservation för ändringar.

VÄLKOM

EKERÖ CENT

!

MUSIK i centrumet
z PONNYRIDNING för alla små kl 12 -14
z ANSIKTSMÅLNING
z CLOWN som delar ut SÅPBUBBLOR
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z Minglande JONGLÖR med många bollar i luften
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Somma

20 % på allt från
DESIGUAL

ren är här! Behöver d
u
uppdatera garderoben
för
varmare tider. Kom in
till någon
av våra butiker och få rå
d och tips!

Gör dig ﬁn inför sommaren!
ERBJUDANDE!
Boka en klassisk
ansiktsbehandling 90 min,
så bjuder vi på
en frans- och brynfärgning
(värde 295 kr). Erbj gäller tom 15/6 -13

Online bokning
www.salongcosmetae.se
Tel. 08-560 355 82

Specialvisning
Möt Jocke från Gucci
och Carrera mellan kl
10 och 15!
Tag chansen att pröva
hela kollektionerna
av sol- och vanlig bågar.
Bokar du din båge under
dagen får du

20 % rabatt
Rabatten gäller enbart 8/6 och kan ej
kombineras med andra erbjudanden

Stor UTFÖRSÄLJNING i butiken!
Välkomna!

SOMMAR-BUBBLARE!

D
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&
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net,
Pysselhuset, Sportextra, SmultroC-lås
Djurknuten, Ekerö Kemtvätt, B
Interﬂora & Kingswood
Passa på att se somm
aren nyheter!
Vi har stort uttbbud av h
em-, fritidsoch hobbyprodukter!

Sommarﬁnt hos Kingswood

Kingswood
Since 2012

Pysselhuset ﬂyttar!
Sparkcykel Princess
eller Cars

Nu 299:-

Välj 2!
Billigaste varan till
HALVA priset!

Skrädderi
Mattvätt
Gäller vid inlämnande
under vecka 23 & 24

Reparationer av
Antika klockor
Armbandsur
Väggur. Fickur
Batteribyten

Gäller allt i butiken utom foder, under perioden 1 - 15 juni 2013.

30
%
Skomakeri

50 %
på utvalda produkter

Ord.pris 399:-

Ekerö
Kemtvätt

I sommar byter vi lokal.
Hjälp oss att minska lagret
inför ﬂytten

Sommarblommor
och kryddor
Från Nyckelby
Handelsträdgård

Bra erbjudanden
i butiken!

Ekerö Blomman

SOMMAR-BUBBLARE!
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Ica Supermarket, Queen
Ekerös störs
ta matbutik
Här finns även
flera restauranger och
caféer.

finner du i Ekerö Cent
rum.

Oxﬁlé

Hängmörad
US Beef

Mjukglass

399:-/kg

Våﬄa

15 kr

Köttansvariga, Jonas & Hellevi. Ribeye
Vi ser till att ni allltid får det
Hängmörad
bästa för grillen.
Entrecote. US Beef
eff
Tappström

299:-/kg

ÖVRIGT

hets- Vi har lite
tig
as
F
k
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S
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n,
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Handelsban
och
rå
by
gs
in
isn
ov
av det mesta!
ed
R
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E
g,
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förm
nyöppnade Always Fitness
l
Vä

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

TRÄNA FÖR

169kr
/mån

Succen fortsätter!

Vi släpper 100 träningskort för 169kr i månaden. Ta del av vårt
erbjudande under Sommarfesten! Träna hos oss i våra fräscha lokaler.
Vi har de mest prisvärda korten i Sverige utan att tumma på kvalitén!
Dessutom tränar du alltid dygnet runt.





en
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8 juni klockan 10.00–14.00.

m
ko

Lördagsöppet
på Handelsbanken.
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Vi bjuder på Gainomax
& provträningskort
när du blir medlem!

handelsbanken.se/ekero

*Medlemsavgift tillkommer med 250kr. Erbjudandet gäller 8 juni 2013. Vi reserverar oss för ändringar och fel.

Vi ﬁnns på torget
under dagen!

Ladda ner
vår mobil-app

SOMMAR - BUBBLARE!

