
LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

år på nacken

Årets nationaldagsfirande i Drottningholmsparken gick i 1700-talsanda. På scenen fanns självaste Bellman 
på plats och flera i publiken hade klätt sig tidsenligt.                                                         Foto: Ewa Linnros

Kommunen 
stoppar 
nytt system
Det nya biljettsystemet på Ekeröleden som var 
tänkt att införas den 1 juli, stoppas nu av kom-
munen. | 4

ORO KRING DEPÅPLAN
Sakägare och boende kämpar för att kommunen ska 
ompröva platsen för den planerade bussdepån.  | 8

”Det vore intressant att få denna ”omotive-
rade rabatt” ytterligare förklarad. Det måste 
ju vara ganska enkelt att kontrollera om två 
bilar knutna till ett månadskort kör ombord 
på samma färja. Eller är det möjligen så att 
systemet är så dåligt byggt att detta inte 
går?”  | 40 tyck

PLANER FÖR NY BRO
Trafikverket vill byta ut Tappströmsbron till en ny, 
fyrfilig bro.  | 16

DEBATT OM CANNABIS
En stor del av ungdomarna i kommunen har testat 
cannabis. Inställningen blir allt liberalare och föräldrar 
har svårt att argumentera emot. Detta föranledde att 
kommunen arrangerade en temakväll om drogen. | 28

NYA TRÄD I SVARTSJÖ
I Svartsjö slottspark planteras många nya träd för att 
ersätta sådana som dött. Bland annat ska tjugofem 
ättlingar till Drottning Kristinas lind återplanteras nära 
sin urmoder. | 26

SJUNGANDE 
DYKARE
Jimmy Sjöblom är dykaren 
som jobbar för hållbarhet i mil-
jön och så sjunger han, senast 
i Team Bagge.  | 30
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UTSTÄLLNINGAR

Hantverksstallet
T.o.m. 23/6: Nenna Stet-
ter – måleri. 25/6-14/7: Åsa 
Carnbäck – skulpturer. 
16/7-4/8 Sigun Arvidsson-
Karlsson – hattar, Magnus 
Karlsson – fotografier. 
6/8-25/8 Stefan Sjöblom – 
skulpturer i drivved. Öppet 
tis-sön kl 11-17. Jungfrusunds 
marina.

Utställning
Mälaröarnas folkrörelse-
arkivs sommarutställning 
”Minnen från källarvalven”. 
Utställning med fotografier 
och dokument, säkert för-
varat hos Mälaröarnas folk-
rörelsearkiv.  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 Utki-
ken, Ekerö C. Arr: Mälaröar-
nas folkrörelsearkiv.

EVENEMANG

Midsommar Adelsö
Familjefest för stora och 
små med dans kring mid-
sommarstången till spel-
män, tombola, fiskdamm, 
skjutbana och mycket 
mer. 21 jun kl 12-15, 

Adelsö festplats. Arr: Adelsö 
IF.

Midsommar Ekebyhov
Traditionellt midsom-
marfirande i parken. Kl 11: 
stången kläds, ta gärna 
med blommor och blader. 
Kl 13.30: dansen börjar till 
musik av Wilma och Gustaf. 
Kaffeservering m.m. 21 juni 
kl 11-15. Ekebyhovs slott. 
Samarr: Färingsö Lions, 
Rädda barnen, Ekebyhovs 
slotts intresseförening, 
kulturnämnden Ekerö. 

Midsommar Färentuna
Traditionellt midsommar-
firande  med dans kring 
stången. Medtag gärna 
blommor att smycka stång-
en med. Servering, lotterier, 
fiskdamm, sockervadd, pil-
kastning, skytte m.m. 21 jun 
kl 12-16, hembygdsgården. 
Arr: Färingsö hembygdsför-
ening.

Musik i sommarkväll
Pianopoesi, Jonas Lundahl 
spelar musik av Rangström, 
Stenhammar m. fl. 25 juni 
kl 19, Sånga kyrka, Färingsö 
församling.

Midsommardagsderby
Adelsö IF:s och Munsö IF:s 
supportrar och en mix av 
bollsparkare möts under 

mer gemytliga former. 22 
juni kl 13, Adelsövallen. 
Arr: Adelsö IF.

Sommardans
Sommardans på dansbanan 
i Ekebyhovs slottspark. Entré 
60 kr. Medtag kaffekorg. 
Vid regn inställt. 27 juni, 4, 
11, 18, 25 juli, 1 aug kl 19-22. 
Ekebyhovs slottspark. 

Birkalaget.

Öppna trädgårdar
Tio privata trädgårdar på Mä-
laröarna öppnar sina grindar 
för besökare. Karta kommer 
att läggas i biblioteket Ekerö 
C och finns att ladda ner från 
Studiefrrämjandets hemsida. 
29-30 juni kl 10-17. Samarr: 
Studiefrämjandet, Riksför-
bundet Svensk trädgård, 
Västerorts trädgårdssällskap. 

Löptävling
Magnus Ladulåsloppet, 
löparfest på Adelsö, även 
kortare lopp för barn. 6 juli, 
första loppet startar kl 11.55. 
Mer info på Adelsö IF:s hem-
sida. Arr: Adelsö IF.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 8 augusti)
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Vi bjuder alltid 
på kaffe!

  

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

2 för 1!

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

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

ras med andra 
erbj. Gäller till 

13-07-31

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

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

290 KRONOR
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Accepterat pris: 1 695 000:-
Boarea: 64,8 kvm, biarea: 4 kvm
Avgift: 2.900:-/mån inkl vatten/
kabelTV/sophämtning/garage
Adress: Åkerstigen 127A
Ring för visning!

Här finner du en fräsch 2:a i
enplansparhus i populära
bostadsrättsföreningen
Björkudden. Tomt i bästa läge
med mycket sol, grönska och
rabatter. Stor uteplats mot skog
och allmänning. Lättskött boende,
nära Ekerö centrum och
kommunikationer.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3567.

2:A EKERÖ BJÖRKUDDEN

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris: 985 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boarea: 27 kvm, biarea: 13 kvm
Tomt: 2 550 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1960
Adress: Hallstavägen 64
Visas sön 16/6 11.50-12.30

Ett underbart sommarställe med
solig tomt och mysigt litet
fritidshus. Öppen spis och
vedspis i huset samt dusch och
mulltoa i gäststugan. Ca 250 m till
två badplatser, båtplats ingår! Här
kan man njuta av lugnet, även på
vintern. Välkomna!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3541.

EKERÖ ADELSÖ

Accepterat pris: 2 550 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 110 kvm, biarea: 20 kvm
Tomt: 3 891 kvm Naturtomt
Byggt: 1700-talet, troligen senare
delen
Adress: Svartsjö Djurgård 1

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

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ

Accepterat pris: 1 995 000:-
2 rok, varav 1-2 sovrum
Boarea: 41 kvm
Tomt: 2 540 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1954
Adress: Helgövägen 15
Ring för visning!

Underbart sjönära läge på Helgö!
Ett området som kommer få
utökad byggrätt och 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 HELGÖ

Fast pris: 4 590 000 kr
Adress: Sanduddsvägen 48-60
Visas sön 16/6 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.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 1 575 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 48 kvm
Tomt: 3 335 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1966
Adress: Furuvägen 7
Ring för visning!

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

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA

Fast pris: 5 890 000:-
7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 001 kvm Sluttningstomt
Adress: Tallåsen 9, 11 och 13
Visas sön 16/6 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

Accepterat pris: 2 600 000:-
4 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 118 kvm
Tomt: 748 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 119 kWh/kvm år
Byggt: 1976
Adress: Nävergränd 5
Visas sön 16/6 14.00-15.00

Välskött enplansvilla längst in på
lugn återvändsgata, härlig
trädgård med bla damm och
bärbuskar. Öppen planlösning
mellan kök och vardagsrum, tre
bra sovrum. Badrum, duschrum
och bastu. Stort uterum, garage
samt friggebod. Visst
renoveringsbehov.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3538.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Varför inte ringa 
Sveriges största mäklare?

EKERÖ fastighetsbyran.se



DEMIDEKK ULTIMATE 
– Nu även som helmatt 
• Gör att huset ser nymålat ut under längre tid.

• Unik kombination alkydolja/akryl.

• Välj mellan klassiskt halvblankt eller elegant helmatt.

• Mycket långa underhållsintervaller. BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

4   nyheter | 

JUNGFRUSUND | En mas-
siv proteststorm tog fart 
efter det att MN skrev om 
Ekeröledens nya biljettsys-
tem som var tänkt att lan-
seras i sommar. Kommunen 
sätter nu ner foten och 
stoppar införandet av det 
nya systemet.

”Kaos”, ”brist på konse-
kvensanalys” och ”rena van-
sinnet” – det är några av de 
kommentarer som kommit 
till redaktionen efter artikeln 
om Ekeröledens nya betal-
ningssystem som skulle in-
föras den 1 juli. 

Då det nya systemet skulle 
innebära att biljetter, klipp-
kort och periodkort skulle 
knytas till ett fordon, frågar 
sig många hur man tänker ta 
betalt av de som har bil med 
släpkärra. En annan fråga 
som dykt upp från flera håll 
är hur man gör om man har 
bilen på reparation och måste 
hyra en bil. 

Det svar man givit från Fär-
jerederiet är att om det är frå-
ga om ett kort uppehåll, är re-
kommendationen att lösa en 
biljett eller ett klippkort för 
det tillfälliga fordonet, även 
om man innehar ett månads-

kort för den bilen som är på 
reparation. De som byter 
bil, köper och säljer bil eller 
har sitt fordon på långvarig 
reparation, kan flytta tillgo-
dohavandet till ett annat re-
gistreringsnummer genom 
att fylla i en blankett som 
kommer att finnas tillgäng-
lig på Ekeröledens webb-
plats. Detta dock inte förrän 
i ett senare skede eftersom 
det nya systemet är tänkt att 
införas i två etapper. Till-
gängligheten på webbplat-
sen ingår först i etapp två. 
När denna etapp ska komma 
igång, har man däremot inte 
kunnat svara på från Färjere-
deriet.

Det nya biljettsystemet 
skulle också innebära att 
biljetter endast går att köpa 
före ombordkörning, al-
ternativt via sms. För fot-
gängare och cyklister gällde 
samma sak. Dessa skulle 
kontrolleras vid stickprov 
ombord. Den som inte löst 
biljett före avgång riskerade 
en kontrollavgift på 1200 
kronor.

Färjeleden Jungfrusund-
Slagsta finansieras av bil-
jettintäkter och leden drivs 

av Trafikverkets Färjerederi 
på uppdrag av Ekerö kom-
mun. 

Såväl kommunen som Fär-
jerederiet är eniga om att 
Ekeröledens biljettsystem 
behöver moderniseras. Det 
gamla systemet med biljett-
försäljning ombord är dyr-
bart och kommer med hög 
turtäthet i förlängningen leda 
till att biljettpriserna ökar. 
För att kunna behålla de bil-
jettpriser som är idag och 
undvika en höjning, behövs 
ett nytt biljettsystem. Arbe-
tet med att ta fram ett sådant 
har pågått länge, men den 
form som var tänkt att infö-
ras den 1 juli, har alltså väckt 
många kritiska reaktioner 
och Ekerö kommun har nu 
satt stopp för införandet.

Istället blir det, med start 
den 1 juli, en informations-
lansering av ett framtida 
biljettsystem. Färjerederiet 
kommer att ha informatörer 
på plats från och med 27 juni 
till och med augusti för att 
berätta om ett framtida sys-
tem. Där kommer resenärer 
ha möjlighet att lämna sina 
synpunkter och så långt det 

är möjligt, kommer dessa att 
beaktas. Betalning fortsätter 
tills vidare enligt nuvarande 
system. 

– Den främsta anledningen 
till att införandet av det elek-
troniska systemet sker under 
hösten är att Ekerö kommun 
som huvudman för färjele-
den vill se att hela systemet 

är förankrat och i funktion 
före lansering. Framförallt 
ska övergången genomföras 
på ett smidigt sätt för våra re-
senärer, säger Peter Carpelan 
(M), kommunstyrelsens ord-
förande.

Ekeröleden firar samtidigt 
20 år den 27 augusti. Ekerö 
kommun och Trafikverkets 

Färjerederi inbjuder därför 
resenär att högtidlighålla 
färjeledens 20-årsjubileum. 
Programinformation kom-
mer att annonseras om under 
sommaren. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Stopp för nytt biljettsystem 
Kommunen säger nej till Trafikverket om införande den 1 juli

Det nya biljettsystem som Färjerederiet tänkt införa 1 juli, stoppas nu av kommunen. Istället blir det en 
informationslansering där resenärerna får möjlighet att lämna sina synpunkter på ett framtida biljettsystem. 
                                           Foto: Ewa Linnros



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

 Oxfi lé 
 Scan. Ursprung Sverige.

    I bit. Max 2 förp/kund.   

 Brie Maubert 
 Engelmans.       

 Spännande nyhet i 

vår grönsaksdisk 
 Black Garlic 
     Fermeterad vitlök för smaksättning 

i såser, aromsmör, risotto mm.   

TÄND GRILLEN I 
midsomm ar!
 Vi har laddat den manuella köttdisken med det allra 
bästa för grillen. Varmt välkommen! 

Priserna gäller vecka 25 t o m söndag 23/6-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 /st 

Midsommartider:
Midsommarafton 8–18
Midsommardagen 10–22

 /kg 

 /kg 
 Färskpotatis 
 Sverige.     Max 5 kg/kund.   

 Handla andra varor för minst 

minst 300kr så får du köpa… 

Gäller ej vid köp av tobak, tidningar, receptfria varor och spel.

 /kg  BBQ sås 
 O’Learys.   510 g.   

Hot and smokey, Hickory.   

 Jfr pris 78:20/kg.      



ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 23/6

Sammanlyst till Drottningholms 
slottskyrka 16.00

SÖNDAG 30/6 

19.00 Adelsö kyrka 

MUSIKGUDSTJÄNST med orgelmusik 
från olika epoker. orgel: Åsa Schmidt, 
präst: Karin Frödinger

SÖNDAG 7 JULI 

19.00 Laxsjön

SOMMARGUDSTJÄNST vid Laxsjön
Staffan Eklund, musik: Malin 
Rudengren. Ta med kaffekorg

SÖNDAG 14 JULI  

19.00 Adelsö festplats

GUDSTJÄNST Staffan Eklund  
Ta med kaffekorg

SÖNDAG 21 JULI 

19.00 Munsö kyrka

MUSIKGUDSTJÄNST – Jazz’in Church
Välkända pärlor från The American 
Songbook. sång: Anneli Evaldson,  
piano: Pelle Karlström

SÖNDAG 21 JULI 

11.00 Kurön

GUDSTJÄNST Lizen Anterud,
Avfärd från Lindby brygga  
9.30, 10.00, 10.30

SÖNDAG 28 JULI 

19.00 Adelsö kyrka

KVÄLLSMÄSSA Lizen Anterud

SÖNDAG 4 AUGUSTI 

19.00 Husby loge

GUDSTJÄNST Lizen Anterud,
musik: Rolf Jidell med vänner

LÖRDAG 10 AUGUSTI 

19.00 Adelsö kyrka

MUSIK I SOMMARKVÄLL – Levande 
folkmusik. Vevlira: Johannes Geworkian 
Hellman, mandola, flöjter: Kim Persson

SÖNDAG 11 AUGUSTI 

11.00 Uppgården

KORUM på Hembygdens dag
Christer Kivi, musik: Rolf Jidell

SÖNDAG18 AUGUSTI 

19.00 Munsö kyrka

MUSIKGUDSTJÄNST – om sommar 
och kärlek Sånger av Jean Sibelius, 
Rickard Strauss och Johannes Brahms. 
Mezzosopran: Katrin Meerits, piano: 
Anette Müller-Roos.

EKERÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 23JUNI

Sammanlyst till Drottningholms 
slottskyrka 16.00

SÖNDAG 30 JUNI 

11.00 Ekerö kyrka

HÖGMÄSSA Jonas Gräslund

SÖNDAG 7 JULI 

11.00 Ekerö kyrka

HÖGMÄSSA Staffan Eklund

TORSDAG 11 JULI 

19.00 Ekerö kyrka

SOMMARKONSERT - Jazz på 
svenska, romanser och Evert Taube 
Stockholmskvartetten: sång: Mark 
Petersen, trumpet: Ulf Adåker bas: Jess 
Gersztenkorn, piano: Bo Skuba

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING 

Kyrkradion har sommaruppehåll! Vi 
kommer tillbaka i din radio i augusti.

Kyrkorna är öppna 
i sommar!
I sommar finns det tid att besöka våra vackra 
kyrkor. Passa att ta en tur runt öarna och se 
på allt vackert i din närhet. 
Det är lätt att bli hemmablind och inte tänka på 
hur mycket fint som finns alldeles runt hörnet. 
Våra vackra öar bär på ett stort kulturarv och 
det syns extra tydligt i kyrkorna. För tusen år  
sedan byggdes tusen kyrkor i Sverige - flera av 
dem finns här hos oss på mälaröarna.  

SÖNDAG 14 JULI 

11.00 Ekerö kyrka

HÖGMÄSSA Staffan Eklund

SÖNDAG 21 JULI 

11.00 Ekerö kyrka

HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson

TORSDAG 25 JULI 

19.00 Ekerö kyrka

SOMMARKONSERT - Från jazzens 
pärlor till Jussis höjder sång: Mikael 
Stenbaek, piano: Daniel Stenbaek

SÖNDAG 28 JULI 

11.00 Ekerö kyrka

HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson

TORSDAG 1 AUGUSTI 

19.00 Ekerö kyrka

SOMMARKONSERT – Improvisation, 
psalm och visa, piano: Alf Häggkvist

SÖNDAG 4 AUGUSTI 

11.00 Ekerö kyrka

HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson

SÖNDAG 11 AUGUSTI 

11.00 Ekerö kyrka

HÖGMÄSSA Karin Frödinger

SÖNDAG 18 AUGUSTI 

11.00 Ekerö kyrka

HÖGMÄSSA Jonas Gräslund

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
LÖRDAG 22 JUNI

11.00 Färentuna kyrka

GUDSTJÄNST Yngve Göransson
Midsommardagen - Friluftsgudstjänst 
vid korset på Färentuna kyrkogård 
Tema: miljö och hållbar utveckling

SÖNDAG 23 JUNI

11.00 Sånga kyrka

GUDSTJÄNST Yngve 
Göransson

SÖNDAG 30 JUNI

11.00 Skå kyrka

GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
Yngve Göransson

SÖNDAG 7 JULI

11.00 Hilleshögs kyrka

GUDSTJÄNST Juris Ozolins

SÖNDAG 14 JULI

11.00 Färentuna kyrka

GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
Jeanette Frenkman

SÖNDAG 21 JULI

11.00 Sånga kyrka

GUDSTJÄNST Yngve Göransson

SÖNDAG 28 JULI

11.00 Färentuna kyrka

ORGELMÄSSA Lars Brattgård,  
orgel: Rickard Backlund
Orgelmässan avslutar Färingsö 
orgeldagar 2013.

SÖNDAG 4 AUGUSTI

11.00 Hilleshögs kyrka

GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
Lars Brattgård

SÖNDAG 11 AUGUSTI

11.00 Skå kyrka

GUDSTJÄNST Jeanette Frenkman

SÖNDAG 18 AUGUSTI

11.00 Färentuna kyrka

KONFIRMATIONSMÄSSA  
Sussi Redig, Yngve Göransson

LOVÖ FÖRSAMLING
MIDSOMMARAFTON 21/6

22.00 Drottningholms slottskyrka

MUSIK I SOMMARNATTEN 
sång: Teresia Frödinger, orgel: Bengt 
Tribukait. präst: Krister Kivi

SÖNDAG 23/6 

16.00 Drottningholms slottskyrka

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST  
Lizen Anterud

SÖNDAG 30/6 

16.00 Drottningholms slottskyrka

HÖGMÄSSA Karin Frödinger

ONSDAG 3 JULI 

19.00 Lovö kyrka

MUSIK I SOMMARKVÄLL – 
Berättarteater om ett musikeröde i 
Lovö på 1700-talet Musikteater Unna: 
Nyckelharpa och sång: Anders Peev, 
berättare: Johan Theodorsson

SÖNDAG 7 JULI 

16.00 Drottningholms slottskyrka

MUSIKGUDSTJÄNST – Orgelmusik
orgel: Roberta Sciacco Schantz
präst: Jonas Gräslund

SÖNDAG 14 JULI 

16.00 Drottningholms slottskyrka

MUSIKGUDSTJÄNST – On the Ground 
and in the Air, blockflöjter: Per Gross,
cembalo och orgel: Benjamin Åberg
präst: Staffan Eklund

SÖNDAG 21 JULI 

16.00 Drottningholms slottskyrka

MUSIKGUDSTJÄNST – Barock i 
blomstertid. Sopran: Charlotta Larsson, 
orgel: Anna Florin Schmidt, präst: 
Mårten Mårtensson

SÖNDAG 28 JULI 

16.00 Drottningholms slottskyrka

MUSIKGUDSTJÄNST 
Hammarbykvartetten: violin: Håkan 
Svedell, Tone Snildal, viola: AnnaCarin 
Löfstedt violoncell: Regina Bohlin,  
präst: Lizen Anterud

SÖNDAG 4 AUGUSTI 

11.00 Lovö kyrka

HÖGMÄSSA Lizen Anterud

SÖNDAG 11 AUGUSTI 

11.00 Lovö kyrka

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST  
Mårten Mårtensson

SÖNDAG 18 AUGUSTI 

11.00 Lovö kyrka

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST  
Marianne Pettersson Häggkvist

Gudstjänster 23 juni - 18 augusti 

SOMMARCAFÉ
Varje torsdag under tiden
13 juni - 29 augusti är det sommarcafé i
Ekebyhovskyrkan mellan kl 12.00-15.00. 
En träffpunkt och mötesplats för alla åldrar. 
Det kommer att finnas matiga mackor, korv 
med bröd samt fika.
Du kan umgås, läsa tidningar, spela spel el-
ler annat du har lust med. Du kan vara ute 
eller inne, sola dig i sol eller andras sällskap. 
Välkommen!

ADELSÖ KYRKA

Öppet dagligen 10.00 - 18.00
ANSGARSKAPELLET

Öppet dagligen 

EKEBYHOVSKYRKAN

Måndag - fredag 9.00 - 12.00
EKERÖ KYRKA

Måndag - fredag 10.00 - 16.00

FÄRENTUNA KYRKA

Tisdagar 12.00 - 15.00  
Visning kl 13.00

HILLESHÖGS KYRKA

Onsdagar 12.00 - 15.00  
Visning kl 13.00

LOVÖ KYRKA

Tisdag - fredag 10.00 - 16.00

MUNSÖ KYRKA

Dagligen 10.00 - 16.00

SKÅ KYRKA

Torsdagar 12.00 - 15.00 
Visning kl 13.00

SÅNGA KYRKA

Måndagar 12.00 - 15.00 
Visning kl 13.00

NYTT I ÅR: SOMMARÖPPET!
Butiken är öppen (nästan) alla lördagar hela sommaren  
kl 10-14 förutom: midsommardagen den 22 juni STÄNGT  
samt lördag 27 juli STÄNGT  
Välkommen att lämna in gåvor på lördagar 10-14.  
Inlämningen på tisdagar är stängd under sommaren.



Musik
sommaren 2013

JUNI
FREDAG 21 JUNI  

DROTTNINGHOLMS  

SLOTTSKYRKA KL 22.00

Musik i sommarnatten

Teresia Frödinger, sång,  
Bengt Tribukait, orgel

TISDAG 25 JUNI  

SÅNGA KYRKA KL 19.00

Pianopoesi

Jonas Lundahl spelar musik av 
Rangström, Stenhammar m fl. 
Gäst: Ehrling Weibust, violin

SÖNDAG 30 JUNI  

ADELSÖ KYRKA KL 19.00

Musikgudstjänst

orgelmusik från olika epoker
Åsa Schmidt, orgel,  
Karin Frödinger, präst

JULI 
ONSDAG 3 JULI  

LOVÖ KYRKA KL 19.00

Musik i sommarkväll

Berättarteater om ett musikeröde i 
Lovö från 1700-talet.  
Musikteater Unna: Anders Peev, 
nyckelharpa och sång;  
Johan Theodorsson, berättare

SÖNDAG 7 JULI  

DROTTNINGHOLMS  

SLOTTSKYRKA KL 16.00

Musikgudstjänst – orgelmusik

Roberta Sciacco-Schantz, orgel, 
Jonas Gräslund, präst

TISDAG 9 JULI  

SKÅ KYRKA KL 19.00

Fransk afton

Helena Lidén Moore, mezzosopran, 
Stefan Ydefeldt, piano

TORSDAG 11 JULI  

EKERÖ KYRKA KL 19.00

Jazz på svenska,

Romanser och vår käre Evert Taube
Mark Petersen, sång, Ulf Adåker, 
trumpet, Jess Gersztenkorn, bas, 
Bo Skuba, piano

SÖNDAG 14 JULI  

DROTTNINGHOLMS  

SLOTTSKYRKA KL 16.00

MUSIKGUDSTJÄNST :

On the ground and in the air

Per Gross, blockflöjter, Benjamin 
Åberg, cembalo och orgel,  
Staffan Eklund präst

TISDAG 16 JULI  

FÄRENTUNA KYRKA KL 19.00

Romanser och kända  

orgelstycken

Malin Edström, sopran och  
Rickard Backlund, orgel

TORSDAG 18 JULI  

EKERÖ KYRKA KL 19.00

Musique Lyrique – Lyriska drillar 

Karin Skoog, koloratursopran, 
Ingegerd Fredlund, harpa,  
Kristina Kaufeldt, flöjt

LÖRDAG 20 JULI  

MUNSÖ KYRKA KL 19.00

Jazz’in’church – välkända låtar 
från The American Songbook
Anneli Evaldson, sång,  
Pelle Karlström, piano

SÖNDAG 21 JULI  

DROTTNINGHOLMS  

SLOTTSKYRKA KL 16.00

MUSIKGUDSTJÄNST :  

Barock i blomstertid

Charlotta Larsson, sopran, Anna 
Florin Schmidt, orgel, Mårten 
Mårtensson, präst

ONSDAG 24 JULI  

HILLESHÖGS KYRKA KL 19.00

Färingsö orgeldagar

Lars Holm spelar verk av Roman, 
Couperin, Clerambault m fl

TORSDAG 25 JULI  

SKÅ KYRKA KL 19.00

Färingsö orgeldagar

Johannes Landgren spelar verk av 
Bach, Eben, Landgren m fl

TORSDAG 25 JULI  

EKERÖ KYRKA KL 19.00

Från Jazzens pärlor till  

Jussis höjder

Mikael Stenbaek, sång,  
Daniel Stenbaek, piano

FREDAG 26 JULI  

FÄRENTUNA KYRKA KL 19.00

Färingsö orgeldagar

Mats Ericson spelar verk av 
Händel, Milde, Sjöberg m fl

LÖRDAG 27 JULI  

SKÅ KYRKA KL 19.00

Färingsö orgeldagar

Rickard Backlund spelar verk  
av J S Bach

SÖNDAG 28 JULI  

FÄRENTUNA KYRKA KL 11.00

Färingsö orgeldagar

Orgelgudstjänst

SÖNDAG 28 JULI  

DROTTNINGHOLMS  

SLOTTSKYRKA KL 16.00

Musikgudstjänst:  

Hammarbykvartetten

Håkan Svedell, Tone Snildal, violin, 
AnnaCarin Löfstedt, viola, Regina 
Bohlin, violoncell, Lizen Anterud, 
präst 

AUGUSTI
TORSDAG 1 AUGUSTI  

EKERÖ KYRKA KL 19.00

Improvisationer Psalm & Visa

Alf Häggqvist, piano

FREDAG 9 AUGUSTI  

ERIC ERICSSONHALLEN KL 19.00

Ekerö Körveckas första finalkonsert. 
Köp biljett på biljettnu.se

LÖRDAG 10 AUGUSTI  

HERMAN PALMSALEN KL 18.00 

Ekerö Körveckas andra finalkonsert. 
Köp biljett på biljettnu.se

LÖRDAG 10 AUGUSTI  

ADELSÖ KYRKA KL 19.00

Levande folkmusik

Johannes Geworkian Hellman, 
vevlira, Kim Persson, mandola, 
flöjter

SÖNDAG 18 AUGUSTI  

MUNSÖ KYRKA KL 19.00

Om sommar och kärlek,

Sånger av Jean Sibelius, Rickard 
Strauss och Johannes Brahms. 
Katrin Meerits, mezzosopran, 
Anette Müller-Roos, piano 

TISDAG 20 AUGUSTI  

FÄRENTUNA KYRKA KL 19.00

Örongodis - kända verk för cello 
och piano eller orgel. Johan Kyllmar, 
cello och Rickard Backlund,  
orgel och piano

Kärleken kan inte uttrycka
musikens idé, medan musiken
kan ge en uppfattning om kärleken.
Louis-Hector Berlioz (1803-1869)

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

Gud, låt mig likna en 
vacker sommardag.

Som vanligt bjuder vi in till skön musik i våra kyrkor under somma-
ren och som vanligt är det en fantastisk bredd och ett härligt djup. 
Klassiskt, folkmusik, orgelprofessor, blockflöjt för att bara nämna 

något av allt som bjuds.
I augusti kommer Ekerö körvecka med en stor nyhet. I år är det 

svenskamerikanen Steve Dobrogosz musik som är i fokus. Han har skri-
vit ett verk speciellt för körveckan! Dessutom medverkar den duktiga 
sångerskan Anna Christoffersson. Boka din biljett på biljettnu.se.

Färingsö orgeldagar i juli är värt att nämna igen. 24 - 28 juli går de av 
stapeln och bjuder på orgelmusik från flera sekler.

Välkommen till en musikalisk sommar!

PER GROSS 14 JULI

MALIN EDSTRÖM 16 JULI

ANNELI EVALDSSON 20 JULI

KARIN SKOG 18 JULI

LARS HOLM 24 JULI

ANDERS PEEV 3 JULI

JOHAN KYLLMAR 20 AUGUSTI

 EKERÖ     
 KÖRVECKA
Välkommen att vara med om 
sommarens körhändelser på 
parkettplats. Allt talar för 
oförglömliga upplevelser – köp 
biljetterna redan nu så är du säker 
på att få vara med!
   Ekerö Körveckas två final-
konserter erbjuder spännande 
körverk, varav ett uruppförande, 
med Ekerö Körveckas Kör under 
ledning av Kerstin Baldwin, 
sångsolisten Anna Christoffersson 
och den som skapat musiken, 
kompositören och pianisten Steve 
Dobrogosz själv vid flygeln.

FREDAG 9 AUGUSTI KL 19.00

Ekerö Körveckas första 
Finalkonsert i den fantastiska Eric 
Ericssonhallen på Skeppsholmen, 
mitt i sommar-Stockholm.
Köp biljett på biljettnu.se

LÖRDAG 10 AUGUSTI KL 18.00 

Ekerö Körveckas andra 
Finalkonsert, i Herman Palmsalen 
i Stenhamra församlingsgård, 
Ekerö Körveckas ”hemmascen” i 
Stenhamra. Köp biljett på  
biljettnu.se



NJUT UTE! 
TILLBEHÖR FINNS PÅ
TIPS PÅ GODA

ICA.SE OCH I VÅR NYA

GRILLAPP!

   /kg 

 Oxfi lé   
Ursprung Brasilien.     

Hel i vac.      

Priserna gäller för v 25 (10/6–23/6 2013)

Skå

 Fläskytterfi lé  
 Nybergs Deli. Ursprung 
Sverige.   Ca 800 g.        
  

 /kg 

 Matjesillfi lé 
 Sjöboden.   1 kg.   Hela fi lér i burk. 
  Jfr pris 79:00/kg.    
  

   /st 

 Sill i glas 
 Abba.   210–260 g.     Jfr pris 59:52–52:08/kg, 
104:17–89:29/kg utan spad.   Gäller ej Vår 

fi naste, Toms, Fredriks och KRAV.    

    

 2 
för

 Lax   ICA.   
200 g.   Kallrökt, gravad, rimmad. 

Skivad.   Jfr pris 175:00/kg.    
  

   /st 

 Chips, 
Ostbågar, 

Ringar 
 OLW.   300 g/180–250 g. 
    Jfr pris 97:22–58:33/kg.    

  

    

 2 
för

    

 2 
för Matjessill 

 Abba.   200 g.     Jfr pris 
120:00/kg utan spad.    
  

Glad midsomm ar 
önskar vi på ICA Nära

8  nyheter | 

FÄRINGSÖ | Sedan enlun-
dabornas möte med poli-
tikerna om den planerade 
placeringen av bussdepån, 
har MN försökt finna klar-
het i och svar på de frågor 
som blivit obesvarade.

Sakägare samt boende i En-
lundaområdet, ser den plane-
rade placeringen av bussdepån 
som ett oåterkalleligt ingrepp i 
miljön som inte är hållbart. 
För att genomföra byggnatio-
nen av depån krävs bland an-
nat en bergskärning.

– Vi tycker att miljöpåver-
kan varken har identifierats, 
beskrivits eller bedömts i till-
räcklig omfattning. Framför 
allt har inga alternativa plat-
ser utretts, de har endast om-
nämnts i några bisatser, säger 
Mikael Hellgren, ordförande 
Eneby-Enlunda vägsamfällig-
het.

Alternativa platser har dock 
utretts. Några av dessa är Skå 
industriområde som avfärda-
des av SL då det ansågs ligga 
för långt bort. Älvnäs, där 
NCC är markägare, skulle en-
ligt utredningen betyda en tre 
kilometer lång ny väg. Detta i 
sin tur skulle omöjliggöra ut-
byggnadsområde enligt över-
siktsplanen. Edeby, där fastig-
hetsverket är markägare, ingår 
i framtida naturreservat och är 
därför olämpligt enligt SL. 

En oklarhet som uppstod vid 
mötet var att kommunen sva-
rat sakägare och boende att det 
var SL som avfärdat flera alter-
nativ. Men Roland Wisborn, 
strategisk utvecklare på SL, 
svarade att detta inte stämde.

I en skrivelse från Roland 
Wisborn, daterat 2009-08-
19, står bland annat följande:

”Storstockholms lokaltrafik 
har utrett nio stycken möj-
liga lägen för en ny bussdepå 
i Ekerö kommun. SL har tittat 
på två stycken alternativa lä-
gen på Färingsö.”

Det framgår att SL avfärdat 
sju av nio alternativ som kom-
munen pekat ut och de övriga 
två är bägge vid området kring 
Enlunda. Utifrån denna skri-
velse verkar det ha varit kom-
munen som presenterat plat-
ser för SL som de sedan utrett 
och avfärdat. Hela skrivelsen 
finns hos kommunen.

Ytterligare frågeställningar 
rör den miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, som utförts 
först efter det att länsstyrelsen 
efterfrågat en sådan.  Johan 
Hagland, chef för stadsarki-
tektkontoret, refererade till 
länsstyrelsens samrådsyttran-
de där krav på MKB inträder 
då det finns risk för betydande 
miljöpåverkan. Johan Hag-
lad menade att länsstyrelsen 
syftade på att det fanns en 

bestämmelse i planförslaget 
som angav att bebyggelsen 
i huvudsak skulle utformas 
som den illustration där SL 
hade ritat en bränslestation. 
Enlundaplanen innehöll från 
början också en utökning av 
industriområdet intill Fä-
ringsö trä. Det är det som läns-
styrelsen kommenterat här. 
Planen förändrades efter sam-
rådet och industriområdet 
som länsstyrelsen kommen-
terat utgick helt och hållet.

– Samrådsyttrandet som 
Hagland refererar till har vi ej 
studerat. Där ska det framgå 
att orsaken till krav på MKB 
var en gasstation som var inri-
tad. Det vi har är beslutet som 
länstyrelsen tog långt senare. 
Där står det klart och tydligt:

”… Det går dock inte att 
bortse från att bergsskär-
ningen och asfalteringen av 
tidigare oexploaterad mark 
utgör en betydande miljöpå-
verkan på mark och landskap” 
och vidare: ”Sammantaget 
finner länsstyrelsen att en ex-
ploatering i enlighet med fö-
religgande detaljplaneförslag 
medför en sådan betydande 
miljöpåverkan att kommunen 
varit ålagd att göra en miljö-
bedömning och inom ramen 
för denna upprätta en miljö-
konsekvensbeskrivning vari 
denna miljöpåverkan identi-
fieras, beskrivs och bedöms. 

Länstyrelsen finner därför att 
det föreligger skäl att upphä-
va antagandebeslutet.”  

– Jag vill nog påstå att konse-
kvenser att placera depån re-
dan utreddes grundligt i plan-
arbetet, men det gjordes aldrig 
en formell MKB. Nu har kom-
munen kompletterat med en 
MKB som också föranleder att 
man faktiskt behöver utreda 
lite djupare när det rör hydro-
login i området samt att göra 
en naturinventering. Bägge 
dessa utredningar är redan på 
gång och kommer finnas till-
gängliga under utställningen, 
säger Johan Hagland.

Peter Carpelan, kommun-
styrelsens ordförande, kom-
menterade bland annat i förra 
artikeln att det inte handlade 
om ”en jungfrulig mark”.

– Vår kommentar till detta 
är ett citat från länstyrelsens 
beslut:

”Länstyrelsen kan kon-
statera att i frågavarande de-
taljplan medför att jungfrulig 
mark kommer att tas i anspråk 
för en bussdepå vilket bl.a. 

innebär hårdgörning av c:a 
3,5 ha mark. En del av marken 
behöver eventuellt förstärkas 
med kalkcementpelare. En 
ytterligare förutsättning för 
att kunna använda ytan för 
avsett ändamål är att det sker 
en omfattande bergsbeskär-
ning i ett visuellt utsatt läge 
i landskapet”, säger Mikael 
Hellgren.

Sakägare och även andra, 
har lämnat in yttranden till 
kommunen. 

Det är endast tre parter 
som är sakägare, övriga är inte 
enligt länsstyrelsens syn i la-
gens mening sakägare.

–  Det betyder inte att vi 
inte beaktar och bemöter de-
ras synpunkter. Men det är 
bara sakägares överklagan av 
kommunens beslut som tas 
upp vid en överprövning, sä-
ger Johan Hagland.

Några politiker har deltagit 
vid en visning av området. 
Oppositionsrådet Lars Holm-
ström (S) var en av dem.

– Besöket gav en viktig bild 
av kommande byggnation 
och de boende i området har 
visat ett stort engagemang 
och kunskap i projektet. Vi 
hade gärna sett en placering 
av depån vid Västeräng, men 
det går tyvärr inte att genom-
föra. Idag ser vi inte att det 
finns något bättre alternativ. 

Därför kvarstår vi i vårt ställ-
ningstagande gällande place-
ringen av bussdepån vid En-
lunda, säger Lars Holmström.

Det som händer nu är att de 
synpunkter som kommit in 
sammanställs. Sedan kom-
mer planen omarbetas uti-
från de inkomna synpunk-
terna. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott kommer däref-
ter någon gång under hösten 
att ta beslut om en eventuell 
utställning av planen. Planen 
förväntas antas av kommun-
fullmäktige i november eller 
december 2013.

– När man tänker efter är 
väl detta ett av de största in-
greppen i Färingsös natur 
som har skett. Så därför, än 
en gång, utred alternativen. 
Vilket alternativ som än ut-
reds kommer de med stor 
sannolikhet att visa sig ha 
mindre miljöbelastning än 
detta groteska ingrepp. Vi 
tror också att detta är en stor 
fråga för hela Ekerö och inte 
bara för ”sakägare”. Det finns 
utmärkta alternativ där ingen 
bergsskärning behövs. Våra 
barn och barnbarn kommer 
då slippa få ett bortsprängt 
berg i present av oss, avslutar 
Mikael Hellgren.

                           EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Fortsatta turer kring bussdepån

”Vi tror också 
att detta är en 
stor fråga för 
hela Ekerö...” 



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

Det är dags nu!
Varför åka från öarna för att 

köpa impregnerat virke?
Lite info till dig: VI ÄR BILLIGA!
Ladda gärna ner prislistan från vår 
hemsida, www.faringsotra.se, och 

jämför med våra konkurrenter.

Prisexempel:
Imp 28x120   från 995 kr/m
Imp 45x70  1290 kr/m 
Imp 45x170  3100 kr/m
Imp 45x195  3750 kr/m

Ett revolutionerande och miljövänligt, lite 
ljusare trallvirke. 
Utvecklat av svenska forskare.
Inga giftiga eller miljöfarliga ämnen används 
vid processen.

och extremt motståndskraftigt mot röta och 
vatten. 
Trallen är också nertorkad efter behandling 
vilket gör den mer formstabil. Specialtrall

28x120

2695/m
Ord.pris: 2995/mOrOrOOOOOO d.pris: 2995/mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm/

-

10 liter

20%

Erbjudandena gäller 15 - 29 juni 2013



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

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

Accepterat pris: 6 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

236KVM Ekerö Lundhagen, Törnhultsbacken 2

Typ: Villa Byggår: 1980  Boarea: 178 kvm 

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

Energideklaration: 84 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

-MAGNIFIK SJÖUTSIKT- Unik villa med spännande planlösning och fantastiskt ljusflöde! 
Underbara sällskapsytor, två helkaklade dusch/badrum, fyra bra sovrum, allrum och entre-
solplan. Här bor du i sjönära villaidyll med möjlighet till båtplats. Garage finns. Ringmärkt!

Accepterat pris: 1 575 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

76,5KVM  Ekerö Brunna, Tomtbacksvägen 42

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1992 Boarea: 76,5 kvm 

Rum: 3 Avgift: 4 666 kr/mån 

Energideklaration: 89 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

-1-PLANS 3A M HÖRNLÄGE- Lättskött praktisk Br-radhus i ett plan i områdets ytterkant. Om-
målad invändigt i fint skick. Två bra sovrum, ett badrum/tvättstuga, stort kök m matplats och 
vardagsrum m utgång till trädäckad altan. Här njuter du av solen fr lunch till solnedgång. 

Accepterat pris: 3 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

106KVM Ekerö Sandudden, Sandgränd 17

Typ: Villa Byggår: 1999  Boarea: 106 kvm 

Rum: 4 Tomt: 295 kvm 

Energideklaration: 118 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

-SJÖNÄRA- 2-plans villa med bra läge invid liten återvändsgata. Ljus trevlig sällskapsdel, kök 
med matplats, tre bra sovrum, klädkammare och två kaklade våtrum. Genomgående ljust och 
fräscht skick! Balkong och stor altan med terrassmarkis, eftermiddags-/kvällssol. Besiktigad.

Accepterat pris: 3 750 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

118KVM Ekerö Gällstaö, Riksrådsgränd 9

Typ: Radhus Byggår: 2004  Boarea: 118 kvm 

Rum: 5 Tomt: 107 kvm 

Energideklaration: 70 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Fint modernt radhus i 2 plan ritat av arkitekt Gert Wingårdh. Hög inredningsstandard med 
ljusa färger och bra materialval. Stora fina fönster ger vackert ljusinsläpp. 3 bra sovrum och 
2 helkaklade badrum. 2 fina uteplatser med altandäck. Besiktigad!



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

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

Accepterat pris: 10 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

202KVM Ekerö Gällstaö, Utsiktsvägen 9

-HÄRLIGT LÄGE- Perfekt arkitektur och sjöutsikt har denna läckra villa byggd 2011. Placerad 

som ett örnnäste på Gällstaös högsta punkt helt insynsskyddad. En villa utöver det vanliga 

med bl a 4 bra sovrum - alla m egen w-i-c, 2 allrum o 3 badrum. Stor trädäckad altan om 180 

kvm med pool-/relaxområde - och en sagolik utsikt. Bergvärme, carport och förråd.

Typ: Villa Byggår: 2011  Boarea: 202 kvm 

Biarea: 10 kvm Rum: 6 Tomt: 924 kvm 

Energideklaration: 70 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

FANTASTISK VILLA                                                                  

Accepterat pris: 5 800 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

171KVM Munsö Ekeby, Rallvägen 11

Typ: Villa Byggår: 1910  Boarea: 155 kvm 

Biarea: 16 kvm Rum: 7 Tomt: 4 494 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

-FANTASTISKT SJÖLÄGE- Strålande sjöutsikt o västerläge. Charmigt hus fr tidigt 1900-tal om 
7 rok. Renoverat o modernt m bevarad äldre stil. Nytt kök, 2 kaklade duschrum. 3 sällskapsrum 
i fil, trägolv, eldstad. Stort altandäck. Båtplats ingår. Badstrand. C-port o lada. Ringmärkt!

Accepterat pris: 2 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

139KVM Färingsö Ölsta, Lennartsnäsvägen 12

Typ: Villa Byggår: 1971  Boarea: 139 kvm 

Rum: 5 Tomt: 12 400 kvm 

Energideklaration: 132 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se

-ENPLANSVILLA- med härligt soligt läge, utan direkt insyn och fin utsikt! Utvändigt totalreno-
verat 2005. 5 rok varav 4-5 sovrum. Härligt stor tomt med fantastiska träd. Grusad infart med 
gott om parkeringsplats och ev. möjlighet att bygga garage. Belägen vid en lugn återvändsväg.



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

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

Accepterat pris: 675 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

30KVM Ekerö Nibbla, Skogsblommevägen 44

Typ: Fritidshus Byggår: 1955 Boarea: 30 kvm 

Biarea: 30 kvm Rum: 2 Tomt: 150 kvm 

Energideklaration:  Behövs ej.

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se Accepterat pris: 675 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

53KVM Ekerö Nibbla, Skogsblommevägen 27

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

Accepterat pris: 765 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

2 024KVM Ekerö Munsö, Sättvägen 8

Typ: Villatomt 

Tomt: 2 024 kvm

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

100KVM Färingsö Skå, Säby Utjords Väg 2

Typ: Villa Byggår: 1947  Boarea: 60 kvm 

Biarea: 40 kvm Rum: 3 Tomt: 2 145 kvm 

Energideklaration: 188 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 795 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

30KVM Ekerö Nibbla, Pionvägen 11

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

Accepterat pris: 5 190 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

183KVM Färingsö Mörby, Mörbyvägen 48

Typ: Villa Byggår: 2010  Boarea: 158 kvm 

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

Energideklaration: 74 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se



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

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

Accepterat pris: 4 450 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

323KVM Ekerö Träkvista, Jungfrusundsvägen 17

Typ: Villa Byggår: 1965  Boarea: 195 kvm 

Biarea: 128 kvm Rum: 8 Tomt: 810 kvm 

Energideklaration: 48 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

-MÅNGA RUM- Härligt hus m plats för den stora familjen! Här får du ett stort nyrenoverat 
kök, tre helkaklade badrum varav ett m bastu. V-rum i vinkel m öppen spis, 5-6 sovrum, allrum, 
hobbyrum o garage i huset. Bergvärme. Mkt bra skick m bl a nytt yttertak o omdränerad källare.

Accepterat pris: 2 300 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

111KVM Ekerö Hummelvreten, Bandygränd 24

Typ: Atriumhus Byggår: 1967  Boarea: 111 kvm 

Rum: 4 Tomt: 239 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Populärt 1-plans atriumhus med hörnläge. Insynsskyddad innergård med s/v-läge. Öppen 
planlösning mellan kök och vardagsrum. 3 sovrum, ett med klk. Bad och duschrum. Tvättstuga 
och förråd + utvändigt förråd. Genomgående renoveringsbehov. Garage i länga. Besiktigad.

Accepterat pris: 2 650 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

94KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 5

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 2002 Boarea: 94 kvm 

Rum: 4 Avgift: 4 960 kr/mån Hiss: Ja 

Energideklaration: 108 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 2 750 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

97KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 1

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 2002 Boarea: 97 kvm 

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

Energideklaration: 108 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 1 950 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

1 194KVM Ekerö Skärvik, Ledungsvägen 22

Typ: Villatomt 

Tomt: 1 194 kvm

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 5 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

181KVM Ekerö Skärvik, Ledungsvägen 16

Typ: Villa Byggår: 2002  Boarea: 146 kvm 

Biarea: 35 kvm Rum: 6 Tomt: 1 022 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se



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

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

Accepterat pris: 3 495 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

212KVM Ekerö Sundby, Labensky Plan 6

Typ: Villa Byggår: 1972  Boarea: 169 kvm 

Biarea: 43 kvm Rum: 6 Tomt: 964 kvm 

Energideklaration: 42 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 2 950 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

174KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 39C

Typ: Villa Byggår: 1971  Boarea: 116 kvm 

Biarea: 58 kvm Rum:  Tomt: 179 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

95KVM 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 Accepterat pris: 4 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

128KVM  Ekerö Träkvista, Ängsviksvägen 25

Typ: Villa Byggår: 1987  Boarea: 119 kvm 

Biarea: 9 kvm Rum: 4 Tomt: 611 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

18 000:  kr /Kallhyra

Visning: Kontakta mäklaren! 

190KVM Ekerövägen 81, Träkvista UTHYRES

Accepterat pris: 6 450 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

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 Accepterat pris: 4 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

170KVM Frejas Väg 32, Ekerö Helgö

Typ: Villa Byggår: 1954  Boarea: 165 kvm 

Biarea: 5 kvm Rum: 6 Tomt: 2 593 kvm 

Energideklaration: 168 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 1 550 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

1 054KVM Färingsö Troxhammar, Fågelängsvägen

Typ: Tomt 

Tomt: 1 054 kvm

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se



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

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

Accepterat pris: 5 650 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

196KVM Småsvaltingens Väg 3, Ekerö Sandudden

Typ: Villa Byggår: 2011  Boarea: 196 kvm 

Rum:  Tomt: 1 005 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

-NYTT & FRÄSCHT- Rymlig och välplanerad villa byggd -11 med öppen planlösning och ljus 
smakfull färgsättning. Stort kök, vardagsrum med utgång till härligt altandäck med sol hela 
dagen. 5 bra sovrum och allrum. Stor plan lekvänlig tomt. Carport och förråd.

:  kr 

Visning: Kommande försäljning! 

254KVM Ekerö Sommarstad, Kyrkfjärdsvägen 15

Typ: Villa Byggår: 1967  Boarea: 200 kvm 

Biarea: 54 kvm Rum:  Tomt: 1 635 kvm 

Energideklaration:  Beställd.

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

-SJÖTOMT MED EGEN BRYGGA- Härligt hus i etage m strålande sjöutsikt från flertalet rum. 
Stort o rymligt kök m öppenspis, 4 bra sovrum, 2 våtrum, 2 bra allrum. Insynsskyddad söder-
vänd lätt sluttande tomt ner mot Mälaren o bryggan. Dubbelgarage + x-tra carport.



Tel: 560 200 41
Boka i god tid för att vara 

säker på en ”torr” fest.

70/90, 500 g ..................2690

 Gevalia 500 g .....................................2 för 4500

 Abba, 210-260 g  .................. 2 för 2500

 Abba, 200 g  .....................2 för 3000

Laxfilé Findus 500 g ...............................................6500

Priserna gäller t.o.m. 21 juni

Ekerö Kyrka

Nibble
Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö▼

 

Upp till 6 meters höjd

Trevlig  
midsommar

önskar Calle och Elizabeth  
med personal!

40 liters säckar, Hasselfors

4 för 

16  nyheter | 

TAPPSTRÖM | Trafikverket 
vill bygga om den hårt 
belastade Ekerövägen. 
I planerna ingår att 
Tappströmsbron byts ut 
mot en helt ny bro. 

Trafikverket vill bygga om 
Ekerövägen så att det blir två 
körfält i varje riktning, detta 
genom att utöka vägen med 
ett körfält i riktning mot 
Ekerö centrum. Två av kör-
fälten ska användas för kol-
lektivtrafik under högtrafik. 

I nuvarande länsplan är bygg-
starten planerad till 2017. 

När Ekerövägen breddas 
måste även broarna bred-
das, vilket innebär att Drott-
ningholmsbron och Nock-
ebybron ska bli bredare. Men 
Tappströmsbron har redan 
breddats så mycket som det 
går. Brons maskineri är dess-
utom slitet och underhållet är 
omfattande. Trafikverket vill 
därför bygga en ny bro med 
fyra körfält, väster om den 
nuvarande bron. Bron ska 

vara öppningsbar och öppnas 
med ett vridspann.

Den 13 juni kan allmänhe-
ten komma och träffa Tra-
fikverkets representanter 
på ett öppet hus i Erskine-
salen i Ekerö centrum. Mer 
information om planerna 
för Ekerövägen finns redan 
på Trafikverkets hemsida. 
Från 10 juni finns handling-
arna också i pappersform 
hos Trafikverket i Solna och 
hos Ekerö kommun. Syn-
punkter på förslaget kan 

lämnas fram till 20 juni. 
Tappströmsbron har ställt 

till med en hel del problem. 
Vid tre tillfällen i april, spär-
rades trafiken av på grund 
av att Tappströmsbron inte 
gick att stänga. Den perso-
nen som ska öppna bom-
marna och släppa på trafiken 
på Tappströmsbron, sitter i 
tornet på Nockebybron. Ett 
signalsystem återkopplar till 
denna person, men det som 
har skett är att när bron har 
gått ned och ligger i rätt läge, 

säger signalsystemet att bron 
ändå inte gör det. 

Den tekniska genomgång-
en och de reparationer som 
krävts för att få ordning på 
Tappströmsbron, är nu slut-
förda. 

– Vi har nu gjort klart repa-
rationen och återgått till nor-
mala öppningstider. Vi har 
däremot folk på plats tillsvi-
dare för att säkra upp att allt 
fungerar som det ska, berät-
tar Helena Sundberg, region-
chef på Trafikverket.

I avvaktan på en ny bro, arbe-
tar man på Trafikverket ak-
tivt med att vidta de åtgärder 
som krävs för att trafiken ska 
fungera väl. Framöver kom-
mer man från Trafikverket 
ha en diskussion med Sjö-
fartsverket för att se om man 
har en bra avvägning mellan 
framkomligheten på vägen 
och på sjöfartsleden. 

 
                          
                           EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Trafikverket vill byta ut bron

KOMMUNEN | I samband 
med valet 2010 meddelade 
Folkpartiets gruppledare 
Jan-Eric Billter att han 
inte avser att kandidera i 
valet 2014. I samband med 
detta blev partiets inrikt-
ning att göra ett grupp-
ledarbyte i god tid före 
nästa val.

Den 1 september lämnar 
nu Jan-Eric Billter över till 
Gunilla Lindberg, som där-
med blir ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott samt kom-
munstyrelsens 1:e vice ord-
förande. Gunilla Lindberg 

och Jan-Eric Billter har un-
der de senaste två åren delat 
gruppledarskapet.  

Formellt sker dessa val 
vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 18 juni.

– Jag har förmånen att ha 
haft partiets och alliansens 
förtroende att få inneha le-
dande befattningar i kom-
munen i drygt 20 år. Åtta år 
som ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden och tio 
år som kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande. Det har 
varit otroligt spännande att 
ha fått vara med under en 
period där kommunen varit 
inne i ett mycket expansivt 

utvecklingsskede. Jag känner 
dock att det nu är rätt tid att 
träda tillbaka och gå in i en 
ny fas i livet, säger Jan-Eric 
Billter. 

– Det ska bli en utmaning 
att få arbeta med politikens 
hela bredd, säger Gunilla 
Lindberg, som särskilt brin-
ner för kulturfrågorna. 
Gunilla Lindberg är ord-
förande i kultur- och fri-
tidsnämnden och får nu 
möjlighet att profilera Folk-
partiets övriga hjärtefrågor 
inom alliansen. 

– Jan-Eric har med en-
gagemang och skicklighet 
jobbat för såväl Ekerö som 

Folkpartiet. Jag är väldigt 
glad att han även framöver 
kommer att bidra med sin 
erfarenhet och kompetens 
i rollen som ordförande i 
valberedningen. Han kom-
mer även att sitta kvar i 
kommunfullmäktige man-
datperioden ut. Från Folk-
partiets sida är vi glada att 
Gunilla Lindberg har varit 
villig att ta över och fort-
sätta arbetet för att liberala 
värderingar ska genom-
syra kommunalpolitiken i 
Ekerö, säger ordföranden 
Göran Hellmalm.

 
                                                   

Gunilla Lindberg blir ny gruppledare för FP

Jan-Eric Billter lämnar sin post 
som FP:s gruppledare.

Foto: Kenneth Bengtsson

Gunilla Lindberg tar över grupple-
darskapet från 1 september.

Foto: Kenneth Bengtsson



Låt  Ekerö Centrum bli ditt naturliga utflyktsmål när du behöver fylla på förråden.  

Vi har maten för alla tillfällen, blommor, kläder och gåvor till festen. Hos oss är 

det enkelt att handla och uträtta dina ärenden. Det är bekvämt att ta  sig hit 

med både bil, buss och båt. Vi syns i Ekerö Centrum!

SOMMARTIDER
Välkommen till sommarens närmaste centrum!

ÖPPETTIDER: Vardagar  10 - 18.30. Lördag  10 - 15

ICA Supermarket Alla dagar  8 - 22

Ekerö 
tobak

Tappström

Ekerö  Kemtvätt

CAFÉ
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Ekerö Centrum

Thai Wok 
& Sushi  –

Ekerö Blomman
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!

0 - 18.30. Lördag  10 - 15

8 - 22
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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



Rabatten gäller för inköp av allt utom Tobak och ombudstjänster såsom: spel, SF-bio, telekontant, apotek, postärenden & SL-biljetter

STENHAMRA & KUNGSBERGA 
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EKERÖ | I en ny utredning 
från landstingets trafik-
förvaltning sågas alla de 
pendelbåtslinjer som före-
slagits. Minst samhälls-
ekonomiskt lönsam anses 
den mellan Ekerö och 
Stockholms city vara.

I den utredning som trafik-
förvaltningens tjänstemän 
nyligen lade fram för poli-
tikerna i landstingets tra-
fiknämnd, visade ingen av 
de nio utredda linjerna på 
en samhällsnytta som ens 
låg i närheten av att över-

stiga kostnaderna. Nämnden 
bordlade dock frågan till 
efter sommaren och många 
har uttryckt kritik mot hur 
beräkningnarna av samhälls-
nyttan har gjorts.

– Utredning visar på bara 
tre procents samhällsekono-
misk lönsamhet för en pen-
delbåt till Ekerö. Siffrorna 
bygger bland annat på anta-
ganden om långsamma fartyg 
som endast går 10-12 knop. 
Detta har medfört att det 
går långsammare för resenä-
rerna att åka båt än att åka 
buss och tunnelbana, säger 

Karl Henriksson (KD), trafik-
nämnden i Stockholms läns 
landsting .

Han påpekar också vad han 
tycker är ytterligare en brist i 
utredningen:

– Kostnaderna för linjen 
har också blivit höga efter-
som man har kalkylerat 
med en hög turtäthet med 
avgångar var 20:e minut i 
högtrafik. Det tror jag inte är 
riktigt realistiskt. Jag har talat 
om minst två båtar, i den här 
beräkningen handlar det om 
fem båtar.

Även Sanna Kihl, Vatten-

bussen, som under flera år 
arbetat för att förverkliga kol-
lektivtrafik på vatten är kri-
tisk till utredningen.

– Avgränsningen till bo-
ende på gång- respektive cy-

kelavstånd från terminalen 
kan ifrågasättas starkt. Man 
behöver veta hur många som 
ingår i upptagningsområdet. 
Det är en högst relevant in-
formation för att bedöma om 
båtalternativet är intressant 
eller ej, säger hon och fortsät-
ter:

– Ta med vattenvägarna 
i tidiga planeringsskeden 
och integrera med övrig 
samhällsplanering och med 
transportsystemet som hel-
het, är en av hennes rekom-
mendationer för framtiden.

En fråga som uppstått efter 

en tidigare artikel i MN är hu-
ruvida det finns pengar avsatt 
i landstingets budget eller 
inte för pendelbåtstrafik. På 
detta svarar Karl Henriksson:

– Pengar för köpt trafik 
öronmärks aldrig i lands-
tingsfullmäktiges budget, 
så det finns inte heller några 
pengar avsatta för till exem-
pel tunnelbana eller busstra-
fik . Däremot finns en mycket 
stor post för trafiknämndens 
verksamhet.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Pendelbåt sågas i utredning 

MÄLARÖARNA | Prunkande 
vägkanter är en av de bil-
der som många förknippar 
med sommarsverige. Detta 
krockar dock med väghål-
larnas krav på att hålla sik-
ten god, erbjuda stor trafik-
säkerhet och en fungerande 
dikesavrinning. Om ett par 
veckor påbörjas arbetet 
med att klippa ner det som 
växer vid vägarna.

Även om naturen ligger ett 
par veckor efter i år på grund 
av en snörik, kall och lång 
vinter är Mälaröarna fulla av 
växtlighet och utmed vägar-

na börjar gräset växa sig högt 
och blommorna slå ut. Om 
inte alltför länge ger sig slåt-
termaskinerna ut för att rensa 
bort och klippa ner växterna i 
dikena. Något som ifrågasätts 
av dem som vill värna blom-
mande vägrenar. Till exem-
pel skrev en läsare på insän-
darsidan i förra numret av 
MN: ”…Precis när alla vackra 
sommarblommor börjat slå 
ut klipper man okänsligt bort 
dem med maskiner. Otroligt 
deprimerande!...”

Detta bemöts av kom-
munen, som är en av Mälar-
öarnas väghållare, med att 

dikenas första funktion är att 
transportera bort vatten och 
inte att vara vackra.

– Det finns de som tycker 
att vi klipper för sällan och 
det finns de som tycker att vi 
klipper för ofta, säger Anders 
Garmark, tekniska kontoret.

Han berättar att vägrenarna 
och dikena vanligtvis röjs i 
mitten av juni och sedan ofta 
en gång till ett par månader 
senare om det finns behov.

– Vi kan inte heller klippa 
allting på en gång utan måste 
fördela de klippresurser som 
finns och därför kan det bli 
skillnad på när det klipps på 

olika platser, fortsätter han.
Trafikverket är den största 

väghållaren i kommunen och 
även de brukar påbörja sin 
dikesröjning strax efter mid-
sommar.

– När vi påbörjar slåttern 
har mycket med trafiksäker-
het och sikt att göra och vi 
gör det när behovet finns. Vi 
skövlar inte för skojs skull, 
förklarar Håkan Persson, 
drift- och underhållsansvarig 
på Trafikverket för kommu-
nens vägar.

All röjning utförs av entre-
prenörer på uppdrag av Tra-
fikverket och Håkan Persson 

konstaterar att det inträffar 
att uppdragen inte utförs så 
snyggt som de borde.

– Det händer att de miss-
lyckas och klipper för djupt 
och det har även hänt att de 
har kört upp bland träden och 
till med kört bort en bit av en 
häck, men så ska det natur-
ligtvis inte vara.

Det finns dock vägsträckor 
som är undantagna från den 
gängse klippningen. De kall-
las ”artrika vägkanter”, utses 
av Trafikverket och skyd-
das lite extra genom att man 
väntar ytterligare en månad 
innan man klipper ner dem. 

Detta för att blommorna ska 
hinna blomma över och även 
fröa av sig för att kunna kom-
ma igen till nästa år.

¬– På Mälaröarna är det 
bara länsväg 824, som går 
från Ekerövägen till Lovö 
kyrka förbi Drottningholms 
golfbana, som är extra artrik. 
Där klipper vi inte förrän i 
slutet av augusti, berättar 
Lasse Hellström, Närlunda 
schakt och transport, som 
sköter dikesröjningen på 
uppdrag av Trafikverket.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Ta med vattenvä-
garna i tidiga pla-
neringsskeden och 
integrera med övrig 
samhällsplanering”

Dikesröjning kräver avvägning mellan blomsterprakt och sikt
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Kampanjen gäller vid köp av ett komplett kök under perioden 2013-06-03 tom 2013-08-18 med leverans och 
montage senast v. 40 - 2013. Begränsat antal , går ej att kombinera med andra erbjudanden.

NU MONTERAR VI 
DITT NYA KÖK 
GRATIS
ROT-AVDRAGET GER ER HALVA MONTAGEKOSTNADEN TILLBAKA. VI PÅ 
PUUSTELLI VILL INTE VARA SÄMRE, SÅ VI DRAR AV DEN ANDRA HALVAN 
SOM RABATT PÅ KÖKSSNICKERIERNA

TA HEM EN INREDARE

FÖR KOSTNADSFRI KÖKSPLANERING 

VÅRA EGNA SNICKARE TAR HAND OM HELA DIN KÖKSRENOVERING.

VÄLKOMMEN TILL DIN PUUSTELLI-BUTIK: ULVSUNDAVÄGEN 21, BROMMA, TEL. 08 25 88 68
MÅN - FRE 10 - 18, LÖR 11-15



ATT RÄDDA LIV!
Kom och bli informerad!

Ekerö Civilförsvarsförening kommer till bad-
stranden och visar hur man räddar liv med Hjärt 
Lung Räddning och åtgärder vid luftvägsstopp.

Följande platser och tider gäller:

Måndag den 15 juli – Södran
Tisdag den 16 juli – Lundhagen
Onsdag den 17 juli – Stockbybadet 
Torsdag den 18 juli – Blå lagunen

Alla dagar mellan kl. 12.00-14.00

Vi bjuder på fika till alla som deltar

Vi ses på stranden!

www.ekerocivil.se

ÖlstaRocken 
Ölsta Folkets Hus och Park 

presenterar stolt en kväll för alla åldrar!

På scen:
Bröderna Lindgren

Compressor
Viktor Odeheim Band
Kitto + Flower Punch

Lördagen den 17 augusti 
i Ölsta Folkets Park!

Spar pengar genom att köpa din biljett redan nu via Tickster
Tider och ytterligare information

www.olstafolkpark.se eller vår Facebooksida Ölsta Folkpark

2013
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JUNGFRUSUND | Den 29 
juni fylls Jungfrusunds 
marina av Sveriges förmod-
ligen snabbaste båtar. Det 
är då åter dags för tävling-
en ”Speedball Archipelago 
Race”, ett spektakel för 
både stora och små.

Det är inte vilka båtar som 
helst som mullrar in till mari-
nan denna dag. Dessa motor-
vidunder kommer upp i ra-
sande hastigheter. Rekordet 
innehas av Niclas Johansson 
med sin 50 fot långa turbin-
båt som farit fram i 142 knop, 
vilket motsvarar 262 kilome-
ter i timmen. 

– Det är nog några av värl-
dens snabbaste båtar som är 

representerade denna dag. 
Jag tror inte att de här kil-
larna har något intresse av att 
tävla på vanliga tävlingar. De 
tycker att den här dagen är 
unik och rolig och ser det mer 
som en ”show-off-tävling”, 
berättar Shassen Samaletdin 
som är en av männen bakom 
Speedball Archipelago Race.

Det hela startade redan 
2003, men då var det inte på 
Jungfrusund och dessutom 
inte ett öppet evenemang där 
vem som helst kunde komma 
och titta. Eventet, som vuxit 
från år till år, ägde till en bör-
jan rum i Strömma. Shassen 
Samaletdin flyttade till Ekerö 
2008 tillsammans med sin 
fru Ulrika, numera ägare till 

restaurang Jungfrusund.  
– Det året hade jag fortfa-

rande tävlingen i Strömma, 
men 2009 flyttade jag täv-
lingen hit till Jungfrusund. 
Här har vi gott om plats och 
möjlighet att hålla det öppet 
för allmänheten. Det har ock-
så blivit ett uppskattat evene-
mang för både barn och vux-
na att få komma och titta på 
dessa extrema båtar som man 
vanligtvis inte får se samlade 
på samma ställe. Här kommer 
fler exceptionella båtar än vad 
de har på båtmässan, säger 
Shassen Samaletdin.

Dagen före tävlingen kom-
mer några båtar långväga från 
Norge. På själva tävlingsda-
gen är man igång redan från 

klockan nio på morgonen. 
Från klockan 12 äter inbjudna 
och tävlande lunch. Allmän-
heten kan flanera runt och 
beskåda båtar, helikoptrar, 
tjusiga bilar och ett folkliv av 
egen karaktär. På marinans 
område finns också kringak-
tiviteter och förtäring för den 
som inte tillhör de inbjudna.

Vid tretiden beger sig de 
tävlande båtarna mot Lång-
tarmen och själva tävlingen. 
Man har tillstånd för 12 täv-
lande båtar. Själva tävlingen 
äger rum ute på Långtarmen. 
Under en viss tid är vattnet 
här avlyst.

– Det är en stor apparat 
kring tävlingen för att kunna 
genomföra den. Vi måste ha 

tillstånd från länsstyrelsen 
och både sjöpolisen och Sjö-
fartsverket är inkopplade. På 
plats finns också ett säker-
hetsteam på 22 personer med 
bland annat läkare och dy-
kare. Vi gör detta efter kon-
stens alla regler och ser till 
att säkerheten är nummer ett, 
berättar Shassen Samaletdin.

Tävlingen körs på Långtar-
men från Älvnäs, hela vägen 
upp till Menhammar i två 
varv.  

– Vad vi har märkt är att 
folk dukar upp med picknick 
och väntar på båtarna för att 
titta. Många samlas också 
längs Tappströmskanalen 
för att se alla båtarna glida 
förbi när de är på väg till och 

från själva tävlingen, berättar 
Shassen Samaletdin.

När väl racet är slut, stängs 
marinan för allmänheten. Då 
är det prisutdelning och ban-
kett för de tävlande och kala-
set pågår till klockan 24.

– Det är bättre att stänga 
när festen är på topp och 
framförallt tänker vi på de 
kringboende. På så sätt sparar 
vi våra härliga grannar, avslu-
tar Shassen Samaletdin.

Med hänsyn till både gran-
nar och miljön tar också en 
städpatrull vid efter festen, 
för att städa undan allt från 
fimpar till burkar med mera.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

En båttävling utöver det vanliga
O

Den 29 juni fylls Långtarmen av Sveriges förmodligen snabbaste båtar. Det är tävlingen Speedball Archipelago 
Race som körs för fjärde året i rad i kommunen.                           Foto: Pontus Johansson

Före och efter loppet samlas tävlande på Jungfrusunds marina. Området hålls öppet för allmänheten fram 
till start och här finns mycket att titta på.                                                                Foto: Christer Olausson ”Chrizphotografy”



Nytt betalsystem skjuts upp!

Glad sommar önskar Ekerö kommun!
www.ekero.se

 

 
 

 
Det gamla systemet med biljettförsäljning om-
bord är dyrbart och kommer med hög turtät-
het i förlängningen leda till att biljettpriserna 
ökar. Det nya systemet bidrar till en fortsatt 
låg prisnivå på överfarten. 
 

Informationslansering från 1 juli 
Den första juli 2013 startar en informations-
lansering om det nya biljettsystemet. Färje-
rederiet kommer att ha informatörer på plats 
från och med 27 juni till och med augusti för 
att berätta om det nya systemet. Där kommer 
du som resenär ha möjlighet att lämna dina 
synpunkter. Betalning fortsätter tills vidare 
enligt nuvarande system. 

Den främsta anledningen till att införandet av 
det elektroniska systemet sker under hösten är 
att Ekerö kommun som huvudman för  
färjeleden vill se att hela systemet är i  
funktion innan lansering.  
 
Framförallt ska övergången genomföras på 
ett smidigt sätt för dig som kund.    

  

vill inbjuda dig som resenär att högtidlighålla 
färjeledens 20-årsjubileum tisdag den 27  
augusti. Programinformation kommer att  
utannonseras under sommaren. 
 
Varmt välkommen! 
 

Information från Ekerö kommun!

Läs mer om frågor 
och svar på 

www.ekero.se/ekeroleden 
och 

 
Du kan också kontakta  

 



Vi tycker att 
KULTUR-utbudet 

på Färingsö 
är för litet 

på sommaren!

 
Gilla vår nya Facebooksida: 

Mer kultur på Färingsö

Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen 

Ekerö Taxi har LÄGSTA 
jämförspris i branschen!

Ekerö Taxi 299 kr
Taxi Kurir 307  kr
Taxi 020 306  kr
Taxi Stockholm 325  kr

 
Bli avtalskund hos Ekerö Taxi!

Ekerö Taxi tecknar avtal med både privatpersoner och företag. 
Som förälder kanske man är orolig när barnen är ute på kvällen och 

speciellt då när det är dags för hemresan. Vi har lösningen! 
Låt oss köra hem era barn till bostaden på ett tryggt och säkert sätt. 

Inget krångel! Beställ hemskjuts, vi kör och du betalar via faktura.

Även föräldrar och medarbetare på företag behöver skjuts ibland. 
Vi har lösningen! Här gäller samma sak: 

Tryggt och säkert och inget krångel.

Trevlig sommar önskar vi alla mälaröbor! Välkommen ombord!

A
!
A 

Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi!
Ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
Ekerö Taxi utför taxitransporter för alla: 
privatpersoner, företag, kommun 
och Riksfärdtjänst. Vi kör också Färdtjänst 
för rullstolsburna, s.k. Rullstolstaxi 
samt kör också vanlig Färdtjänst 
när din beställda Färdtjänsttransport 
inte kommer i tid eller hittar fram.

FASTA priser? Självklart!  

Åker du HEM 
från andra 

sidan Nockebybron? 
Ja, då slår vi av 

ytterligare 

15 % 
på våra redan 

låga priser!

MÄLARÖARNA | Rädda bar-
nen och SL vill genom ett 
samarbete öka tryggheten 
för barn och unga i kollek-
tivtrafiken. Elever i årskurs 
4 till 9 får en broschyr från 
SL med bland annat ett 
telefonnummer dit barnen 
kan vända sig om man kän-
ner sig osäker eller något 
händer när man färdas med 
SL. 

Bakgrunden till samarbetet 
är Rädda barnens undersök-
ning ”Ung röst 2011” där det 
framkom att 27 procent av 
elever i årskurs 6, 8 och första 
året på gymnasiet sällan eller 
aldrig känner sig trygga i kol-
lektivtrafiken. Barnen kände 
mest oro när de åkte buss el-
ler tunnelbana på kvällarna. 
Därför har nu SL anställt 200 
personer som arbetar enbart 
med säkerhet. 

För att öka tryggheten hos 
barn och unga inledde där-
för Rädda barnen och SL ett 
samarbete där de gemensamt 
går ut i Stockholms läns sko-
lor och informerar om SL:s 
trygghetstelefon.

– Trygghetstelefonen är 
bemannad dygnet runt och 
den som känner sig otrygg 
i trafiken kan ringa och få 
hjälp. Genom samarbetet 
med Rädda barnen har vi 

möjlighet att få ut numret till 
elever i Stockholms skolor, 
berättar Kent Martin, SL.

Ulla Saevig, tidigare kura-
tor på Ekebyhovskolan, nu 
pensionerad men styrelse-
medlem i  Rädda barnen på 
Mälaröarna, har förmedlat 
materialet till kommunens 
skolor.

Eleverna får med sig en fol-
der med information om hur 
trygghetstelefonen fungerar, 
om trygghetsvärdar som kan 
skickas ut för at lösa besvärli-
ga situationer och även infor-
mation om vad alla kan göra 
för att hjälpa till. 

                           EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ökad trygghet för 
barn och ungdomar 

Trygghetstelefonen är bemannad 
dygnet runt. Hit kan  ungdomar 
ringa om de känner oro i kollek-
tivtrafiken. 

22  nyheter | 

KARLSKÄR | Den 9 juni 
döptes sjöräddningens 
nya båt Rescue Puustelli, 
donerad av mälaröbon Kari 
Mikkonen.

– Sjöräddningen kan jobba 
både förebyggande och bi-
dra i räddningsarbete när 
olyckan är framme. Det 
känns viktigt och menings-
fult att stödja ett sådant ar-
bete. Om Rescue Puustelli 
kan rädda ett människoliv 
har det varit värt den inves-
teringen, säger Kari Mikko-
nen.

Han driver ett familjefö-
retag på Färingsö där hus-
trun Regina har tvätteri och 
syateljé med framför allt för 
hästtextilier. Döttrarna Isa-
bella och Karolina har en fo-
tostudio med inriktning på 
porträttfotografering. Själv 
arbetar Kari med kök- och 
heminredning.

– Förutom familjeföreta-
gandet är  familjen engage-
rade på sjön och vi trivs alla 
både i Mälaren, Stockholms 
skärgård och i  finska ytter-
skärgården. Efter många år 
på sjön har jag fått respekt 
och förståelse för de utma-

ningar och risker som finns 
när man är ute med båt, 
säger Kari som är en av de 
många frivilliga sjöräddare 
som kör båt på sommaren 
och svävare på vintern i 
kommunen för sjörädd-
ningen. 

Namnet Puustelli kom-
mer från finskan och är ett 
låneord från svenskan. 

– Det betyder ”bostället”, 
ett gästgiveri från den tiden 
man färdades med häst och 
vagn. Där fick man mat och 
tak över huvud, både för re-
senären och hästen, avslu-
tar Kari Mikkonen.

  

EWA LINNROS 
         ewa@malaroarnasnyheter.se

Ny båt till Mälaröarnas 
sjöräddningssällskap

Den 9 juni döptes Söräddningens 
nya båt med orden: ”Ditt namn 
skall vara Rescue Puustelli.
Må lycka och välgång följa dig 
och din besättning i sjörädd-
ningssällskapets humanitära 
tjänst”. 

Båten har skänkt av Kari 
Mikkonen, hans dotter Isabella 
var namngivare vid dopceremo-
nin.                     Foto: Lennart Nilsson



VI VILL TACKA VÅRA SPONSORER!
Med ert bidrag kan Ekerö IK fortsätta erbjuda alla barn och ungdomar 
möjligheten att idrotta till Stor-Stockholms lägsta aktivitetsavgifter!

TRÄKVISTA TORG 9–22

Stockholms största och bredaste lagerhållning av:

www.ekstrom-soner.se
08 - 726 95 50

EKSTRÖM & SÖNER AB
Din totalleverantör för er som jobbar inom ventilation, kyla, fastighetsteknik samt el och styr.

Ekerö Grillen
TRÄKVISTA TORG 9–22

KÖKSBUTIK I BROMMA

tel. 08 25 88 68    

Ulvsundavägen 21    

Buss
Baronen

Sponsorplats 
ledig!

här?

Kontakta 
Ekerö IK!



Kontakta då någon av oss som ställer upp 
för POSK i höstens kyrkoval: 

Barbro Arlinger, barbro.arlinger@gmail.com
Inger Linge, inger.linge@politik.sll.se
Roland Johansson, rond@telia.com 

Kyrkoval 15 september! 

Vill du vara med och påverka Svenska kyrkan 
på Adelsö, Munsö, Ekerö och Lovö? 

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 
är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda 
som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan. 

www.posk.se • blogg.posk.se • info@posk.se • 0704-710 740
Telefon: 08 225 228 / info@dofab.se / www.dofab.se
Skräddarsydda fönster, dörrar och portar 

®
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MÄLARÖARNA | För många 
hör en svängom utomhus 
till sommarens höjdpunk-
ter. Även om inte alla 
gamla dansbanor erbjuder 
levande musik, finns det 
ändå ett flertal chanser 
till dans runt Mälaröarna i 
sommar.

I Ekebyhovsparken är det 
sedan ett tjugofemtal år tra-
dition att dansbanan fylls av 
dansande öbor under som-
maren. För fyra år sedan 
tog Birkalaget över arrange-

manget från PRO och för två 
år sedan byggdes dansbanan 
om.

– Hos oss kan man till ex-
empel dansa vad som i van-
ligt tal brukar kallas ”styr-
dans”, foxtrot och även bugg, 
berättar Mikael Magnusson, 
ansvarig för danserna hos 
Birkalaget.

I år arrangeras sex danstill-
fällen på torsdagskvällar, från 
och med slutet av juni till 
början av augusti. Två lokala 
band, Gubbröra med Wilma 

och Lejdestads trio, har åt-
minstone någon mälaröbo 
i sina band och övriga band 
kommer från andra orter.

För varje år kommer det 
fler och fler besökare. Mikael 
Magnusson har till och med 
fått förfrågningar från fast-
landet från människor som 
är sugna på att komma ut och 
dansa. De mest långväga, 
återkommande besökare han 
känner till reser från Enkö-
ping.

– Vi brukar uppmuntra 
folk att ta med sig en egen 

picknick-korg och slå sig ner 
i parken. Många sitter bara 
och lyssnar, en del tar sig en 
svängom på gräsmattan och 
det händer också att någon 
som går förbi med hunden 
stannar till och dansar en 
stund.

Självklart är danserna väder-
beroende, men under de fyra 
år som Birkalaget har varit 
arrangörer har de endast be-
hövt ställa in vid tre tillfällen 
på grund av regn.

Även på Adelsö ordnas 

utomhusdans på den anrika 
dansbanan. Adelsö IF står 
för arrangemanget och förra 
året strömmade många till 
från när och fjärran när tre 
danser med kända dansband 
ordnades. I år blir det bara ett 
danstillfälle den 24 augusti, 
men i gengäld spelar två 
band, coverbandet Eight-
balls och rockabillybandet 
The Scramblers, samma 
kväll för att tillfredsställa så 
många smakriktningar som 
möjligt.

– Jag skulle vilja påstå att 

det är alla möjliga som kom-
mer till våra danser. Här ute 
går många man ur huse för att 
vara med. Många tar med sig 
picknick-korgen och äter sin 
middag vid dansbanan, be-
rättar Carina Nähr, ansvarig 
för danserna på AIF.

Förutom dansandet går det 
även att spela på chokladhjul, 
skjuta luftgevär och köpa 
korv och fika på vid Adelsö-
danserna.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

BIRKA | Utökade marinar-
keologiska utgrävningar 
och en förlängd vikinga-
marknad är två av nyhe-
terna som möter årets 
Birkabesökare. Hantverk, 
museibesök och guidade 
turer är naturligtvis också 
stående inslag.

– I år har utgrävningarna för-
dubblats efter att man under 
de senaste åren har gjort 
viktiga fynd och förstått att 
Birka varit mycket större än 
vad man tidigare trott, be-
rättar Peder Ling, Strömma 
kanalbolag.

För femte året i rad görs 
utgrävningar i vattnet utan-

för det område på Birka som 
kallas Svarta jorden. Tidi-
gare år har det konstaterats 
att ett avancerat bygge av 
pålar har funnits en bra bit 
ut i vattnet och sannolikt ut-
gjort marknadsplats för han-
del av varor. Många andra 
fynd som gett ledtrådar om 
såväl dåtidens byggmetoder 
som vardagsliv har också 
hittats. I år intensifieras 
alltså utgrävningarna ytter-
ligare och kommer liksom 
tidigare år vara tillgängliga 
för besökare att ta del av.

– Vi har också utökat vi-
kingamarknaden från sex 
dagar till åtta. I år är det den 
6 till 14 juli och kommer be-

stå tre teman som fokuserar 
på olika områden, berättar 
Peder Ling. 

Som vanligt kan man 
uppleva en känsla av viking-
atiden under dessa dagar, 
träffa hantverkare och han-
delsmän från när och fjärr-
ran, lyssna till spelemän och 
se slagkämpar drabba sam-
man i strid.

Man brukar säga att vatten-
vägarna var vikingatidens 
motorvägar och med tanke 
på hur många sätt det finns 
att ta sig vattenvägen till 
Birka idag, kan det uttrycket 
fortfarande i viss mån vara 
giltigt än. Förutom Ström-

ma kanalbolags turer från 
Stadshusbryggan, Vårby 
brygga, Jungfrusund, Ras-
taholm och Hovgården på 
Adelsö kör Rederi Mälaras-
taden från Strängnäs, Väs-
terås, Enköping och Eskil-
stuna till Birka. För den som 
vill åka med äldre, ångdrivet 
fartyg kan man åka med Mu-
seiföreningen ångfartyget 
Ejdern från Södertälje till 
Birka. Naturligtvis går det 
även att komma med egen 
båt och lägga till i gästham-
nen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Än dansas det utomhus på öarna

Längre och mer på Birka i sommar
RASTAHOLM | Förutom att 
besöka de slott som finns 
i kommunen är det nu möj-
ligt att även nå Gripsholms 
slott i Mariefred direkt från 
Mälaraörna. Med fartyget 
M/S Evert Taube går det att 
åka på slottsutflykt från 
Rastaholm. 

– Vi har utökat de slottsturer 
som vi har så att man även kan 
åka till Mariefred. Vi körde 
provtrafik med en mindre båt 
förra året mellan Mariefred, 
Birka och Rastaholm och 
det föll väl ut, berättar Peder 
Ling, som representerar så-
väl Strömma kanalbolag som 
Kungliga hovstaterna som 
äger slottet.

Mariefreds slott är känt som 
Gustav Vasas eget slott och 
byggdes på 1500-talet. Det 
är också känt för att ha en av 
Europas mest välbevarade 
1700-talsteatrar och en stor, 
internationellt känd por-
trättsamling med porträtt 
av betydande personer ända 
från Gustav Vasas tid till nu-
tid.

– Vi samarbetar även med 
Grafikens hus som ger rabatt 
på inträdet och som ligger pre-
cis intill slottet så resan kan bli 
en riktig kulturutflykt, säger 
Peder Ling.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ny slottstur från Rastaholm



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

EKERÖ NÄRLUNDA
VÄXTHUSVÄGEN

Såld!

Säljtankar, nu eller till
hösten? Kontakta oss gärna
för en fri värdering! 

Ekerö 08-560 304 22

TAPPSTRÖM
TAPPSTRÖMSVÄGEN 68

Lantlig idyll med Mälarutsikt. Vacker parkliknande tomt, ev
styckbar. Sidohus för uthyrning alt. generationsboende.
Accepterat pris 4.250.000 kr Kvm 100 + 50 Tomt 4.270 kvm
Visas Ring för info. Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ ÄLBY - ENVÄGEN 6

Energiprestanda 76 kWh/m², år

Villor till salu i lantlig idyll.
Mälarnära läge och stilfullt
renoverade. Ring för
information och visning.

Ekerö 08-560 304 22

FÄRINGSÖ - SKÅ EDEBY
BARNBYN SKÅ

Första parkett mot Mälaren.
SV-läge ger underbara.
solnedgångar över viken.
Gedigen villa by. 2004.

Pris 4.950.000 kr / bud 
Kvm 236 inredd yta
Visas Ring för info
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ GÄLLSTAÖ
HERREDAGSVÄGEN 12

Nyckeln till 
din bästa affär:
Tjuvstarta!
Börja tidigare med vår tjänst Kommande®  Även om du 
inte vill sälja din bostad nu på momangen tjänar du på att 
kontakta oss direkt. Man kan säga att Kommande® är som en 
tillåten tjuvstart! Välkommen att kontakta oss redan idag!

Vill ni komma igång inför
stundande försäljning?
Kontakta mig redan idag!

niklas.bergsten@
husmanhagberg.se
Jungfrusundsv.1 08-56030422

NIKLAS BERGSTEN -
DRIVEN MÄKLARE MED
GOD LOKALKÄNNEDOM. Två balkonger i syd med

högt läge i området och fin
utsikt mot Mälaren.

Pris 2.395.000 kr  / bud
Kvm 127 Avgift 7.242 kr
Visas Ring för info
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ SANDUDDEN 4:A
MÄLARVYN 11  55+

Energiprestanda 106 kWh/m², år

Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1, invid Träkvista Torg, tel 08-560 304 22

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

www.husmanhagberg.se

www.ivt.se

Just nu!
Köp en värmepump, så får du  

köpa Bosch Indego robotgräsklippare  
för 2 900 kr inkl. moms.  

(Ord. cirkapris 14 995 kr.) Erbjudandet 
gäller vid nytecknande av order fr.o.m.  

1 april t.o.m. 30 juni 2013 när du köper en 
IVT Air, IVT PremiumLine EQ eller HE.

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



STENHAMRA
GYM&REHAB

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

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

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00

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

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

Välkommen till

Rygg-, nack-, led och muskelbesvär

Naprapat Erik Wallgren

Tel. 08-560 307 78
Tegelbruksvägen 8, Ekerö C

info@ryggcenter.se     www.ryggcenter.se

Välkommen hälsar Ronnie Lönn!

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

Nyöppning i Skå industriområde
Service och reparationer

      HUSBILAR 
    HUSVAGNAR 
          SLÄP

Livemonitorering/Support
LiveArena Nordic är ett produktionsbolag som arbetar med live-
sändningar av bland annat hockeymatcher. 

Vi söker nu personal på halvtid/timanställning till vår livemonitore-
ringsavdelning som är belägen i Jungfrusund/Ekerö. Arbetstiderna 
är förlagda till kvällar samt helger och tjänsten skall tillsättas i mitten 
av augusti.

Det är viktigt att du har hög socialkompetens, grundläggande 
kunskaper i IT samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Maila in ansökan samt cv till: 
lena.steenhouwer@livearena.com
Sista ansökningsdag är 31 juli.
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SVARTSJÖ | Det grävs och 
planteras i Svartsjö slotts-
park. Ett stort antal träd 
får nya boplatser, men mest 
spektakulärt är de ättlingar 
till Drottning Kristinas lind 
som nu får växa i samma 
park som sin urmoder.

För åtta år sedan togs ett an-
tal sticklingar från Drottning 
Kristinas lind som är belägen 
öster om vallgraven. Enligt 
historien planterade Gustav 
II Adolf linden antingen för 
att ära sin mammas eller sin 
dotter, som båda bar namnet 
Kristina. 

Sticklingarna har sedan 
förädlats och är idag nära två 
meter höga träd. Som tack 
för grundmaterialet har 25 
exemplar av träden överläm-
nats till Statens fastighets-
verk och de planteras nu i 
Svartsjöparken.

– Den här återplanteringen 
är etapp ett i ett återplante-
ringsprojekt som kommer ta 
ett par år att genomföra. Där-
efter kommer nya etapper ta 
vid, berättar Marie Edman 
Franzen, teknisk förvaltare 
på Statens fastighetsverk.

Hon visar på gamla kartor 
hur parken har förändrats 

genom åren och berättar om 
de tankar som funnits genom 
tiderna kring hur parken ska 
vara funktionell och vacker 
enligt den tidens behov och 
ideal. Nu försöker man åter-
skapa parken utifrån kartor, 
brev och andra dokument 
som berättar om svunna tider 
och planer. Men anpassning 
till dagens möjligheter är na-
turligtvis nödvändig.

– I den här delen av parken 
fanns det ett stort almbe-
stånd, berättar Marie Edman 
Franzen och pekar ut över en 
del av parken som innehåller 
många höga träd.

– De drabbades dock för det 
man kallar almsjukan och alla 
almar har dött. Det går inte 
heller att plantera nya almar 
eftersom smittan finns kvar. 
Vi får därför försöka hitta 
andra träd som det också fun-
nits många av, för att ersätta 
almarna, fortsätter hon.

På den stora grusplanen 
bakom slottet visar gamla 
ritningar att det har funnits 
rader av träd, vilka under 
åren har fått ge vika för flyg-
lar och byggnader för olika 
funktioner som varit viktiga 
under slottets förvandling 

från kungligt slott till fäng-
else. Idag är grusplanen åter 
tom på byggnader, men nu 
måste man ta hänsyn till de 
energibrunnar som är place-
rade i marken sedan slottet 
försågs med bergvärme. Där-
för kommer bara en rad med 
lindar att planteras.

Utmed vallgraven har yt-
terligare träd planterats och 
det som till en början kan se 
ut som en lite slarvig plante-

ring då träden inte står på rad, 
visar sig vara noga genom-
tänkt.

– Vi har lokaliserat stub-
barna efter de gamla träden, 
grävt upp dem och planterat 
dessa träd på samma plats, 
säger Marie Edman Franzen.

De tio Kristinalindarna har 
fått ersätta träd som dött av 
ålder i en trädplantering i den 
bortersta delen av parken, ner 

mot Svartsjöviken. Platsen 
fungerade på 1780-talet som 
en kägelbana som var omgär-
dad av träd. Där står de stolt 
uppsträckta bland sina äldre 
kamrater, men hukar de sig 
lite och kikar in mellan trä-
den kan de nästan se skym-
ten av sitt moderträd.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kristinas lind återvänder 
till Svartsjö slottspark

De träd som nyplanteras i Svartsjö slottspark har växt till sig på annan plats och levereras med lastbil till 
parken för plantering.              Foto: Lo Bäcklinder

Vattenläcka i 
stort område
MÄLARÖARNA |  På kväl-
len den 5 juni drabbades ett 
stort område i kommunen 
av en omfattande vatten-
läcka. Många liter vatten 
fick kokas innan faran blås-
tes över.

När vattentrycket sjönk kraf-
tigt i Stenhamra vattentorn 
konstaterades att 5 000 ku-
bikmeter vatten runnit ut 
någonstans och ett intensivt 
arbetet påbörjades.

– Det är tur att vi har duk-
tiga VA-tekniker som kun-
de lokalisera vattenläckan 
snabbt, berättar Johan Elfver, 
kommunens informations-
chef.

Cirka 3 000 abonnenter i 
områdena Brunna, Nibbla, 
Sundby, Älvnäs, Ekerö Som-
marstad och södra Färingsö 
drabbades av vattenbrist.

Risken för att grundvatten 
eller sjövatten skulle läcka in 
föranledde att kommunen i 
samråd med Livsmedelsver-
kets nationella vattenkata-
strofgrupp, VAKA, rekom-
menderade kokning av allt 
dricksvatten. Denna rekom-
mendation gällde ända fram 
till eftermiddagen den 9 juni. 
Då konstaterades att de vat-
tenanalyser som gjorts vi-
sade att vattenkvaliteten var 
utan anmärkning.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se



NTC är en klass baserad på Nike Training Club - appen med 
miljontals nerladdningar världen över. Klasserna kommer se 
olika ut med fokus på de 4 olika teman från appen- get lean, 
get strong, get toned och get focused. NTC är en klass där 
man nödvändigvis inte tränar i takt till musiken utan man trä-
nar sekundbaserat i de olika övningar/moment. Passet leds 
av Michael Steenhouwer som är en av sveriges få NIKE 
MASTER TRAINERS.  NTC förbättrar, styrka, kondition och 
rörlighet.

Välkomna, vi ses! Bryggavägen 133, Jungfrusund
  08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

gratis LUNCHTRÄNING I SOMMAR! 

Varje onsdag fr o m 7/7 t.o.m. 11/8  (6 veckor)   

Lunchpass kl 12.00 på 

bryggan utanför Mälarö Träningsverk (inställt vid regn)

VI ERBJUDER ÖPPEN LUNCHTRÄNING FÖR ALLA SOM 
BOR PÅ EKERÖ I SOMMAR – PROVA PÅ NTC TRAINING!

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

Mäklarhuset 
önskar dig en 
skön sommar!

Johan Siönäs

SE VÅRA OBJEKT TILL SALU PÅ 
WWW.MAKLARHUSET.SE

www.vasterortdjursjukhus.se

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

Kom till oss  – vi hjälper Dig!
Vi erbjuder veterinärer med specialistkompetens

inom kirurgi och medicin, välutrustad operationsavdelning,
egen avdelning för tandproblem, avancerat laboratorium, 

ultraljud och digitalröntgen.

AKUTBESÖK?

TELEFON 08-36 26 70

BOKA TID?

TANDPROBLEM?

Din NÄRAKUT för hund och katt!

VÄNTETIDS
GARANTI

PÅ AKUTBESÖK
Läs mer på vår hemsida



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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare

  reportage | 

Känslomässig avtrubbning, 
försämrade intellektuella funk-
tioner och inkörsport till andra 
droger är ett par av de bevisade 
och välkända effekterna av 
cannabismissbruk. Trots det 
har 25 procent av kommunens 
elever i tvåan på gymnasiet och 
9 procent av niondeklassarna 
testat.

– De som försvarar cannabis gör 
det väldigt intensivt och det finns 
hur mycket cannabisvänlig in-
formation som helst att hitta på 
nätet. Det kan bli förvirrande för 
föräldrar att veta vem de ska tro på 
när deras ungdomar är pålästa och 
säger sig sitta inne med fakta, för-
klarade cannabiskunnige förelä-
saren Pelle Olsson när han mötte 
föräldrar, skolpersonal och andra 
intresserade i Mälarökyrkan den 
29 maj.

Med den utgångspunkten ar-
rangerades en seminariekväll där 
såväl närpolisen, kommunens 
fältarbetare, Maria ungdom som 
Anhöriga mot droger deltog. Hår-
da fakta, lokal liksom global sta-
tistik, varvades med känslomässi-
ga vittnesmål om ungdomar som 
dött alldeles för tidigt som följd av 
ett drogmissbruk som startat med 
cannabis.

– Det vi vet säkert är att det 
har skett en stor attitydföränd-
ring kring cannabisanvändning 
och att myterna kring dess ofar-
lighet är många, berättade An-
nika Magnussson, samordnare för 
kommunens antidrogarbete och 
redovisade siffror på antal Mä-
laröungdomar som använt can-
nabis enligt den senaste drogvan-
eundersökning.

Pelle Olsson utgick från de åtta 
myter som han har identifierat, 
dels i sitt arbete som sjuksköter-
ska inom narkomanvården, dels 
under sina efterforskningar för de 
böcker han skrivit om ämnet.

– Den största och mest ut-
bredda myten är att cannabis är 
en ”lätt” drog. De effekter som 
forskningen visar är bland mycket 
annat att intellektuella funktioner 
försämras, man får en ökad risk 
för psykisk sjukdom, att cannabis 
är lika beroendeframkallande som 
alkohol och kan ge fosterskador 

hos gravida. Dessutom är det en 
av de vanligaste inkörsportarna 
till andra droger, ger ökad risk för 
vissa typer av cancer och dessut-
om ökar risken för trafikolyckor.

Han gjorde också en noggrann 
genomgång av hur den forskning 
han använder sig av skiljer sig från 
den forskning som de som vill le-
galisera drogen lutar sig mot.

– Det är skillnad på den forskning 
som publiceras i vetenskapliga 
tidskrifter och granskas av andra 
forskare och undersökningar som 
egentligen vem som helst kan göra 
och som kan bevisa vad som helst, 
förklarade han och fortsatte:

– Egna eller andras erfarenhe-
ter, internet, dokumentärfilmer, 
debattinlägg och äldre forskning 
är inte tillförlitliga källor.

Information om att cannabis häm-
mar hjärnans utveckling hos unga 
människor och dessutom får hjär-
nor i allmänhet att åldras fortare 
varvades med andra nya rön som 
att de intellektuella skador som 
uppstår faktiskt kvarstår även ef-
ter att man slutat med drogen. Nå-
got som man inte trodde tidigare.
Att 25 procent av Europas nar-
komanvård består av människor 
som har så allvarliga problem av 
sin cannabisanvändning att de 
behöver söka vård var ytterligare 
information som publiken fick ta 
del av.

– En annan stor myt är att al-
kohol är lika farligt som canna-
bis. Det går inte att ställa de två 
mot varandra eftersom de får helt 
olika effekter. En stor skillnad är 
dock att cannabis stannar mycket 
längre i kroppen och finns kvar i 
upp till sex veckor.

Att cannabisanvändning dess-
utom är olagligt framhöll han 
dessutom som ett avgörande ar-

gument för de föräldrar som har 
svårt att motivera varför man ska 
låta bli att använda cannabis, när 
de diskuterar med sina barn.

Ekerös närpolis och fältarbetarna 
berättade om hur man som för-
älder kan hitta tecken som tyder 
på att ens ungdomar använder 
cannabis.

– En snusdosa behöver inte 
innehålla snus. Cigarettpapper 
som man rullar själv och små riv-
na kartongbitar som kan användas 
som filter, kan vara andra tecken. 
Vi har också hört många ungdo-
mar berätta att de skyller på att de 
bränt rökelse när föräldrarna kän-
ner att det luktar söt rök, berättade 
Maria Hjalmarsson, fältarbetare.

Återkommande kodord som 
”pizza” eller ”brunt” och ”grönt” 
i sms-konversationer kan också 
handla om inköp av cannabis. 
Färgerna syftar på de två olika 
drogprodukterna som utvinns av 
cannabis – den brunfärgade kå-
dan hasch, eller de torkade och 
hackade växtdelarna som heter 
marijuana.

Ett överdrivet intag av c-vita-
miner eller broccoli kan också be-
tyda att ungdomen försöker göra 
sig ren från drogen om det skulle 
bli tal om att göra ett drogprov.

I ett mycket känslosamt framträ-
dande berättade Björn Lindström 
från Anhöriga mot droger om hur 
hans son Mattias gick från glad 
18-åring som började prova hasch 
till död av en överdos inom loppet 
av några år.

Närpoliserna Lena Törnblom 
Löfqvist och Linnea Konradsson 
beskrev det förebyggande arbete 
som de bedriver enligt ”Linkö-
pingsmodellen”. 

– Vi tar emot tips från soci-
altjänsten, föräldrar, skola eller 
kompisar och lägger pussel för 

att hitta personer som kan vara i 
riskzonen. Vi kan sedan inleda en 
förundersökning och göra förhör, 
beslagta mobiltelefoner och om 
ungdomen i fråga är påverkad kan 
vi dessutom försöka få med dem 
till Maria ungdom för att göra 
drogprov, berättade Linnea Kon-
radsson.

Hon återkom också till de ord 
som de allra flesta föreläsarna 
nämnt under kvällen och även fle-
ra föräldrar i publiken sagt: ”Om 
det känns fel i magen är det oftast 
något som är tokigt. Då är det dags 
att börja ställa frågor”.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Cannabisdebatt kring myter

”Egna eller andras erfa-
renhter, internet, doku-
mentärfilmer, debattin-
lägg och äldre forskning 
är inte tillförlitliga källor”

”De som försvarar 
cannabis gör det 
väldigt intensivt och 
det finns hur mycket 
cannabisvänlig in-
formation som helst”

Pelle Olsson är sjuksköterska inom nar-
komanvården, journalist och författare 
med flera böcker som handlar om can-
nabismissbruk bakom sig. 

 Foto: Kertu Jokkela

FAKTA CANNABIS

>> Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hasch-
olja. Det kommer från en hampväxt som heter Cannabis Sativa. Väx-
ten innehåller ämnet THC (tetrahydrocannabinol) som ger upphov 
till ruset. Oftast röks det i speciella pipor eller handrullade cigaretter. 
Cannabis består av över 400 kemiska substanser, varav 60-80 är 
psykoaktiva och påverkar psyket.

>> Cannabis är fettlösligt vilket gör att det stannar kvar länge i 
kroppen, upp till sex veckor om det röks regelbundet. Det THC som 
man får i sig lagras i kroppens fettvävnader, som det t.ex. finns 
mycket av i hjärnan och i kroppens inälvor. Halveringstiden för THC i 
kroppen är cirka 6 dagar.

>> Ruset är i regel över på 2-3 timmar. Hjärnan fortsätter dock att 
vara påverkad av cannabis. Korttidsminnet och inlärningsförmågan 
kan vara nedsatta i 1-2 dagar efter att man har rökt.

>> Att ofta eller hela tiden vara påverkad av cannabis leder till att 
tankar och känslor förändras. Om man röker regelbundet under 
längre tid påverkar det personligheten. Eftersom det går långsamt 
kan det vara svårt att upptäcka för både den som röker och för om-
givningen. Att cannabis gör att man blir sämre på att reflektera över 
sig själv gör det ännu svårare.

>> Cannabisruset ger bland annat: Förstärkta syn, ljud och 
känselintryck, ökad hungerkänsla, försämrad minnesfunktion och 
uppmärksamhet samt sämre finmotorik och balans.                          

Källa: Cannabishjälpen





Jimmy Sjöblom har bråda tider 
så här års. Det är han som städar 
botten för alla badsugna fötter 
i kommunen. När han inte är 
under ytan, har han en rad idéer 
som förvekligas allteftersom 
och även drömmar, såsom den 
att vara med i Körslaget. 

Om man ska beskriva Jimmy helt 
kort, blir det med en rad olika epitet 
såsom pigg, fartfylld, kunnig, se-
riös, kanske lite gränslös, smågalen 
och mycket sympatisk. Han är en 
sådan person som det helt enkelt 
inte går att  låta bli att lyssna på, allt 
är spännande, intressant, tänkvärt 
och stundom väldigt roligt.

Jimmys egen beskrivning av sig 
själv återger han med en stor dos 
humor.

– Slår du upp DAMP i en ordbok, 
hittar du ett foto på mig. Jag är nog 
hela alfabetet, har liksom svårt att 
vara lagom, säger Jimmy med ett 
smittande skratt.

Det är ingen slump att han fast-
nat för dykning, ett fritidsintresse 
som numera är hans heltidsarbete. 

– Jag kan inte låta bli att tolka in-
tryck. Men när du kommer ner un-
der ytan, finns det inte möjlighet 
att tänka på någonting annat än din 
andning och din dykpartner. Det är 
ett oerhört  lugn, säger Jimmy.

Affärsidén med hans dykarfö-
retag är att säkerställa kvaliten för 
tekniska installationer och miljö 
under ytan. I bagaget har han också 
en lång erfarenhet och stor kunnig-
het om miljöarbete. Han har arbetat 
som miljö- och marknadsansvarig 
på Sånga-Säby kurs och konferens. 
Här blev han världsmästare i miljö 
inom hotell- och restaurang 1998. 
Därefter tillbringade Jimmy 12 som 
rådgivare, projektledare och utbil-
dare på ”Det naturliga steget”. Det 
är en forskningsstiftelse vars vision 
är ett hållbart samhälle. Här samlas 
all forskning i världen in kring defi-
nitioner av vad ett hållbart samhälle 
är. 

– De första åtta åren var roliga, 
men sedan blev det alltmer rutin. 
Till slut satt jag och bara blev fet och 
olycklig. Men jag har med mig dessa 
kunskaper in i det här jobbet, men 
här gör jag mera praktisk nytta.

Jimmy har tillsammans med med-
arbetare från Vivaldi, lagt i alla bad-
bryggor på kommunens badplatser 
och så har han städat upp bottnar-
na. Han har bland annat plockat 

upp åtta kilo golfbollar. Men det är 
bara vid badstränderna. Resten av 
Mälaren har han inte hunnit med.

– En enda golfboll dödar alla bio-
logiska mekanismer i tusen liter 
vatten. I sjön Loch Ness har man 
förbjudit kommersiellt fiske, därför 
att vattnet är så bemängt med gifter 
från golfbollar. Om nu Loch Ness-
odjuret någonsin funnits, är hon 
död av förgiftning vid det här laget, 
säger Jimmy och tillägger:

– Generell varning - ät ingen fisk 
som är dragen vid våra badplatser!

De stora problemen i golfbollar-
na är zink och kadmium. Men det är 
dessvärre inte bara golfbollar som 
Jimmy hittar på bottnarna. Barn-
blöjor är vanligt förekommande.

 – Det där är ett mentalt fenomen, 
syns det inte så finns det inte. El-
dar man upp skit eller slänger det 
i sjön, då är det som om det vore 
borta. Visst blir jag upprörd men 
det finns en helig dykregel: stopp, 
andas, tänk. På fem meters djup har 
du inga felmarginaler. Dessutom 
känns det lite kontraproduktivt 
att vråla ut sin ilska, det är ingen 
som hör dig. Därför är det bara att 
fylla lövkorg efter lövkorg full med 
skräp och simma upp och tömma 
dem och sedan ner igen. De mest 
berikande uppdragen är bland an-
nat att få göra kommunens badplat-
ser säkra och fina för våra barn.

Men det är inte bara miljöarbete 
och dykning som fyller hans tillva-
ro. Förra året förverkligade han en 
dröm, den om att vara rockstjärna. 
Han sökte och blev uttagen till att 
vara med i Team Bagge i Körslaget.

– Det var en helt fantastisk resa. 
Jag kastade mig i famnen på de här 
människorna och de tog emot mig. 
Alla valde att ta emot alla. Någon-
ting gjorde vi uppenbarligen rätt, 
för vi håller fortfarande ihop. Det 
bildas olika bandkonstellationer 
och om någon har ett gig, samlas vi 
och repar, berättar Jimmy.

Sången finns med även under 
ytan. När Jimmy var ute och dök i 
höstas med sin kollega, kom Jimmy 
på sig själv med att repetera en sång.

– Du håller ju aldrig käften, skrek 
min kollega, berättar Jimmy och de-
monstrerar hur det överhuvudtaget 
är möjligt att sjunga under vattnet.

På frågan om vad det värsta är 
som han har sett under ytan berät-
tar han om en halvsnörd känga han 
hittade under ett fritidsdyk i Narvik 
bland vrak från andra världskriget. 

– Det var det mest makabra jag 
funnit men varje trasig glasflaska 
jag hittar på en meters djup är 
vidrigt varenda gång när man vet 
vilken skada den gör. Men golf-
bollar är ändå värst när man inser 
innebörden av bollarnas miljöpå-
verkan. 

Jimmy sitter inte med armarna i 
kors dock. På en än så länge hemlig 
plats på Mälaröarna, kommer han 
att arrangera en alternativ golftäv-
ling, ”Ekerö golf open”. Treman-
nalag av dykare får här tävla om att 
plocka upp flest golfbollar på max 
60 minuter. 

– Vinst är ännu oklart, men 
drömmen är att Skytteholms golf-
klubb skulle bjuda på ett dygns 
övernattning för det vinnande la-
get. Bollarna ska inte vara i vattnet, 
de ska vara på green, säger Jimmy 
och fortsätter:

– Sedan gäller det att få våra in-
genjörer att förstå att de kan tjäna 
pengar genom att ta fram ekolo-
giskt produktiva golfbollar, då kan 
man slå hur många bollar man vill i 
sjön och samtidigt göra gott. 

En annan, betydligt mer omfat-
tande idé han har, är ett jätteakva-
rium i Mälaren.

– Tänk dig en pråm med ett akryl-
badkar nedsänkt till botten. Då 
kunde de som inte tycker om att 
dyka stå inuti detta och få se hur det 
ser ut i Mälaren. 

Idéer saknas inte och inte heller 
energin att genomföra dem. Det är 
inte mycket som verkar kunna hin-
dra Jimmy i hans framfart.

– Gudskelov är ekonomin en 
stark bidragande faktor till att be-
gränsa mig, måtte jag aldrig bli mil-
jonär, säger Jimmy med ett stort 
skratt.

På frågan vad han vill ändra på, 
kommer engagemanget igång igen.

–  Jag skulle vilja att Ekerö kom-
mun gjorde allvar av ambitionen 
att vara en hållbar kommun. Är 
man medlem i Sveriges ekokom-

muner, får man banne mig redovisa 
vad man gör i dessa syften. Men 
det händer vansinnigt lite på den 
fronten. Det saknas inte kompetens 
men det saknas vision och mod, sä-
ger Jimmy och berättar genast om 
en rad åtgärder att göra. Följdfrågan 
blir naturlig, borde han inte arbeta 
inom kommunen med miljö?

– Kanske åt kommunen. Jag kan 
nog vara bättre som provokatör av 
tanken. Det finns en stor kompe-
tens i medborgartruppen ute på 
öarna, använd den och sätt ihop 
medborgarpaneler. Det är väl det 
jag försöker bidra till och exponera 
fram, den där positiva provokatio-
nen av tanken genom att arrangera 
Ekerö golf open i augusti.
                                                   

                                              EWA LINNROS

Den sjungande dykaren 
  profilen | 

Namn Jimmy Sjöblom
Bor Stenhamra
Gör Dykare med hållbarhet som mål, ”världsmästare” i miljö, 
sjunger.
Favoritställe på Mälaröarna  Högst upp på toppen av Stenbrottet
Oanad talang Vifta med ögonen
Vill ändra på Jag skulle vilja att Ekerö kommun gjorde allvar av 
ambitionen att vara en hållbar kommun.

Dykaren Jimmy Sjöblom har tillsammans med Vivaldis medarbetare, lagt i alla badbryggor vid kommunens badplatser. Med en 
bakgrund inom miljöarbete, försöker han kombinera sitt miljöintresse med att serva tekniska installationer under vattenytan och så 
sjunger han – både över och under vattenytan.                                           Foto: Ewa Linnros

Ekerö Centrum

Telefon: 560 355 94 

Måndag - Fredag 10 - 18.30

Lördag 10 - 15
Kingswood
                                         Since 2012

Sommar hos Kingswood!



Öppetdagligenhela sommaren.Välkommen!

          

I år händer mer än någonsin hos oss. Följ marinarkeo logernas 
 utgrävningar och besök Birkas vikingamarknad. Ät lunch på 
Birkas restaurang Särimner eller ta med egen picknick-korg  
till badstranden. 

12 juni – 11 aug  Birkasommar 
6 juli – 14 juli  Birkas vikingamarknad
27 juli –  18 aug  Birkas Hamn  – Marinarkeologiska utgrävningar

välkommen till birka

Dagliga avgångar från rastaholm.
For priser, bokning och mer information,  
se www.birkavikingastaden.se

Dagliga guidade visningar i fornlämningsområdet.  
Museet öppet dagligen.

utflykter
Slotts-

Gripsholms slott
 

Gustav Vasas slott - Gripsholms slott.

BOKA DIN SLOTTSUTFLYKT PÅ WWW.STROMMA.SE

Flanera i slottsparken, njut av en picknick i omgivningarna och lär dig mer om 

 

 EKERÖ,TAPPSUND. Stilfullt och modernt renoverat med sekelskiftesromantisk känsla med 5 sovrum, pool mm. Totalarea 324 kvm.

Välkommen till ett riktigt trivsam hem! Här andas bygdens historia i väggarna där hänsyn 
tagits till både då och nutid. Med sin ljust gula exteriör, spröjsade fönster och svarta 
plåttak skapas känslan av god kvalité redan vid mottagandet. Hög standard där du 
inte kommer sakna något, och såväl din själ som dina gäster kommer imponeras.Stora 
terrassdöck med nedsänkt pool. Samfällighetens bad, båt och grillplats ligger endast 
ett stenkast från huset i det uppvuxna mycket trivsamma grannskapet. Centralt i området 
nära kommunikation och service. Bygglov finns för stor garagebyggnad.

Fler objekt hittar du på hansgothe.se      08- 441 12 50

     

        Visas:     Ring för visning.
     Adress:     Hagaringen 3
    Mäklare:   Fredrik Hultman, 0707 - 41 10 50 
            fredrik@hansgothe.se
 

         Totalarea: 324 kvm 
               Rum: 10 rum och kök
                Pris:   10 995 000 kr/bud
    Tomtarea:  2 527 kvm  
    



  kultur  | 

ÖLSTA | Under ett inten-
sivt och nyskapande år 
ingår Ölsta Folkets hus 
och park i ett projekt som 
går ut på att knyta nya 
entusiaster till sig och 
rusta för framtiden. En 
permanent utomhusscen 
står högt på önskelistan i 
det arbetet.

– Ölsta Folkets hus och park 
har valts ut som en av tre att 
få samarbeta med en pro-
jektledare som är anställd 
av Östra regionen inom 
”Folkets hus och parker” 
under ett år. Tanken är att 
vi ska hitta nya eldsjälar 
som vill engagera sig, få 
kontakt med unga aktörer 
och rusta verksamheten för 
framtiden, berättar Katrin 
Friberg, ordförande i Ölsta 
Folkets hus och park.

Projektet, som pågår under 
hela 2013, befinner sig nu i 
den första fasen där behov 
och önskemål inventeras 
samtidigt som man försö-
ker knyta kontakter med 
föreningar, organisationer 
och privata aktörer som kan 
bli samarbetspartners i ar-
betet med att skapa en aktiv 
mötesplats.

– Vi håller på att ta ett hel-
hetsgrepp på verksamheten 
och måla upp en vision av 

vad det är för plats vi vill 
skapa, berättar Adnan Boz-
kurt, projektledare.

Han beskriver att en del 
av den bilden handlar om 
att kunna skapa en perma-
nent utomhusscen som ska 
kunna locka allehanda eve-
nemang, artister och publik 
från såväl Mälaröarna som 
mer långväga ifrån.

– Vi vill att Ölsta folk-
park ska vara en plats för 
kultur, liv och rörelse och 
vi vill locka dit människor. 
Men helhetsgreppet inne-
bär dessutom att allt runt-
omkring också ska fungera 
med till exempel allmänna 
kommunikationer och 
möjligheter till övernatt-
ning.

De övriga två deltagarna 
i det projekt som Adnan 
Bozkurt är ansvarig för är 
Rinkeby Folkets hus och 
Årsta Folkets hus, vilka har 
en helt annan inriktning på 
sin verksamhet.

– Folketshusrörelsen är 
en produkt av sin omgiv-
ning och präglas av de män-
niskor som bor och verkar i 
området, säger Adnan Boz-
kurt.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ölstarocken på nytt
ÖLSTA | ”Något för alla” 
är devisen som råder när 
Ölstarocken drar igång den 
17 augusti i Ölsta folkets 
park. Såväl lokala som 
långväga artister kliver 
upp på scenen.

Förra året arrangerades ”Öl-
sta rythm and roots”, men i 
år är ”Ölstarocken” tillbaka 
och lockar många bra artister. 
Bröderna Lindgren, varav en 
broder är ekeröbo, har bland 
många meriter en grammis-
vinst i barnmusikkategorin 
i sitt bagage. De kommer att 
spela tillsammans med bland 
annat Patrik Arve från Ted-
dybears, turnévana Britta 
Persson och Anja Bigrell.

Dessutom kliver austra-
liensiskan Jane Kitto upp på 
scenen med bandet Flower 
Punsch. Hon är känd för sin 
råa, djupa röst som hon använ-
der för att framföra sina indie-
rock-grunge–garage-inspire-
rade låtar. Hon har turnerat i 
mer än 35 länder världen över, 
bland annat med Janis Joplins 
originalband ”Big Brother and 
The Holding Company”.

– Compressor ska också 
spela. De spelar både rock-
covers och egen musik och 
trummisen är medlem i Öl-
sta folkets hus och parks sty-
relse, berättar Katrin Friberg, 
ordförande i föreningen.

Viktor Odeheim spelar 
rockabilly och är den siste av 
de artister som är bokade när 
tidningen går i tryck. 

– Vi kommer att servera 
mat och dryck och framträ-
dandena kommer vara på 
stora scenen. Naturligtvis 
hoppas vi på fint väder och 
att många tycker att pro-
grammet verkar spännande 
och dyker upp, säger Katrin 
Friberg.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Bröderna Lindgren (översta bilden) tar med sig flera kända gästartister 
när de spelar på stora scenen (bilden nedan) under Ölstarocken.

 Foto: Håkan Larsson och arkivbild

Nya entusiaster lockas till 
Ölsta folkets hus och park

 

Minnen från källarvalven
Bestående föreningsminnen från då och nu

Fotografier – dokument 
Galleri Utkiken, Ekerö bibliotek t.o.m. 23 aug
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Färentuna Hushållningsgille

ILLUSTRATIONER 2013:

KNUT ALVAR ELIASSON, EKERÖ
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2Ekerö IK

Klubbens historia började
med fotboll. Idag är Ekerö
IK kommunens största
idrottsförening med aktiva
sektioner inom fotboll,
innebandy, ishockey, bord-
tennis och badminton.

Ekerö IK

Förenings-
styrelsens
ordförande:
Anders Huldt
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Grov- och Fabriksarbetarförbundet

Grov- och Fabriksarbetar-förbundets avd 491, Stavsborg.Fakta om föreningen:
Ägare av material:

Färingsö
Hembygdsförening.

Avd 491
Stavsborg
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Mälaröarnas Folkrörelsearkiv

Mälaröarnas Folkrörelsearkiv
Föreningen bildad 1997.Ordförande: Lars-ErikEriksson

Det här
är MÄLARÖARNASFOLKRÖRELSEARKIV

MÄLARÖARNASFOLKRÖRELSEARKIV

Bengt Haglund frånMälaröarnas
Biodlarföreningförbereder införjubileumsåret.

Marianne Haglund ärkassör i MälaröarnasFolkrörelsearkiv.

Christina Almlöv lämnarin några äldre dokumentfrån Socialdemokraterna.

Liisa Ödén Vento finnsmed i styrelsen förMälaröarnas Folkrörelse-arkiv.

Det här dokumentet ärfrån början av 1700-talet.

försedd med avfuktningsanordning.

från Mälaröarna.

lar om byaordningen.

efterlämnat noter för blåsorkestern.

övrigt.

material som äger det - och dessa föreningar kan förstås

låna ut det.

ningen Arkivföreningen i Stockholms län (ASL).

Säkert förvarat hos

MÄLARÖARNAS FOLKRÖRELSEARKIV

4Träkvista Byalag

Kommunnformation och genomgång för
Villaföreningen Träkvista Byalag 3:102, 20 nov 2012.

Planarkitekten Monika
Stenberg skissar på kors-
ningen av Jungfrusunds-
vägen och Ekerövägen.

Här är det tänkt att
det kanske blir en ny
fastighet . . .

Slutskiss med många
fastigheter, nya buti-
ker, nya grön-
områden, nya vägar,
nya parkeringsplat-
ser . . .

Kanske en ny infart
till Coops last-
brygga?

Kanske en infart här blir
bättre?

År 2013

År 1993 År 1960

År 2013

År 1964

Träkvista byalag 3:102

Föreningen skall tillvarata och bevaka
medlemmarnas gemensamma angelägen-
heter samt verka för ordning och trevnad

föreningen är obligatoriskt för ägare till

Vid försäljning av fastighet skall den nye

svarar den förre ägaren för avgifter som

den nye ägaren inträder som medlem. Det

om innehållet i dessa stadgar.

Ordförande: Lars Laurentii

År 1961

Säkert förvarat hos

MÄLARÖARNAS FOLKRÖRELSEARKIV
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Socialdemokraterna Ekerö

Socialdemokraterna, Ekerö

39 år, gift med Ulrika och har 3 barn. Bor i

Stenhamra. 

Är till yrket byggnadsarbetare men arbetar idag

kommunfullmäktige och i kommunens

Socialnämnd. Ordinarie ledamot i social-

Färingsö församling.

dig och mig genom eget ansvarstagande och

omtanke om varandra.

Alla ska med, så enkelt är det!

Partiledare för

Socialdemokraterna i

Ekerö kommun.

Lars Holmström
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WALLRIS JÖNSSON med

1-majmärken 1937 -  1989



öppet: dagligen 10.00‒16.30  
www.kungahuset.se/ 
drottningholm . 08-402 62 8o

Besök ’bröllopsslottet’ Drottningholm med den blomstrande 
slottsparken och lustslottet Kina. Slotten utforskar du på 
egen hand eller följer med på guidade slottsvandringar. Missa 
inte sommarens temavisning Kungliga bröllop dagligen kl. 15. 
Besökscenter med restaurang och Slottsboden. Välkommen!

Drottningholm
ett kungligt slott och ett världsarv

· V Ä RL D S A R V
·W

O
R

L
D

H
E

R
I T A G E · P A T R I M

O

I N
E

M
O

N
D

IA
L

Nya utsikter? Välkommen upp till 
visningslägenheterna på plan 15. 
Det tuffa 50-talshuset har allt från paradvåningar med 
svindlande vyer till sällsynt yteffektiv compact living. 

med fest på takterrassen. Pris från 895 000 kr. 

Visning: Onsdag 26 juni kl. 18.00-19.00 och 
onsdag 10 juli kl. 18.00-19.00
Råcksta Gårdsväg 5, Råcksta
Mäklare: Niclas Holmberg 070 733 81 29

peabbostad.se

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

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

Mälaröarnas
Företagareförening

40 år!
 Mälaröarnas 

företagareförening fyller nämligen 40 år. Den 29/8 bju-
der vi in samtliga medlemmar till storartad jubileums-
fest 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!



JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Medicinsk Fotvård / Pedikyr
390:- (ordpris 450:-)

Frans & Brynfärgning från 190:-

Vaxning ben från 390:-

Massage från 350:-

Ansiktsbehandling från 450:-

Naglar från 390:-

IPL från 550:-

Professionell vård av hela dig

 
GLAD

SOMMAR

BUTIKEN ÄR ÖPPEN
nästan HELA SOMMAREN

LÖRDAGAR 10-14
Stängt:

Midsommardagen 22 juni
och lördagen den 27 juli

SOMMARTIDER
INLÄMNINGEN ÄR ÖPPEN

ENDAST PÅ
LÖRDAGAR 10-14

Stängt:

samt 22 juni och 27 juli

 

FÄRINGSÖ MARKNAD
7-8 SEPTEMBER 2013

Marknaden kommer att traditionellt hållas på
Hembygdsgården i Färentuna.

Dags att anmäla ditt deltagande
Produkterna måste vara tillverkade eller odlade 

på Mälaröarna. Hyra av bord: 150 kr/dag. 
Medlemmar har företräde.

Karin Ekarna tel. 0707-56 55 74 
karin.ekarna@gmail.com

Siv Lager tel: 560 431 03 senast 1 augusti

Välkomna!
Färingsö hembygdsförening

34  kultur | 

SVARTSJÖ | Även i som-
mar öppnas Svartsjö slott 
för allmänheten med såväl 
visningar, försäljning som 
föreställningar. 

Det kommer vara full aktivi-
tet i Svartsjö slott från den 29 
juni till och med den 18 au-
gusti. Tisdag till söndag står 
dörrarna öppna, med fasta 
utställningar och dagsaktu-
ella programpunkter.

– Övervåningen i Hårle-
manska delen kommer att 
möbleras i 1700-talsstil och 
bli butik och ”showroom” 
med nytillverkat 1700-tal, 
antik, kuriosa, konst och 
konsthantverk, berättar Sti-
na Odlinder Haubo, Svarstjö 
slottskultur.

Bland annat ska en kristyr-
utställning som tidigare varit 
utställd på Skokloster slott 
gästa slottet under somma-
ren. Visningar av olika ka-
raktär kommer också att äga 
rum dagligen. Ibland är det 
slottsvisning, andra gånger 
parkvandringar och eventu-
ellt blir det även tillfälle för 
barn att få gå specialanpas-
sade vandringar i slottets mer 
otillgängliga delar.

Som bland annat specialist 
på 1700-talets högrestånds-
miljöer, tidigare verksam 
intendent vid Kungliga hus-
gerådskammaren och mer 
än 25 års guidande i kung-
liga slott har Stina Odlinder 
Haubo stor kunskap att ösa 
ur.

– Jag kommer också att ar-
rangera sommarkvällskon-
serter med stor musikalisk 
bredd och Elisabeth Holm-
gren och ”Helt barockt” sät-
ter upp både barnopera och 
”barokoko-festival”, fortsät-
ter hon.

Föreställningen ”Den 
förlorade prinsen kommer 
spelas under juni, juli och 
augusti.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Svartsjö slott visar 
både opera och kristyr

”Jag kommer också 
att arrangera som-
markvällskonserter 
med stor musik-
alisk bredd”

Även i år ordnas såväl barnopera och ”barokokofestival” på Svartsjö 
slott.  Ovan ses vinterkejsarinnan från äventyrsoperan ”Den förlorade 
prinsen”.                   Foto: Felicia Holmgren

DROTTNINGHOLM | ”Le 
petit spectacle magique” 
är en musikalisk magiföre-
ställning för hela familjen. 
Magikern Malin Nilsson 
bjuder på trollerikonster, 
allt från reptrick till kani-
ner, ackompanjerad av 
magiska toner från musiker 
i Drottningholmsteaterns 
orkester.

Föreställningen hade premi-
är den 15 juni och fortsätter 
sedan att spelas i augusti och 
september.

Malin Nilsson är den för-
sta kvinna någonsin som kan 
titulera sig både svensk och 
nordisk mästare i magi. I den 
här föreställningen bjuder 
hon på fantastiska trolleri-
konster, allt från reptrick till 

kaniner, ackompanjerad av 
magisk musik.

Musiker från Drottning-
holmsteaterns orkester, un-
der ledning av Maria Lindal, 
spelar en färgstark musik-
mix av stycken från teaterns 
1700-talsrepertoar. Det blir 
lite Mozart och Haydn, men 
även smäktande klezmer.

Den 26 och 27 juli får  
Anne Sofie von Otter, en 
av världens främsta mez-
zosopraner, sällskap av Elin 
Rombo, en av de mest lo-
vande sopranerna ur den 
yngre generationen, i ett 
program med sena 1700-tals-
arior och duetter.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kaniner och reptrick i 
anrik slottsteatermiljö

Magikern Malin Nilsson bjuder på trollerikonster på Drottningholms 
slottsteater.                       Foto: Pressbild

Följ oss på facebook!

 nyheter
MÄLARÖARNAS



SOMMAR PÅ

Glad Sommar Önskar Familjen Nilsson & Lau
Rastaholms Värdshus 178 90 EKERÖ 08-560 230 70

RASTAHOLMRASTAHOLMRASTAHOLM
Lör 29/6 Unplugged-show med Rockbjörnsnominerade 'Lizette &' + Partyrock    
  med 'The Matchmen' (gästsångare Mattias Ahlén)
Tors 4/7 Bluesrock med Lisa Lystam & Micke Östling
Tors 11/7 Jane Kitto (Australien) & Micke Östling
Lör 13/7 Partyrock med 'The Matchmen'
Tors 18/7 Minna Karlsson (Tvåa i Idol) & Micke Östling
Lör 20/7 Bluesrock med 'Road To Render'
Tors 25/7 Dimitri Keiski (Vinnare i True Talent) & Micke Östling
Lör 27/7 Svenskt/Folk/Visor med 'Billey Shamrock'
Tors 1/8 Trubadur Andreas Wistrand
Lör 3/8 Reggae med Desmond Foster Band

JUNI-AUGUSTI 
sön-tis 12-21,  ons-lör 12-22

GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK

för what´s up on Rastaholm

Kontor – Konferens – Event – Servering

TÅRTCAFÉ
Servering öppen alla helger 

kl 12-17 året om
På sommaren även vardagar

Välkommen!
www.svartsjöslott.se

08-121 311 00

Caféer  &  Restauranger 
– på Mälaröarna 2013 –

Nya verandan i kvällssolen är klar!
Välkomna in på hemsidan och se vår sommarmeny

Öppettider: Måndag-torsdag 10-21
Fredag: 10-22, lördag 12-22, söndag 12-21

Pizza, sallad & pasta för avhämtning
Telefon: 08-560 514 69
www.adelsokrog.se

CAFCAFÉÉJJUU

NNGGFFRRUUSSUUNNDDSS

EKEREKERÖÖ

CAFCAFÉÉJJUU

NNGGFFRRUUSSUUNNDDSS

EKEREKERÖÖ

Öppet alla dagar 
till 20:30

Vattenskoteruthyrning

Tel. 073-770 78 30

www.skytteholm.se

  

För att göra Skytteholm ännu vackrare 
har vi stängt för RENOVERING 

under perioden 24 juni till 11 augusti



21 juni byter vi till sommartidtabell. Du kan se din tidtabell redan nu på sl.se eller 
på mobil.sl.se. Från den 14 juni kan du också hämta ditt eget tryckta exemplar på 
bussen, i spärren eller på SL Center.

Pendeltåg
Pendeltågens tidtabell från 9 december 2012 fortsätter att gälla under sommaren.

Spårvagn
Spårvagn linje 7 tidtabell från 31 maj 2013 fortsätter att gälla under sommaren.

Spar din tabell från 9 december 2012
Den kommer att gälla igen i höst. Gäller dig som reser i Farsta/Skogås, Haninge, 
Huddinge/Botkyrka/Salem, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, 
Stockholm söderort, Stockholms innerstad, Södertälje/Järna/Nykvarn, 
Tyresö, Upplands-Bro, Värmdö/Ingarö och Älta.

För mer information gå in på sl.se eller ring 
SL:s kundtjänst 08-600 10 00. Trevlig resa!

Sommaren är här! 
Den 21 juni byter 
vi tidtabell.
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Ekerö, eller rättare sagt öarna som i dag hör 
till Ekerö, dyker upp på åtskilliga ställen i den 
svenska skönlitteraturen. Ibland är det hos de 
största, som när Hjalmar Söderberg berät-
tar om sin barndom på Kersö och August 
Strindberg hämtar historiska miljöer från 
Adelsö och Björkö. 
 

Bortglömd är förstås författarinnan Jenny Braun-
Ödmann. Hon har aldrig haft och kommer aldrig att 
få någon plats i litteraturhistorien. Hon var visserligen 
ungefär samtidig med de nyssnämnda storheterna, 

född 1847 och död 1917, men mycket av vad hon skrev i roma-
ner och noveller publicerades som följetonger och senare som 
böcker (47 stycken!), sålda i stora upplagor. Ofta var romanerna 
tydligt förlagda i tid och rum, geografiskt eller historiskt men på 
kioskromanens nivå.

Jenny Braun hade för vana att fiska upp bitar av historien, 
stuva om dem utan nämnvärd sanningslidelse och spinna ihop 
smaskiga intriger som skulle göra moderna deckardrottningar 
avundsjuka (med den reservationen att Jenny Braun inte hade 
någon detektiv som hjälte). 

Gärna lånade hon skådeplatsen från ställen hon kände till en 
smula och av allt att döma hade hon vistats en längre tid på Ekerö 
och blivit åtminstone ytligt bekant med miljöerna vilket avsatte 
sig i två romaners miljöer från Ekerö med bara ett års mellanrum.

Den första av hennes romaner heter ”Bruden på Stafsund” 
(1882). Här får läsaren besöka både Kaggeholm och Stafsund, 
två av de stora godsen på Ekerön, liksom Rastaborg.  I ”Bruden 
på Stafsund” är det en fransyska med aptit på lyx och flärd som 

sticker från sin försynte make, rag-
gar upp en rik svensk på Paris gator, 
förklarar honom sin kärlek och följer 
honom till Ekerö, där mannen ifråga 
äger både Kaggeholm och Stafsund 
och litet till. Strax före vigseln (bi-
gami!) hittas den blivande bruden, 
mördad, i en ihålig ek. Efter de mest 

häpnadsväckande vindlingar avslöjas mördaren som är - - - , ja, 
vill någon veta, så finns romanen på Ekerö bibliotek. Inget tyder 
på att intrigen har någon faktisk bakgrund, men uppenbarligen 
har fru Braun-Ödmann gästat platserna tillräckligt för att kunna 
beskriva miljön inne och ute. 

Märkligt nog har den mördade bruden efterlämnat ett spöke, 
som emellertid ingen annan än gäster på Stafsund sett. Eftersom 
intrigen i romanen är fritt uppfunnen är detta spöke unikt även 
ur en annan synvinkel. Det är inte någon avliden som har en 
gengångare, utan en romanfigur! 

Jenny Braun skrev även romanen ”Irma” (1883) som på ett 
liknande sätt lånar bitar här och var, vänder upp och ner på dem 
och byter tider så som det står en fantiserande författare fritt 
att göra. I ”Irma” figurerar en annan sägenartad figur, Fantan, 
skildrad som en romsk kvinna boende på Fantholmen i slutet av 
1700-talet. Romanen diktar fritt utifrån en del av den sägen som 
berättades om Fantan på författarinnans tid, vilket gör att man i 
nutid kan få höra romanens fria fantasiser berättas som om det 
vore dagsens sanning. Synd att inte författarinnan skrivit ner det 
som berättades bland folk på Ekerön, det kunde ha hjälpt oss 
åtskilligt i sökandet efter vad som verkligen hänt kring Fantans 
hög.  Nåja, här får vi i alla fall vara med om romantisk och dra-
matisk kärlek i Träkvistatrakten, barnarov på Ekebyhov (där det 
förresten också spökar i dag, dock icke med litterärt ursprung). 
Vi får  vara med om ett förfärligt gatlopp när Fantan stenas sedan 
hon löpt uppför backen på Asknäsmalmen kallad Fantans backe. 

Det är inte helt otänkbart att romska 
följen slagit sig ner kring Träkvista, men 
i så fall säkerligen långt tidigare än vad 
som skildras i romanen. 

Vill man läsa mer av Jenny Braun, 
kan ett par av hennes böcker sökas på 
internet, dock inte Ekeröhistorierna.

Jan Malmstedt

Ekerö-bruden
som spökar

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

Tack alla mälaröbor!
som gett oss roliga bygguppdrag såsom 

renoveringar/ombyggnader, takomläggningar, 
renovering av badrum, verandor, 

fönsterbyten etc etc.

Snickare sökes
Vi behöver fler snickare till vårt gäng, 
vi har kollektivavtal, ordning och reda 

och tar för givet att Du är en erfaren utblidad 
snickare, som också gillar ordning och reda. 
Maila eller skicka in några rader om dig själv 

till oss på YA Bygg AB så hör vi av oss.

GLAD SOMMAR önskar vi på

08-560 308 12  Bryggavägen 110
www.yabygg.se



Vi finns här för
dig i sommar!

Folktandvården Ekerö
Tegelbruksvägen 1B
Tel 08-123 152 85
E-post atv.ekero@ftv.sll.se

Sommaren är för många den  
bästa tiden på året. En tid då sol,  
bad och glass varvas med grill och 
sena sommar kvällar. Men tyvärr  
kan olyckan vara framme även på  
sommaren och därför håller vi vår 
klinik öppen för er.

Välkomna!

Åker du HEM 
från andra 

sidan Nockebybron? 
Ja, då slår vi av 

ytterligare 

15 % 
på våra redan 

låga priser!

FASTA priser? Självklart!  
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50 ÅR SEDAN | En hel del 
kriminalitet och brottsut-
redningar upptar spalterna 
i Mälaröarnas nyheter 
för femtio år sedan. 
Visdomsord kring kamrat-
skap och billiga gräsklip-
pare får dock också plats.

En bedrägerikupp avslöjas 
av Mälaröpolisen i juni 
1963. En 22-årig ekeröbo 
som under en längre tid haft 
anställning som chaufför i 
tre olika företag, visar sig ha 
förfalskat sitt körkort. När 
han sökt tjänsterna har han 
visat upp en fotostatkopia 
av ett ”åldersbetyg” på 
vilket han själv har skrivit: 
”Gäller för förande av bil 
tills körkortet anländer. E. 
W. Olsen, bilinspektör”. En 
polis som får se handlingen 
anar oråd och kontrollerar 
saken. Det visar sig att nå-
gon bilinspektör Olsen inte 
existerar.

Tjuvar tar sig också in i ett 
garage vid Hammargårdens 
yrkesskola i mitten av juni 
och stjäl en Volkswagen-
buss. De bryter sig sedan 
in på ett kontor och stjäl ett 
kassaskåp som de forslar 
bort till en skogsdunge 
med hjälp av fordonet. Där 
spränger de skåpet och läg-
ger beslag på de 200 kronor 
(vilket motsvarar 

2 030 kronor med 2013 
penningavärde enligt SBC:s 
prisomräknare) som finns 
däri. Flera misstänkta finns 
för kuppen.

Fyra ynglingar från Stock-
holm grips också under 
dramatiska former av 
Färentunapolisen. De har 
brutit sig in i 14 bilar på 
Gällstaö och stulit radioap-
parater, kameror, verktyg, 
reservdäck samt tre kilo 
pepparkakor. Polisen får 
tips om att ett par ynglingar 
uppehåller sig olovligen i en 
villa på Ekerö och får lov av 
fastighetsägaren att bryta 
sig in. På den ene ynglingen 
återfinns en reklampenna 
med pepparkakstillverka-
rens namn och de kan på så 
sätt bindas till brottet.

Vid Drottningholms-
skolans årsavslutning i Lovö 
kyrka får dr Sten Mårtens en 

överraskning när hans egen 
son Ulf är en av de fyra som 
får stipendier som ”bästa 
kamrat”. I samband med sti-
pendieutdelningen kåserar 
dr Mårtens:

”Det är inte så svårt att vara 
kamrat med de starka och 
tuffa i en skolklass. Kam-
ratskapets finaste sida visar 
den som vågar vara vänlig, 
rättvis och förstående mot 
de tysta och stillsamma och 
mot de enslingar som oftast 
finns i en grupp.”

I övrigt är öarna fulla av 
sommarfester, semester-
stängda friseringar samt ba-
gerier och för den som vill 
hålla gräsmattan i trim, kan 
man på Nyckelby snabbköp 
inhandla en gräsklippare för 
69 kronor.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Chaufför med ogiltigt körkort

Fem glada sommarflickor på grön sommaräng 1963: Fr.v. Eva 
Lindeborg, Maj Selander, Siv Lindeborg, Ingrid Årsberg och Marianne 
Karlsson.  

Öppettider i  
kommunhusets  

reception i  
sommar.

Mån - fred 
kl.08.00-16.00 
Under perioden 

24/6 - 9/8 
Glad sommar!

Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen 

Ekerö Taxi har LÄGSTA 
jämförspris i branschen!

Ekerö Taxi 299 kr
Taxi Kurir 307  kr
Taxi 020 306  kr
Taxi Stockholm 325  kr

 

Trevlig sommar önskar vi 
alla mälaröbor! Välkommen ombord!

Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi!
Ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!

Ekerö Taxi utför taxitransporter för alla: privatper-
soner, företag, kommun och Riksfärdtjänst. Vi kör 
också Färdtjänst för rullstolsburna, s.k. Rullstolstaxi 
samt kör också vanlig Färdtjänst när din beställda 
Färdtjänsttransport inte kommer i tid eller hittar fram.

 

SÄLJES
Hela verksamheten eller lagret

 Väl inarbetad butik
 Stor kundkrets (privatpersoner & företag)
 Varulager:  tyger, garner, sytillbehör, 

                    gardintillbehör
 Rullgardiner mm på beställning 

För mer information ring 070-407 34 18
 

Träkvista Torg
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Ekerö 
Vårdcentral 

F’SONS
ALLSERVICE AB

Tel 560 47 111

nyheterMÄLARÖARNAS

Binärdata AB

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

www.inneklimat.se 
Tel: 560 248 00

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

Johan, Robin, Andreas,  
Peter och Lasse

Stängt vecka 29--32

Arne, Christina, 
Henrik och Svante

Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise,  
Gerry och Ronny

Träkvista
Peo Leopoldsson 
med Personal

Närlunda
Willy och Agneta  

med personal

Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

Skå
Kjell med personal

Närlunda  
Schakt & Transport

Lasse och Gia  
med personal

SpångaMälarö Lastbilcentral AB
08-564 109 50

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Nisse,  

Christer, Henrik, Sofia, 
 Mattias, Christoffer  

och Johnny

Semesterstängt  
vecka 28-31

Krister med personal

Tom med personal

önskar vi företagare alla våra kunder, medlemmar och vänner!



Ekerö pastorat

söker

Kanslist/Receptionist 50 %
Visstidsanställning 6 månader

Sista ansökningsdag 9 augusti 2013

Läs mer på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/ekero

Redovisningskonsult

Vi behöver en till duktig 
redovisningskonsult!

Är du intresserad så hör av dig till:
diana.larsson@erb.se 

senast den 31 juli.

Närlunda Schakt & Transport AB 
söker en erfaren 

rörläggare/anläggare

till en heltidstjänst med huvudsaklig förläggning 
på Mälaröarna. Du måste ha minst B-körkort 
och ha lätt för att samarbeta.  Lön utgår enligt 

kollektivavtal. Tillträde efter överenskommelse. 
Ring till Gia, 08-56034112, eller mejla 

gia@nstab.se om du vill veta mer.

Adelsös historia från forntid in i 1900-tal finns nu att studera på fyra 
skyltar i Café Hovgårdens trädgård. Föreningen Gröna ön Adelsö står 
bakom den stora informationssatsningen som är föreningens bidrag för 
att främja utvecklingen och besöksnäringen på ön. I förgrunden, t h, ses 
Jill Breiler från skyltgruppen efter invigningstalet den 1 juni.  

 Foto: Ove Westerberg

Vikingabiblioteket i Café Hovgården på Adelsö invigdes den 1 juni. I 
den nya biblioteksfilialen kan låntagarna även beställa böcker som finns 
på andra bibliotek i Sverige. Vid invigningen fanns alla kommunens kul-
turchefer på plats, fr v Lennart Lundblad, chef för Ekerö kultur, Gunilla 
Lindberg, kultur- och fritidsnämndens ordförande och Elisabet Lunde, 
nämndansvarig kultur och fritid.                    Foto: Ove Westerberg 

Kulturfest Musik byggd av glädje kunde Kulturskolans blås-
orkester “Hjärtslaget” bjuda på när årets kulturfest ägde rum i 
Ekebyhovsparken den 2 juni. På bilden ses blåsinstrumentläraren 
Rikard Pettersson. 

 
Foto: Ewa Linnros

Förskolan Ångbåten i centrum och på Gällstaö hade även i år sin 
sommaravslutning i Erskinesalen. Barnen sjöng, agerade och dansade 
till Astrid Lindgrens sånger. Mitt i föreställningen kom Karlsson på taket 
och hälsade på till barnens stora förvåning.                

                                       Foto: Kicki Häggström

Sveriges nationaldag firades enligt tradition i Drottningholmsparken, i 
år på temat 1700-tal. Prinsar och prinsessor fyllde parken och allehanda 
uppträdanden underhöll publiken. Kommunalrådet Peter Carpelan (M) 
delade ut en svensk flagga till Gabriella Wessman, Kyrkornas second hand 
för det arbete hon och medarbetarna utför.    
                                              Foto: Ewa Linnros

Världsarvskväll höll Munsö skola på Hovgårdens gravkullar i slutet av 
maj. Skolans fjärdeklassare fick då träna inför de stora guidningar som 
de några dagar senare höll för Ekerös tredjeklasselever.

 
Foto: Sten Sörstadius

Sommarfest Lördagen den 8 juni var det stor sommarfest i Ekerö 
centrum. Bland annat var denna clown på plats och brandkår och polis 
visade upp sina bilar. Många andra aktiviteter fanns också för de många 
besökarna att ta del av i det strålande sommarvädret. 

 Foto: Lena Röjning

Invigning av den utställning som Mälaröarnas folkrörelsearkiv tagit 
initiativ till, ägde rum den 10 juni i Galleri Utkiken. Den ekeröfödde 
näringslivshistorikern och TV-personligheten Edward Blom klippte ban-
det som skiljde besökarna från alla de kollage med arkivmaterial som de 
deltagande föreningarna bidragit med.                     Foto: Lo Bäcklinder
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Galleri & Presenter
SOMMARÖPPET 

Juni, juli, augusti och september: 
Tisdag-söndag kl 11-17 

Välkomna!
www.hantverksstallet.se

Bryggavägen 133. Tel. 560 353 00 

40 !

Vanvettigt betalsystem
Jag har med intresse läst om 
det vansinniga nya biljettsys-
temsystem som ska införas på 
Ekeröfärjan i Mälaröarnas nyhe-
ter. Några reflexioner:

Den enda mobiltelefon jag har till-
gång till är min tjänstetelefon som 
är låst för betaltjänster eftersom 
min arbetsgivare inte vill betala 
mina privata färjebiljetter, Blocket-
annonser eller nedladdade spel. 
SMS-alternativet är därmed borta 
för min del. 

Huvuddelen av mina resor med 
färjan sker med påkopplat släp, släp 
som hyrs tillfälligt på bensinstation 
där jag inte har tillgång till regist-
reringsnummer på släpet i förväg. 

Hur är då tanken att jag ska kunna 
beställa biljett för släpet? SMS-
alternativet går alltså inte. 

I den organisation jag arbetar 
servar vi lantbruket/industrin 
på Mälaröarna med mobilservice 
stationerad på sydsidan av färjan. 
Det rör sig om 5 till 10 tänkbara 
servicebilar, den som är närmast vid 
akut uppdrag åker och tillgången 
till färjan minskar restiden väsent-
ligt vid akuta haverier. Personalen 
i dessa bilar är anslutna till samma 
telefonisystem som jag och kan 
alltså inte skaffa SMS-biljett. 
Servicebilarna har ibland/ibland 
inte släp kopplat. Ska vi i framtiden 
rekommendera våra tekniker att åka 
genom Stockholm för att kunna ge 

bästa service till Mälaröarna? 
Hur är överhuvudtaget biljett-

kontrollen för släp tänkt att fungera, 
huvuddelen av alla personbilssläp 
hyrs idag och registreringsskylten 
sitter på släpets bakre del. För mig 
verkar det praktiskt omöjligt att 
göra denna koll med automatik! 

I artikeln i MN och på Färje-
rederiets hemsida omnämns spe-
ciellt ”omotiverad rabatt” om man 
skulle knyta flera fordon till samma 
månadskort eller rabattkort. Det 
vore intressant att få denna ”omoti-
verade rabatt” ytterligare förklarad. 
Det måste ju vara ganska enkelt att 
kontrollera om två bilar knutna 
till ett månadskort kör ombord på 
samma färja. Eller är det möjligen 

så att systemet är så dåligt byggt att 
detta inte går? 

Är detta biljettsystem granskat 
och godkänt av Datainspektionen?

Är det egentligen inte så att 
”buissness caset” bakom detta van-
vettiga förslag handlar om att göra 
biljetthanteringen så besvärlig för 
kunderna att man i stället väljer att 
köra runt i stället för att ta färjan? Då 
kan man ju minska turtätheten för 
att det blir färre kunder! Personligen 
kommer jag att i framtiden und-
vika färjan när så är möjligt och jag 
kommer också att rekommendera 
alla jag känner att göra detsamma!

– Karl-Gunnar Hallgren,
Älvnäs

Signalerna från regeringen 
är tydliga: ”Om en kommun 
som ligger i en region som 
ökar med 40 000 invånare 
om året säger sig behöva 100 
till 200 nya bostäder framö-
ver så kommer det framstå 
som mycket märkligt. 
Länsstyrelser och regionala 
aktörer kommer att få yttra 
sig över kommunens förslag 
till riktlinjer innan de antas 
i kommunfullmäktige.” 
(Bränpunkt SvD 2013-05-
27). 

Detta påverkar i allra 
högsta grad Ekerö. En 
kommun som ligger mitt i 

storstaden, kommer i fram-
tiden ha mycket små möj-
ligheter att endast växa med 
100 till 150 bostäder per år. 
Samtidigt ska vi varmt värna 
Ekerös lugn, närhet till 
naturen och generositet. 

Ekerö är unikt och måste 
fortsätta att vara det, även 
om vi kommer att öka 
antalet invånare snabbare 
än tidigare. Därför är det 
oerhört viktigt att ha en 
tydlig inriktning om hur vi 
vill att Ekerö ska utformas – 
utan att bara säga nej till ny 
bebyggelse. Att bygga fler-
familjshus kommer att vara 

nödvändigt. Arkitekturen 
och placeringen är avgö-
rande för vår uppfattning. 
Rätt utformade blir det 
både mer klimatsmart och 
skapar trygghet. Några få 
huvudtätorter är nödvän-
diga. Ekerö centrum är en 
naturlig knutpunkt och 
mötesplats, som idag inte 
kan möta behoven av bostä-
der, handel och transpor-
ter. Skå är en annan viktig 
knutpunkt, samtidigt som 
Stenhamra utvecklas och 
behöver både bostäder och 
en mötesplats. Övriga orter 
bör behålla sin by-känsla.

Med en enad bild av framti-
dens Ekerö kan vi med goda 
argument diskutera med 
våra grannkommuner och 
länsstyrelsen hur mycket, 
var och på vilket sätt vi ska 
bygga i kommunen. Det är 
bara med en realistisk syn 
på omvärldens krav, kom-
muninvånarnas vilja och 
ett klokt nyttjande av ny 
teknik, som vi utvecklar 
ett Ekerö som är trevligt, 
tryggt, smart och långsiktigt 
hållbart.

 

– Frida Tamker (M)

Jag har just läst artikel i MN  
och vill gärna komplettera 
den då jag upplever att det 
nya betalsystemet för färjan 
kommer att ställa till mera 
än att hjälpa till. Här några 
exempel men det finns säkert 
många fler:

Hur kan vi förvänta oss 
att tillfälliga gäster enkelt 
ska förstå hur de ska bete sig 
och inte minst våra interna-
tionella besökare? Vi ska ju 
underlätta för dem och se till 
att de känner sig välkomna. 

Hur tänker man ta betalat 

av de som har bil med släp-
kärra? Idag får man betala 
med två biljetter,  men det 
går ju inte med två regist-
reringsnummer på samma 
kort bland annat. Ska man ha 
ett kort för bilen och ett för 
släpkärran?

Hur tänker man sig att 
ta betalt av fotgängare och 
cyklister? De har ju inte, i alla 
fall just nu, något registre-
ringsnummer.

Men, värst är nog ändå den 
köproblematik som kommer 
att uppstå när en del köande 

ska av och köpa sina biljetter.
De besparingar man tror 

på kan väl bara gälla män-
niskor vilket också innebär 
att trafikverket hjälper till 
att öka arbetslösheten som i 
sin tur kostar samhället både 
pengar och resurser men de 
tas väl ur en annan kassa. 

Hälsningar från en som 
tycker att förändringen är 
kass, ogenomtänkt och inte 
minst innebär en försämring 
av verksamheten.

– Per

Kass och ogenomtänkt förändring

Ny och genomtänkt bebyggelse är nödvändig Dålig moppekoll
Jag är en  tjej på Färingsö  och anser att det är för lite koll på 
moppar runt skolor. Det är inte rätt att man ska vara rädd för 
att bli påkörd så fort man hör en moppe!  Jag har egen erfaren-
het eftersom jag blivit påkörd på skolgården. Och fortfarande 
körs det runt med moppar på skolan (många utan hjälm) även 
fast det är en regel mot detta. Antingen borde man göra en 
lag om det eller så ska man ha en regel ända upp i kommunen 
eftersom det tydligen inte räcker med en regel på skolan.

– Olycksdrabbad

Håll er till cykelbanorna!
Knappt något irriterar mig mer i trafiken än när jag tvingas 
köra om cyklister som kör på vanliga vägen även fast cykel-
bana löper parallellt bredvid.

– Bilist

Färjelinjen Jungfrusund 
Slagsta har fungerat mycket 
bra sedan starten. Tyvärr 
verkar det vara slut på detta 
nu  i och med nytt betalsys-
tem. Jag instämmer med 
de som säger: händer det 
något dumt så är det i Ekerö 
kommun .

Varför inte behålla bil-
jettkontrollanterna ? Det 
ger ju några arbetstillfällen 
åt till exempel ungdomar. 
Det finns andra färjelinjer 
som bytt betalsystem, men 
inte till något så enormt till-

krånglat som detta förslag .
Är inte dygnstrafiken 

Jungfrusund Slagsta så hög 
att förbindelsen kan klassas 
som länsväg och därmed bli 
betalningsfri ?

Införs nytt betalsystem 
enligt förslag hoppas jag att 
vi blir många som bojkottar 
färjelinjen!

– Tidigare trogen resenär 
som tackar för den tid 
som varit 

Bojkotta färjelinjen!

ty
ck

!

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

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

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

Din 2- & 3-hjulingsleverantör!
Slipp köerna med B-kort

Bredband, 
är det något 

för mig?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 



AUKTION

Lördag 29/6 kl 15.00

Ölsta Folkpark Färentuna

Flertalet original
M Pyk

100-tals mattor från 
www.persiskahuset.com

Ett 20 tal
olika 

Kristallkronor

Bent Lindström 
Original målning 

Välkomna till årets stora Sommar auktion 

Stor privat konst samling innehållandes :

Varmt välkomna!
SHH AB  Tel 0768-16 33 66

100-tals ytterligare föremål som ej listas!

 

Härlig blandning från 1700-tal till 1900-tal, Möbler, inredning &

kuriosa t ex Matsalsmöbelemang i Gustaviansk stil 14 delar, Chesterfield,
Slagbord, väggskåp, Allmogeskåp, soffgrupper  o fåtöjer b la fr Br Andersson 
Skinngrupp m ek stomme, Gjutjärns urnor, Statyer i brons mm 
lantmatsalsgrupp, Komplett kollektion med handmålade lant/stil möbler,
1700-tals skåp, tennföremål, koppar, gustaviansk byrå, empirebyrå, 
Hauptstilbyrå 1900-tal, rokokobyrå m stenskiva 1900-tal, fåtöljer rokoko, 
Karl-johan byrå mahogny 1800-tal, sameknivar, plädar, mängder med 
smycken, designväskor i skinn, bukowskinallar, piedestaler, sängbord 1800t,
Golvur 1700-tal, bordslampor, olika kandelabrar och ljusstakar, 20 tal
kristallkronor i olika format (gustavianska/rokoko) Flertal speglar, krukor,
bordslampor, urnor,  äldre servis, glas, kristall mm kuriosa i större mängd,
Stort parti Orientmattor säljes fr Grossist som upphör se www.persiskahuset.com
Alla storlekar fr minsta dörrmattor till stora salsmattor på 5x3m, även
växtfärgade samlarobjekt, Kelim, 12 st tätknutna silkesmattor.mm mm 
 Utemöbler i mängd Hörn/Lounge grupper, Positions stolar/fåtöljer-
grupper, dynor, parasoller, mat o cafe grupper mm. 

Antikt, Möbler, Inredning, Utemöbler samt Orientaliska mattor..
Visning & Anbud fr kl 14.30 start kl 15.00-

Delar av inredningsbutik

Över 100 st konstverk bl a  : Ernst Billgren, Bruno Liljefors, 
Inge Schiöler, Bengt Lindström, PG Thelander,Per Ekström, 
Y Edelman, Cornielle, O Hjortzberg, John Jon-And, Anna-
Gardell Ericsson, A Wiik, Fertalet M Pyk, GAN, Jules Shyl, 
Einar Jolin, Ian Rust, Lennart Jirlow,  Kylberg, W v Gegerfeldt,
Åke Lexmon, Sven X-et Ericsson, RP, Ulrika Hydman,
L Liljefors, Georg Pauli, Jan Naliwajko, T Wallner,  P Dahl, 
J Arman,  Skulptur & original Timo Solin, Ulf Gripenholm, 
Caroline af Ugglas, K E Höglund, Pernilla Stappe, James 
Coignard,  Lautrec, Miro’, Dali, Picasso, Chagall, Rousseau mfl..

Lö 0-

Här finner ni endast en del av auktionsföremålen se även
             www.auktion.se för mer info. Servering!

BEACH 2013
Vi har öppet 

hela sommaren!
Vi vill gärna se er hos oss

så just därför ger denna annons er 

100 kr rabatt
vid första behandling

 

HÅRVÅRD – HUDVÅRD – MASSAGE – MEDICINSK FOTVÅRD

TROXAMMAR BUTIKSBY  Skå – Färingsö. Tel. 654 88 44
 Du kan även boka tid online på www.salongl-ekerö.se

HÅRVÅRD
Klippningar

Festfrisyrer & Bruduppsättningar
Hårförlängningar

Slingor & alla slags infärgningar
Permanenter – rakt som lockigt

Keratinbehandlingar

HUDVÅRD 
Ansiktsbehandlingar, Acnebehandlingar
Helkroppsmassage, Hotstonemassage

Vaxning, Manikyr, Hudfillers
Rynkreducering

Make Up
Fransförlängning & Fransböjning

Frans- & Brynfärgning
Kroppsbehandlingar

Fettsmältning
Öronhåltagning

FOTVÅRD 
Medicinsk fotvård

Manikyr, Lackning, Fotspa, Underbensmassage
Behandling av nageltrång, Liktorn, 

Laserberhandling av hälsporre & hammartå m.m.
Svampbehandling, Vårtbehandling, 

Artikulering för stela leder, Fotgymnastik
Rådgivning för sulor & inlägg

BUTIK  med presentartiklar

VÄLKOMNA!
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Glöm inte andra rondellen
Det finns fler rondeller! Den vid Färingsökorset underhålls massor medan tistlarna växer sig 
höga vid Ekvägen. Det ser inte representativt ut. Lägg där till att detta ogräs dessutom är upplyst 
underifrån nattetid.  En förskräcklig syn!

– Trädgårdsvän

”Gröna mål” – bara en kuliss?
Öppet brev till Ekerös 
kommunpolitiker!

Stenhamra ska förtätas. 
Planprocessen för en 
ny detaljplan gällande 
Sjöhällsområdet pågår. Här 
planeras bebyggelse för 
cirka 40 nya bostäder med 
hustyper som helt kommer 
att ändra karaktären på 
området med bland annat 
trevåningshus i Sjöhäll. 
Planen har mötts av massiva 
protester. 

I presentationen av pla-
nområdet beskriver kom-
munen området som det 
viktigaste rekreationsområ-
det i Stenhamra. Om denna 
detaljplan genomförs med 
bebyggelse i den omfatt-
ningen med medföljande 
trafikökning har ”det vikti-
gaste rekreationsområdet” 
förlorats. 

I planerna ingår att skövla 
och bebygga ett grönområde 
beläget längs Byängsvägens 
västra sida. Området nyttjas 
mycket frekvent som pro-
menad-  och motionsstråk 
eftersom här finns natur och 
är lättillgängligt, även för 
barnvagn/funktionshind-

rade samt tillgängligt även 
vintertid.

Ekerö kommun har i sin 
översiktplan anslutit sig till 
att verka för de nationella 
miljökvalitetsmålen, av 
dessa har följande två, av 
kommunen bedömts som 
särskilt angelägna att följa; 
”En god bebyggd miljö” 
med preciserat mål ”att det 
finns natur-  och grönområ-
den och grönstråk i närhet 
till bebyggelsen med god 
kvalitet och tillgänglighet”. 
Och delmålet ”Ett rikt växt- 
och djurliv” vars preciserade 
mål lyder  ”att tätortsnära 
natur som är värdefull för 
friluftslivet, kulturmiljön 
och den biologiska mång-
falden värnas och bibehålls 
samt är tillgänglig för män-
niskan”.

Vidare anges i översikts-
planen  –  ”Det är viktigt 
att planera så att den gröna 
strukturen i tätorterna bibe-
hålls och utvecklas”. Och 
i kapitlet ”Grönstruktur” 
under rubriken ”Slutsatser” 
slås fast ”att tätortsnära 
grönområden skall bevaras”. 
Man lovar också att ”kom-
munens fortsatta utveckling 

skall präglas av försiktighet 
och omtanke”. 

Att skövla och bebygga 
grönområdet vid Byängs-
vägen kan inte anses präglas 
av försiktighet  –  det får 
nog snarare betecknas som 
ett brutalt ingrepp som 
utplånar växt-,  fågel-  och 
djurliv. Det visas heller inte 
någon omtanke om den 
biologiska mångfalden eller 
ortsbornas behov av rekrea-
tion. Bostäder för ett mindre 
antal –  står inte i proportion 
till förlusten av biologiskt 
liv och oundgängliga rekrea-
tionsmöjligheter. 

Här har kommunen helt 
kommit ur kurs när det 
gäller sina mål  –  och på 
kollisionskurs med kom-
muninnevånarna. Om 
kommunens miljömål ska 
uppfattas som trovärdiga 
och inte bara utgöra en till 
intet förpliktande, dekorativ 
kuliss bör kommunen ome-
delbart stoppa planerna på 
bebyggelse av Byängsvägens 
västra sida.

– Elisabet Hollsten
Lars Palmgren



LÄGET I LAGET

FOTBOLL | Hur är formen 
och stämningen i laget i 
nuläget, Kjell Hellström,
Ekerö IK damlag? 

– Stämningen i truppen är 
alltid god. Reservlaget Skå 
DFF har dessutom gjort bra 
ifrån sig i division 4 där de 
vunnit tre matcher och spe-
lat en oavgjord. Damlaget 
har under våren drabbats av 
skador och frånvaro av an-
nan orsak, avstängningar, 

resor, jobb med mera. I la-
gets startuppställning har 
vi många unga spelare som 
förra året spelade i DFF-
laget. I början av säsongen 
provade vi ett nytt spel-
system. Det gick inte så bra 
och nu har laget återgått till 
det spel som var vägvin-
nande förra året. Damlaget 
har ännu inte vunnit någon 
match men har spelat tre 
oavgjorda. Motståndarna 
i division 2 östra Svealand 
har inte varit så mycket 
bättre utan matcherna har 

varit jämna. Med lite mer 
flyt kommer vinsterna.

Vilken match hitintills har 
varit den bästa för laget?
– Den bästa matchen var 
bortamatchen mot IK Frej. 
Då ledde damlaget med 2-1 
tills i slutminutrarna då mot-
ståndarna kunde kvittera. La-
get hade då spelat hela match-
en med tio spelare på grund 
av en utvisning.                                                     
                                  
                                   EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se
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TENNIS | Mirjam Björklund 
från Ekerö är uttagen att 
representera Sverige i 
ungdoms-OS i juli.
Hon är rankad tvåa i 
Sverige i gruppen spelare 
under 15 år.
 
Mirjam Björklund har spelat 
tennis sedan hon var 3 år och 
tycker att det är det roligaste 
som finns. Hon är nu 14 år 
och spelar på SEB Salkhal-
len som är hennes klubb och 
med tennisakademin ”Good 
To Great”. Våren har varit en 
av hennes mest framgångs-
rika säsonger hittills.

Hon vann regionsmäster-
skapen för 16-åringar och 
blev 3:a i SM där hon bland 
annat slog 5:an och 3:an i Sve-
rige bland 16-åringar. Hon 
och klubbkamraterna i SALK 
blev svenska mästare i lag 
för 18-åringar. De vann över 
GLTK från Göteborg i finalen 

där Mirjam lyckades slå en tre 
år äldre tjej. 

Tack vare dessa framgångar 
fick hon spela uttagnings-
matcher inför ungdoms-OS 
senare i sommar. 

– Det var mot de bästa i 
landet. Förut kunde jag för-
lora ibland och vinna ibland. 
Men det känns att jag har ut-
vecklats för nu vann jag över 
alla med 2-0 i set. Det var 
tuffast mentalt för jag hade 
gjort bäst resultat av alla i 
SM. Därför tyckte jag att jag 
var värd platsen i OS, utan att 
behöva åka ner till Båstad där 
vissa av de andra bor. Jag hade 
dessutom precis kommit 
hem från ett tufft tränings-
läger, men jag fick finna mig 
i Svenska tennisförbundets 
beslut och åka med kort var-
sel. Men jag vann och visade 
att jag var värd platsen så det 
kändes bra, berättar Mirjam 
Björklund.

Hon blev i och med detta den 
som tillsammans med Sveri-
ge-ettan bland 15-åringar, får 

åka till Holland och represen-
tera Sverige.

– Det känns jätteroligt. Jag 

är inte nervös, jag har mött 
många från andra länder 
förut och tycker bara att det 
är roligt. Mitt mål är att ta 
en medalj, men om det inte 
skulle gå tror jag ändå att hela 
upplevelsen blir ett minne för 
livet. Att få vara med på en 
OS-invigning och represen-
tera Sverige, bo med kompi-
sar i OS-byn och träffa andra 
idrottare ser jag verkligen 
fram emot.

Mirjam är rankad 2:a i Sve-
rige och hade hittills aldrig 
lyckats slå ettan Sandra Ör-
tevall, men i början av maj 
spelade Mirjam SEB Next 
Generation Cup som är den 
största tävlingen i Sverige 
och vann över Sandra Örte-
vall i regionsfinalen. 

I sommar väntar spän-
nande tävlingar i Båstad och 
utomlands. Hon har börjat 
slå sig in på den internatio-
nella världsrankingen bland 

18-åringar och hennes mål 
inom ett par år är att spela 
Franska öppna ”Roland Gar-
ros” och ”Wimbledon” i 
England. För att kunna göra 
det måste man vara bland de 
100 bästa juniorerna i värl-
den. 

För att satsa på en inter-
nationell karriär måste Mir-
jam spela många tävlingar 
utomlands de närmaste två, 
tre åren. Tyvärr är det inget 
som Svenska tennisförbun-
det bekostar utan det måste 
betalas privat eller med hjälp 
av sponsorer. Mirjam har all 
utrustning gratis från racket- 
och klädsponsorer, men hen-
nes förhoppning är att finna 
ytterligare sponsorer som vill 
vara med och stötta så att hon 
når sina mål. Ett av dem är att 
ta en medalj i ungdoms-OS i 
sommar.

                                        
                          EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Mirjam uttagen till OS

Ekerötjejen Mirjam Björklund ska representera Sverige i ungdoms-OS i 
sommar  tillsammans med Sverigeettan Sandra Örtevall. Bilden är från 
”SEB Next Generation Cup” i maj.                                   Foto: Maria Björklund

Form och stämning i Ekerö IK:s damlag Golfsäsongens juniorträning är igång 
GOLF | På Skytteholms golf-
klubb har man under många 
år delat upp juniorträningen 
i tre olika steg för att få 
unga golfare att tycka golf 
är så roligt som möjligt och 
samtidigt skapa en god möj-
lighet för utveckling. 
 
De olika stegen är ”Golfkul”, 
”Juniorträning” och ”Junior-
teamet”.

Golfkul är ett stort gäng 
med glada unga golfare som 
många är här för att testa på 
golf för första gången. Barnen 
är uppdelade i åldrarna 6, 7, 
8 och 9 år. På söndagar träf-
fas barn och föräldrar, under 
ledning av ideellt utbildade 
föräldrar, för att leka golf till-
sammans. 

– Detta har varit en väldigt 
uppskattad del av vår junior-

verksamhet och antalet delta-
gare har de senaste åren varit 
många, säger Philip Börjes-
son, juniortränare Mälarö GK.

Junioträningen är nästa 
steg. Här är träningen lite mer 
avancerad med målsättningen 
att både ha roligt samt utveck-
la sin golf. I dagsläget är det 
ungefär 65 stycken i åldrarna 
9 till 14 år som är uppdelade 
efter åldrar och förmåga. 

– Vi har även några som 
aldrig har testat golf tidigare. 
Här tränar man antingen en 
eller två gånger i veckan be-
roende på hur mycket man 
vill och träningen bedrivs 
av våra juniortränare. Vi har 
även som målsättning att 
våra juniorer ska lära sig att 
träna och spela på egen hand 
för att sedan ha möjligheten 
att delta i några av de tävlingar 

som anordnas specifikt för 
juniorerna, berättar Fredrik 
Landelius, juniortränare Mä-
larö GK.

Juniorteamet är en grupp 
där klubbens bästa juniorer 
samlas för att träna, tillsam-
mans med klubbens tränare 
för att ge sig själva möjlighe-
ten till så bra utveckling som 
möjligt. 

– Våra teamjuniorer tävlar 
runt om i landet för att skaffa 
sig den erfarenheten och täv-
lingsvana som krävs för att 
lyckas som golfare. Vi arbetar 
med personlig uppföljning 
tillsammans med tränare, sä-
ger Philip Börjesson.

 – Vi vill att alla ska känna 
sig välkomna och hemma 
på vår anläggning, avslutar 
Fredrik Landelius.

FOTBOLL | Damer div 2 ös : 13/8 kl 20 Träkvistavallen: Ekerö IK - Södersnäckornas BK  Herrar div 
2 sö S : 3/8 kl 14 Träkvistavallen: Ekerö IK - Enskede IK  Herrar 4 n: 19/6 kl 19 Svanängens IP: Skå IK 
& Bygdegård - Hässelby SK FF  Herrar div 6 c  9/8 kl 20 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Wollmars FF  
Herrar div 7 d: 17/8 kl 14 Adelsövallen: Adelsö IF - Nockebyhovs IF

LÄGET! 10 JUNI                         

DET HÄNDER  TILL DEN 18 AUGUSTI 

FOTBOLL
Herrar 4 n
Hässelby SK FF 9 6 0 3 13 - 10 18
Ängby IF 9 5 2 2 24 - 16 17
IFK Vaxholm 9 5 1 3 23 - 8 16
Sundbybergs IK 9 5 1 3 18 - 10 16
IFK Viksjö 9 4 2 3 16 - 16 14
Ursvik IK 9 4 0 5 18 - 18 12
Spånga IS FK 8 3 3 2 15 - 15 12
Viggbyholms IK 9 3 2 4 12 - 11 11
Rissne IF 9 3 2 4 10 - 10 11
Skå IK & Bygdegård 9 3 2 4 11 - 20 11
FC Järfälla 9 2 1 6 14 - 23 7
Enebybergs IF 8 2 0 6 9 - 26 6

FOTBOLL
Herrar div 6 c
Norrtulls SK 8 7 1 0 25 - 5 22
Mariebergs SK 8 6 0 2 20 - 8 18
Wollmars FF 8 5 1 2 24 - 15 16
BK Gamla Karlbergare 8 4 3 1 16 - 10 15
Ekerö BoIS 8 4 2 2 16 - 10 14
Essinge IK 8 2 2 4 15 - 21 8
Tudor Arms FC 8 2 1 5 13 - 15 7
Zinkens FC 8 2 0 6 17 - 25 6
Kronobergs BK 8 1 2 5 10 - 25 5
Cassi FF 8 1 0 7 8 - 30 3

FOTBOLL
Herrar div 7 d
FC Innerstan Stockh. 8 5 1 2 46 - 15 16
BK Brunkeberg 8 5 1 2 24 - 15 16
Adelsö IF 8 4 2 2 28 - 25 14
FC of Hässelby 8 4 1 3 12 - 11 13
FC Kasam 7 3 3 1 15 - 10 12
Rinkeby United FC 8 4 0 4 21 - 20 12
Stockholm BK 8 4 0 4 17 - 27 12
Åkeshovs IoFK 8 3 1 4 14 - 19 10
Skönadals BK 7 1 1 5 12 - 19 4
Nockebyhovs IF 8 1 0 7 11 - 39 3

FOTBOLL
Damer div 2 ös
Hässelby SK FF 7 5 0 2 17 - 12 15
FC Djursholm 7 4 2 1 17 - 5 14
Boo FF 8 4 2 2 19 - 11 14
Rimbo IF 8 4 2 2 16 - 10 14
Gimo IF FK 8 4 1 3 12 - 12 13
Vaksala SK 8 3 3 2 18 - 12 12
Södersnäckornas BK 8 3 1 4 22 - 19 10
IK Frej Täby 8 2 2 4 9 - 16 8
AIK DFF 8 1 2 5 7 - 28 5
Ekerö IK 8 0 3 5 5 - 17 3

FOTBOLL
Damer div 4 a
Ängby IF 7 6 1 0 23 - 3 19
Rissne IF 7 6 0 1 35 - 7 18
Skå DFF 6 3 1 2 14 - 14 10
Reymersholms IK 7 3 0 4 16 - 13 9
IFK Aspudden-Tellus 6 2 0 4 8 - 27 6
IFK Österåker FK 6 1 2 3 8 - 29 5
Sollentuna FF 6 1 1 4 11 - 15 4
FK Bromma 7 1 1 5 7 - 14 4
Spånga IS DFF           Utgått
Sundbybergs IK              Utgått

FOTBOLL
Herrar div 2 
Enskede IK 9 7 0 2 23 - 11 21
Motala AIF FK 8 6 1 1 20 - 8 19
Vimmerby IF 8 5 1 2 12 - 7 16
Värmdö IF 9 5 0 4 17 - 11 15
IK Sleipner 9 4 1 4 11 - 10 13
Spårvägens FF 9 3 3 3 15 - 15 12
Arameisk-Syrianska IF 9 4 0 5 12 - 16 12
FC Gute 9 3 2 4 11 - 14 11
Smedby AIS 9 3 1 5 13 - 14 10
Ekerö IK 9 3 1 5 11 - 17 10
Värmbols FC 9 2 3 4 9 - 13 9
Assyriska IF i Norrk. 9 1 1 7 9 - 27 4



Stockholm
www.skodastockholm.se

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

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

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

SÖDERTÄLJE: Forskargatan 15. Tel 08 553 779 25. Vard. 9-18, Lör 11-15, Sön stängt

ŠKODA Superb Combi Driver’s Edition 
TDI 140 hk DSG 4x4  Kampanjpris fr. 249.800 kr 

  Bi-Xenon ljus
  Amundsen+Nav.

  17 tum alufälgar

Ord. pris 278.800 kr. Du sparar 29.000 kr

  Dragkrok
  Elbaklucka
  3-ekrad multiratt

  Eluppvärmt baksäte
  Bluetooth
  Parkeringssensor bak

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

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

Pluspaket: Climatronic    Kurvdimljus    Parkeringssensor

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

Köp till ett serviceavtal* för endast 100 kr/mån.

låga räntan 4.0% så ingår serviceavtalet!

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.

ÄNTLIGEN SOMMARKAMPANJ!
En Superb Combi och mycket extra Elegance.

RALLY | Den 17 till 18 
maj tog sig ekeröföraren 
Marcus Fluch till prispal-
len i Volkswagen Castrol 
Cup i Brno i Tjeckien. 
Tredjeplaceringen gav 
honom en tiondeplats i 
tävlingen inför fortsätt-
ningen.

– Jag kvalade in på sjunde 
plats inför första heatet. 
Inte alls där jag ville vara, 
men tyvärr fick jag inget 
fritt varv utan hamnade 
hela tiden i trafik och det 
blev tyvärr omöjligt att få 
till en bra kvaltid. Jag star-
tade däremot i tredje ru-
tan i heat två och lyckades 
hålla min placering genom 
hela heatet, trots att jag bara 
hade begagnade däck efter 
de snöpliga punkteringarna 
som jag drabbades av under 

träningen, berättar Marcus. 
– Banan var kraftigt ku-

perad och med sina långa 
snabba partier passar den 
min körstil perfekt, fort-
satte han.   

Efter en tidigare tävling 
i Slovakien där Marcus fick 
bryta efter en sammanstöt-
ning med en konkurrent, 
kom tredjeplatsen väldigt 
lägligt för att bättra på själv-
förtroenden såväl som po-
ängskörden i mästerskapet. 
Marcus avancerade till en 
sammanlagd tiondeplats i 
mästerskapet efter tävling-
en i Brno. 

– Nästa deltävling går i 
Polen under midsommar-
helgen och där ska jag ta yt-
terligare poäng och klättra 
högre upp i tabellen, avslu-
tar Marcus.

FOTBOLL | Torsdagen den 
6 juni anordnade Ekerö 
IK Vikingacupen i 7 man-
nafotboll för pojkar födda 
2003. Hela 16 lag spelade 
i tre gruppspelsmatcher 
på förmiddagen och slut-
spel på eftermiddagen, på 
Träkvistavallens konstgräs-
planer.

Alla lag spelade minst 
fem matcher i det strålande 
solskenet.

– Cupen arrangerades 
helt och hållet av engage-
rade spelare och anhöriga i 
Ekerö IK:s utvecklingslag. 
214 mål gjordes under de 
40 matcherna som spelades 
och alla spelare fick medalj, 
berättar Marianne Haslum, 
Ekerö IK.

– Planen är att arrang-
era denna 7-mannacup på 
nationaldagen även nästa 
år för spelare som är tio år, 
fortsätter hon.

Marcus Fluch på pallen i Brno

Skå-framgångar i crosstävling
CROSS | Crossåkande Emelie Dahl från Svarstjö leder nu SM i motocoss i klassen ”MX 
Girls”. I den tredje deltävlingen som gick den 2 juni i Tibro vann hon de båda tävlingsheaten 
överlägset, det första med 28 sekunder och det andra med 24 sekunder. Två helger tidigare 
kom hon 3:a i andra deltävlingen som gick i Saxtorp. Nu leder hon med 104 poäng över tvåan 
Frida Östlund som har 97 poäng.

Till hösten börjar Emelie Dahl crossgymnasiet i Tibro för att kunna satsa ytterligare på den 
sport som kommit att uppta en stor del av hennes tid.

Även Fredrik Theorell, som redan går första året på crossgymnasiet, lyckades kvala in 
i MX2 klassen. Det gör att han är Mälarö motocrossklubbs förste elitåkare. Han lyckades 
även ta 3 SM poäng.

Vikingacupen 
gav 214 mål

Marcus Fluch tog sig till tredjeplatsen prispallen under Volkswagen Castrol Cup i Brno i Tjeckien.
 Foto:  Peter Fluch

Skå IK:s P03 vann sitt gruppspel 
och tog silver. 

 Foto:  Ronald BinnerstedtEmelie Dahl ligger nu etta i Cross-SM för damer.            Foto: Ola Hansson
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Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Lucka i bemanningen?
- Vi löser det

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

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

DÖDA

• Malin Heldenius, Ekerö,     
16 maj, 41 år.

• Karin Engelgren, Fären-
tuna, 9 april, 97 år.

• Tommy Dahlqvist,         
Stenhamra, 19 april, 67 år.

• Rune Strömberg, Färingsö, 
24 april, 85 år.

• Eivor Nordell, Stenhamra, 
30 april, 91 år

• Karsten Brodin, Skå,           
11 maj, 67 år

• Inga Hyllengren,            
Stenhamra, 14 maj, 87 år

• Ingrid Häggberg, Svartsjö, 
19 maj, 89 år

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

Däckspecialisten!

M
O
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N
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I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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

Anders Hjelm

Ekerö Centrum 
Telefon  560 301 31

Grattis 
Viktor Sigge 
på 2-års-
dagen 
15 juni. 
Kramar från 
mamma, 
pappa och 
Ludvig.

Världens 
finaste 
Mea fyller 
11 år den 
26 juni.
Stora
grattis-
kramar från 
mamma och 
pappa.

Grattis 
Emma på 
8-årsdagen 
den 21 juni. 
Kramar från  
mamma, 
pappa och 
Elin.

Mitt första 
barnbarn
Atli kom 30 
maj! Grat-
tis Louise 
Hagström 
och Matthias 
Hallgrims-
son. Mormor 
Ewa.

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

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

Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65 

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

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

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

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

073-903 76 20

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bläck- eller 
laser-

skrivare?

Till minne

Kaj Pettersson
* 5 oktober
14 juni 2012

Ett år av saknad

Syster Maj-Britt

Vårt varma tack
till alla er

som hedrat minnet av 
vår älskade

Tomas Gjersvold
med blommor, 

brev, telefonsamtal,
gåvor till fonder
samt närvaro vid

begravningen.

MONICA och ARNE
GJERSVOLD

Älskade

Malin

Heldenius

* 12 februari 1972

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

den 16 maj 2013

C L A E S
TAGE  GRETA

EVA och DAN
ROLF och ULLA

JOHAN
ISA

MORMOR

SVEN och BIRGITTA
EVA med familj

Släkt och vänner

Himlens hav 
   har ingen strand
bara ljus

Bo Setterlind

Begravningen har ägt rum 
i kretsen av de närmaste. 

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild. 
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning samt i  
   mån av utrymme  

Som professionell coach 
hjälper jag till att identifiera 
nuläget, det önskade målet 
och vägen dit! 
www.duocoaching.se  www.parcoaching.se
 
Boka tid för ett förutsättningslöst möte 
på Munsö eller i Solna.

www.hampsanket.se

Min älskade Maka
Vår kära Mor

Anna-Karin

Ullgren
f. Hedgren

* 30 augusti 1957
✝  3 juni 2013

D I C K
CARL  MARIA

Släkt och vänner

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,

ty du är med mig
Ps. 23:4

Begravningen äger rum
torsdagen den 27 juni kl 11.00 
i Ekerö kyrka. Därefter inbjudes
till minnesstund. O s a till IGNIS

Alfa/Ekerö Begravningsbyrå 
tel 08-560 310 65 eller

ekero@ignis.se senast 20/6.
Tänk gärna på Cancerfonden 

gåvoservice 020-59 59 59.

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.

Modica mulier AB 
Samtalsterapi 

 

 

 

Mottagning på Ekerö
För tidsbokning ring 

076-798 64 55
www.modicamulier.se

Min käraste
livsledsagerska

Ulla Lindgren
* 11 oktober 1932

✝  10 juni 2013

G Ö S T A

MARIE
MICHAEL

NICLAS
JOACHIM

PATRIK
FREDRIK

med familjer

Begravningen äger rum 
fredagen den 12 juli kl 11.00

i Skå kyrka. Efter akten 
inbjudes till en lätt lunch på
Stenhamra församlingsgård.

Tacksam för svar om deltagande 
senast den 5 juli till

Klockarebolagets begr.byrå
tel 08-268110.

Läs MN på nätet redan under 
torsdagen före utdelninghelgen:

www.malaroarnasnyheter.se

malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

Världens bäste

Kjell Andersson
* 28 januari 1959

✝ 1 juni 2013

JOHAN
THOMAS och THERESE

Mamma Gun
Bror Olle

Släkt och vänner

Gråt ej för att jag är borta
Gläds över att jag har funnits

Begravningen äger rum 
fredagen den 12 juli kl 14.00

i Sånga kyrka.



Märk-hoppet avgjort 
HÄST | Inte mindre än 77 startande fick Mälaröarnas ridklubb ihop när klubben anordnade ryttartävlingen Märk-hoppet 
lördagen den 1 juni vid Ekebyhov, för ridhästar. 

Samarrangör var Färingsö ridsällskap och klubbarna fick gott betyg för arrangemanget, både från ryttare och domare. Fyra klas-
ser hölls och den sista, hoppning 1 meter, vanns av Rosa Reimark, Candice. Titti Rapaport, knep sjätteplatsen. På söndagen hölls 
en så kallad Pay and ride, då många ponnyer passade på tillfället att få hoppa banan. 

CARIN TELLSTRÖM

    | sporten  

SCHACK | Klass 4A och B i 
Sanduddens skola deltog i 
Schackfyrans riksfinal den 1 
juli i Västerås.

Klass fyra från Sanduddens 
skola har tidigare under våren 
spelat regionfinalen i Globen-
annexet och där gått vidare till 
riksfinalen genom att placera 
sig på 3:e plats av totalt 60 lag. 

Tillsammans med 2500 
andra elever från Sveriges alla 
hörn, spelade Sanduddens 
fjärdeklassare schack hela da-
gen i ABB-arenan i Västerås. 

För att få struktur på spel-
ordningen får alla spelare var-
sitt armband och ett bords-
nummer som blir deras egen 
arena. Eleverna delas på detta 
sätt in i två spelargrupper och 
med fem matcher var. Detta 
innebär att över 1000 elever, 
tio gånger under dagen, äntrar 

scenen samtidigt och att drygt 
500 unika matcher spelas var-
je gång. 

– Den otroliga fokusering-
en i kombination med värme 
och sorl gör att det är ett antal 
trötta, men glada, elever som 
vid dagens slut sätter sig i bi-
larna för att åka hemåt. Det 
blev inte någon vandrings-
pokal denna gång, men likväl 
en stor, glänsande medalj att 
hänga runt halsen, berättar 
Hanna Frimansson, förälder 
som var publik under dagen. 
Hon fortsätter:

– Efter några remier, några 
förluster och ett antal segrar 
slutar Sanduddens tappra lag 
på delad 67 plats av totalt 114 
lag. Vann gjorde Frestaskolan 
från Upplands Väsby.

                                             
                                                              
                                                             

Skol-DM på Träkvistavallen gav fina resultat för Tappströmskolans 
elever.

Tappströmsskolan flickor i årskurs 8 tog silver och pojkarna tog 
guld i en spännande final i skol-DM i innebandy. Tappströmskolans 
elever tog också fyra guld, ett silver och fem brons i friidrott. 
Tävlingen arrangeras av Mälarö SOK, Stockholms skolidrottsförbund 
och Tappströmsskolans IF.                                                         Foto:Pia Lindqvist

Titti Rapaport hamnade på en sjätte plats i klassen hoppning en meter, i Mälaröarnas ridklubbs tävling ”Märk-hoppet”.                                 Foto: Irene Myrin

 

Sandudden i Schackfyran 

|  privata marknaden

SÄLJES

Varvsinredd 
motorseglare.
Ansö 31 ft, 5+ 
kojplatser,
motor VP 36 
hk, 4 segel 
+ genacker 
(med strumpa),  gasol-
kök, el-kyl, navutr. värme 
(Thermo 2500),  VHF + 
mast-antenn, TV, ekolod, 
solpanel. Toa/tank. 08-560 
446 06, 070-56 36 35.

Mulltoa säljes 
för 1000:- 
eller högst-
bjudande. 
Ring:  070-453 
51 44.

Målarduk 
på rulle cirka 
17 kvm säljes 
billigt. Ring 070-453 51 44.

Cellplast isolering 15 st 
1200x600x70,  500:-
Tel. Maria 070-221 74 57.

Tv-bänk nästan ny. L 150, B 55, 
H 35. 150 kr. 073-975 69 56.

”Nya” Salomon quicklace 
skor, herrstl 45. 600 kr. 
Tel. 073-975 69 56.

Salomon Trekking skor XT 
Cruzer GTX helt nya, bara 
provade en gång. Stl 44 2/3. 
600 kr. 076-112 69 34.

25 st nya värmefördelnings-
plåtar till Thermogolv 22 
mm. Plåtar 0,5x180x1, pas-
sar till pePex rör 17x2 mm. 
Nypris: 1250 kr. Säljes för 
600 kr. Tel. 073-980 80 60.

Trädgårsmöbel ”Alibert” 4 
stolar – bord med mellan-
skiva, vit plast. Har kostat 
17000 kr. Nu 5000 kr pga 
flytt. 560 449 82, 070-712 
62 97.

Säng med ben Koster Carpe 
diem 200 x 90 ”Bäst i test” 
säljes pga flytt. Har kostat 
8630 kr. Nu  2000 kr.  Först 
till kvarn. 560 449 82, 070-
712 62 97.

Mountainbike i fint skick 
säljes. Fungerar felfritt. Pris 
700 kr. Ring 070-770 93 07 
Micke.

Mopedhjälmar säljes. Båda 
är i bra skick och givetvis 

oskadade. ”Bleffe”-hjälmen: 
500 kr, ”No name”-hjälmen 
300 kr. Ring 070-770 93 07 
Micke.

Fin svenskbyggd motorbåt 
med 14 hk aktersnurra 
säljes. Ca 4 meter lång Tol-
lare inkl nytt delbart kapell, 
dragvagn, åror, dynor mm. 
Pris 14000 kr. Ring 070-770 
93 07 Micke.

Två st terassmarkiser, 4,30 
m långa, gul- och vitrandigt 
tyg. Finns i Stenhamra. 
Tel 08-66 99 238 eller 076-
112 00 29.
 
Flickcykel, Sierra, rosa, 3 
vxl, 20 tum och en pojkcy-
kel, Mirage, svart, 3 vxl, 24 
tum. 400 kr styck. Finns i 
Stenhamra. Tel 08-669 92 
38 eller 076-112 00 29.

Markis blå-vit 
randig,
yttermått 
3 m, handvev. 
1000 kr.
Tel. 070-255 
66 13 efter 
18.00.

Jordfräs säljes billigt.
Skå/Färingsö. Telefon: 
070 453 51 44

KÖPES

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 

partier. Bor på Ekerö, kan 
göra hembesök. Vänligt och 
kunnigt bemötande.
08-400 258 35. 

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

UTHYRES

Centralt Träkvista-Lundha-
gen. Liten villa 55 kvm.
Nytt kök, diskmaskin.
Duschrum med tvättmaskin.
Uthyres snarast senast 13-
09-01. Tel 070-734 70 93.

Nyare representativ villa 176 
kvm, 6 rum, 4 min till bad, 
buss, Träkvista skola, försko-
la mm. Barnsäker tomt 900 
kvm. Ledig från 15 juni. Ring 
eller maila för mer info.
076-677 14 53. Nils-erik@
zmedia.se

Malta. Njut av sommaren  
i vår fina nybyggda lgh i 
Marsascala. Fantastisk 
havsutsikt. 3 sovr, 6 bäddar, 
2 badr. Nära klippbad och 
strand, pool finns. Många 
restauranger på gångav-
stånd. Uthyres veckovis.  
Pris fr 3000 kr/vecka. 08-
560 212 34/070-695 12 50.

ÖNSKAS HYRA

Jag är 55 år, social, om-
tänksam med låg själv-
känsla. Varit hemlös i 13 
år. En lång mödosam och 
lärorik resa. Ödmjukt tack-
sam för alla uppslag, gärna 
stuga, torp eller liknande. 
ann.ingeborg.svenlin@live.se 
073-500 23 41.

EFTERLYSNING

Fredag 31/5 på bussen från 
Adelsö runt kl 14 ”tappade” 
min son sin Iphone. Vi har 
lokaliserat den via GPS till 
ett hus på Adelsö. Du som 
”hittade” den kan återlämna 
den anonymt till polisen 
Ekerö C. Telefonen är spär-
rad och raderad. Jag har en 
väldigt ledsen 7-åring.

ROSOR OCH TACK

Vi har bästa tänkbara styrel-
se och revisorer i Lillängens 

brf-förening. Tack för ett ut-
märkt arbete. Hyran har inte 
höjts på flera år, trots detta 
finns goda tillgångar. Ber om 
ursäkt för de få medlemmar 
som inte förstår hur mycket 
administrativt arbete som 
krävs. Mvh Benita Fager

Ett stort och varmt tack 
till alla som hjälpte och tog 
hand om mig när jag blev 
dålig och svimmande på 
KPR-sammanträdet den 22 
maj. Tack från mitt hjärta till 
er alla, även ambulansper-
sonalen. Margaretha A

Veckans ros till bilverkstan 
WMR på Adelsö som ryckte 
ut sent på fredagsem när 
släpkärrans hjul låst sig 
och så även draget till bilen. 
Efter fruktlösa försök att 
lösa problemen ringde jag 
bilverkstan. En halvtimme 
senare var problemet löst. 
Tack! Lasse C, Adelsö

TISTEL

TIll dig som stal en svarta 
Guess-väska på Ekebyhovs-
marknaden 19 maj. Först 
frågade du vad den kostade. 
Den var inte dyr. Sedan åter-
vänder du för att stjäla den. 
Det jag fick ihop på mark-
naden gick till välgörenhet. 
Du såg till att en viss del inte 
gick dit. Anna Larsson

• Privatpersoner annonserar lokala ärenden GRATIS
• Annonstexternas längd max 250 tecken inklusive blanksteg. Bifoga eventuell jpgbild, gärna 200 dpi

• Begagnade föremåls utannonserade värde får högst uppgå till 250 000 kr.

• Rekommenderad inlämning är 2 v före utgivningsdagen, datum se redaktionsruta på larmet-går-sidan
• 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. 



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

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

Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

    Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

       Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården, 
alldeles intill Ekerö centrum

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 
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Utgivning 2013

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

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

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

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

MOPED - BIL - SLÄP

INTENSIVKURS 
i sommar

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

46  larmet går | 

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

27 MAJ | Datorer stjäls från ett företag 
på Ekebyhovsvägen, Ekerö. 

Jungfrusundsvä-
gen.

Ekerövägen 

28 MAJ | -

Ekerö.

Ekuddsvägen. 

Drottningholm.

Ekerö centrum.

29 MAJ | På Ekerövägen

30 MAJ | -
Karlskär

31 MAJ | -
Färentunavägen 

-

vägen.

Ekerö 
centrum.

1 JUNI | 
Karlskär

Tallholmen
-

Ekerövägen 

2 JUNI | 

Drottningholmsbron. 
-

sonalen att bära.

3 JUNI | 
Skå.

Ekerövägen

4 JUNI | 
Drottningholmsbron.

5 JUNI | 

Drottningholm.

Drottningholm.

Kungs-
bryggan

Lundhagens strand.
-

ka, Svartsjö.

6 JUNI | -
Drott-

ningholm.
-

Gräsåkersområdet. 

Svartsjö.

7 JUNI | -
träffar på Gällstaö

-
na.

Ekerö.

Ekerö

8 JUNI | Ekerö-
vägen

sker på Träkvista torg.

9 JUNI | 
Munsö.

-
Tranholmen, Ekerö.

 Jungfrusunds marina, Ekerö.
-

Skärvik, Ekerö.

Stöld av många däck på fälg 

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Musik i sommarkväll
Fransk afton. Helena Lidén 
Moore, mezzosopran, Stefan 
Ydefeldt, piano. 9 juli kl 19, 
Skå kyrka. Arr: Färingsö 
församling. 

Vikingarnas dagar
Aktiviteter på Alsnu gård, 
här är även ickevikingar  
välkomna att delta. 20-21 
juli, Alsnu udd. Arr: Adelsö IF.

Sagoopera
”Den förlorade prinsen”, 
sagoopera för barn och 
andra barnsliga med musik 
från den tidiga barocken. 
Biljetter 100 kr.  27, 28 juli, 
3, 4, 10 aug kl 13 och 15. 
10 aug endast kl 13. 11 aug 

grande finale kl 13, 14.30 och 
16. Svartsjö slott. Arr: Helt 
barockt.

Ekerö körvecka
5-10 aug, dagtid körre-
petitioner, röstövningar 
m.m. i Herman Palmsalen,  
Färingsö församlingsgård 
i Stenhamra. Finalkon-
sert 10 aug kl 18, Herman 
Palmsalen: Kerstin Baldwin, 
dirigent Anna Christoffers-
son, sång Steve Dobrogosz, 
själv vid flygeln.

Dyktävling 
”Ekerö Golf Open”, golfbol-
lar är extremt giftiga för 
vattenmiljön. Med anled-
ning av detta arrangeras 
dyktävling där fyramannalag 
tävlar om att plocka upp 
flest golfbollar ur Mälaren 
på 60 minuter. Massor med 

kringaktiviteter på stranden 
för stora och små. 10 aug kl 
9-14, platsen hemlig, med-
delas med vägskyltar dagen 
före. Arr: Den där dykaren. 

Askanäs konserter
Christoffer Hästbacka, 
Piano, Charlotte Grahn Wet-
ter, violin, Andreas Lavotha, 
cello. 11 aug kl 16, Ekerö 
kyrka.

Hembygdsdag
Årets tema är 50- och 
60-tal, dessutom blir det 
marknad, konstutställning, 
och musik. 11 augusti kl 11-
15, Uppgården, Adelsö. Arr 
Adelsö IF. 

Slåtter
Slåttergille i sommarhage, 
välkommen med räfsa, 
tjuga och matkorg. Ken-

neth Bengtsson och Bengt 
Nilsson drar som vanligt ett 
tungt materiellass. 11 aug, 
flexibel anslutning från kl 
9.00 vid entrén till reserva-
tet Väsby hage. Vid tveksam 
väderlek, se Mälaröarnas 
naturskyddsförenings 
hemsida. Arr: Mälaröarnas 
naturskyddsförening.

Ölstarocken
Bröderna Lindgren med 
Ekeröanknytning, det hyllade 
och Grammisvinnande rock-
bandet som spelar för små 
och stora barn.  ”Father and 
Son”, ”Compressor”. 17 aug kl 
16-18 aug kl 01, Ölsta folkets 
park. Arr: Ölsta folkets hus 
och park.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
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TAXI

BYGGVAROR

FÖNSTER

BILSERVICE

BEGRAVNINGSBYRÅ

ADVOKATBYRÅ

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

BRUNNSBORRNING

Se 

EKESIÖÖs
hela 

virkessortiment
www.ekesioo.se

Binärdata AB

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  

Leif Rickegård

DATA

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

ENTREPRENAD

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

FASTIGHETSSERVICE

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

FÄRGHANDEL

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

Annonser på denna 
sida  kostar 

395:- resp 690:-
per införanden 

exkl moms 
Årsbokning gäller

Intresserad? 
Ring 560 356 00

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

BILDBYRÅER

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

PLÅTSLAGERI

LOKALER

STÄDNING

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

VÄRMEPUMPAR

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

CENTRAL-
DAMMSUGARE

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TRÄD- & TOMTARBETEN

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
0709-844 200 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

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

Färingsö Brunnservice
Clas Häggberg

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

howqvist@gmail.com

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

Det vänliga taxibolaget!
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi, 
ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!

med välutbildade förare som 
har oslagbar lokalkännedom 
och kör miljövänliga fordon!



ACCEPTERAT PRIS 3 650 000 kr. TOMT 1 835 m². EP 56 kWh/m²/år. Domherrevägen 5. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

EKERÖ ÄLVNÄS 6 rok, 129 kvm

Badrocksavstånd till Busviken Charimg villa Populärt område
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VARUDEKLARERAT*

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

EKERÖ GÄLLSTAÖ 5 rok, 125 kvm + 33 kvm

Fräscht och modernt parhus Fin utsikt Populärt område
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ACCEPTERAT PRIS 3 975 000 kr. TOMT 1 272 m². EP 49 kWh/m²/år. Klubbstigen 3b. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 171 kvm

Trivsam och fräsch villa Helrenoverat 05-06 Vidbyggt garage
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ACCEPTERAT PRIS 3 895 000 kr. TOMT 2 009 kvm . EP 96 kWh/m²/år. Plogvägen 35. EKERÖ Sophia Åkerman
0707 60 46 63.

FÄRINGSÖ SÅNGA 7 rok, Boarea 146 kvm, Biarea 18

Fin 1,5 plansvilla i vinkel Byggår 2004 Isolerat garage om ca 50 kvm
S
M
S
:A

1
8
9
3
6
T
IL
L
7
1
1
2
2

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

EKERÖ HELGÖ 2-3 rok, ca 68 + 15 kvm

Strålande sjöutsikt Rofylld natur Gästhus 45 kvm & Dubbelgarage

S
M
S
:A

2
3
7
0
5
T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

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

EKERÖ ÄLVNÄS Sjönära villatomter med bästa läge

Del i framtida brygga och sjöbod Pris 2 100 000 kr - 3 700 000 kr
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ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 2 820 kvm. Räffelvägen 2. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA 2 rok, ca 50 kvm

Toppskick Högt ogenerat sydvästläge Stor naturtomt
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ACCEPTERAT PRIS 1 550 000 kr/bud. TOMT 2 698 kvm. Stjärtnäsvägen 43. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 4 rok, ca 56 kvm

Stor plan tomt Vackra lantliga omgivningar Nära till buss
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ACCEPTERAT PRIS 3 675 000 kr/bud. TOMT 1 110 kvm. EP 82 kWh/m²/år. Blåsbacksvägen 8. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 4 rok, ca 147 kvm

Gediget enplanshus i toppskick Ogenerat högt sydvästläge
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 700 000 kr/bud. TOMT 1 346 kvm Tomtarea 1 346 m² (friköpt).. EP 172 kWh/kvm/år.
Lännstavägen 5. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ TROXHAMMAR 4 rok, ca 73 kvm

Lugnt lantligt läge Omfattande renoveringsbehov
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ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 kr/bud. TOMT 1 130 kvm. EP 80 kWh/m²/år. Marielundsvägen 20. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

ADELSÖ STENBY 5 rok, ca 130 kvm

Drömläge invid Mälarens strand med fantastisk sjöutsikt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. TOMT 2 444 kvm. Skogsbrynsbacken 8. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ FÄRJESTADEN 3 rok, ca 45 kvm

Fridfullt beläget med lummig grönskande tomt Sjönära läge
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ACCEPTERAT PRIS 1 295 000 kr/bud. TOMT 3 360 kvm. Solvändan 15. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

ADELSÖ ALVIKEN 3 rok, ca 40 kvm

Grönskande idyll i Alviken Rofyllt läge med sjöglimt
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Kontakta oss idag så har du chans att visa din bostad vid  
”Sveriges största visningshelg”. Hitta din mäklare och starta en 

 riktigt bra bostadsaffär på svenskfast.se

Årets bästa säljtillfälle

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

ADELSÖ TOFTA HOLMAR 4 rok, ca 62 kvm

Underbart sydvästvänt sjöställe Välbyggt timmerhus
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ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 499 kvm. Barrgränd 10. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 139 kvm

Trevlig familjevilla Modernt kök Plan hörntomt Naturnära läge
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ACCEPTERAT PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 229 kvm. EP 120 kWh/m²/år. Bergviksvägen 24. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ BERGVIK 2 rok, ca 68 kvm

Bekvämt boende i ett plan Härligt uterum Söderläge
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PRIS 4 995 000 kr/bud. TOMT 3 820 kvm. EP 89 kWh/m²/år. Färjestadsvägen 85. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ FÄRJESTADEN 7 rok, ca 177 kvm

Charmig villa anno 1925 Totalrenoverad Sjönära & Sjöutsikt
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ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 kr. TOMT 608 kvm . EP 263 kWh/m²/år. Axvägen 4. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 131 kvm

Fräsch enplansvilla Barnvänligt område Nära till småbåtshamn
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ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 609 kvm. EP 156 kWh/m²/år. Klippans Väg 74. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 57 kvm

Sjönära boende med fantastisk Mälarvy Båtplats Idylliskt område
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PRIS 2 495 000 kr. TOMT 1 336 kvm. EP 121 kWh/m²/år. Stavsborgsvägen 36. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ STAVSBORG 5 rok, 146 kvm

Lantligt belägen 1,5 plans villa med garage Nära busshållplats
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ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 1 921 kvm. EP 155 kWh/m²/år. Älghornsvägen 35. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN 5 rok, ca 106 kvm

Högt ostört läge med fantastisk sjöutsikt Allt i ett plan Fiskerätt
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VARUDEKLARERAT*
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ACCEPTERAT PRIS 6 275 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 197 m². EP 62. Hagens Backe 18. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

EKERÖ LUNDHAGEN 10 rok, totalt ca 280 kvm

Högt soligt läge med fin sjöglimt Rymligt dubbergarage
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ACCEPTERAT PRIS 6 200 000 kr. TOMT 2 063 m². EP 107 kWh/m²/år. Rösvägen 4. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

EKERÖ SOMMARSTAD 4 rok, 140 kvm

Högt läge med fin sjöutsikt Modern enplansvilla Altan med pool
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ACCEPTERAT PRIS 5 595 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 990 m². EP 83 kWh/m²/år. Solsidevägen 2. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 8 rok, 171 kvm

Vackert 20-talshus i toppskick Underbar sjöutsikt åt två håll
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ACCEPTERAT PRIS 4 495 000 kr/bud. TOMT 1 350 kvm + vatten 2 800 kvm. Storhagsvägen 15 . EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN 5 rok, totalt ca 100 kvm

Sommardröm på södervänd sjötomt Fin strandlinje med brygga
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ACCEPTERAT PRIS 4 675 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 554 m². EP 99 kWh/m²/år. Hagens Backe 6. EKERÖ
Martin Larsson 08-564 109 44.

EKERÖ LUNDHAGEN 4 rok, 115 kvm + 93 kvm

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

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 107 kvm + 19 kvm

Sjönära & Sjöutsikt Känsla & Kvalitet Vedspis
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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.

FÄRINGSÖ SANDVIK/KUNGSBERGA 2 rok, ca 50 kvm

Underbar sjötomt med härlig kvällssol Privat och ostört läge
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Vi har öppet hela
sommaren!

Välkommen in till oss så kan vi personligen svara på dina funderingar och ge dig tips
och råd inför ditt bostadsbyte. Vi sitter i Ekerö Centrum, Mälarö Torg 4. Våra öppettider i

sommar är måndag-torsdag 09.00-17.00 & fredagar 09.00-16.00

WWW.SVENSKFAST.SE
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ACCEPTERAT PRIS 2 595 000 kr/bud. TOMT 1 043 kvm . Brukskogsvägen 9. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

ADELSÖ STENBY 6 rok, 154 kvm

Rymlig familjevilla i bra skick Stor balkong med strålande sjöutsikt
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VARUDEKLARERAT*

Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 2 372 kvm. EP 90 kWh/m²/år. Lundaberget 5. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ LUNDABERGET 4 rok, ca 94 + 40 kvm

Spektakulär enplansvilla Tak till nock Två loft Stor plan tomt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 4 250 000 kr/bud. TOMT 838 kvm. EP 93 kWh/m²/år. Sjöängsvägen 4. EKERÖ Linn Lagerqvist
08-564 109 48.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, ca 143 + 35 kvm

Eftersökt och sjönära läge i populära Närlunda Balkong med sjöutsikt
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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.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 6 rok, ca 177 kvm

Sekelskiftesdröm med bevarade originaldetaljer Stor lummig tomt
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VARUDEKLARERAT*

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

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, 108 kvm

Stilrent drömboende med ljus och rymd Vacker utsikt mot Mälaren
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