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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

NY

Vi gillar bokföring!
Gör du?

Ekerö IK:s herrar har överraskat många “hemmaexperter” med hur bra de klarat sig i den tuffa konkurrensen 
i division 2. Den sista augusti fick serieledande Motala slita hårt för att kunna åka hem med segersiffrorna 1-2 
från Träkvistavallen.  | SPORTEN 34                                                     Foto: Ove Westerberg

Byggplan i 
Brunna får
motstånd
Den detaljplan som håller på att tas fram för 
området bakom Lidl får starkt motstånd från 
både Miljöpartiet och Folkpartiet. | 4

PENDELBÅTSFÖRHANDLINGAR
Efter ett beslut i trafiknämnden i Stockholms läns 
landsting, inleds nu förhandlingar om den tänkta pen-
delbåtslinjen mellan Ekerö och Gamla stan. | 6

”Jag tänkte jag skulle börja cykla mellan 
Sundby och Tappström, men har blivit var-
nad av flertalet som haft samma ambition. 
Cykelbanan slutar nämligen i ”ingemans-
land”.  | 32 tyck

FLYTT AV RESURSSKOLA UPPRÖR
Kommunen planerar att flytta Klöverskolans verksam-
het till lokaler i Träkvista skola. Föräldrar till eleverna och 
personal på resursskolan, är allvarligt oroade för hur det 
ska gå för eleverna om verksamheten flyttas.  | 12

TOMMA STOLAR I FÄRINGSÖ
Tre tomma stolar i Färingsö kyrkofullmäktige blev 
resultatet efter kyrkovalet.  | 14

KULTURSATSNING PÅ FÄRINGSÖ
En färgglad festival som ska göra alla glada, så be-
skrivs Stenhamras nya kulturvecka. | 27

TILLBAKA 
TILL LIVET 
En MC-olycka gjorde Kent 
Revedal förlamad från mid-
jan och neråt. Men han fann 
verktyg för att hitta tillbaka 
till livet. | 22
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Vi bjuder alltid 
på kaffe!

  

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

2 för 1! Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

Grymt!

Vid köp av 
kompletta 
glasögon bjuder vi 
på ett extra par från 
utvalt bågsortiment! G
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VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Utföres av legitimerad optiker. Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc.).

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

Ekebyhovs slott
28- 29/9: Konstringen, 
ett verk av varje utställare. 
5-6/10: Ruth Goldmann – 
Grafik och collage, Kristina 
Munklinde – Grafik, akvarell, 
collage. Arr: Mälaröarnas 
konstförening.

Hantverksstallet
3/10: Monica och Hanna 
Skarelius, glas och tex-
tilkonst. Öppet tis-sön kl 
11-17. Från okt 11-16, tor-sön. 
Jungfrusunds marina.

Konstringen
Mälaröarnas egen konst-
runda, 43 lokala konstnä-
rer och konsthantverkare 
ordnar utställningar på ett 
25-tal platser i kommunen. 
Utställning börjar fredagen 
den 27/9. med den gemen-
samma samlingsutställ-
ningen på Ekebyhovs Slott. 
28-29/10 kl 11-17. Kartblad: 
Drottningholmskiosken, Ica 
Tappström, Stenhamra på 
biblioteket.

Utställning
Lisen Jensfelt – akvareller. 
T.o.m. 10/10, mån-tor kl 8-17, 
Profydents väntrum, Ekeby-
hovsvägen 1 (vid brandsta-
tionen). 

EVENEMANG

Kortspel 
Spela kort och drick kaffe 
tillsammans, varje måndag 
mellan kl 13-15. Pensionärer 
i alla åldrar välkomna. Träfflo-
kalen Kajutan, Pomonavägen 
2, Ekerö (Ekgården nb). 

Vandring
Kultur- och naturvandring, 
leds av Lars Gundberg och 
Ivar Danefjäll. Vandrings-
sträcka: Bergvik/Rastaborg/
Skytteholm/Bergvik. 23/9, 
samling kl 9.10 vid Bergviks-
vägen. Samarr: Ekerö-Munsö 
hembygdsförening / Frilufts-
främjandet. 

Film
”Den gröna cykeln”, regi: 
Haifaa Al Mansour, Saudiara-
bien/Tyskl. 2012. Medlems-
kort i Filmstudion berättigar 
till inträde till höstens samt-
liga filmer. Enstaka biljetter 
får ej säljas. 26/9 kl 19.30, 
Erskinesalen, Ekerö C.

Barnteater
”Lill-Zlatan och morbror 
raring” – om det underbara 
att ha vänner och svårighe-
ten att leka tre. Barn- och 
familjeföreställning från 4 
år. Biljettpris per barn: 60 kr. 
Vuxna fri(villig) entré. 28/9 
kl 14-17, Ölsta folkets hus, 

Solbergavägen 1, Färentuna. 
Arr: Ölsta folkets hus och 
park.

Konsthantverk
Lokala konstnärer och konst-
hantverkare visar och säljer 
sina alster i Hilleshög skola, 
vid Hilleshög kyrka. 28-29/9 
kl 12-16.

Sträckskådning
Stora mängder flyttfåglar 
passerar Ekebyhovsbacken, 
en del går ned för att 
födosöka före sin flytt till 
varmare länder. Ledare: Linus 
Brobacke. 28/9 kl 7, toppen 
av Ekebyhovsbacken. Arr: 
Mälaröarnas ornitologiska 
förening. 

Ekebyhovs slott
28 och 29/9: Bokbord. 
29/9 kl 14: Ekerö Royal Jazz. 
Kaféansvariga: Lions club, 
Färingsö. 5/10 kl 14: Salongs-
musik för violin och piano. So-
phia Kniberg, Andreas Trende. 
6/10 kl 14: Birkakören från 
Adelsö. Kaféansvariga: Klass 
5 A Sanduddens skola. 

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)

             FORTS PÅ SIDAN 38

REDAKTION 08-560 358 00, red@malaroarnasnyheter.se
Utgivningsplan och kontaktuppgifter annonsbokning se fullständig

inforuta sist i tidningen på vår ”Larmet-går-sida”.
www.malaroarnasnyheter.se
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Priserna gäller vecka 39 t o m söndag 29/9-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Skagenröra 
 Tappens egna.       

 Jfr pris 299:00/kg.      
 /hg 

 Rökta räkor 
 Hanssons.     Ishavet.   

 Jfr pris 129:00/kg.      

 /hg 

 Nyhet! Mer smak och arom 

 Cambozola Grand Noir 
 Engelmanns.       Jfr pris 249:00/kg.      

 Crème fraiche 
 Arla.   2 dl.     

 Jfr pris 37:50/kg.      

 2 för 

  

Vi isar upp 

skaldjursekan 

till veckoslutet och 

bullar upp lite extra 

med skaldjur och 

goda såser.

höstens höjdpunkt
skaldjur!

 Blåmusslor 
 Sverige.   Ca 1 kg.   I nät.   

 Jfr pris 39:00/kg.      

 /st 

 T ips- gratinera hummern med 

vårt goda parmesan-chilismör. 

 Färsk hummer 
 Canada.   Ca 500 g.   Färsk.   

 Jfr pris Ca 358:00/kg.      

 /st 

 /kg 

 /hg 

 Krabba 
 Irland.     Färsk i lösvikt.   



VILLOR / BOSTADSRÄTTER / FASTIGHETSBYRAN.SE

Accepterat pris 1 600 000 kr Avgift 3 322:-/mån (inkl värme, vatten, garage och kabel-TV) Boarea 56 kvm

Vån 2 av 2 Energiprestanda 135 kWh/kvm år Visas Sön 22/9 16.30-17.00 Mån 23/9 18.30-19.00

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

2:a Ekerö | Brf Bokskogen Gustavavägen 36

Accepterat pris 1 245 000 kr Rum 1 rum Boarea 18 kvm Tomt 2 834 kvm Ring för tidbokning

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Adelsö Granholmsstigen 46

Accepterat pris 1 295 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 45 kvm Tomt 2 722 kvm Byggt 1955

Visas Sön 22/9 14.30-15.00 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Adelsö Flittens Väg 14

Fast pris 4 590 000 kr Rum 5 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 153 kvm Tomt 1 001 kvm Byggt 2013

Visas Sön 22/9 15.00-16.00 Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Sandudden Sanduddsvägen 48-56

TRÄKVISTA | Planerna 
på det som kallas 
”Brunna handelsområde” 
väcker protester hos 
såväl Miljöpartiet som 
Folkpartiet. Lägg verksam-
heterna utanför tätbe-
byggt område, menar de.

Strax bakom Lidl i Träkvista 
ligger det obebyggda om-
råde som ägs av NCC samt 
Fastighets AB LE Lundbergs 
och nu håller på att detalj-
planeras. Enligt förslaget 
ska två tomter på samman-
lagt 16 000 kvadratmeter 
bebyggas med handels-
fastigheter. I tidigare ske-
den har det pratats om att 
Byggmax och Granngården 
ska etablera verksamheter 
på platsen.

Nu ligger ärendet ute för 
samråd och den 8 oktober 
är sista datum för att lämna 
synpunkter. 

När ärendet senast var uppe 
på kommunstyrelsens ar-
betsutskott reserverade 
både Folkpartiet och Miljö-
partiet sig mot förslaget.

– Vi tycker att det är en 
dålig placering för en så 
stor anläggning och helt 
tvärtemot hur man numera 
oftast lägger den här typen 
av anläggningar utanför tät-
bebyggt område. Enligt de 
framtidsvisioner som finns 

med bostadsbebyggelse 
runt omkring, kommer de 
här verksamheterna bli om-
gärdade av bostäder, säger 
Gunilla Lindberg (FP).

Istället föreslår hon i re-
servationen att fastigheter-
na byggs i Älvnäs grustag 
eller Brygga industriom-
råde. Hon vill dock poäng-
tera att hon tycker att tjäns-
temännen har gjort ett bra 
förslag utifrån uppdraget, 
då de sparat ett grönområde 
bakom tomterna för att be-
hålla något av den ”gröna 
kil” som tidigare löpte ge-
nom hela området.

Även Miljöpartiet hänvisar i 
sin reservation till att den typ 
av bebyggelse som planeras 
på platsen hör hemma i min-
dre centrala lägen och utom 
synhåll från bostadsbebyg-
gelse.

Alexander Fagerlund, 
planarkitekt på stadsarki-
tektkontoret, tycker att man 
kan se valet av placering ur 
flera olika perspektiv.

– Kommunikationsmäs-
sigt är det här ett bra läge. 
Det är också en fortsättning 
på den handelsetablering 
som redan finns i området. 
Att placera handeln utanför 
tätbebyggt område skapar 
ett kraftigt bilberoende, sä-
ger han och fortsätter:

– Det kan också bidra med 

liv och rörelse i ett bostads-
område på ett positivt sätt 
att placera handeln nära be-
byggelsen.

Han menar också att man 
har ansträngt sig i planar-
betet för att spara den mark 
som ligger norr om den ak-
tuella och klassar den som 
grönområde för att ge den 

ett starkt skydd mot fram-
tida bebyggelse.

– Vår avsikt är dessutom 
att ställa höga krav på ge-
staltningen. En omsorgsfull 
placering av byggnaderna 
har gjorts, samtidigt som 
vi med planbestämmelser 
bland annat säkerställer att 
byggnaderna ska uppföras 
med sadeltak och träfasad.

När denna tidning trycks 
har inga synpunkter kom-
mit in från angränsande 
fastigheters ägare eller an-
dra sakägare i ärendet. Ett 
samrådsmöte hålls dock 
den 23 september, detta 
nummers utgivningsda-
tum.

–Vi tar nu in alla synpunk-
ter, studerar dem och tar se-

dan ställning till hur vi går 
vidare. Om detaljplanepro-
cessen går vidare, är nästa 
skede i planprocessen gransk-
ning och då har man ytterli-
gare en chans att komma med 
synpunkter, förklarar Alex-
ander Fagerlund.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Protester mot planerad handelsplats

Bakom Lidl ligger det område som håller på att detaljplaneras. Två stora affärsfastigheter planeras, men flera politiska partier har reserverat sig mot 
förslaget.                                    Foto: Lo Bäcklinder
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

VILLOR / BOSTADSRÄTTER / FASTIGHETSBYRAN.SE

En av Älvnäs mest eftertraktade adresser, lugnt o skyddat läge invid Busviken. Egen strandlinje,
ogenerat läge o härlig glittrande sjökontakt. Stor brygga o två sjöstugor. Sorligt sydvästläge.

Accepterat pris 8 000 000 kr Rum 4 rum, varav 3-2 sovrum Boarea 183 kvm + 81 kvm Tomt 1 620 kvm
Byggt 1934 Visas Sön 29/9 13.00-14.00 Mån 30/9 18.00-19.00
Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Ekerö Älvnäs
Talgoxevägen 25

BESIKTIGAD

Accepterat pris 4 600 000 kr Rum 7 rum, varav 3-5 sovrum Boarea 191 kvm + 101 kvm Tomt 2 775 kvm
Byggt 1929 Energiprestanda 55 kWh/kvm år Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Nyckelby Nyckelbyvägen 4

BESIKTIGAD

Accepterat pris 7 200 000 kr Rum 7 rum, varav 5 sovrum Boarea 230 kvm + 40 kvm Tomt 1 042 kvm
Byggt 2011 Energiprestanda 8 kWh/kvm år Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Färingsö Stenhamra Strandvägen 23 B

Accepterat pris 3 695 000 kr Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 100 kvm + 94 kvm Tomt 1 514 kvm
Byggt 1965 Energiprestanda 117 kWh/kvm år Mäklare Pär Gunnarsson 070-509 25 45

Ekerö | Tappström Paradisvägen 14

BESIKTIGAD

Accepterat pris 2 450 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 110 kvm + 20 kvm Tomt 3 891 kvm
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Färingsö Svartsjö Svartsjö Djurgård 1

Accepterat pris 2 600 000 kr Rum 5 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 103 kvm + 106 kvm Tomt 2 827 kvm
Visas Sön 22/9 13.00-13.45 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Munsö Kungsljusvägen 2

Accepterat pris 1 900 000-2 500 000 kr Tomt 6 st tomter, ca 1 100 kvm/tomt
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Närlunda Ekerövägen/Solhemsvägen/Hästhagsvägen
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KOMMUNEN | Den 27 
augusti fattade trafik-
nämnden i landstinget 
beslut om att inleda 
förhandlingar med Ekerö 
kommun och övriga 
berörda om den pendelbåt 
som är tänkt att avlasta 
Ekerövägen vid bygget av 
Förbifart Stockholm.

Enligt beslutet ska förhand-
lingar snarast inledas med 
Ekerö kommun, Trafikverket 
och Stockholms stad om en 
pendelbåtslinje mellan Ekerö 
och Gamla stan.

– Med tanke på renoveringen 
av Slussen och att delar av 
Ekerövägen stängs av un-
der byggandet av Förbifart 
Stockholm är det nödvän-
digt att avlasta bussarna och 
tunnelbanan. Vi behöver 
utnyttja de vattenvägar som 

finns i Stockholm för snabba 
tvärförbindelser, säger Karl 
Henriksson (KD), trafik-
nämnden.

– Enligt Trafikverkets, 
Trafikförvaltningens och 
Ekerö kommuns planering, 
ska denna och andra mycket 
angelägna trimningsåtgärder 
reducera störningarna i tra-
fiken över Lindö, Lovö och 
Kärsö under den tid då de 
mest omfattande byggnads-

arbetena på Ekerövägen och 
Förbifart Stockholm genom-
förs, det vill säga från och 
med år 2015 med nuvarande 
planering, säger Leif Kåst-
hag, planeringssamordnare 
på kommunledningskonto-
ret.      

Enligt beslutet ska man 
också utreda vilka möjlig-
heter det finns till dispens 
gällande högre färdhastig-

het för att kunna göra resan 
snabbare. Denna och många 
andra frågor ska nu diskute-
ras.

– Det finns en modell för 
vad man ska studera för om-
råden i det fortsatta arbete, 
där sådana frågor som bland 
annat tidsåtgång och mil-
jövinster tas upp, säger Leif 
Kåsthag.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Förhandlingar om 
pendelbåtar inleds

Den pendelbåt som kommunen, Trafikverket och Stockholms stad nu ska börja förhandla kring är tänkt att 
angöra land i Tappströmskanalen på Ekerö och i Gamla stan i Stockholm.                                  Foto: Lo Bäcklinder

”Sådana frågor 
som bland annat 
tidsåtgång och mil-
jövinster tas upp”

SVARTSJÖ | Trafikanter på 
Färingsö har under senaste 
tiden drabbats av avspär-
rade vägbanor och trafik-
ljus. Många undrar vad som 
är på gång, men förhopp-
ningen om nya cykelbanor 
får ge vika för det faktum 
att den kommunala vatten- 
och avloppsanläggningen 
byggs ut. 

Som ett led i den nyligen fast-
ställda VA-planen och för att 
säkerställa dricksvattenkvali-
teten, bygger Ekerö kommun 
ut det kommunala vatten- 
och avloppsnätet ända till Vi-
färna/Korslöt.

– Under byggtiden kom-

mer det vara störningar i 
trafiken mellan Svartsjö och 
Vifärna/Korslöt. Informa-
tionstavlor kommer att sättas 
upp i området och fortlöpan-
de information om arbetet 
kommer att finnas på kom-
munens hemsida, berättar 
Mats Falås, kommunens VA- 
och renhållningschef.

Utbyggnaden beräknas bli 
klar under våren 2014 kom-
mer att och göra det möjligt 
för cirka 20 fastigheter att an-
sluta sig till den kommunala 
VA-anläggningen. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kommunens VA-arbete ger 
avspärrningar vid Svartsjö

De VA-arbeten som pågår mellan Svartsjö och Vifärna/Korslöt skapar 
hinder i trafiken med avstängda vägbanor och trafikljus. 

 Foto: Laila Westerberg

Ekerö Sol
DROP IN 06-23
ALLA DAGAR!Stå- och liggsolarium,

nya rör i alla rum

Sola fr.
30 kr

Ekerö Centrum - Tegelbruksvägen 1
ingång vid Always Fitness

TRÄNA

99kr
/mån

Just nu får du 100 kr rabatt 
när du börjar träna hos oss!

*

Klipp ut 
& ta med!

fr.

Värdecheck

Separat tjejdel

Kondition

Fria vikter

       PROGRAM:

    Måndag 13-16 Barnaktiviteter 

  på Barnens eget Bibliotek

19- 21 Öppen repetition med MÄMUS

Tisdag 19-21 Poesikväll med Tomas 

Tranströmers poesi
Onsdag 18.30 Veckomässa i  

Timmermannens kapell

19-22 Ungdomskväll med lokala band, 

elever från Kulturskolan och skolor i 

Stenhamra19-20.30 Framtidstänk om  

gudstjänsterTorsdag 19-21 Improv-Comedy 

med Lisa Östborn och  

Erik BroströmFredag 14-20 Vernissage:  

Gudrun Hagman och  

Barbara ÅbergLördag 14-16 Musikcafé med 

Körfrossa. Körtävling med 

lokala körer. Söndag 11-12.30 Fest- 

gudstjänst med barnkörer 

och extra allt. Dopfest!

18-20 Magiska Mozart. 

Avslutningskonsert med 

MÄMUS, Jonas och Tuva 

Dominique, Lennart 
Lundblad mfl. 
Mer information på 
www.svenskakyrkan.
se/faringso/ kulturveckan

Stenhamra Kulturvecka
— 23 - 29 september 2013 i Herman Palmsalen —
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Gemensam annons för Svenska kyrkan

Ekerö pastorat och Färingsö församling

Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero

Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING

SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Munsö kyrka 11.00

FOLKMUSIKGUDSTJÄNST
Lizen Anterud, Folkmusiker 
Ad Mundi, dirigent: Leif Asp 
Avtackning av CARINA EINARSON och 
ANN-BRITT LINDBERG
Kyrkkaffe i Församlingsgården

SÖNDAG 6 OKTOBER

Sammanlyst till Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA –  
KYRKOHERDEMOTTAGNING
 
EKERÖ FÖRSAMLING

ONSDAG 25 SEPTEMBER

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA 
Lizen Anterud, orgel: Helena Hansson

SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA 
Peter Strömmer, orgel: Helena Hansson
Ekebyhovskyrkan 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST 
Jonas Gräslund, Ekeröensemblen 
dirigent: Kerstin Baldwin
Middag (50:-) 18:00 Film: The Lady

ONSDAG 2 OKTOBER

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA
Jonas Gräslund, orgel: Helena Hansson

SÖNDAG 6 OKTOBER

Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA –  
KYRKOHERDEMOTTAGNING
se nedan
18.00 ”SÅNG !” 
Körsång, ensemblesång, solosång
Ekeröensemblen sjunger under lednng  
av Kerstin Baldwin 

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

ONSDAG 25 SEPTEMBER

Timmermannens kapell kl 18.30

VECKOMÄSSA
Lars Brattgård, Rickard Backlund orgel

SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Herman Palmsalen kl 11.00

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Lars Brattgård, Annika Becker, Birgitta 
Sommarbäck, Rickard Backlund, Barnkör, 
ungdomskör. Efteråt dopkaffe med tårta 
för alla som döpts under året

ONSDAG 2 OKTOBER

Timmermannens kapell kl 18.30

VECKOMÄSSA
Lars Brattgård, Rickard Backlund orgel

SÖNDAG 6 OKTOBER

Färentuna kyrka kl 11.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Tema att bygga broar. Yngve Göransson, 
Jonas Lundahl, ungdomsgruppen

LOVÖ FÖRSAMLING

SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Drottningholms slottskyrka 16.00

HÖGMÄSSA
Lizen Anterud, S:ta Birgitta ungdomskör, 
dirigent: Carina Olofson 
orgel: Leif Asp

SÖNDAG 6 OKTOBER

Sammanlyst till Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA – KYRKOHERDEMOTTAGNING

Kaffe, småprat och glada skratt

När höstmörket kommer kryper vi in i våra hem. Småpratet 
över häcken eller när man råkar träffa någon man bara kän-
ner lite grann, tystnar. Men fortfarande behöver vi ju den goda 

vardagsgemenskapen, träffpunkterna utan krav.
I Stenhamra har diakonen Birgitta Sommarbäck tillsammans med 

Karin Sandberg startat en sådan träffpunkt – ett ONSDAGSCAFÉ kl 
17.30-20.00 i Församlingsgården.

I Adelsö hembygdsgård finns sedan ett par år tillbaka träffpunk-
ten FLITIGA FINGRAR varannan tisdagseftermiddag. Idén kom från 
några handlingskraftiga damer, och här delar man ansvaret i en öppen 
gemenskap som träffas och trivs tillsammans. Vill man också känna 
arbetsgemenskap plockar man med sig ett handarbete av något slag.

På Munsö började man förra våren med KAFFESTUND i Försam-
lingsgården. I höst har man inte riktigt kunna bestämma tid – 
men tisdagen den 1 oktober 13.30-15.30 är det en första träff då 
alla som kommer får vara med och bestämma vilka dagar man 
vill träffas på i höst – och vilka som tar ansvar för att det blir en 
”Kaffestund” med kaffe.

I Ekebyhovskyrkan finns sedan flera år ett STICKCAFÉ där 
samvaron är viktigare än handarbetandet – men alla vi som hand-
arbetar vet att ibland gör ett handarbete småpratet ändå trevli-
gare.

Träffpunkter är viktiga – tillsammans formar vi dem!

KYRKRADION  

RADIO VIKING 101,4
varje lördag kl 12.00-13.00

21/9 Stenhamra kulturvecka

5/10 Ny kyrkoherde 
 i Ekerö pastorat, Intervju  med 
Peter Strömmer

“Smått och gott”
TISDAGAR 
Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15

MEDITATION enligt zazen metoden

Färentuna församlingshem 12.00

TISDAGSSOPPA

Ekebyhovskyrkan 19-20.30

24/9 STICKCAFÉ

Färentuna församlingshem kl 11.00

1/10 BIBELSTUDIUM
Yngve Göransson

Adelsö hembygdsgård 13.00-15.00

1/10 FLITIGA FINGRAR

Munsö församlingsgård 13.30-15.30

1/10 KAFFESTUND - då bestäms också dag 
och tid för kaffestunderna under hösten.

ONSDAGAR
Stenhamra församlingsgård 17.30-20.00

ONSDAGS CAFÉ
Birgitta Sommarbäck, Karin Sandberg

Stenhamra Herman Palmsalen 19.00

1/10 FILMVISNING
Vita Duken Stenhamra, tre filmkvällar i 
samarbete med fritidsgården och bibilote-
ket. Filmvisning i Herman Palmsalen , fika på 
Fritidsgården med samtal om filmen 

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 12.00 

SOPPLUNCH (40:-) 
12.45 ANDAKT - BÖN i kyrkan

Stenhamra församlngsgård kl 12.00

TORSDAGSSOPPA 

LÖRDAGAR
Kyrkornas Second Hand, Troxhammar

10.00-14.00 ÖPPET

 

KYRKOHERDE-
MOTTAGNING
Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA –  
KYRKOHERDEMOTTAGNING
biskop Eva 
Brunne, 
Peter 
Strömmer 
pastora-
tets övriga 
präster och 
diakoner, 
pastoratskör

Efter guds-
tjänsten: 
LUNCHBUFFÉ i Ekebyhovskyrkan 
(ingen anmälan)

10.15 avgår BUSS från Ekebyhovskyrkan till 
Ekerö kyrka samt direkt efter gudstjänsten 
tillbaka till Ekebyhovskyrkan.

VÄLKOMNA!

Tack för guldkornen i vardagen,
ett leende från någon vi möter, 
ett sms från en vän. En lugn 
stund med en kopp riktigt gott 
kaffe har gjort min dag. Tack.

PRELIMINÄRT 
VALRESULTAT
FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
VALDELTANGANDE; 12,6%
Arbetarpartiet Socialdemokraterna
42,61 % 7 mandat 
Kyrkans väl i Färingsö församling
5739  %  14 mandat

EKERÖ PASTORAT
VALDELTAGANDE 14,3% 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna
12,61 %  3 mandat 
Kyrkans Bästa i Stockholms stift
42,98  %  11 mandat
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 
(POSK) 
44,41 %  11 mandat
 

KONSERTER
SÖNDAG 6 OKTOBER
Stenhamra Herman Palmsalen kl 

15.00

KONSERT MED FÄRINGSÖ GOSPELKIDS
under ledning av Ancie Martinsson, 
Yngve Gäöransson

Ekerö kyrka 18.00

 ”SÅNG !” 
Körsång, ensemblesång, solosång
Ekeröensemblen sjunger under lednng  



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: 6 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

286KVM Ekerö Närlunda, Skäluddsvägen 1A

-MODERN CHARM I ÄLDRE STIL- Fantastiskt hus nära vattnet. Klassiska detaljer, snickarglädje 

och högklassiga materialval, samtidigt det moderna husets funktionalitet o finish. Stort läckert 

lantkök, vardagsrum, allrum, 3 bra sovrum. Läckert bad-/ relaxrum. Fin trädgård med växthus.

Typ: Villa Byggår: 2003  Boarea: 186 kvm 

Biarea: 100 kvm Rum: 5 Tomt: 960 kvm 

Energideklaration: 62 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 6 495 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

228KVM Ekerö Träkvista, Fantholmsvägen 10

-RYMLIG VILLA MED SJÖUTSIKT- Ljusa öppna ytor m kök o v-rum i öppen planlösning, tak 

öppet till nock. 4 sovrum o allrum. Kaklade badrum m hemma-spa, bastu. Altan ca 85 kvm 

m utomhusjaccuzzi. Bra läge ett stenkast fr Mälaren o badplats. Bergvärme, dubbelgarage.

Typ: Villa Byggår: 1998  Boarea: 200 kvm 

Biarea: 28 kvm Rum: 6 Tomt: 1 281 kvm 

Energideklaration: 87 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 4 775 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

166KVM Ekerö Älvnäs, Domherrevägen 27B

-HÄRLIG FAMILJEVILLA- i populära Älvnäs. Högt ogenerat läge m fin utsikt. Mysig öppen 

planlösning mellan kök o v-rum m detaljer som braskamin, ryggåstak o 2 balkonger. Master be-

droom m walk in closet på övre plan o 2 sovrum samt allrum på nedre plan. Nära buss o bad!

Typ: Villa Byggår: 2005  Boarea: 122 kvm 

Biarea: 44 kvm Rum: 4 Tomt: 1 055 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

143KVM Ekerö Väsby, Ängskornsvägen 5

-VÄLPLANERAT I VILLAIDYLLEN- Fin 1,5 plans villa m härligt lättskött o lekvänlig tomt i 

perfekt söderläge. Nyrenoverat kök, 2 kaklade duschrum. Stort vardagsrum m utgång till trä- 

däckad altan. 3-4 sovrum. Garage m separat förrådsdel. Nära dagis, skola o buss. Besiktigad.

Typ: Villa Byggår: 1973  Boarea: 143 kvm 

Rum: 6 Tomt: 1 018 kvm 

Energideklaration: 130 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@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: 8 000 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

309KVM Färingsö Troxhammar, Ekebylundsvägen 2

-MODERNT VID GOLFBANA- Fantastiskt villa m stilren arkitektur, hög standard o exklusiva 

materialval. Härligt ljusflöde, högt i tak o många smakfulla detaljer. 7 rok varav 5 sovrum. Vack-

ert läge m vidsträckt utsikt över golfbana. Fint anlagd trädgård, barnvänligt. Dubbelcarport.

Typ: Villa Byggår: 2000  Boarea: 242 kvm 

Biarea: 67 kvm Rum: 7 Tomt: 2 532 kvm 

Energideklaration: 58 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 5 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

125KVM Ekerö Lundhagen, Oa-Vägen 17

-SJÖUTSIKT & DEL I BRYGGA- Ett mycket fint läge har detta trevliga enplanshus i Lundhagen. 

Plan fin södervänd trädgårdstomt med inglasat uterum och dubbelgarage. Bergvärme. Del i 

strandtomt med brygga, båtplats och badmöjligheter. Nära till skola, dagis och buss.

Typ: Villa Byggår: 1969  Boarea: 125 kvm 

Rum: 5 Tomt: 1 082 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 4 895 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

271KVM Ekerö Lundhagen, Jungfrusundsvägen 63

-REPRESENTATIV VILLA- m högt fritt läge o sjöutsikt i direkt söderläge. Vardagsrum m öppen 

spis i öppen planlösning mot modernt kök  tot ca 90 kvm, 5 sovrum, Relaxavd m bastu. Nytt 

badrum från 2011. Stor balkong m sjöutsikt, 40 kvm. Garage i huset + carport.

Typ: Villa Byggår: 1976  Boarea: 199 kvm 

Biarea: 72 kvm Rum: 6 Tomt: 1 526 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 750 000 kr 

Visning:  

141KVM Ekerö Närlunda, Rådjursvägen 7

-FEM SOVRUM- Välkommen till detta renoverade, fräscha kedjehus i barnvänligt lugnt område! 

Bra sällskapsytor, kök i vitt med rostfria vitvaror, stor matplats och snygga detaljer. Helkaklat 

badrum med bubbelbadkar. Grönskande uteplatser på både fram- och baksida. Besiktigad!

Typ: Villa Byggår: 1967  Boarea: 136 kvm 

Biarea: 5 kvm Rum: 6 Tomt: 447 kvm 

Energideklaration:  kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se



Ekerövägen 82     178 37 Ekerö     Telefon: 08-56032840     ekero@maklarringen.se 

No.1Ekerö

Hos oss får du inte bara en engagerad och kunnig mäklare som vet allt om Ekerö – du får  
tillgång till nio medarbetares samlade kompetens och breda kontaktnät. T.o.m. 2013-10-31 
ingår flygfoto med panorama-effekt om du säljer med oss. Kontakta oss - vi erbjuder alltid  
lite mer.

Nu lyfter vi mäklartjänsten
mot nya höjder! 



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: 2 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

144KVM Ekerö Adelsö, Lilla Karlslund 1

-FANTASTISK SJÖUTSIKT- 1-plansvilla med högt s/v läge läge! 4 rok m stort sällskapsrum, tak 

i nock o  vitputsad öppenspis. Loft med sovplatser för gäster. Golvvärme i hela huset. Under-

bar veranda med utomhuskök o utsikt över Mälaren. Nära till båtplats. Förberett för garage.

Typ: Villa Byggår: 1989  Boarea: 144 kvm 

Rum: 4 Tomt: 1 874 kvm 

Energideklaration: 169 kWh/kvm/år

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 825 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

152KVM Färingsö Ölsta, Ölstavägen 110

-VIDSTRÄCKT UTSIKT- över vackert naturlandskap. Trevlig villa om 5 rok. Låga driftskost-

nader, bergvärme. Kakelugn o burspråk i sällskapsdel. Trädgårdstomt i två etage med stor 

plan o lekvänlig yta. Stor altan. Gästhus, förråd + dubbelcarport m två isolerade förråd.

Typ: Villa Byggår: 1988  Boarea: 152 kvm 

Biarea: 16 kvm Rum: 5 Tomt: 1 865 kvm 

Energideklaration: 50 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 6 495 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

194KVM Ekerö Skärvik,  Solrosvägen 14

-SJÖNÄRA MED BÅTPLATS- Stort härligt familjehus med modern öppen planlösning, ryggås-

tak, fint ljusflöde och sjöutsikt. Plan lekvänlig trädgårdstomt med perfekt solläge. Del i brygga 

med båtplats och badmöjligheter. Nära skolor, kommunikationer och naturområde. 

Typ: Villa Byggår: 1999  Boarea: 194 kvm 

Biarea: 28 kvm Rum: 6 Tomt: 1 007 kvm 

Energideklaration: Beställd.

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

72KVM Färingsö Väntholmen, Storhagsvägen 10

-STRÅLANDE MÄLARUTSIKT- Fin stuga med bra standard endast 35 min från Bromma. Högt 

och fritt läge med fantastisk sjövy. Underbar södervänd tomt i idylliskt område med både 

permanent och fritidsboende. Del i badbrygga. Båtplats ingår. Besiktigad.

Typ: Fritidshus Byggår: 1961 Boarea: 72 kvm 

Rum: 3 Tomt: 2 555 kvm 

Energideklaration: Behövs ej.

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se



12  nyheter | 

KOMMUNEN | Personal 
och föräldrar till barn på 
resursskolan Klöverskolan 
upprörs över planerna på 
att verksamheten ska flytta 
till lokaler i Träkvista skola 
till hösten 2014. 

Klöverskolan är en resurssko-
la för barn med neuropsykia-
triska funktionsnedsättning-
ar eller liknande svårigheter. 
Verksamheten bedrivs i en 
villa i Väsbyområdet, avskild 
från annan skolmiljö. I dags-
läget har skolan tolv elever.

Grunden till beslutet att 
flytta Klöverskolans verk-
samhet till Träkvista skola 
handlar om arbetet ”för en 
ökad inkludering och att i 
det perspektivet stärka varje 
enskild elev att nå kunskaps-
kraven och få den undervis-
ning den har rätt till”. Lokaler 
ska skapas för Klöverskolans 
elever så att de kan ha ett 
mindre sammanhang i den 
utsträckning som de behö-
ver, men också att man finns 
i anslutning till en ”reguljär” 
skolmiljö.

– Vi tyckte att det fanns 
en poäng i att ha Klöversko-
lan i anslutning till en vanlig 
grundskola för att underlätta 
inkluderingen, säger Anders 
Anagrius, nämndansvarig för 
barn- och ungdomsnämnden 
i kommunen.

Eleverna på Klöverskolan har 
idag redan en viss kontakt 
med Träkvista skola då de 
har gymnastik och slöjd där. 
Personalen på Klöverskolan 
berättar att deras elever blir 
stressade av att gå till Trä-
kvista skola under idrott och 
slöjd. De säger också att Klö-
verskolans litenhet och in-
tima atmosfär blivit en trygg 
plats för eleverna där de kan 
bygga upp en inre trygghet 
och tro på sig själv. 

Inom skolverksamhet talar 
man ofta om ”inkludering” 
respektive ”exkludering”. 
Tyngdpunkten är att barn 
mår bra av att vara tillsam-
mans med andra barn istället 
för att exkluderas.

– Det är därför vi har sär-
skolan i Ekebyhovskolan och 
vill ha dem så integrerade 
som möjligt, säger Anders 
Anagrius.

Personalen på Klöverskolan 
har bett om att få stå för sina 
uttalanden som en grupp. 

– Eleverna har kommit hit 
till stor del för att de inte kla-
rat av stora klasser och mäng-
den elever på rasterna i stora 
skolor, förklarar personalen 
på Klöverskolan.

De tycker att det är en bra 
idé att en inkluderad verk-
samhet finns på Träkvista 
skola och att det bör finnas en 
sådan på varje skola. 

Däremot menar de att även 
en mindre skola som Klöver-
skolan behövs idag. Persona-
len förklarar att om ett barn 
har autistiska drag som As-
pergers syndrom till exem-
pel, då har detta barnet ingen 
nytta av att se hur andra barn 
gör. Det här barnet tar inte in 

yttre intryck på samma sätt 
som andra barn. Barn med 
ADHD kan däremot lära sig 
av andra, men de kan också 
triggas av andra barn. 

– Det är säkert så att en del 
av eleverna på Klöverskolan 
behöver ha ett mindre sam-
manhang, också på raster. Jag 
är fullkomligt övertygad om 
att det går att organisera. Men 
jag förstår också att det här är 
en omställning för persona-
len och för barnen, det måste 
man ha respekt för. Men jag 
tror att om man ska ha skola, 
måste man också finnas i en 
skolmiljö. Det är min absolu-
ta övertygelse, säger Anders 
Anagrius.

Autism- och aspergerför-
bundets ordförande Eva 
Nordin-Olson säger så här 
om inkludering:

– I Sverige finns en stark 
strävan mot inkludering. 
Man vill så gärna tro att det 
som fungerar för kanske 95 
procent av eleverna, fung-
erar för alla. Men det gör det 
inte, vilket vår skolenkät från 
i våras tydligt visar. För en del 
elever med autismspektrum-
tillstånd är resursskolan en 
förutsättning för en funge-
rande skolgång. Deras behov 
av stöd kan inte tillgodoses 
inom den vanliga skolan.

Riksförbundet Attention är 
en intresseorganisation för 
personer med neuropsykia-
triska funktionsnedsättning-
ar (NPF) såsom ADHD, As-
pergers syndrom, Tourettes 
syndrom, språkstörningar 
och OCD (tvångssyndrom). 

– Vi är inte negativa till in-
kludering och för det stora 
flertalet tror vi inte att resurs-
skolor är en bra lösning. Dä-
remot ser vi att det för vissa 
elever har varit en helt nöd-
vändig lösning. Det kommer 
alltid att finnas barn som inte 
kan vara i en vanlig skola och 
de ska naturligtvis inte be-
höva vara det, säger Anna 
Norrman, riksförbundet At-
tention.

Mikael Caiman Larsson är 
produktionschef för barn och 
utbildning i kommunen.

– Det finn ingen besparing 
i flytten. Flytten innebär att 
Klöverskolans grupp flyttas 
över till Träkvista skola och 
in i, för gruppen, specialin-
redda lokaler. Gruppen ska 
således inte lösas upp, så som  
sker och omskrivs i grann-
kommunerna. Centralt i den 
här frågan är att vi ser vinster 
för våra särskilda undervis-
ningsgrupper och framförallt 

för barnen i att vara placerade 
i anslutning till konventio-
nella skolor och därmed ha 
samma möjligheter som an-
dra barn. 

Personalen på Klöversko-
lan poängterar vikten av den 
omgivande miljön. Många 
av deras elever har låg social 
kompetens som kan leda till 
att barnen hamnar i besvärli-
ga situationen med varandra 
och även då med andra barn. 
Vissa kan även bli kraftigt ut-
åtagerande i trängda situatio-
ner, vilket då även kan drabba 
Träkvistaskolans elever, be-
rättar personalen.

– Störningsmomentet kan 
man både bygga bort och 
organisera bort. Raster kan 
man schemalägga så att man 
skapar en lugn tillvaro för 
dessa elever. Det är klart att 
det under ett övergångskede 
kommer att ske mycket an-
passningsarbete, men med 
personalgruppens kompe-
tens, med de förutsättningar 
som finns på Träkvista skola 
med en bra skolledning, bra 
personal och specialritade lo-
kaler, är jag fullt förvissad om 
att förutsättningarna är jät-
tegoda, säger Mikael Caiman 
Larsson.

Planerna på att flytta Klöver-
skolans verksamhet till Trä-
kvista, kom till redan 2008.  
Trots detta har personalen  
inte informerats eller ”in-
kluderats” i diskussionerna 
nämnvärt och de från kom-
munen som har med besluts-
processen att göra, har inte 
ens besökt verksamheten.

– Dialog om detta fördes 
med produktionsledningen 
och skolledningen redan för 
flera år sedan. Dialog med 
verksamheten har i anslut-
ning till det också förts av 
skolledningen. Däremot har 
inte jag eller produktions-
ledningen haft någon dialog 
direkt med verksamheten, 
säger Anders Anagrius.

– Dialogen har funnits 
mellan mig, produktionen 
och nämndkontoret, men ef-
tersom lokalfrågan inte varit 
löst tidigare så har den inte 
aktualiserats ordenligt förrän 
nu när vi ser att nybyggna-
tionen kommer att ske, säger 
Träkvista skolas rektor Lena 
Heetveld.

Föräldrar till barnen i Klö-
verskolan informerades 
först nu i september må-
nad. De mottog ett brev om 
föräldramöte kring flytten. 
Brevet från kommunen är 
daterat den 27 juni men pos-
tades först två och en halv 

månad senare den 9 septem-
ber. 

Föräldramötet skedde den 
16 september. På mötet när-
varade Birgit Lundberg från 
resursteamet och rektorn för 
Träkvista skola. De föräldrar 
som vi intervjuat, utom en, 
har bett om att få vara ano-
nyma. En förälder berättar:

– De hade inte några svar 
på hur lokalerna skulle ut-
formas eller hur planeringen 
var, då den inte var klar. De 
kunde inte frambringa be-
slutsunderlaget och inte hel-
ler ge några konkreta svar alls 
på hur detta skulle förbättra 
för barnen. 

Birgit Lundberg är chef för 
resursteamet.

–Verksamheten flyttas i sin 
helhet och uppdraget är det-
samma. I och med överflytt-
ningen till en normal skol-
miljö ser jag många fördelar 
för eleverna och verksamhe-
ten som helhet, inte minst 
för personalen. Eleverna 
får möjlighet att vara bland 
andra elever utifrån sina 
förutsättningar i en normal 
skolmiljö vilket underlättar 
socialiseringsprocessen. För 
undervisningen får eleverna 
tillgång till skolans ämnes-
specifika salar och skolbiblio-
tek. Elevhälsan blir tillgänglig 
på samma sätt som för alla 
andra elever i skolan. Att 
verksamheten är samlokali-
serad med den övriga skol-
verksamheten på Träkvista 
underlättar.

Personalen på Klöverskolan 
berättar att man redan idag 
har tillgång till de lokaler 
man har behov av. Vad beträf-
far biblioteket, väljer man att 
gå till det bibliotek som ligger 
i Ekerö centrum på tider då 
man vet att det är få besökare 
där. Personalen anser det inte 
försvarbart att flytta tillbaka 
barnen till ett stort samman-
hang igen. Många har flyttat 
sina barn från den ”stora sko-
lan”, just för fördelarna med 
Klöverskolans ”litenhet”. 

– När min son gick på dagis 
kunde jag inte sköta mitt ar-
bete eftersom det inte fung-
erade på dagis. När han skulle 
börja skolan pratade jag med 
resursteamet om Klöversko-
lan. Jag fick beskedet att de 
inte tog in barn så tidigt som 
i sexårsverksamheten, men 
de sa att ”kvarstår problemet 
om ett år, kan vi diskutera sa-
ken”. Då undrade jag hur pass 
kompetenta de är på resurs-
teamet om de tror att ADHD 
växer bort på ett år, berättar 
en förälder. 

Sonen hade fått sin AD-
HD-diagnos ställd då han var 

fem år. Med stöd från BUP 
fick sonen plats på Klöver-
skolan. Personalen där såg 
det tvärtemot resursteamets 
uppfattning, som mycket po-
sitivt att sonen kom till dem 
så tidigt. 

Nämnden för barn- och ung-
dom tog upp planerna om 
flytten den 11 september. 
Lena Gerby (M) är ordföran-
de i nämnden.

– Jag tycker att vi kände oss 
ganska lugna i arbetsutskot-
tet då vi diskuterade detta. 
Jag är inte specialist på hur 
man ska gå till väga, men 
de ska få sin egen paviljong 
och de ska absolut inte bara 
slängas ut i skolan. Det är ju 
inte heller planen. Jag tror att 
det är lite okunskap från dem 
som är oroliga och man vill 
naturligtvis värna om de här 
barnen, säger Lena Gerby.

Personalen på Klöversko-
lan har mellan 10 till 20 års 
erfarenhet av arbete med 
barn med neuropsykiatris-
ka funktionsnedsättningar. 
Personalen går också fortlö-
pande interna kurser. Jimmy 
Sjöblom, vars son har gått 
på Klöverskolan, vittnar om 
personalens insatser: 

– Min son har gått från 
att inte ha kunnat hantera 
impulser alls till att göra 
medvetna val, från att inte 
haft koll på sociala regler, till 
att vara efterfrågad av både 
yngre, jämnåriga och äldre. 
Den personliga utveck-
lingen kan du inte skapa om 
du försöker att konformera. 
Det andra som kanske är än 
mer viktigt är att han har fått 
hjälp med att se sin ADHD 
som en tillgång. Klöversko-
lans personal är unikt duk-
tiga på arbetet de utför när 
de får arbetsro. Pedagogerna 
hjälper dessa barn att finsli-
pa fördelarna, de hjälper till 
att plocka fram de tillgångar 
som finns i de olika tillstån-
den, säger Jimmy Sjöblom 
och fortsätter:

– Att flytta verksamheten 
från sin lugna miljö där ar-
betsro finns, ser jag som 
kapitalförstöring. Det här 
är givetvis inte något uttalat 
syfte att förstöra kommu-
nalt kapital, det är snarare 
frågan om okunnighet.  Här 
uppstår ett antal moraliska 
spörsmål. De tjänstemän 
och ytterst beslutande poli-
tiker som sitter i nämnden, 
behöver ställa sig frågan: 
har jag tonåringar som går 
på den skola dit dessa barn 
ska flyttas? För deras stu-
dieresultat kommer att på-
verkas. Nu plötsligt kom-
mer en störande grupp, för 
det är det ofta, och de kom-
mer att påverka de övriga 

eleverna negativt, avslutar 
Jimmy Sjöblom.

Anders Anagrius på nämnde-
kontoret, ger en annan bild av 
inkludering.

– På flera andra håll fung-
erar det att elever som har 
ett behov av mindre sam-
manhang, finns i anslutning 
till en vanlig skola. Det är väl 
snarare så att den här stigma-
tiseringen växer med avstån-
det från en vanlig skola. Må-
let är också att de här eleverna 
ska kunna fungera så långt 
som möjligt i en vanlig klass. 
Har man tillräcklig kompe-
tens och stöd runt omkring 
så fungerar det här alldeles 
utmärkt. Det är min erfaren-
het. Nu har jag i och för sig 
inte alltid ”stått ute på gol-
vet” i de här sammanhangen, 
det får jag erkänna. Men jag 
har sett andra sammanhang 
där det har fungerat väl, säger 
Anders Anagrius.

Socialnämndens individut-
skottts ordförande Christina 
Blom Andersson (KD) säger 
så här om planerna:

– Jag känner jag mig orolig 
för att de här barnen ham-
nar i ett utanförskap på den 
stora skolan. De kan bli väl-
digt utsatta, framförallt när 
man ser deras annorlunda 
beteende. Då kommer de 
här barnen så småningom 
till oss på social-nämnden. 
Det kan i sin tur leda till 
placeringar utanför kom-
munen. Vi ska kunna klara 
av barn med särskilda behov 
i vår egen kommun. Vi har 
kompetens, bland annat på 
Klöverskolan. 

Mikael Caiman Larsson sä-
ger så här om oron för flytten:

– Skulle det handla om 
att barnen skulle ingå i den 
konventionella skolorgani-
sationen, då skulle jag verk-
ligen förstå oron. Men här 
sker endast en förflyttning 
till Träkvista skola i linje med 
hur det ser ut i hela organisa-
tionen, där de särskilda un-
dervisningsgrupperna ligger 
integrerade i anslutning till 
konventionella skollokarer. 
Vi har särskolan på Ekeby-
hovskolan, språkspåret Sma-
ragden på Närlundaskolan 
och Studion i anslutning till 
Uppgårdskolan.

Föräldrarna har skapat en-
Facebookgrupp och ska för-
söka hindra att beslut drivs 
igenom.

– Vi föräldrar kommer inte 
att låta detta passera. Vi kom-
mer att protestera på alla sätt 
vi kan och hoppas få med oss 
så många av Ekerö kommuns 
invånare som möjligt, säger 
en förälder.

Föräldrarna har kallats till 
ytterligare ett möte med Lena 
Heetveld, Anders Anagrius 
och Mikael Caiman Larsson. 
Mötet sker då denna tidning 
redan gått i tryck. MN följer 
upp i efterhand.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Plan att flytta resursskola upprör

”Eleverna har 
kommit hit till 
stor del för att 
de inte klarat av 
stora klasser och 
mängden elever 
på rasterna.”

”Har man 
tillräcklig 
kompetens och 
stöd runt omkring 
så fungerar det 
här alldeles 
utmärkt.”

”Då undrade jag 
hur pass 
kompetenta de är 
på resursteamet 
om de tror att 
ADHD växer bort 
på ett år.”

”... de ska få sin 
egen paviljong och 
de ska absolut 
inte bara slängas 
ut i skolan.”



Toppskick! Högt
skyddat läge med
Mälarutsikt.

Pris 5.990.000 / bud Kvm 168
Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22

GÄLLSTAÖ - BOKVÄGEN 7C

Energiprestanda 81 kWh/m², år

Ekerömäklaren
med nöjdare kunder!
Säljtankar? Låt oss hjälpa er vidare...
Vi är väl förtrogna med hur ni får maximalt betalt för er bostad.
Vi letar bl a aktivt köpare även i Bromma och Innerstan.
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer...

Välkommen att bli nöjd du också!

Vackert SV-läge. utsikt mot
Mälaren. Kom. V/A betalt.
Bebyggt med fritidshus.

Accepterat pris 2.600.000 kr
Kvm 50 Tomt 1.776
Visas Ring för info
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ NÄRLUNDA
BERGSVÄGEN 6

Rymlig villa på vacker hörntomt. Barnvänligt läge.
Accepterat pris 2.990.000 kr Kvm 181+27 
Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ NÄRLUNDA - VÄXTHUSVÄGEN 22

Energiprestanda 36 kWh/m², år

Gedigen villa i
eftersökt läge.
Lugnt & ogenerat.

Accepterat pris 4.290.000 kr Kvm 328
Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22

FÄRINGSÖ STENHAMRA - GUDMUNDVÄGEN 15

Energiprestanda 80 kWh/m², år

Välplanerad, trivsam villa by. 2002. Lugnt lantligt läge.
Accepterat pris 1.975.000 kr Kvm 69 Tomt 4.782 kvm
Visas Vänligen ring för information 
Ekerö 08-560 304 22

ADELSÖ - SKOGSTORPS TOMTVÄG 8

Yteffektivt, barnvänligt. 4-5 sovr. Nära skola, dagis, butik
Accepterat pris 2.280.000 kr  Kvm 140
Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22

FÄRINGSÖ STENHAMRA - KLEVBERGSVÄGEN 69

Energiprestanda 125 kWh/m², år

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

EKERÖ NÄRLUNDA
SLÄNTVÄGEN -
TOMT MED MÄLARLÄGE!

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

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

www.husmanhagberg.se



Alla kan rädda liv!
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av 
plötsligt hjärtstopp. Någon av dem kan vara 
en familjemedlem, arbetskamrat eller granne.

Situationen är dramatisk och kräver snabba 
åtgärder av dem som befinner sig i närheten. 
Varje minut räknas! 

Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en gratis 
2 timmars kurs i Hjärt-lungräddning (HLR) 
inkluderande demonstration med hjärtstartare.

Du kan välja på ett av dessa kurstillfällen:

Vuxen HLR: 3/10, 16/10, 7/11 & 19/11
Barn HLR: 8/10, 29/10, 5/11 & 3/12

PLATS: Brandstationen Tappström, 
 entré mittemot Vårdcentralen
TIDER: 19.00 - 21.00

Anmälan kan ske per e-post: 
matswiden@hotmail.com
lars.samuelsson@laketrading.se
För ytterligare info ring: 073-525 19 41

Ekerö Civilförsvarsförening 
hälsar dig välkommen!

 

Har du något du vill 
diskutera med oss? 

Välkommen på middag! 
Du kan ta upp vad du vill som handlar 

om framtiden i Ekerö. 
Vi har plats för fyra gäster runt bordet 

den 29 september kl 18. 
Ring eller skicka ett sms om du vill komma. 

070-582 41 32 
Hör också gärna av dig om du är intresserad, men inte 
kan denna gång, vi kommer att fortsätta under hösten.

MIDDAG med MP

14  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Kyrkovalet 
den 15 september lockade 
drygt 2 000 mälaröbor till 
vallokalerna. Tre tomma 
stolar i Färingsö, ett gott 
valdeltagande över lag och 
några förskjutna mandat 
kunde konstateras efter en 
intensiv valdag.

Den stora förändringen i årets 
kyrkoval är att kyrkofullmäk-
tige inte längre väljer ett kyr-
koråd för varje församling, 
utan att ett centralt råd styr i 
varje pastorat. I Ekerö pasto-
rat innebär det att de tre för-
samlingarna: Ekerö, Adelsö/
Munsö och Lovö inte längre 
har egna styrande råd, utan 
styrs centralt. 

– I församlingarna ska man 
sedan skapa församlingsråd, 
som organiserar den lokala 
gudstjänst verksamheten. 
Dessa utses inte via val utan 
mer som den gamla kyrk-
stämman. Församlingarna 
har stor frihet och kan göra 
som det bäst passar dem, 
berättar Torbjörn Alm, val-
nämndens ordförande i Ekerö 
pastorat.

Som tidigare är det dock de 
25 kyrkofullmäktigemed-
lemmarna som är den lokala 
kyrkans ”riksdag”. I Ekerös 

fall blev det frågan om för-
skjutning av ett mandat från 
”Partipolitiskt obundna” 
till ”Kyrkans bästa” så att de 
båda grupperna numera har 
11 mandat var. De resterande 
tre mandaten innehas av So-
cialdemokraterna.

I Färingsö församling, som 
även är ett eget pastorat, gick 
den lokala gruppen ”Kyrkans 
väl” tillbaka ett par procent-
enheter från 62,48 vid valet 
2009 till 57,39 i år, till för-
mån för Socialdemokraterna. 

Mandatfördelningen är nu 14 
för Kyrkans väl och 11 för So-
cialdemokraterna.

– Den stora skillnaden för 
Färingsö församling är att 
eftersom vi fått ett ökat an-
tal mandat på grund av fler 
röstberättigade, räckte inte 
antalet namn på valsedeln 
till för Socialdemokraterna. 
Det innebär att tre stolar står 
tomma som det ser ut nu, be-
rättar Christian Appelsved, 
informatör Färingsö försam-
ling.

Han tror dock att fullmäk-

tige ska hitta en lösning på 
detta under sitt konstitueran-
de möte i november.

Både i Ekerö och i Färingsö 
pastorat mäter sig valdelta-
gandet väl med riksgenom-
snittet. Ekerös, som ligger 
förhållandevis högt, hade gått 
ned något från 15,2 till 14,3 
och på Färingsö hade det ökat 
från 11,7 till 12,6.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tre tomma stolar i Färingsö 
efter kyrkofullmäktigevalet BOLLNÄS | Den första 

september togs det andra 
steget till att bilda ett 
nationellt nätverk för lokala 
partier i Sverige. Steget togs 
på hotell Scandic i Bollnäs 
vid ett nationellt möte med  
30 representanter för 12 
lokala partier. Öpartiet från 
Mälaröarna var ett av de del-
tagande partierna.

– Syftet med nätverket är att 
stärka den lokala demokratin 
och den växande skaran av lo-
kala partier. Forskningen visar 
att nya partier ofta uppstår när 
etablerade partier misslyckas 
med att fungera som kanaler 
mellan väljare och politiska 
beslutsfattare, säger Ylva For-
slid och Desirée Björk, Öpar-
tiet i ett pressmeddelande.

På mötet den 1 september 
valdes en interrimsstyrelse. 
Uppdraget till interrimssty-
relsen är att tar fram förslag 

på värdegrund, sakfrågor att 
driva och skapa en plattform 
för erfarenhets- och kompe-
tensutbyte mellan de lokala 
partierna i Sverige. Till nästa 
träff i mars är uppdraget att 
öka antalet lokala partier som 
samverkar. 

De partier som deltog på 
mötet var förutom Öpartiet, 
Bollnäspartiet, Drevviken-
partiet i Huddinge kommun, 
Knivsta.nu, Malung-Sälen-
partiet, Morapartiet, Roslags-
partiet i Österåkers kommun, 
Sandviken – Ny ordning, So-
cialaradikala demokraterna 
i Ljusdal, Sorundanet i Ny-
näshamns kommun, Tulling-
epartiet i Botkyrka kommun 
och Vägen till livskvalitet.

Det finns lokala partier i 
mer än hälften av Sveriges 290 
kommuner. 

Nytt nationellt nätverk 
för lokala politiska partier

EKERÖ | Den 1 januari 2014 
tillträder Ekerö bostäders 
nya VD Mats Viker.

– Efter en lång och gedigen 
rekryteringsprocess är jag 
mycket nöjd över att presen-
tera Mats Viker som ny VD. 
Mats har en gedigen bak-
grund inom fastighetsbran-

schen och en stark entrepre-
nörsanda, säger Ingemar 
Hertz, styrelseordförande i 
Ekerö bostäder.

Mats Viker kommer när-
mast från Praktikertjänst 
fastighets AB, där han arbetat 
som VD.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ekerö bostäder får ny VD

I Ekebyhovskyrkan mötte representanter för de olika grupperna som kandiderat till kyrkofullmäktige väljarna 
med valsedlar.            Foto: Ove Westerberg



Höstens nyheter har kommit till Ekerö Centrum. Vi har maten för varje tillfälle, 

kläder och skor för alla sorters höstväder, inredning, hobbyartiklar mm. 

Det är bekvämt att ta sig hit med både bil, buss och båt. Vi syns i Ekerö 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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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 – Dam, herr & barn I Optiker I Polis I Post I Skor I Sport I Systembolag I Tobak/ATG

HÖSTNYHETER
I Ekerö Centrum hittar du allt som hör hösten till!



1   nyheter | 

KOMMUNEN | Ekerö-
moderaterna har utsett 
Adam Reuterskiöld som 
kandidat till posten som 
kommunstyrelsens ordfö-
rande. Adam Reuterskiöld 
har rötter på Ekerö flera 
generationer bakåt.  

– Vi har gjort en gedigen re-
search och har arbetat med 
detta sedan i november, be-
rättar Ingemar Hertz, Ekerö-
moderaternas ordförande.

Han har tillsammans med 
Ekerömoderaterna Lena Ger-
by och Uma Ormont, inter-
vjuat sju personer i olika steg. 

– Före det att vi föreslog 
Adam Reuterskiöld för full-
mäktigegruppen i ett sam-
rådsförfarande, samman-
kallade jag alla ordföranden 
i alliansen och de stöttade 
helhjärtat vår kandidatur. 
Även fullmäktigegruppen 
var enhällig, berättar Ingemar 
Hertz.

Adam Reuterskiöld är 47 
år och utbildad civilekonom. 
Efter studierna började han 
att arbeta på Ericsson och ar-
betade då med internationell 
marknadsföring och försälj-
ning. 

Han är trebarnsfar i åldrarna 
13, 15 och 18 år. När barnen var 
små arbetade han utomlands 
i flera asiatiska länder.

I slutet på 90-talet flyttade 
de hem och Adam tog över 
släktgården Stafsund på 
Ekerö. Han har drivit gården 
sedan år 2000 och sadlade 
om till lantbrukare 2002.
– Jag har haft kontakt med 
lantbruk hela tiden i och 
med min anknytning till 
gården, men jag ville först 
se mig om i världen och ar-
beta lite grann med annat. 
Jag hade möjligheten att få 
en bra anställning på Erics-
son som gjorde att jag kunde 
göra det. Efter tio år tänkte 
jag att nu vore det kul att 
göra något annat, berättar 
Adam Reuterskiöld.

Det blev  generationsby-
te på Stafsund 2000 och 
Adam Reuterskiöld bör-
jade med att köpa en begag-
nad traktor, en harv och en 
plog. Han har allt eftersom 
utökat och idag har han 
spannmålsodling, köttdjur, 
djurhållning och hyr också 
ut stall och bostäder.

Adam Reuterskiöld har va-
rit engagerad i kommunpo-
litiken sedan 2005. Han har 
suttit i miljönämnden, bygg-
nadsnämnden och i kom-
munfullmäktige ett antal år, 
där han även varit andre vice 
ordförande. Nu är han ordfö-
rande i tekniska nämnden.

– Tidigare har jag tyckt att 
det är den nationella politi-
ken som är intressant, men 
nu när jag bor och verkar i 

Ekerö kommun, inser jag att 
det som verkligen berör och 
det som man kan påverka, det 
är egentligen den kommunala 
politiken. Jag tycker att flera 
borde engagera sig i kommun-
politiken, för vi har ett system 
som fungerar väldigt bra, sä-
ger Adam Reuterskiöld.

Om alliansen segrar vid kom-
munalvalet 2014, tar Adam 
Reuterskiöld över posten 

som kommunstyrelsens ord-
förande efter Peter Carpelan. 
I så fall tillträder Adam Reu-
terskiöld från och med janu-
ari 2015.

– Jag tycker att det ska bli 
mycket spännande. Många 
saker har gjorts genom åren 
och vi har vuxit väldigt 
mycket. Men mycket kom-
mer att förändras både när 
det gäller infrastruktur och 
expansion av kommunen. 
Jag tycker att vi har ett väldigt 
bra politiskt klimat i kom-
munen där både politiker och 
allmänheten vill vara med 
och positivt påverka utveck-
lingen. Sedan har man olika 
inriktningar att göra det på, 

men vi har ett mycket bra dis-
kussionsklimat.

Är det något specifikt du 
brinner lite extra för?

– Jag tror att det kommer 
att bli en snabb expansion av 
kommunen och då gäller det 
att vi har en bra utveckling 
av kommunen som gynnar 
många olika intressen. Som 
lantbrukare är jag mån om att 
värna om miljön, men sam-
tidigt är det viktigt att ha en 
hållbar utveckling vad gäller 
byggnation. Vi får inse att vi 
inte kommer att bli färre. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Moderaternas kandidat till 
kommunstyrelsens ordförande

Namn Adam Reuterskiöld.
Ålder 47 år.
Gör  Lantbrukare, Ekerömoderaternas kandidat till 
posten som kommunstyrelsens ordförande.
Bor  Stafsund.
Favoritställe på Mälaröarna  På berget bakom ladu-
gården, där har man en fantastisk utsikt ända ut över 
Björkfjärden.
Vill ändra på  Fortsätta förbättra kommunikationen i 
kommunen.
Oanad talang  Sjunga, har sjungit mycket i kör tidi-
gare.

Ekerömoderaternas kandidat till posten till kommunstyrelsens ordfö-
rande blev Adam Reuterskiöld. Han är utbildad civilekonom och idag, 
lantbrukare.                                           Foto: Jonna Thomasson

Ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något!
Ekerö Civilförsvarsförening i samarbete med Ekerö kom-
mun skall utbilda ett antal personer för att kunna hjälpa 
till i en kris, när samhällets egna resurser inte räcker till 
eller orkar hålla ut en längre tid. 

Vi söker personer som är villiga att frivilligt ställa upp för 
att hjälpa till att få samhället på fötter igen efter en stor 
olycka eller en svårhanterlig kris. Ekerö Civilförsvarsför-
ening utbildar gruppen och genomför ett antal övningar 
under vintern/våren för att förbereda gruppen inför 
något som vi inte kan förutse i detalj. Vid en kris ställs 
gruppen under kommunens ledning.

Vi kommer att kalla till ett förberedande informations-
möte senare i höst för att förklara mer och svara på frå-
gor. Normalt kommer vi att hålla till i brandstationen 
i Ekerö centrum.

Anmälan av intresse kan ske per e-post: ekero@civil2.se 
eller telefon 070-33 22 380

Ekerö Civilförsvarsförening 
hälsar dig välkommen!

Barn- och familjeföreställning från 4 år. 
Biljettpris per barn: 60 kr. Vuxna Fri (villig) entré. Mer info se: 

www.olstafolkpark.se eller vår Facebooksida Ölsta Folkpark

www.fhp.nu/lillzlatanBoken Lill-Zlatan och morbror raring ges ut av Rabén & Sjögren förlag

Folkets Hus och Parker  presenterar

Föreställning 
av och med 
4:e teatern. 
Från 4 år
”Rappt, under-
hållande och 
publikvänligt”      
             SVD

28 september kl 14.00



BORN TO MOVE™ - En bra start från unga år 
Det är viktigt för oss att rörelse och träning förknippas med glädje. Något som får dig att må bra och som du längtar efter att göra. Precis det vill vi 
att barn och ungdomar som deltar på BORN TO MOVE™ ska uppleva. Att rörelse innebär något positivt och kul. Dessutom vet vi att barn som rör 
på sig tränar sin motorik, kroppskontroll, får ökat självförtroende och en positiv självbild. Genom att låta barn uppleva glädjen att röra på sig redan 
när de är små, ger du dem möjlighet att främja och befästa positiva fysiska vanor.

Som en av det första anläggningarna i världen har du nu möjlighet att testa BORN TO MOVE™ på Mälarö Träningsverk, där vi erbjuder passen för 
åldrarna 10-15.  

PROVA PÅ VECKA 39-40
Se veckoschema på vår hemsida – välj den dag/tid som passar (BORN TO MOVE™), 
ring oss så bokar vi dig som gäst på ett träningstillfälle 

Träna 1-4 ggr/vecka – du väljer!
www.malarotraningsverk
info@malarotraningsverk.se
tel: 08-560 25550



www.skandiamaklarna.sewww.skandiamaklarna.se

EKERÖ CENTRUM - FRÄSCH TREA MITT I CENTRUM
Pris 1 600 000 KR AVGIFT 5 913 KR BOAREA 79 KVM ADRESS Tegelbruksvägen 3a
VISAS SÖN 29/9, 13.15-14.00 OCH MÅN 30/9, 18.30-19.00 KONTOR MÄLARÖARNA 08-807600

DROTTNINGHOLM - DALKARLSHAGEN PÅ MALMEN

Accepterat pris 8 950 000 KR BOAREA 157 KVM BIAREA 33 KVM ANTAL RUM 6 ROK BYGGÅR 1968
TOMTAREA 2004 KVM ADRESS Dalkarlsvägen 4 KONTOR MÄLARÖARNA 08-807600

Välkommen till denna underbara 60-talsvilla belägen på friköpt tomt om hela 2.004 kvm.
'Dalkarlshagen' har en av områdets högst belägna tomter...

MUNSÖ EKEBY - NÄRA MÄLAREN I FRIDFULL OMGIVNING
Accepterat pris 1 295 000 KR TOMTAREA 2527 KVM
KONTOR MÄLARÖARNA 08-80 76 00 MÄKLARE Henrik Larsson 070-433 68 29

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/SPÅNGA/MÄLARÖARNA,
BROMMAPLAN 403,
08-807600, BROMMA@SKANDIAMAKLARNA.SE,
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EKEBYHOV | Den 5 sep-
tember bjöd Företagarnas 
lokalförening i Ekerö-
Sundbyberg in till lunch-
möte i Ekebyhovs slott för 
att uppmärksamma små-
företagarnas betydelse för 
kommunens ekonomi.

Under mötet där kommun-
ledningen och politiker 
mötte de lokala företagarna, 
diskuterades bland annat det 
faktum att i Ekerö kommun 
kommer 25 procent av skat-
teintäkterna från småföre-
tagens ägare och anställda, 
enligt en kartläggning som 
Företagarna gjort. Där kon-
stateras att 99 procent av alla 
företag i kommunen har färre 
än 50 anställda. Småföretagen 
är också den största privata 
arbetsgivaren i kommunen. 

För att uppmärksamma 
detta och ge företagarna en 
chans att ställa frågor till 
kommunens representanter, 
besökte Företagarna Mälar-
öarna som ett led i en ”ro-
adshow” i Stockholms län.

– Kommunpolitikerna bor-
de vara mer lyhörda för de 

mindre företagens problem 
och behov, när de ser hur 
mycket av kommunens totala 
skatteintäkter som kommer 
från småföretagen. För utan 
företag blir det inga nya jobb 
och inga pengar till skola, 
vård och omsorg, sa Före-
tagarnas regionchef Emma 
Tonnes.

Peter Carpelan (M), kom-
munstyrelsens ordförande 
tycker att stora förbättringar 
redan har gjorts.

– För Ekerös del tror jag att vi 
är ganska lyhörda för småföre-
tagarnas behov. Vi har syste-
matiskt och långsiktigt, både 
från förtroendevalda och från 
tjänstemännens sida, arbetat 
för att öka vår servicegrad mot 
just företagarna. 

– Det bekräftas också av 
den senaste SBA-rankingen 
som presenterades nyligen 
där vi återigen klättrar och nu 
är trea i Stockholms län i våra 
kontakter med företagarna. 
Med det resultatet är jag stolt, 
men inte nöjd och vi ska yt-
terligare försöka förbättra 
vår service och bemötandet i 
våra kontakter, säger han.

På mötet redovisades även 
en del svar ur en lokal un-
dersökning av företagarnas 
tankar kring företagsklima-
tet i kommunen. Där konsta-
terades att en av de punkter 
som de tillfrågade var mest 
missnöjda med var ”att för-
ståelsen för företagande hos 
politiker och tjänstemän är 
dålig”. 

Mest nöjda var de bland an-
nat med näringslivschefen 
och hans medarbetare och 
den personliga kontakten 
med tjänstemännen. ”Den 
elektroniska infrastruktu-

ren” och vägnätet var däre-
mot två av de punkter som 
företagarna ville förbättra.

– Undersökningen byg-
ger på cirka 30 svar från våra 
lokala medlemmar. Den är 
ingen exakt vetenskap när 
det gäller att poängbedöma 
kommunens service, utan 
mer ett dokument för att vi 
själva ska veta vilka frågor 
vi ska driva i näringslivsrå-
det, säger Bengt Tedenmyr, 
Företagarna Sundbyberg-
Ekerö.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Småföretagare 
mötte kommunen KOMMUNEN | När 

Stockholm Business 
Alliance (SBA) nyligen 
släppte sin ranking för 
2013 hade Ekerö kom-
mun stigit 35 placeringar 
sedan 2011. Nu ligger kom-
munen på plats fyra bland 
de 51 kommuner som ingår 
i SBA. 

Undersökningen är en ”ser-
vicemätning” som gjorts 
vartannat år sedan 2007 
och bygger på svar från 187 
företag. De myndighetsom-
råden där servicenivån mäts 
är: bygglov, markupplåtel-
se, miljötillsyn, brandtill-
syn och serveringstillstånd. 
Dessutom mäts ytterligare 
sex aspekter: information, 
tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet 
och effektivitet. 

Efter att ha startat på plats 
43 av 43 kommuner vid 
den första undersökningen 
2007, har klättringen varit 
successivt försiktig fram till 
årets stora kliv upp i top-
pen.

– Vårt gemensamma ar-
bete med Ekeröföretagarna, 
inom de områden som de 
efterfrågat har resulterat i 
påtagliga förbättringar. Det 
är en ansvarsfull och rolig 

uppgift för oss förtroende-
valda och tjänstemän att ha 
en nära dialog med våra fö-
retagare, säger Peter Carpe-
lan (M), kommunstyrelsens 
ordförande.

Även från företagarorga-
nisationens ”Företagarna 
Sundbyberg-Ekerö” sida är 
man nöjd med resultatet.

– En mycket glädjande 
förbättring. Kommunled-
ningen har lyssnat på den 
kritik som vi från företagar-
organisationerna tidigare 
framfört i näringslivsrå-
det och har gjort ett im-
ponerande arbete med att 
trimma alla serviceenheter 
inom kommunen, säger 
Bengt Tedenmyr, Företa-
garna Sundbyberg-Ekerö.

Ekerö kommun ligger nu 
på plats fyra både när det 
gäller den totala rankingen 
och när det gäller miljötill-
syn. Enligt SBA finns det 
dock möjligheter till ytter-
ligare förbättringar: ”För-
bättringsarbetet bör foku-
sera på tillgänglighet och 
rättssäkerhet där en förbätt-
ring har störst effekt på den 
totala kundnöjdheten.” står 
det i analysen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ekerö kommun på plats 
fyra i ny servicemätning

Fr.v. Gunnar Pihl, vice ordförande i näringslivsrådet, Bengt Tedenmyr 
Företagarna Sundbyberg-Ekerö, Anette Mannerfors, Företagarna 
Sundbyberg-Ekerö, Stefan Pellén, näringslivschef, Peter Carpelan, kom-
munalråd och Ingemar Hertz, ordförande i näringslivsrådet. 

 Foto: Emma Tonnes



TRÄNING FÖR ALLA 

Gruppträning pilates, yoga, bodytoning, afrodance, dance, 
skivstång, spinncykling, lättgympa, cirkelträning, BOSU/core m.m

Nu fler 

konditionsmaskiner

och ny crossdel

www.brommatraningscenter.se  info@brommatraningscenter.se  
08-564 365 80  Brommaplan 403

GYM MED CROSSDEL
KONDITIONSMASKINER 

GRUPPTRÄNING 35 PASS/VECKA

BG Bromma Träningscenter AB. Helägt av Brommagymnasterna



20  nyheter | 

KOMMUNEN | ”Mate-
matiklyftet” är namnet på 
en riksomfattande satsning 
för att höja kompetensen 
bland lärare i ämnet. I Ekerö 
kommun är fem lärare 
utsedda att leda projektet 
för kommunens alla mate-
matiklärare.

På grund av vikande resultat i 
matematik hos svenska elever, 
har riksdag och regering givit 
Skolverket i uppdrag att utreda 
och föreslå en pedagogisk och 
metodisk fortbildning för lan-
dets samtliga lärare. Detta har 
resulterat i det så kallade Ma-
tematiklyftet som nu startats 
i hela riket. Programmet pågår 
under två terminer. Under 
en treårsperiod ska alla lärare 
som undervisar i matematik i 
Sverige, genomgå detta.

Varje kommun har valt 
ut ett antal handledare som 
ska leda kommunens samt-
liga matematiklärare. I Ekerö 
kommun är det fem lärare 
som valts till handledare, däri-
bland Marianne Fransson och 
Cecilia Daréus på Ekebyhovs-
skolan. 

– Skolverket har utveck-
lat en särskild webbplats där 
stödmaterial presenteras i 
form av moduler. Vi träffas 
varannan vecka under tre tim-
mar. Inför varje träff ska del-

tagarna gå in i en modul och 
förbereda sig genom att läsa 
de artiklar som finns och se 
filmer som finns med i mate-
rialet. Det finns även färdiga 
diskussionsfrågor, berättar 
Marianne Fransson.

Hon har hand om samman-
lagt 22 lärare som undervisar 
i matematik i årskurserna 1-3 
på tre av kommunens skolor. 
Cecilia Daréus har hand om 
tre skolor och fyra grupper på 
totalt 24 lärare. Dessa under-
visar i  årskurs 3-6 samt års-
kurs 7-9.

– Vi lärare måste reflektera 
över vad vi lär ut och varför vi 
lär ut en viss sak, så att det inte 
går på slentrian. Forskning vi-
sar att det är många lärare som 
bara följer läroboken. Det är 
ingen motsättning att man har 
läromedel, men dessa ska inte 
styra undervisningen utan 
istället komplettera. Det är 
också viktigt att fundera över 
varför man lyckas med en elev 
men inte med en annan, säger 
Cecilia Daréus.

Det finns totalt sex moduler, 
men man hinner bara med 
en modul per termin. Varje 
modul består av åtta olika de-
lar och varje del har fyra olika 
moment. Eftersom projektet 
pågår endast två terminer, väl-
jer man ut två moduler. 

– Vi har valt taluppfattning 
och tals användning eftersom 
vi känner att allting bygger på 
det. Till nästa termin får vi se 
vilket vi väljer, säger Marianne 
Fransson och Cecilia Daréus 
kommenterar:

–  Jag tror att kommunen var 
intresserade av algebra. Det är 
där man ser att svenska elever 
tappar mest.

Eleverna i Ekerö kommun 
ligger bra till i förhållande till 
resten av riket. Med Matema-
tiklyftet ska lärarnas kom-
petens höjas ytterligare och i 
slutändan, elevernas resultat. 
Handledarna får extra utbild-
ning i bland annat handled-
ning. 

– Vi har också fått mycket 
stöttning av rektorerna Inga-
Lill Håkansson på Ekebyhovs-
skolan och Birgitta Ekebratt på 

Närlundaskolan. De har varit 
mycket drivande inför Mate-
matiklyftet, säger Marianne 
Fransson. 

Både hon och Cecilia Daréus 
upplever Matematiklyftet 
som mycket stimulerande. 
Deras roll som handledare 
innebär inte att de talar om för 
de andra hur man ska under-
visa. Det hela handlar mer om 
ett kollegialt samarbete, där 
man utbyter erfarenheter.

– Detta att man överhuvud-
taget öppnar klassrummet är 
unikt. Lärare är otroliga en-
samvargar. Man planerar var 
och en för sig och delar inte 
med sig. Men nu när man väl 
möts, sker ett givande och ta-
gande, säger Cecilia Daréus 
och Marianne Fransson lägger 
till:

– Det är just det kollegiala 
samarbetet och diskussio-
nerna som är av stor vikt, 
att dela erfarenheter, idéer 
och goda exempel. Vi lär av 
varandra. I mina grupper har 
vi skapat en bank i en mapp, 
där vi har lagt in tips av alla 
de slag. Detta tillsammans 
med Skolverkets material av 
mycket hög klass med både 
praktiskt arbete, forskning, 
andra artiklar och filmer, gör 
att Matematiklyftet verkli-

gen ger ett lyft för oss lärare 
och i och med det, för våra 
elever, avslutar Marianne 
Fransson.

Övriga handledare i kom-
munen är Helena Sjöholm 
från Närlundaskolan, Linda 
Svensson från Färentuna-
skolan och Dhia Petrus från 
Uppgårdsskolan.

                       
EWA LINNROS 

ewa@malaroarnasnyheter.se

Storsatsning på matematiken 

Kommunens elever ligger bra till i matematik. Den övre linjen visar andel 
elever i procent som uppnått målen i matematik. Den undre linjen visar 
andel i procent som ej uppnått målen.                                 Källa: SIRIS

Cecilia Daréus och Marianne Fransson är två av fem lärare i kommunen 
som utsets till handledare i Matematiklyftet för kommunens pedagoger.
                                Foto: Ewa Linnros

NU FÅR DU BETALT 
FÖR ATT ÅTERVINNA!
Kom till oss med ditt skrot! Hos Allåtervinning får du bra 
betalt för aluminium, koppar, mässing, järn, kabelskrot, 
elektronikskrot – ja, allt som har med metall att göra. 

Välkommen företag och privatpersoner till någon av våra 
moderna och miljöanpassade anläggningar i Bromma och 
Spånga. För mer info besök www.allatervinning.se eller 
kontakta oss på 08-445 76 50.

Du hittar oss här:

Bromma anläggning 
Ekbacksvägen 24,   
Ulvsunda industriområde

Spånga anläggning 
Finspångsgatan 36,  
Lunda industriområde

Vi köper 
din bil idag!

KONTANT BETALNING

Vi är intresserade av 
alla slags bilar!

Årsmod fr 1990 - 2013
Besiktade / obesiktade
Skattade / oskattade

Defekta / rostskadade 
Tveka inte att ringa el maila

philip.kelderas@hotmail.com
0729-64 93 16



Bromma Blocks ägs och utvecklas av 

Oändliga möjligheter.
Välkommen till Jackie, XXL Sport & Vildmark, 

COOP Forum, GATT, Lekit och alla andra fantastiska butiker 

och restauranger hos oss på Bromma Blocks.

Öppettider: 
Vardagar 10-20, lördag 10-18,  söndag 10-18. 

Systembolaget vardagar 10-20, lördag 10-15.  

COOP Forum 8-22 varje dag. 

     brommablocks.se
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Det är bilkö hem som det bru-
kar vara, en vacker fredag i sep-
tember 2010. Kön rör sig knappt 
på Nockebybron. Det finns 
ingen mötande trafik och Kent 
Revedal som åker motorcykel, 
kör i lugn takt om några bilar. 
Då gör en minivan en förbjuden 
u-sväng mitt framför motorcy-
keln och Kents liv förändras på 
några sekunder. 

– Det första jag tänker är: ”Kör 
jag in i den kommer jag aldrig att 
överleva.”Jag försöker komma in i 
det hål som vanen är på väg ur. Se-
dan blir allting svart. Jag vaknar upp 
med huvudet på cykelbanan och 
kroppen på vägen. Det känns som 
någon har skjutit mig i ryggen. Jag 
visste inte att man kunde ha så ont. 
Jag känner inte benen och då inser 
jag att det här är riktigt illa, berättar 
Kent Revedal.

Han hade fått två krossade kotor. 
En flisa hade gått av i en av kotorna 
och skurit av en del av ryggmärgen. 
Han sitter idag i rullstol och är för-
lamad från midjan och neråt. 

Kent Revedal har nyligen utkom-
mit med boken ”Smällen”, som 
handlar om olyckan och om hans 
väg tillbaka till livet. 

Vi träffas i hans och hustruns 
hem i Troxhammar, dit de just har 
flyttat. Han visar  huset, dess om-
givning och alla smarta lösningar 
som gör honom så självständig som 
möjligt. Han visar hur han snabbt 
och smidigt sätter sig i bilen och 
fäller ihop sin rullstol på knappt 30 
sekunder. Han hjälper också andra 
ryggmärgsskadade att få ett mer ak-

tivt liv. Hans eget har inte stannat, 
trots det inträffade.

– Jag hade lika gärna kunnat stry-
ka med, vi pratar om centimetrar 
från att jag hade omkommit. Jag har 
lärt mig att leva här och nu. Vi lever 
alldeles för mycket i framtiden som 
vi inte ens vet om den finns. Redan i 
tonåren får vi höra att vi måste börja 
pensionsspara. Jag säger inte att vi 
inte ska planera och spara men vi är 
alldeles för mycket i morgondagen 
och den har inte inträffat. 

Kent är en person som utstrålar ef-
tertänksamhet, lugn och en stor dos 
av humor mitt i allvaret.

Före olyckan levde han ”i framti-
den”. Han arbetade tio år inom Te-
lecombranschen. 

– Fem år in i den resan hade fö-
retaget skapat en produkt kring 
vilken ett dotterföretag bildades. 
Jag och tre kollegor fick ansvaret för 
det. Vi gick från 0 till 60 miljoner 
kronor i omsättning på tre år, berät-
tar Kent. 

Han jobbade och reste mycket i 
arbetet. Tills slut valde han att hop-
pa av karusellen och starta eget som 
konsult för tillväxtbolag.

Någonstans där var han den där 
eftermiddagen i september, på väg 
hem för att grilla något gott. Han 
kommer istället till Traumarummet 
på KS, där kroppen gås igenom bit 
för bit. Operation och dagen därpå 
till akutvårdsavdelning. Därefter 
hamnar han på en ortopedavdel-
ning som han beskriver som det 
värsta han har varit med om. Han 
kallar avdelningen för ”helvetets 
förgård”.

– Efter några dagar börjar jag vakna 
upp ur mina morfindimmor och 
blir medveten om mig själv. Jag 
känner att jag inte direkt luktar ro-
sor och violer. Ingen har tvättat mig 
sedan jag kom dit.

Han ber om vatten och får inte 
ens hjälp med att tvätta sig, trots att 
han inte kan sitta upp i sängen. 

– Då kände jag, vart tog med-
mänskligheten vägen?

Sex dagar efter olyckan fick Kent 
komma till ”R18”, där alla rygg-
märgsskadade i hela Stockholms 
län hamnar. För Kent var det som 
att gå från helvetet till himlen. När 
han låg på R18 började han att fun-
dera på att skriva boken. Han tyckte 
att han hade hittat verktyg för att 
hantera sin situation.

– Jag tänkte på ett liv i rullstol och 
kände att det orkar inte jag. Jag sma-
kade på ordet invalid och det kän-
des vidrigt. Jag kände att det beska 
pillret klarar jag inte av att smaka på 
varje dag. Men någonstans började 
jag tänka ”orkar jag vara handikap-
pad idag”?

Han kände att han helt enkelt 
struntade i morgondagen. Han 
hade turen att ha en fru som tog 
hand om hemmet och en kollega 
som tog hand om företaget. Det gav 
honom möjligheten att fokusera på 
en dag i taget.

Det svarta om olyckan finns med 
i boken, men en hel del handlar om 
hur man kommer tillbaka när man 
nästan har omkommit och hur man 
väljer.

– Det är faktiskt ett val. Jag kan 
välja att stirra mig blind på saker jag 

inte kan göra längre och förbanna 
livet och fastna i det. Eller så kan jag 
titta på vad jag faktiskt kan göra. Jag 
inser att det jag kan göra är mer än 
jag kommer hinna att göra under 
resten av mitt liv, säger Kent. 

Under de tre år som gått har han 
rest till tio länder, hälften av de 
gångerna har han rest själv. I jobbet 
har han flugit i Sverige 15 eller 20 
gånger själv.

– De flesta av dina begränsningar 
sitter inte i kroppen, de sitter i hu-
vudet.  Det här möter jag i mitt ar-
bete också, företagsledare som sä-
ger ”om jag bara hade det” istället 
för att titta på vad de har och utgå 
från det. Se vad du har och börja 
där, utveckla det du har. I min si-
tuation blir det så tydligt, men även 
den som inte är skadad kan tillämpa 
det. Det var syftet med boken och 
jag har fått väldigt mycket positiv 
respons från en mängd olika sam-
manhang.

Ett av det största arbetet i Kents 
process att komma tillbaka, var att 
hantera den som orsakat olyckan. 

– I alla definitioner är jag ett offer. 
Jag gjorde ingen trafikförseelse, jag 
körde inte för fort och jag gjorde en 
regelrätt omkörning. Det är väldigt 
lätt att bli bitter. Men jag insåg väl-
digt snabbt att jag måste förlåta för 
att kunna gå vidare. Nu kanske min 
kristna tro som jag har, ändå under-
lättar eftersom man pratar mycket 
om förlåtelse. Men någonstans in-
såg jag att jag inte kommer må ett 
dugg bättre ifall en annan människa 
mår dåligt, snarare tvärtom. Bitter-
het, det drabbar mig själv och dem 

som jag älskar. ”Bitterhet är som att 
ta gift och hoppas att någon annan 
dör”, säger Kent. (citat från Augus-
tinus av Hippo, 400-talet e.Kr.)

Den man som orsakat olyckan 
var en stressad småbarnsförälder i 
40-årsåldern som gjorde en oupp-
märksam manöver. När Kent kom 
till rättegången ungefär sex måna-
der efter olyckan, satt bara ett par 
utanför och ett vittne. 

– Jag rullar fram till mannen och 
säger ”jag har förlåtit dig och gud 
har förlåtit dig, men nu måste du 
förlåta dig själv”. Då började han att 
gråta. Det har hjälpt mig att gå vida-
re. Oavsett om man är troende eller 
inte, förlåtelse är inte i första hand 
en känslomässig handling utan en 
viljemässig handling. Jag ville för-
låta, annars skulle den där olyckan 
för alltid hålla mig fast, säger Kent.
                       

                                              EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kents väg tillbaka till livet
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Namn Kent Revedal
Bor Troxhammar
Aktuell Med boken ”Smällen: 
Att tvingas återupptäcka livet”.
Favoritställe på Mälaröarna  
Före skadan: löpspåret vid 
Gräsåker. Efter skadan: Veran-
dan med utsikt mot golfbanan, 
ängar, hästar, rådjur, ett par 
rovfåglar. 
Vill påverka En större accep-
tans av olikheter. Att se olikheter 
som möjligheter, oavsett hud-
färg, kultur, religion, sexualitet, 
handikapp, intresse. 

Kent Revedal råkade ut för en motorcykelolycka 2010 och hans liv förändrades för alltid. Men trots ryggmärgskada, åker han fortfarande MC. Numera är den däremot trehjulig.                                                     Foto: Ewa Linnros
 

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
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Vi har Söndagsöppet kl 10-14

2-13 oktober
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Från att ha varit Svartsjöanstal-
tens fackförenings förlängda 
arm, har Svartsjö byalag bytt 
skepnad under 40 år, till att 
bli en smältdegel för allsköns 
olika individer. Men fortfarande 
tvekar inte föreningen att ta 
strid i frågor som är viktiga för 
de boende.

– Det är inte svårt att vara stolt 
över allt byalaget har åstadkommit 
under åren. Faktum är att byalaget 
var en av anledningarna till att vi 
flyttade just hit, säger Maria Wa-
rell, som bott i Svartsjö i ett par år 
och är ordförande i föreningen se-
dan två år.

När det drog ihop sig till jubi-
leumsfirande i slutet av augusti 
samlade hon och de övriga i fören-
ingen tankarna kring allt de upp-
nått under åren och alla de frågor 
som engagerat styrelse och med-
lemmar.

– Det här är några av alla de frå-
gor som vi arbetat med, berättar 
Per-Anders Börjesson och läm-
nar över en lista med ett trettiotal 
punkter. 

Stora stridbara frågor som kampen 
för att få ansluta Svartsjö till det kom-
munala VA-nätet och arbetet för att få 
en acceptabel sträckning av vägen till 
den planerade färjan till Lövsta, har 
varvats med mindre, mer trivsamma 
engagemang. En egen badplats med 
vedeldad bastu, lekplatsbygge och i 
viss mån slottsparken har blivit cen-

trala platser som föreningen sköter 
om tillsammans. 

På många områden har fören-
ingen gjort sig känd som en stark 
boendegrupp, som inte tvekar över 
att ta strid.

– Ibland kan man höra den ”stora 
sucken” när man kontaktar någon i 
till exempel kommunen och säger 
att man representerar Svartsjö bya-
lag, berättar Maria Warell, med ett 
leende som ser hyfsat nöjt ut.

Förutom att hjärtefrågorna varit 
många och angelägna genom åren 
har Svartsjö genomgått en radikal 
förändring gällande invånarna. För 
40 år sedan beboddes i stort sett 
alla bostäder runt Svartsjöanstalten 
och slottet av anstaltspersonal. Det 
var ett slutet samhälle där alla hade 
samma arbetsgivare, hyresvärd och 
till och med ett gemensamt pota-
tisland. Där fanns post, affär och 
sjukhus som även inrymde en BB-
avdelning. I samband med att den 
enda fackföreningen som organi-
serat alla anställda bröts upp i flera, 
skapades Svartsjö byalag bland an-
nat för att föra vidare de traditioner 
som redan var väletablerade. Julfes-

ten och valborgsfirandet var två av 
dessa. 

I samband med att reglerna kring 
tjänstebostäderna luckrades upp, 
flyttade många nya personer som 
inte arbetade på anstalten, in till 
Svartsjö. 

Per-Anders Börjesson represente-
rar de ursprungliga invånarna som 
arbetat länge på anstalten och bor i 
en tjänstebostad. John Falkenberg 
var en av de allra första som fick 
behålla sin tjänstebostad, när hans 
årslånga anställning på fängelset 
upphörde. Maria Warell köpte sitt 
hus för ett par år sedan och har ing-
en anknytning till anstalten.

– Vi representerar de tre grupper-
na av boende här i Svartsjö, konsta-
terar John Falkenberg.

Han, Maria Warell och Per-An-
ders Börjesson berättar med enga-
gemang om den mest centrala plat-
sen i byn - slottet som ligger som ett 
nav ganska mitt i. 

– Under en lång tid förföll slottet 
och användes mest som lekstuga för 
barnen. Jag vet att en del ungdomar 
åkte rullbräda i salarna och hängde 
som Tarzan i klockpendeln, berättar 
John Falkenberg.

Slottet stod ödsligt och tomt, in-
vånarna i byn gjorde slottet till sin 
mötesplats. Under en tioårsperiod 
från slutet av 1980-talet användes 
slottet som konstsalong för byg-
dens konstnärer och hantverkare. 
Byalagets medlemmar ordnade 

med servering och jobbade hårt för 
att kunna ta emot stora mängder 
besökare.

– Den tiden då i stort sett alla var 
med och bidrog svetsade oss bo-
ende hårt samman, konstaterar Per-
Anders Börjesson.

Idag har föreningen gott samar-
bete med dem som hyr slottet och 
ser det fortfarande som ”sitt slott” i 
viss mån.

Anstalten är den andra stora domi-
nerande byggnaden i byn. Tillsam-
mans med sina invånare utgör den 
ett inslag som påverkar mycket av 
vardagen. Internerna på den öppna 
delen rör sig runt i byn och sköter 
bland annat om slottsparken och 

jordbruket.
– På många sätt kan man säga att 

vårt liv är i symbios med fångarnas, 
konstaterar John Falkenberg.

Med blicken mot framtiden säger 
Maria Warell att föreningen inte 
driver några stora frågor för närva-
rande. Mest handlar det om att dra 
runt de gemensamma verksamhe-
terna. Men när hon får fundera lite 
ler hon stort och konstaterar:

– Men det är ju det där med att vi 
vill ha ett övergångsställe vid buss-
hållplatsen. Och skulle de börja 
prata om färjan till Lövsta igen, är vi 
snabba med att reagera.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ett enat byalag i alla tider
Bilden t.v. Per-Anders Börjesson, John Falkenberg och Maria Warell från Svartsjö byalag, representanter för tre olika boendgrupper i byn. Bilden t.h. är från den period i slutet av 80-talet och början på 90-talet då byalaget 
drev kafé och konstsalong i slottet som då var mer eller mindre övergivet.             Foto: Lo Bäcklinder och Svartsjö byalag

”Under en lång tid 
förföll slottet och 
användes som 
lekstuga för barnen”

FRÅGOR SVARTSJÖ BYALAG ARBETAT KRING 

>> Slottets upprustning

>> Tjänligt dricksvatten till de boende

>> Affären i Svartsjö

>> Iordningsställa och sköta  den gemensamma badplatsen

>> Valborgsfirande

>> Skidbacke i Svarstjö

>> Ny bro över Svartsjöviken

>> Infartsparkering vid slottet

>> Färjan till Hässelby

>> Uppfräschning och skötsel av parken runt slottet
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Vår nya värmepump jobbar hårdast 
när elpriset är lägst. 

IVT PremiumLine® HQ – först i Sverige med Smartgrid.  
Med vår nya värmepump introducerar vi många förbättringar – och en revolution. Den är 

nämligen förberedd med Smartgrid. Det betyder att värmepumpen kopplas mot elbörsen 

Nord Pool Spot, och själv anpassar så att den jobbar hårdast när  elpriset är lägst. Och precis 
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MÄLARÖARNA | Sista 
helgen i september är det 
åter dags för Konstringen 
på Mälaröarna. I år ställs 
bildkonst och hantverk ut 
på 25 olika platser av 43 
konstnärer. I år är det fyra 
nya medlemmar som stäl-
ler ut.

Konstringen har för nuva-
rande 63 medlemmar. En av 
Konstringens debutanter i år 
är Gertrud Appelqvist. Hon 
är däremot inte debutant 
inom konstnärsskapandet.

– Jag har alltid målat men 
det blev mer kontinuer-
ligt efter en konstnärlig 
utbildning, säger Gertrud 
Appelqvist som även är 
medarbetare på MN:s an-
nonsavdelning.

Hon har konstnärskapet 
i släkten då hennes pappa, 
mostrar och morbror må-
lade. Utöver Getruds konst-
närliga utbildning, är hon 
också utbildad inom inred-
ning och arkitektur. Numera 
målar hon mest abstrakt må-
leri. Hon tycker om att arbe-
ta med olika tekniker i akryl, 
akvarell, krita med mera.

– Jag tycker det är spän-
nande och utvecklande att 
se hur färger och material 
jobbar tillsammans med 
former, skuggor och mycket 

glädje. Inspiration finns i 
överflöd överallt, hela tiden, 
avslutar Gertrud Appelqvist.

Eva Helzén är också hon 
med för första gången. Hon 
har målat i cirka femton år. 
Hon har utbildat sig i Berlin, 
Sverige och Malta för olika 
konstlärare. 

– Jag började måla när jag 
flyttade till Tyskland. Jag 
målar mest i akvarellteknik 
men även i akryl och olja. 
Jag tycker mest om akvarell 
eftersom jag tycker bilderna 
blir mer levande och är mer 
utmanande. Jag inspireras av 
natur och människor som jag 
möter speciellt det som stick-
er ut avseende färg eller form, 
berättar Ewa Heltzén.

Tommy Jonestrand är med 
för första gången i Konstring-
en. 2006 var han besökare på 
Konstringen på öarna. Han 
träffade då väverskan Laila Er-
iksson på Munsö. 

– Då blev det ”kärlek vid för-
sta ögonkastet” mellan Laila 
och mig. Sedan dess har hon 
alltid hjälpt mig med vävno-
tor, varp, trasor och idéer, be-
rättar Tommy Jonestrand.

Före mötet med Laila Eriks-
son hade Tommy Jonestrand 
redan köpt sin första vävstol 
på sommaren 2006. Han hade 

redan börjat väva utan någon 
förkunskap, men efter att han 
kommit i kontakt med Laila 
Eriksson har det gått bättre 
och bättre. Till vardags är 
Tommy Jonestrand frisör. 

– Jag ser det där med att fläta 
hår kontra fläta diverse fibrer 
lite som samma ”grej”. Det 
som inspirerar mig är för det 
mesta Laila och hennes mat-
tor. Varje matta jag vävt måste 
jag ta med så att hon och hen-
nes man Harald får bedöma 
den. Det går för det mesta bra, 
säger Tommy Jonestrand. 

Hans idéer bara kommer 
från ”ingenstans” för det 
mesta. 

– För några mattor sedan 
kom jag plötsligt ihåg de 
gamla kaffeburkarna med Blå 
Mocca som konsum hade. De 
var så bra att ha färgpenslar i. 
Då fick jag en idé till en matta, 
”Blå Mocca”, avslutar Tommy 
Jonestrand.

Ytterligare en nykomling är 
Sara Olén. Hon är utbildad ci-
vilekonom med internationell 
bakgrund. 

– Som barn spenderade jag 
tiden i krigets Iran, paradiset 
Malaysia och ett oroligt Al-
geriet och senare som vuxen 
i USA. Det egna mötet med 
Sverige var en kulturkrock 
där jag i många år vridit och 

vänt på Jante och Luther för 
att känna mig genuint hemma 
i mitt eget land. Det var en 
utmaning för mig att hantera 
utlandslivet och att finna min 
egen identitet i ett bollhav av 
kulturer, religioner, folkslag 
och traumatiska upplevelser, 
berättar Sara Olén.

 2003 flyttade hon till Ekerö 
och kände att hon hade hit-
tat hem. Efter elva år i före-
tagsvärlden, väcktes den per-
sonliga inre resan att finna den 
egna identiteten – nyfiken-
heten till att måla. Idag målar 
hon främst med akryl och 
”mixed media”.

– Att skapa, både på duken 
och i företagsvärlden, är som 
att andas för mig. Jag är en en-
treprenör och en konstnärs-
själ. Därför har jag skapat ”Art 
of Veda”, en marknadsplats 
för konst och konstälskare, där 
jag säljer konst och konstnärs-
material samt håller i målar-
kurser. Jag äger även entrepre-
nörsbolaget ”Infusion”. Livet 
i konsten och konsten att leva 
är för mig sökandet efter min 
egna personliga sanning, med 
tilliten till att jag har alla svar 
inom mig, avslutar Sara Olén 
som även tar över ordförande-
posten i Konstringen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Fyra nykomlingar på årets Konstringen

”Mixat”– Gertrud Appelqvist och ”Waiting for Somebody”– Eva Heltzén. 

Ovan: Matta – Tommy Jonestrand. Nedan: ”Holy smoke” – Sara Olén.

19 september stängdes Dexter

Dexter (systemet där ansökningar, placeringar, inkomstuppgif-
ter, schema, uppsägningar m.m. sköts för förskola/pedagogisk 
omsorg) stängdes ner den 19 september och öppnas i det nya 
systemet, Självservice Barn och Utbildning den 7 oktober.

Under den här tiden kommer ansökningar och ändringar inom 
förskolan/pedagogisk omsorg inte kunna göras.

Mer information hittar du på Ekerö kommuns hemsida. 
www.ekero.se

Kontor   Konferen
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Sista etappen av Ekebyhov Business Center!
Vi har nu möjligheten att erbjuda flexibla kontorsytor från 10 kvm till 
250 kvm, enskilda rum alternativt öppna kontorslösningar. Vi kan även 
erbjuda flexibla verksamhetslokaler i tvåvåningslösning à 72 kvm till 324 
kvm per plan med inlastningsportar. Valet är ditt! Lokalerna på Brygga-
vägen 110 har moderna ytskikt, värme/kyla samt fiberanslutning. 
Beräknad inflyttning 1/1 2014 och framåt.

v Ekebyhov BBusiness Center!BusiSista etappen avn av
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information:
Stefan Stjernberg 
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Vår egen Skagenröra

Under 2013 har Linda gått en butiksledarutbildning på 
ICA Skolan. Linda och hennes kurskamrater kommer 

att utföra sitt examensarbete på ICA Nära Skå. 
Fredag 27/9 kl.13–19 har vi stor skaldjursfrossa i butiken 

med fi na fi sk och skaldjurserbjudanden, tävling och        
fi skdamm för alla barn!

                      Varmt Välkommen!
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JUNGFRUSUND | Mor och 
dotter från Färingsö stäl-
ler ut glas och textil på 
Hantverksstallet i oktober. 

Hanna Skarelius har alltid 
ritat, målat och arbetat med 
händerna på något sätt. 

– Jag vet inte när och hur 
konstnärskapet började. Det 
fanns alltid material och tid 
till att skapa när jag växte upp. 
Lättillgängligheten och till-
låtandet från mina föräldrar 
gjorde att det var enkelt och 
roligt att vara kreativ. Oavsett 
vad jag hållit på med i livet så 
har skapandet alltid funnits 
med i någon form, berättar 
Hanna Skarelius.

För tillfället arbetar hon 
mest med broderi som oftast 
blir mer som tavlor. Det är dä-
remot inte alltid de vanligaste 
materialen hon broderar med.

– Jag har tidigare broderat 
med gamla elsladdar, ståltråd 
och plastpåsar bland annat. 
Vet dock inte om det blir så 
just denna gång, säger Hanna 
Skarelius.

Inspirationen kommer från 
många håll och vid väldigt 
olika tillfällen. Hon är slöjdlä-
rare och i sitt dagliga arbete får 
hon en massa inspiration av 
eleverna.

– Jag inspireras också myck-
et av bilder, arkitektur och 
konst. Det är svårt att vara 
specifik med vilken typ av 

konst för det kan vara vad som 
helst beroende på tillfället. Jag 
kan också få idéer bara av att 
se människor på tunnelba-
nan som fångar mitt intresse 
av någon anledning, avslutar 
Hanna Skarelius.

Monica Skarelius, Han-
nas mor, ställer ut samtidigt 
på Hantverksstallet. Monica 
Skarelius varvade sitt konst-
närskap med arkeologi från 
början. Hon fann också in-
spiration från sitt arbete som 
arkeolog. Hon började med 
att göra vikingapärlor. Sedan 
blev det glasskola i det numera 
nedlagda Orrefors glasbruk. 
Inspirationen får hon av det 
dagliga livet. På utställningen 
på Hantverksstallet blir det en 
del föremål som kommit ur en 
upprördhet hos Monica. 

– Den är över att vi ska få 
en bussdepå här på Färingsö 
och framförallt att man ska 

spränga ett berg som inte går 
att återställa. Det blir bland 
annat dekoration på vanliga 
dricksglas, det blir lite eldigt 
kan man säga, säger Monica 
Skarelius.

Deras utställning på Hant-
verksstallet startar den 3 ok-
tober.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ny kultursatsning
28  kultur | 

STENHAMRA | Stenhamras 
nya kulturvecka beskrivs 
som en knippe ballonger. 
Den ska bli en festival som 
är färgglad och ska göra 
alla glada.

– Det allra mesta under festi-
valen händer i Herman Palm-
salen. Det är ett fantastiskt 
rum som vi vill fylla med 
röster, färger och former un-
der en vecka i september. Allt 
som kommer att hända un-
der dessa dagar blir en spän-
nande upplevelse, dessutom 
är det kostnadsfritt, berättar 
Christian Appelsved, infor-
matör i Färingsö församling.

Kulturveckan startar 23 
september med barnaktivite-
ter på Barnens eget bibliotek 
i Stenhamra. Under veckans 
gång blir det därefter bland 
annat en öppen repetition 
med Mämus, poesi och för-
fattarkväll med Tomas Tran-
strömers poesi, vernissage 
med Gudrun Hagman och 
Barbara Åberg och körfrossa.

– Det är några lokala körer 
som kommer att ha en form 
av körtävling. De kommer 
att sjunga och showa och 
publiken får rösta fram en 
segrande kör, säger Christian 
Appelsved.

Det blir även en teaterkväll 
med ”Improv-Comedy” med 
Lisa Östborn och Erik Bro-
ström. Lokala band och elever 

från Kulturskolan och skolor 
i Stenhamra spelar på kultur-
veckans ungdomskväll. 

Kulturveckans sista dag 
bjuder på festgudstjänst med 
barnkörer och ”extra allt”. 
Avslutningskonserten går 
under namnet ”Magiska Mo-
zart”.

– Det kommer att vara 
en föreställning av Mozarts 
”Trollflöjten” på Drottning-
holms slottsteater. Jonas och 
Tuva Dominique som spelar i 
Mämus, kommer att ta några 
bitar från Trollflöjten och även 
andra, vackra stycken av Mo-
zart. Det blir en fin blandning 
av populär klassisk musik kan 
man säga.

Idén till Stenhamra kul-

turfestival kom från Fä-
ringsö församlings kyr-
komusiker Jonas Lundahl. 
Inom församlingen har man 
sedan ”snickrat” ihop det 
hela i samarbete med Ekerö 
kultur. Intentionen är att 
kulturveckan ska återkom-
ma varje år.

– Det är vad vi hoppas på 
och att det sprider sig och 
blir större med åren. Det 
finns många härute som gör 
mycket i det fördolda. Nu 
ska vi försöka locka ut dem, 
avslutar Christian Appel-
sved.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Idén till Stenhamras kulturvecka kom från Färingsö församlings kyrko-
musiker Jonas Lundahl.                                              Foto: Christian Appelsved

Glas och textilkonst i ”stallet”

Glasskål av Monica Skarelius. 

Textil av Hanna Skarelius.

på Mälaröarna

En konstrunda 
i Ekerö kommun  
28–29 september 

kl 11–17
43 utställare 
på 25 platser

 

www.konstringen.se
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Vi kör miljövänligt!

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

E&E 
Eco 
nu i 
butik!

Välkommen in! 

Som 
enda 

optiker-
kedja 

i Sverige 
är Din Syn

miljö-
certifierad

Bara 
hos 
oss!

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

STENHAMRA / GALTUDDSVÄGEN 4

SJÖNÄRA MED BÅTPLATS
Accepterat pris: 3 995 000 kr / Boarea: 154 kvm 
Högt sjönära läge med fi n utsikt. Byggår 2002. 
6 rok, läckert uterum, nytt badrum och braskamin. 
Flera härliga uteplatser och designad trädgård. 
Endast 25 minuter från Brommaplan.

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

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

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

inf f rin tr e    f rin tr e  

rent n  6 , 1 9  å

Ö

i

Dags att fräscha upp
inomhus?

Nu har vi kampanjer på väggfärg, 
spackel och Cover Up

10 liter väggspackel

199 kr
Ord. pris 233 kr

3 liter väggfärg 7 vit

169 kr
Ord. pris 272 kr

349 kr
Ord. pris 469 kr

Cover Up
1 x 10 meter

r d ndet ller 1 eptem er till  t er 013

Sidenmatt fyllig väggfärg med hög täckförmåga 
för vardagsrum, sovrum och hall. Är lätt att måla 
till ett vackert och jämnt resultat.

Istället för att bredspackla så kan du använda 
Cover Up. Du kan på ett enkelt och smidigt sätt 
täcka väggens ojämnheter. Sedan kan du måla 
eller tapetsera direkt på Cover Up.
Alla kan sätta upp Cover Up!

Mediumgrovt spackel av 
hög kvalitet.
10 liter.
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Drottningholmsteatern bjöd den 31 augusti in 120 ensamma mam-
mor och barn till en alldeles egen specialdag. Arrangemanget var ett 
samarbete med Fryshusets verksamhet ”Barn till ensamma mammor”. 
På programmet stod bland annat en särskild barnvisning av teatern 
före trolleriföreställningen ”Le Petit Spectacle Magique” intog scenen. 

 Foto: Ove Westerberg 

Munsö IF 90 år Den 7 september firade Munsö IF sin födelsedag med 
allsköns aktiviteter för stora och små. Fotbollsturnering, mekanisk tjur, 
sumobrottning och hoppborg var några av de förströelser som erbjöds. 
På kvällen lockades gästerna med levande musik på dansbanan och 
helstekt vildsvin. 

 Foto: Lo Bäcklinder

Svamputställning  Den första helgen i september arrangerade 
Mälaröarnas naturskyddsförening sin sedvanliga svamputställning i 
Träsjögården. Där fick nyfikna chansen att titta och lukta på allsköns 
svampar och även gå en liten guidad svamptur i omgivningen. 

 Foto: Kenneth Bengtsson

Hembygdsdagarna vid Rörby och Hogsta på Lovö den 14 och 15 sep-
tember lockade många besökare. Som vanligt hade Lovö hembygds-
förening i samarbete med flera av öns föreningar laddat med ett brett 
program. De ekologiska grönsakerna från Lovö prästgård anlände med 
Elin Rydström i hästskjuts.                   Foto: Ove Westerberg 

Slottsäpplena i Ekebyhovsparkens genbank fick sitt årliga lyft när 
representanter från Sveriges pomologiska sällskap och Stockholms 
trädgårdsmästarutbildning på Säbyholm beskar in ljus och luft på äpp-
eldagen den 15 september. Sortbestämning av ”okända” äppelsorter 
ingick också i pomologernas dagsuppgift.                    Foto: Ove Westerberg

Cornelisdagen arrangerades i år på Nykrog som även hade nyinvig-
ning av restaurangen. Berättelser om Cornelis liv varvades med hans 
sånger som bland annat framfördes av hans före detta hustru Anita 
Strandell under ackompanjemang av gitarristen Staffan Linder. 

 Foto: Kenneth Bengtsson

Cykelfabriken som smög igång sin verksamhet på försommaren är nu 
i full gång. På återvinningsstationen i Skå kan hågade lämna sina gamla 
cyklar som sedan lagas av ungdomar på Studio 3 på Uppgårdsskolan. 
Fr.v. Hugo Spegel, Fouzie Benbouzid och Jonatan Nilsson från Studion 
och Ingrid Rogblad, Fabriken.        Foto: Malin Attlin

Havsörn  Den 7 september seglade en ståtlig havs-
örn över Stockby hällar trots att den inte har någon  
registrerad utbredning just där.

 Foto: Janne Gibsten

Yoga- och mindfullnessfestival anordnades den 31 augusti och 1 september på Östanlid, Munsö. Maten 
lagades av ekologiska och närodlade råvaror och besökarna fick chansen att prova på både yogaövningar och 
prova sin kreativitet under ledning av konstnärer. Dessutom hölls föredrag av flera läkare, såväl traditionellt 
skolade som inom ayurveda.                          Foto: Privat

Färingsö marknad Lokalproducerat och hantverk, blommor och grön-
saker fanns som vanligt till försäljning när Färingsö hembygdsförening 
anordnade sin årliga höstmarknad i strålande solsken den 7 och 8 
september.

 Foto: Ann-Marie Andersson

Lilla råttan Lotta Två nya barnböcker om Lilla 
råttan Lotta presenterades på Färingsö marknad av 
författaren och illustratören Marika Engström som 
tidigare givit ut två till.                Foto: Susanna Engström



Bigårdsvägen 5A, Huset med allt! - Ekerö

Stort välplanerat kök

Påkostad villa i populära Närlunda

Påkostad villa i populära Närlunda som har allt! Unik tillbyggnad med en komp-
lett spaavdelning samt panoramafönster. Pool med stort altandäck. Utsikt mot
Mälarens glimmande vatten. Välplanerat kök med bra arbetsytor som tillsammans

med den öppna planlösningen mellan matplats samt vardagsrum skapar generösa
sällskapsytor. Nära till skolor samt bad- och båtplats. 5 sovrum. 3 Badrum.
Bergvärme. Fristående garage. Energideklarerad. Besiktigad. Varmt välkomna!

Accepterat pris: 7 900 000 kr Tomt: 1 733 kvm Yta: 223 + 45 kvm
Visning: sön 29/9 kl 12:00-13:00 & mån 30/9 kl 18:00-19:00

Bobutik: Bromma 08-26 05 60



UNNA DIG!  

Tid & Rum för Samtal!
NIKLAS ÖSTERBERG i samarbete med Salong L: 
Kom och lyft dina tankar och få mental träning 

som leder till att ”Det ska kännas förbaskat bra!”

INTRODUKTIONSERBJUDANDE!
Denna annons är värd 300 kr att nyttja 

vid ditt första samtal
Boka tid för enskilt samtal på www.salongl-Ekerö.se 

eller ring 08-654 88 44, 076 856 67 77

Boka tid via nätet!

Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44 
www.salongl-ekerö.se

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Elevnaglar nytt set, 350 kr

Ansiktsbehandling

Klassisk Massage

Botox & Fillers

dig

Enskilda 
avloppsarbeten

Vi utför professionella 
arbeten med mångårig
erfarenhet av vatten- 

och avloppsinstallationer

LAGGARSVIKS
ENTREPRENAD & BYGG AB

Svartsjö 0706-65 86 40

34 !

Låt cykelbanan fortsätta
Vi i Sundby liksom våra 
grannar på Nibbla backe 
med flera är väldigt glada 
för att Ekerö kommun har 
byggt en cykelbana åt vårt 
håll. Många är frisksportar-
cyklister här men ännu fler 
är vardagscyklare och barn 
på cyklar. För att inte tala 
om barnvagnstrafikanter.

Jag tänkte jag skulle börja 
cykla mellan Sundby och 
Tappström, men har blivit 
varnad av flertalet som 
haft samma ambition. 
Cykelbanan slutar nämligen i 
”ingemansland”.

Min cykeltur idag började 
i Tappström, rullade på bra 
med undantag för en sträcka 
på ett par hundra meter före 

idrottsplatsen, där jag fick 
cykla på trottoaren. Det rull-
lade fortsatt på bra tills jag 
kom i höjd med fabriken 
Winab som ligger på höger 
sida cirka 500 meter före ner-
farten till Ekerö sommarstad, 
där tog nämligen cykelbanan 
slut! Det stod några med 
barnvagn där som gått på 
cykelbanan från Sandudden 
och tänkte gå ner till som-
marstan. De frågade mig hur 
de skulle komma ner dit och 
jag förutsatte att det bara var 
till att följa den lilla grusvägen 
som tog vid där cykelbanan 
slutade. Men det visade sig att 
den slutade på privata tomter.

Alternativen är då att 
antingen klättrar man över 
taggtrådsstaketet som 

avskärmar skogen eller så 
går man ut på Adelsövägen, 
vilket jag gjorde. Det finns 
en cirka två decimeter bred 
rand vid vägkanten som jag 
började cykla på. Efter några 
sekunder kommer en buss 
bakifrån farandes i cirka  70 
kilometer i timmen, liksom 
all annan trafik, bilar, lastbilar, 
traktorer. Det är en konst att 
inte sugas in i ”kölvattnet” 
på fordon som kör förbi en 
i den hastigheten och på ett 
avstånd av någon meter. 
Denna konst- och balansakt 
utförde jag under cirka en 
och en halv kilometer  tills 
jag kom till punkten där jag 
kunde ta mig upp till Nibbla 
backe.

Tveklöst så kommer det 

inte att dröja länge innan 
någon gång- eller cykel-
trafikant kommer att få 
begravas på kommunens 
bekostnad eller vem är det 
som är ansvarig för en sådan 
här infart till en potentiell 
avrättningsplats? Varför 
dras inte fortsättningen av 
cykelbanan i skogskanten 
längs Adelsövägen? Hoppas 
verkligen ni tar detta på allvar 
och ger oss alla ett svar på 
varför det blivit så här. Men 
framförallt att ni gör något åt 
det, med en gång! 

– Thomas

Reds anm: MN skrev om 
denna cykelväg i nr 12 som 
finns i vårt webbarkiv.

Vid vår fantastiska rondell 
vid korsningen Ekvägen – 
Ekerövägen (vid OKQ8) 
finns ett speciellt för-
budsmärke – Stopp vid 
signal (det vill säga röd-
ljus) – för de som kommer 
på Ekerövägen mot 
Tappström. 

De flesta verkar inte veta 
vad det betyder och ännu 
mindre bryr sig om vad det 
står för, oftast upptagna 
av mobilsamtal! De igno-

rerar skylten och kör fram 
och blockerar korsningen. 
Inte bara bilar utan även 
vår lokaltrafik verkar vara 
omedveten om vad skylten 
står för, ledbussarna brukar 
lyckats med att kunna 
proppa till hela korsningen 
om det vill sig!

Det vore trevligt om vi 
som kör mycket i denna 
rondell kunde få se att 
man bryr sig om sina med-
trafikanter och efterlever 

vägmärkesförordningen: 
”Märket anger skyldighet 
att stanna av den anled-
ning som anges under det 
vågräta strecket. Om märket 
är uppsatt före en trafik-
signal, anger det att fordon 
som skall passera signalen 
skall stanna vid rött ljus. 
Fordonet skall stannas vid 
en stopplinje eller, om 
sådan saknas, vid märket.”

– Stefan Svensson

Men stanna då! Inte sen!

Hockey 
för tjejer!
Jag tycker att Ekerö borde 
starta ett tjejhockeylag för 
tjejer i åldern 13 till 15 år. 
För det första finns det flera 
tjejer som vill spela hockey 
här på Ekerö men som 
får sitta och åka ända till 
typ  Hässelby eller Solna. 
För det andra finns det två 
stycken ishallar på Ekerö, 
så det borde inte vara något 
problem med träningstider. 
För det tredje får inte tjejer 
i den åldern spela tillsam-
mans med killarna eftersom 
att de tacklas. Så de tjejer 
som har spelat med killar 
innan måste byta lag eller 
sluta och det är tråkigt att 
det inte finns någon möjlig-
het att fortsätta med hockey 
på Ekerö för dem.  Så min 
åsikt är alltså att Ekerö 
borde starta ett tjejhockey-
lag på en gång.

– Hockeytjejen

Kommunen har en skola 
för barn med neuropsy-
kiatriska funktionshinder,  
Klöverskolan. Där går barn 
med ADHD och autism  och 
som har ett stort behov av att 
utvecklas i en lugn och trygg 
miljö. Barnen är känsliga för 
ljud, intryck, och miljöer där 
det händer mycket. Detta 
är barn som har prövat den 
vanliga skolan men det har 
inte fungerat. Det har varit 
mer eller mindre katastrof.  
Sedan har de kommit till 
Klöverskolan och fått jätte-
fina resultat och det har varit 
räddningen för flera familjer. 
Nu har kommunen beslutat 
att flytta Klöverskolan och 
inkludera den i Träkvista 

skola. En väl fungerande enhet 
ska alltså flyttas till något som 
redan bedömts inte fungera 
för dessa barn.   Barn med 
neuropsykiatriska funktions-
hinder behöver lång tid på sig 
att vänja sig vid en ny plats. 
Det kan ta ett år. Därtill i en 
miljö med alldeles för många 
intryck. Alla barn med ADHD 
och autism ska ha rätt till en 
fullvärdig skolgång, flyttar de 
Klöverskolan så kommer man 
att beröva våra barn rätten till 
en utbildning. Inget verkar 
vara klart alls vad gäller pla-
nering för hur flytten ska gå 
till och våra barn offras som 
försökskaniner.

– Orolig mamma

En katastrof för flera

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.

Varför 
krångel?
Varför detta krångel med 
biljettköp vid färjan. Vi har 
ju trängselskatt i Stockholm 
med automatisk kamera-
registrering och betalning 
i efterhand. Är det svårt att 
använda samma system? 
Betalning via inbetalnings-
kort eller autogiro. Kanske 
måste förfinas lite så att last-
bilar och dylika fordon får 
betala vad de ska. Uppgifter 
om vad det är för typ av 
fordon finns ju hos centrala 
bilregistret. De som åker ofta 
- varje dag – betalar mindre.

– En gammal 
programmerare

Kattbesvär!
Fler som har problem med 
lösspringande katter ? Är så 
trött på alla bajshögar på vår 
tomt, kattpiss på utemöbler 
och kloande på husfasaden. 
Tips att spruta vatten och 
andra medel (både husku-
rer och dyra köpemedel) är 
redan testade.  Vem ska betala 
i tid och pengar för att hålla 
problemet borta? Hundägare 
tar sitt ansvar: håller djuret 
under uppsikt och plockar 
upp skiten. På kommunens 
hemsida står: En djurägare 
är skyldig att se till att djuret 
inte orsakar olägenhet.  Hur 
tänker ni som äger katterna? 

– Husägare med
innekatt

Färje-
eländet!
Färjerederiet gör vad man 
kan för att slippa kunder.
Skulle anmäla byte av bil för 
att föra över ”resor” från
gammal bil till ny bil. 
Registreringsbevis-kopia 
ska bifogas! Alternativt 
ange betalkortsnummer för 
inköp av tidigare 40-resors-
kort! Vad vet jag vilket kort 
som användes för två år 
sedan.

Jag åker runt i fortsätt-
ningen och kommer att 
verka för att mina vänner 
och bekanta slutar att 
använda färjan.

– Lx

Oanvända 
cykelbanor

Jag har flera gånger efterlyst 
ett svar från de trikåklädda 
cykelgalningar som envisas 
med att cykla ute i körbanan 
när det finns cykelbanor 
som i många fall är i bättre 
skick än de stora körba-
norna för bilar och bussar. 
Mellan Färentuna kyrka 
och Kungsberga finns en 
utmärkt cykelbana som 
nogsamt undviks av dessa 
cyklister. En dag såg jag ett 
tiotal cyklister som ockupe-
rade körbanan på sträckan 
från kyrkan förbi hem-
bygdsgården. Cykelbanan 
som går parallellt med 
körbanan är nyasfalterad 
och har säkert kostat stora 
pengar. 

Vad rör sig i huvudet på 
dessa cyklister som riskerar 
egna och andras liv genom 
sitt egendomliga beteende? 

Något svar lär jag väl inte 
få den här gången heller. 

– Kungsbergabo



Stenhamra
Stenhamra 
Centrum 

och 
Ateljéhusen

Välkommna till oss i 

 ”Peppar peppar-dagen” 
En dag för seniorers säkerhet

Vad: Peppar-peppar-dagen
När: 1 oktober kl.11.00-14.00
Var: Stockbygården, Stenhamra

FFÄ (Fritidsverksamhet för äldre), Södertörns brandför-
svarsförbund och Civilförsvarsförbundet Ekerö anordnar 
”Peppar peppar-dagen”.

Den 1 oktober har FN utsett till internationell äldredag. Syftet med dagen är att 
fokusera på det friska och vad man kan göra för att hålla sig frisk samt uppmärk-
samma och synliggöra riskerna i vardagen för äldre. 

Dagen innehåller kortare föreläsningar om säkerhet i hemmet. 
Bland annat brottsförebyggande, fallförebyggande och brandsä-
kerhet. Inbjudna föreläsare är  Södertörns brandförsvarsförbund, 
Civilförsvarsförbundet Ekerö, Polisen, Ekerö Rehab Västra.

Stockbygården har öppet hus mellan kl 11-14 med möjlighet för 
besökarna att gå runt och prata och ställa frågor. Passa på att 
prova brandsläckare och klämma och känna på olika produkter 
och hjälpmedel!

Föreläsningarna börjar klockan 12.00. 
Tipspromenad och kaffe med dopp till alla besökare.
Varmt välkommen!

Årets höstevent!
A T E L J É H U S E N  S T E N H A M R A

Prag Pi lates
A T E L J É

MÄLARÖARNAS  
SPECIALISTKLINIK

oktober

15.30–16

13.00 AMANDA PERSSON
               Serveras: Din mumsbit & dryck

13.30  
 Stora Blå

14.00   
          – Ställ in Din livsparabol! Pilates ateljé

14.30   
               visar höstmode & bjuder bubbel

15.00
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Ateljéhusen, Apelvägen 20 A, Stenhamra 
www.trollgods.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

j
GRUPPTRÄNING!
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INNEBANDY | Ekerö IK innebandy 
P98 fick en bra start på inneban-
dysäsongen med en hedervärd 
andraplats i TT-cupen. Ekerö IK:s 
innebandypojkar -01 rivstartar sä-
songen med tre cuper.

Sista helgen i augusti spelade Ekerö 
IK:s innebandylag P98 TT-cupen, 
som uppstart inför en ny säsong un-
der ledning av Pelle Karlsson, ny trä-
nare och coach för året. 

– Killarna gjorde en mycket bra 
prestation och gick hela vägen till 
final. Det man framförallt minns 
är den fantastiska insatsen i semifi-
nal där vi vann i sudden mot Tyresö 
Trollbäcken, ett av Stockholms bästa 
P98 lag, berättar Gunnar Parö, Ekerö 
IK innebandy.

Finalen spelades mot Farsta, ett annat 
topplag i Stockholm. Efter den enor-
ma urladdningen i semifinal orkade 
killarna inte riktigt hela vägen. Det 
blev till sist en 2:a plats. 

– I det stora hela en imponerande 
och bra start på säsongen som lovar 
gott inför kommande seriespel och 
nya cupäventyr framöver, avslutar 
Gunnar Parö. 

IK innebandy P01 spelade också i 
TT-cupen. Under lördagen spelades 
tre matcher i gruppspelet, mot Ven-
delsö, Farsta och Tyresö Trollbäcken. 
EIK vann alla tre matcher och gick 
obesegrade ur grundspelet och där-
med kvalificerade till A-slutspel un-
der söndagen. 

I A-semifinalen vann EIK mot 
Västerhaninge med 5-2.

– I A-finalen mötte vi Älta som hade 
vunnit alla sina matcher i grupp-
spelet. Efter en spännande match, 
där Älta tog ut målvakten i slutet av 
matchen, vann vi med 9-5, berättar 
Bengt Larsson, Ekerö IK innebandy 
P01.

Helgen 6-8 september spela-
des Duvbocupen i Sundbyberg 
och CapriSonne-cupen i Tumba. I 
Duvbocupen spelades tre matcher 
i gruppspelet under lördagen, mot 
Sundbyberg, Täby och Ingarö. 

– Trots ett i stundtals mycket bra 
spel, förlorade vi alla matcherna och 
det blev därför inget slutspel för oss. 
Men vi var trots förlusterna nöjda 
med vår insats, säger Bengt Larsson.
 I CapriSonne-cupen började det på 
liknande sätt som i Duvbocupen. 

Spelschemat var också mycket tuf-
fare då det började med två matcher 
redan på fredagskvällen, där den sista 
startade klockan 21.30, som sedan 
följdes av två ytterligare matcher un-
der lördagsförmiddagen. 

– Vi förlorade alla dessa matcher. 
Men då det i CapriSonne-cupen 
även fanns B-slutspel, blev det en B-
slutspelsmatch på lördagskvällen. Vi 
vann den matchen mot Tumba med 
5-3 vilket innebar att vi mötte Salem 
i B-final under söndagen, berättar 
Bengt Larsson och fortsätter:
– B-finalen mot Salem blev extremt 
spännande där lagen följdes åt hela 
matchen igenom.  EIK tog ledningen 
med ett mål och Salem kvitterade. På 
det viset följdes lagen åt till 4-4 som 
resultatet var när matchtiden var slut. 

Då det var en final, blev det sudden 
death där vi avgjorde med ett mycket 
snyggt mål och slutresultatet blev så-
ledes 5-4 till EIK P01, avslutar Bengt 
Larsson.

FOTBOLL | Två år efter varandra 
har Ekerö IK:s A-lag klättrat upp 
i divisionerna och ligger nu i divi-
sion 2. Precis som herrarna spelar 
också damerna i motsvarande 
division. 

Vad är nyckeln till framgångar-
na, Thomas Dahlberg, tränare?
–  Framgångarna beror, i första 
hand, på spelarnas kvaliteter men 
också på ett grundligt arbete av 
föreningen. Det ställs betydligt 
högre krav på organisationen runt 
laget såväl som på spelarna. Nyck-
eln till framgång är således hårt 
arbete av både spelare och alla i 
organisationen.

Hur ser prognosen ut för fler 
“klättringar” i framtiden?
– För att bibehålla denna nivå eller 
”klättra” ytterligare i seriesyste-
men,
kommer det att krävas ännu mer. 
Vi behöver som förening utveckla 

både ungdomssidan och seniorsi-
dan. Vi är idag, med Stockholms-
mått mätt, en stor förening och 
vi måste lära oss att ta hand om 
våra ungdomar så de stannar här 
och spelar fotboll. Vi måste redan 
i tidiga åldrar erbjuda en attraktiv 
verksamhet som leder till att vilja 
representera vår förening som se-
niorer, utbilda dem till att kunna 
spela på denna nivå och lite till. 
Efter att två år i rad ha avancerat 
en division, har vi väl ännu inte 
riktigt ”vuxit i kostymen”, men 
till nästa år ska vi vara bättre för-
beredda. Vi har nu en andra konst-
gräsplan som ska hållas snöfri 
vilket ger oss bättre träningsmöj-
ligheter i vinter. Vi jobbar hårt på 
marknadssidan för att, om möj-
ligt, skapa ett ännu bättre sam-
arbete med näringslivet i kom-
munen. Vi vill tillsammans med 
näringslivet bidra till att kommu-
nen blomstrar på alla sätt. För att 
uppnå detta behöver vi samarbeta.

Vilka förhoppningar har ni in-
för de sista matcherna före sä-
songsslut?
– Mina och våra förhoppningar in-
för de avslutande omgångarna på 
serien är att vi ska säkra kontraktet 
till division 2 så tidigt som möjligt. 
Vi vill inte förlita oss på att andras 
resultat ska hjälpa oss utan själva 
ta de poäng som behövs. Det vore 
roligt om publiken kunde hitta hit 
till de hemmamatcher vi har kvar. 
Vi behöver stödet. Efter det, om 
inte förr, startar arbetet med nästa 
års tävlingsverksamhet.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Läget i division 2-laget

Rivstart för Ekerö IK:s innebandylag pojkar 98 och pojkar 01

DET HÄNDER  TILL DEN 6 OKTOBER
FOTBOLL | Damer div 4a: 24/9 kl 20 Träkvistavallen: Skå DFF - FK Bromma  Herrar div 2 sö Sv : 5/10 kl 14 Träkvistavallen:Ekerö IK - FC Gute  Herrar 4 n: 28/9 kl 14 Svanängens IP Skå IK & Bygdegård - IFK Viksjö 

 Herrar div 6 c : 4/10 kl 20 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - BK Gamla Karlbergare Herrar div 7 d: 5/10 kl 14 Adelsövallen: Adelsö IF - FC Innerstan Stockholm

Sportnyhet? 
Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

LÄGET! 16 SEPTEMBER                         

FOTBOLL
Herrar 4 n
IFK Viksjö 14 9 2 3 33 - 20 29
Sundbybergs IK 13 8 2 3 22 - 11 26
IFK Vaxholm 12 8 1 3 35 - 11 25
Ängby IF 12 7 3 2 31 - 18 24
Hässelby SK FF 14 7 0 7 20 - 23 21
Skå IK & Bygdegård 14 6 2 6 20 - 31 20
Spånga IS FK 14 5 3 6 28 - 32 18
Rissne IF 12 4 3 5 15 - 14 15
Viggbyholms IK 13 4 3 6 19 - 19 15
Ursvik IK 14 5 0 9 24 - 31 15
Enebybergs IF 14 4 0 10 21 - 38 12
FC Järfälla 12 2 1 9 17 - 37 7

FOTBOLL
Herrar div 6 c
Norrtulls SK 12 11 1 0 40 - 8 34
Wollmars FF 12 8 1 3 35 - 24 25
BK Gamla Karlbergare 12 7 3 2 33 - 19 24
Ekerö BoIS 12 7 2 3 32 - 17 23
Mariebergs SK 12 6 0 6 21 - 23 18
Tudor Arms FC 12 4 2 6 22 - 21 14
Essinge IK 12 3 3 6 24 - 28 12
Kronobergs BK 12 2 3 7 18 - 37 9
Cassi FF 12 2 1 9 17 - 48 7
Zinkens FC 12 2 0 10 26 - 43 6

FOTBOLL
Herrar div 7 d
Adelsö IF 12 7 3 2 39 - 31 24
FC of Hässelby 11 7 1 3 21 - 14 22
FC Innerstan Stockh. 11 6 2 3 52 - 19 20
BK Brunkeberg 11 6 2 3 37 - 22 20
Rinkeby United FC 11 6 0 5 29 - 23 18
FC Kasam 11 4 4 3 23 - 21 16
Åkeshovs IoFK 11 4 1 6 17 - 30 13
Stockholm BK 12 4 1 7 21 - 38 13
Skönadals BK 11 3 2 6 20 - 26 11
Nockebyhovs IF 11 1 0 10 12 - 47 3

FOTBOLL
Damer div 2 ös
FC Djursholm 13 7 5 1 27 - 11 26
Boo FF 13 7 4 2 34 - 19 25
Rimbo IF 13 6 4 3 24 - 18 22
Hässelby SK FF 13 6 3 4 23 - 23 21
Gimo IF FK 13 6 1 6 22 - 18 19
Vaksala SK 13 4 6 3 23 - 17 18
Södersnäckornas BK 13 4 3 6 31 - 29 15
Ekerö IK 12 3 3 6 12 - 22 12
IK Frej Täby 13 2 3 8 14 - 26 9
AIK DFF 12 2 2 8 11 - 38 8

FOTBOLL
Damer div 4 a
Ängby IF 8 7 1 0 24 - 3 22
Rissne IF 9 7 0 2 40 - 11 21
Skå DFF 9 4 2 3 17 - 17 14
Reymersholms IK 8 3 0 5 17 - 15 9
IFK Aspudden-Tellus 7 3 0 4 10 - 28 9
Sollentuna FF 8 2 1 5 14 - 19 7
FK Bromma 9 2 1 6 9 - 15 7
IFK Österåker FK 8 1 3 4 9 - 32 6

FOTBOLL
Herrar div 2 
Motala AIF FK 15 12 2 1 43 - 12 38
Enskede IK 15 11 0 4 36 - 19 33
Arameisk-Syrianska IF 15 8 2 5 25 - 21 26
Värmdö IF 15 8 0 7 26 - 21 24
Spårvägens FF 15 5 5 5 25 - 22 20
Vimmerby IF 15 6 2 7 19 - 24 20
Ekerö IK 15 6 1 8 22 - 30 19
IK Sleipner 15 5 3 7 15 - 18 18
FC Gute 15 4 5 6 16 - 21 17
Smedby AIS 15 4 2 9 21 - 28 14
Värmbols FC 15 3 5 7 14 - 24 14
Assyriska IF i Norrk. 15 4 1 10 22 - 44 13

Bilden är från matchen på hemmaplan 
mellan EIK:s herrar och serieledaren 

Motala den 30 augusti. Motala segrade 
med 2-1. 

 Foto: Ove Westerberg

EIK innebandy P01 efter segern i 
CapriSonne-cupens B-slutspel. 

 Foto: Martina Almqvist 



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 11-15, Sön stängt.

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

BROMMA: Ulvsundavägen 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
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TÄBY: Enhagsvägen 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör 11-15, Sön stängt.

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

TRE KRONOR EDITION.
Tre Kronor Edition är våra mest välutrustade  
tjänstebilar. De innehåller nämligen allt du vill  
ha och behöver för under 7,5 basbelopp. 

Billån fr. 2.370 kr / mån Billån fr. 2.080 kr / månLeasing fr. 1 .890 kr / mån Leasing fr. 1.660 kr / månFörmånsvärde fr. 2.171 kr / mån Förmånsvärde fr. 1 .796 kr / mån

ŠKODA Superb Combi TDI 170 4x4 DSG 
Tre Kronor Edition fr. 309.900 kr

ŠKODA Octavia Combi TDI 150 4x4 
Tre Kronor Edition fr. 272.400 kr

  Navigation med DAB
   Bi-Xenon, LED fram/bak
  Läderklädsel alt.  

läder- / alcantaraklädsel
 Farthållare

  Infotainment, Navigation
  Bi-Xenon, LED fram/bak
 Lane Assist
 Adaptive Cruise Assistant
 Front Assist

 2-zons Climatronic 
 Parkeringsassistans
 Bluetooth handsfree
 Elstolar fram med minne
 3-ekrad multifunktionsratt

 
  
 2-zons Climatronic
 Bluetooth handsfree
 17” aluminiumfälgar 

 17” aluminiumfälgar
  Webastovärmare  

med fjärrkontroll
 Uppvärmt baksäte
 Trötthetsvarnare

 3-ekrad multifunk.ratt 
 Färddator med färgdisplay
 Parkeringssensorer
 Uppvärmt baksäte
 Trötthetsvarnare

Lägg till ŠKODA Serviceavtal fr. 194 kr / mån Lägg till ŠKODA Serviceavtal fr. 164 kr / mån

Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 4,5 l/100 km CO2 från 119 g/km, Superb 
från 5,4 l/100 km CO2 från 141 g/km. SKODA Finansiering 36 mån, 30% kontant/särskild 

ränta 4,46-4,87%). Leasingavgift exkl moms. Förmånsvärde är beräknat exklusive bränsle 
och redovisad netto per månad vid 50 % marginalskatt. Bilarna på bilden kan vara extra-
utrustade. Vi reserverar oss för ev. tryckfel. 
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RÄTTVIK | I början av 
augusti kammade Rolf 
Keiser, Ekerö hem andra-
platsen i Scandinavian 
Cup för Formula Off Road i 
Rättvik. Förstaplatsen var 
bara en hårsmån bort.

Att vinsten med nöd och 
näppe hamnade hos Martin 
Michaelsen är dock inget 
som bekymrar Rolf Keiser.

– Alla är väldigt goda 
kamrater i den här sporten 
och vi hjälper varandra både 
att meka och med reserv-
delar för att så många som 
möjligt ska kunna vara på 
banan, berättar han.

Efter att ha hållit på med 

Formula Off Road sedan 
1993 har Rolf Keiser hun-
nit med många framgångar. 
Han har flera gånger varit 
inofficiell världsmästare 
och är ofta med och slåss i 
toppen när det drar ihop sig 
till tävling. 

Men Rolf Keiser står inte en-
sam bakom framgångarna. 
Han har ett team med ett 
tiotal mekaniker och andra 
supportrar omkring sig som 
med frivilliga krafter job-
bar hårt med att trimma den 
hembyggda bilen.

– Ingenting i bilen är ori-
ginal utan allt byggs på en 
rörkonstruktion efter eget 

huvud, förutom själva bu-
ren som man sitter i som 
måste hålla en viss standard 
av säkerhetsskäl.

Sporten som började som 
ett sätt för isländska rädd-
ningskåren att samla in 
pengar till sin verksamhet 
på 1970-talet, har vuxit och 
finns idag i alla de nordiska 
länderna.

Trots att sporten kan se 
oroväckande brutal ut när 
bilarna kör upp och ner i 
grustag, nästintill lodrätt 
emellanåt, är skadefrekven-
sen låg. Säkerheten och mil-
jökraven är två frågor som 
tas på allvar inom sporten.

THAI-BOXNING | William 
Wisén från Ekerö tog 
EM-brons i sitt första seni-
or-mästerskap i Muay Thai-
boxning som gick i Portugal 
under sommaren. 

William Wisén, 18 år, bör-
jade året med Junior-VM i Is-
tanbul där han tog brons. 

 – Jag gjorde sedan mitt 
första Senior-EM i Portugal 
och tog brons i 63,5 kilos-
klassen. Det var riktigt tufft 
med överlägsen vinst mot 
Spanien. Jag förlorade sedan 

på poäng mot en seedad er-
faren portugis, numera EM-
mästaren och dessutom 26 
år, berättar William.

 Han siktar nu på att vinna 
senior-SM i sin viktklass 63,5 
kilo i vinter. Han tränar cirka 
två till tre timmar per dag, 
fyra till fem gånger i veckan. 
Före stora mästerskap blir det 
två pass om dagen, sex dagar 
per vecka i en månad.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

VATTENSKIDOR | Nya 
framgångar blev det 
för Lambarös vatten-
skidklubbs ungdomar i 
Östsvenska mästerska-
pen som avgjordes vid 
Lidas anläggning vid sjön 
Getaren i södra Stockholm 
7-8 september.

Lambarö tog ett brons i 
juniorlagtävlingen. Med 
i laget var Eleonora Ols-
mats som tog en ny ”grand 
slam” och vann samtliga 

grenar, det vill säga slalom, 
trick, hopp och kombinerat 
för flickor ungdom. Caro-
line Olsmats åkte bra och 
tog silver i trick, hopp och 
kombinerat samt ett brons i 
slalom för flickor ungdom. 
Jonathan Kullman tog ett 
guld i trick i pojkar ung-
dom. Sofie Steinwall, ham-
nade precis utanför pallen 
i slalom i äldre juniorklas-
sen.

Andraplats i Formula Off Road för Rolf Keiser

Lambarö tog brons EM-brons för Ekerökille

Rolf Keiser missade vinsten i Scandinavian Cup för Formula Off Road med en hårsmån.    
                                 Foto: Palli Kristmundsson

KORT OM SPORT

INNEBANDY | Landslags- 
och Djurgårdsspelaren 
Sandra Mattsons besökte 
den 31 augusti Ekerö IK:s 
innebandyflickor födda -02  
som hjälptränare och tack 
för att tjejerna vid flera till-
fällen agerat sargvakter vid 
Djurgårdens matcher.

KORT OM SPORT

FOTBOLL | Den 23 sep-
tember befinner sig Bellul 
Gebremeskel och Mikaela 
Bergmark från Ekerö IK:s 
fotbollstjejer födda -02 i 
Lilla sportspegelns studio 
för att tävla. Det är dock 
inte första gången som de 
är med i TV som repre-
sentanter för sitt lag. De 
har tidigare varit med i 
Bolibompastudion i insla-
get ”Visa vad din vuxen 
kan” där de visade upp sin 
tränare Fredrik Tamker och 
hur duktig han är på fotboll. 
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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

FÖRLOVADE
Janne Fälling och 
Victoria Forssén
Halkidiki 9 september 2013 

DÖDA
 • Anneli Benett, Stenhamra, 
avled den 30 maj i en ålder 
av 66 år.

• Ulla Lindgren, Skå, avled 
den 10 juni i en ålder av 80 
år.

• Gunborg Ejdung, Sten-
hamra, avled den 23 juni i en 
ålder av 89 år.

• Thormod Bårli, Stenhamra, 
avled den 3 juli i en ålder av 
88 år.

• Heljä Abrahamsson, Skå, 
avled den 8 juli i en ålder av 
64 år.

• Rut Hermansson, Fären-
tuna, avled den 23 juli i en 
ålder av 96 år.

• Tyra Jernberg, Hilleshög, 
avled den 24 juli i en ålder 
av 87 år.

• Karin Arnebrant, Sten-
hamra, avled den 29 juli i en 
ålder av 71 år.

• Gunnar Lindblom, Fären-
tuna, avled den 31 juli i en 
ålder av 92 år. 

• Emmy Margareta Kristina 
Trolle, Munsö, avled den 14 
augusti i en ålder av 91 år.

• Britta Maria Säfholm, Lovö, 
avled den 16 augusti i en 
ålder av 99 år.

• Tommy Max Fredrik River-
stål, Adelsö, avled den 18 
augusti i en ålder av 66 år.

• John Sigmund Byhlin, 
Ekerö, avled den 22 augusti     
i en ålder av 63 år.

• Linnea Marianne Öhman, 
Ekerö, avled den 23 augusti  
i en ålder av 84 år.

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

Anders Hjelm

VI HAR FLYTTAT!
Ekerövägen 82 
(Röda Ladan) 
Telefon 08-560 301 31

Grattis i 
efterskott 
på 45-års-
dagen till 
vår ”sol-
stråle” öns-
kar mamma, 
pappa, 
bröder med 
familjer.

Gratttis 
Charlie 
8 år den 9 
september.
Kramar från
Alex, mam-
ma och 
pappa.

Moa Bäcke 
14 år 
gratuleras 
av farmor 
och farfar.

Grattis Ivar 
Frisk 7 år 
29 augusti 
önskar 
Per-Ola, 
Ulrika, 
Alice och 
Isak. Kram.

Grattis 
Oscar, 
Kungsberga 
som fyllde 6 
år den 
15 septem-
ber!
Kramar 
från farmor 
och farfar.

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
Auktoriserad av SBF

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

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Samarbetsproblem? 
Det är mycket lättare än ni tror att 
komma tillrätta med. Cirka 4 möten 
brukar räcka. 

Boka tid för ett förutsättningslöst möte 
0708-94 74 71 Monika Keiller Sjövall

www.hampsanket.se

Modica mulier AB 
Samtalsterapi 

 

 

 

Mottagning på Ekerö
För tidsbokning ring 

076-798 64 55
www.modicamulier.se

malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

Vinterförvaring 
inomhus, 
under tak

och på varvsplan

08-560 429 29www.tufamarin.se

Min älskade maka
Vår kära mamma och mormor

Vår syster

Ida Lundberg
6 februari 1955

Sydney, Australien 
1 juni 2013

L E I F
CHRISTINE och ROBBY

Peter  Lucas  Cody
Övrig släkt och vänner

Du var så god, 
Du var så glad

Du lämnar bara vackra 
minnen

Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen

Men tack för allt 
vad Du oss skänkt

Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år 

tillsammans

We will always love you
Until we meet again________________________  

Begravningen har ägt rum 
i Nya Zeeland

Familjeannonsera GRATIS! 

• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt 
   eventuell jpgbild

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

• Var ute i god tid – helst 2 vecor före 
  utgivningsdag
• För utgivningsplan se vår ”Larmet-går-sida”
• Publicering sker i nästkommande nummer,  
   i turordning samt  i mån av utrymme 
• Manus tas inte emot per telefon eller fax.
   Vi uppskattar mejl!
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00

Vår älskade Pappa
och Farfar

Gunnar Högelin
* 6 januari 1937

✝ 7 september 2013

STEFAN och SOFIA
Emil  Liza

CHRISTER och JESSICA
Jesper  Sanna

Birgittta
Släkt och vänner

Tårar torkar, men
minnen består.

Du kämpade tappert, 
men sjukdomen blev för svår.

Du kommer alltid att
finnas med oss.
Vi älskar Dig!

Begravningen äger rum fredagen
den 4 oktober kl. 14.00

i Ekerö kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund.
O s a till Ekerö Begravningstjänst

tel. 08-560 301 31
senast den 1 oktober

Valfri klädsel.

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 

Läs MN på nätet redan 
under torsdagen 

före utdelningshelgen:
malaroarnasnyheter.se

Tack 
till dig som gav din röst till 

Kyrkans Bästa
i kyrkovalet!



BO LÅNGT IFRÅN 
LAGOM MEN NÄRA 
SHOPPING OCH NATUR
VÄLKOMMEN PÅ VISNING. RÅCKSTA GÅRDSVÄG 5,
SÖNDAG 29 SEPT KL 12-13 PÅ VÅNING 15!

Vattenfalls kulturmärkta 50-talshus i 
Råcksta förvandlas just nu till ett unikt 
bostadshus. Vad sägs om att kunna ta 
hissen ner till husets dygnet-runtöppna 

på 16:e våningen. Del i övernattnings-
lägenhet ingår. Köper du en 3:a eller 4:a 

någon av våra kommande visningar!
peabbostad.se

V Ä L L I N G B Y  P A R K S T A D  P E A B

NU HAR VI STARTAT
FÖRSÄLJNINGEN 
AV ETAPP 2Kontakt: Niclas Holmberg, tel. 070-733 81 29 

niclas.holmberg@svenskamaklarhuset.se

GRATIS TANDKONTROLL
t.o.m 25 OKTOBER 2013
Ring och boka tid hos någon av våra tandsköterskor. 
Du får kostnadsfri rådgivning angående tandstatusen 
på din hund eller katt.

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

+ Din NÄRAKUT för hund och katt!

TELEFON 08-36 26 70

Lätt 
att parkera, 

öppet alla dagar!

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

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

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer, 
    i turordning samt i mån av utrymme. 
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SÄLJES

Hörnskåp 200 kr. Br 107, dj 
60, h 190. 073-975 69 56.

50-tal ovalt bord 200 kr. Br 
74, l 120, h 73. 073-975 69 56.

Skrivbord 150 kr. Br 196, dj 
80, h 74. 073-975 69 56.

Matservis 72 delar 2800 kr. 
Mat 24, djupa 24, assietter 
24. Nästan ny. Målade av 
konstnär Ulrika Hydman-
Vallien. 073-975 69 56.

Jättefin Ikea-tavla Hallaryd, 
nypris 995 kr, säljes för 300 
kr. Bild finns på Ikeas hem-
sida. Kvällstid 08-560 357 
09 el 070-797 71 51.
 
Cykel Kona Scrap -05 ingår 
extra däck på fälg och brom-
sar. Pris 3700 kr. Jättebra 
skick! 070-480 88 93.
 
2 knappt använda skjortor 
vit Gant st L, nypris 995 kr. 
Nu 200 kr samt jeansskjorta 
Lewis st, L, nypris 795 kr. Nu 
150 kr. Kvällstid 08-560 357 
09 el 070-797 71 51.

2 st jättefina madrasser 90 
x 200 i utmärkt skick som 
nya. Säljes pga felköp av stl. 
Överdrag i grönrandigt tyg 
med dragkedja. Hämtas på 
Färingsö/Harholmen. 100 
kr/st. 070-825 62 60.

Däckställning NOA till 7 m 
båt. Nypris 5300 kr. Säljes 
för 2300 kr. Hans-Olof 
Dahlgren, 08-560 328 48,  
070-884 74 61.
 
Presenning armerad PROF-
LEX vit  6x8 m. Nypris 2010 
1040 kr. Säljes för 450 kr.
Presenning armerad kraftig 
vit  10x6 m förstärkta hörn 
förstärkta kanter. Nypris 
2100 kr. Säljes för 600 kr. 
Hans-Olof Dahlgren, 08-560 
328 48,  070-884 74 61.
 
Sidostöd för träbockar/ 
trävaggor 75 cm rör. Kom-
plett för montering (sitter på 
bockar). Nypris 4 st à 450 kr 
inköpta 2010 summa 1800 
kr. Säljes för 800 kr. Hans-
Olof Dahlgren, 08-560 328 
48,  070-884 74 61. 

KÖPES

Vi väntar barn och söker 
efter barnvagn, babysitter 
och barnvagnssele från 60- 
och 70-talet. Även andra 
babyartiklar och kläder från 
den tiden är av intresse. Hör 
av dig till Helén på 070-324 
64 27.

ÖNSKAS HYRA

Gift tandläkarpar som vän-
tar tillökning i vinter söker 
bostad på Drottningholm 
eller Ekerö. Bor i bostadsrätt 

i stan men önskar komma ut 
till naturen. Gärna hus eller 
större lägenhet med tomt.
Anna Ornell 070-292 42 93.
annaornell@gmail.com

EFTERLYSNING

Jag efterlyser den flicka/
kvinna som blev så förtjust 
i en av mina syrenlila barn-
filtar på Färingsö marknad 
lördagen den 7 sept. Om 
någon av er två vårdare som 
följde henne ser detta, var 
snälla ta kontakt med mig, 
då jag gärna vill ge henne en 
filt. Anne 073-222 69 26.

ROSOR OCH TACK

Jag vill tacka min tandläkare 
Maria Eriksson på Ekerö 
Folktandvård för exceptionell 
service och hjälp. Hon är 
underbart omtänksam vilket 
gör att jag numera flyger 
hem till Sverige när jag behö-
ver tandvård. Jättestort tack 
och en stor kram. Sara

Jag har ofta undrat varför just 
vårt Apoteket Tidlösan lyckats 
ha en samling helt fantastisk 
personal. Kanske är det något 
geni till arbetsledare vars tan-
kar om bemötande genomsy-
rar hela personalgruppen. De 
ser ut att ha roligt på jobbet 
och det smittar av sig på oss 
som handlar. Suzanne Reuter



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

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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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 

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

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

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

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö 

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

TRYCK V-TAB, Norrtälje 2013

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

HEMSIDA www.malaroarnasnyheter.se

              
Följ oss på Facebook

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Utgivning 2013

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

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

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

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

MOPED - BIL - SLÄP

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!

VED
550:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

VÄLKOMMEN
säger vi till vår nya 
trafiklärare Raija Nikka! 
30 års erfarenhet och 
specialiserad på teori-
undervisning!

TEORIKURSER
med Raija startar 16 oktober

RING OCH BOKA NU!

NYHET!

40  larmet går | 

Nedan följer ett urval av de larm 
och anmälningar som inkommit till 
närpolisen och brandförsvaret på 
Mälaröarna under de senaste tre veck-
orna.

Förutom dessa händelser har ett fem-
tontal  skadegörelser på bilar samt smit-
ning från parkeringsskador på bilar, in-
träffat under perioden.

26 AUGUSTI | En båt blir stulen från 
Sandgrynnans båtklubb i Sandudden.

från en båtbrygga på Ekerö.

27 AUGUSTI | Anmälan om att en stor 
grupp ungdomar har skräpat ner i Kärsö 
naturreservat inkommer till polisen.

-
ket, Ekerö.

28 AUGUSTI | Polisen har en hastighets-
Träkvista. 

Fyra personer får böter.

Drottningholm.

30 AUGUSTI | 
samt stöld ur bil sker i Gustavalund.

Munsö
Stenhamra.

2 SEPTEMBER | Stöld genom inbrott i bil 
sker i atriumområdet i Hummelvreten.

-
brott i ett garage i Stenhamra.

3 SEPTEMBER | Skadegörelse inträffar 
genom inbrott hos ett företag på Tegel-
bruksvägen.

Troxhammar golfklubb.

4 SEPTEMBER | En lastmaskin blir stu-
len från ett företag på Bryggavägen.

-
brygga i Älvnäs.

5 SEPTEMBER | En segelbåt blir stulen 
Tappström. Båten 

samma brygga inträffar dessutom yt-

båtar utsätts för skadegörelse. 
Bryg-

gavägen
mindre roddbåt. Ytterligare en opti-

6 SEPTEMBER | -
stiftningen sker utanför Kungshatt.

-
far i Skå

-
sonskador sker på Träkvista torg.

Träkvistavallen.

7 SEPTEMBER | 

Lundhagen.
-

gan, Kärsö.
-

Jungfru-
sundsvägen.

8 SEPTEMBER | Anmälan inkommer 
till polisen om att det ofta förekommer 

Kärsön. 

9 SEPTEMBER | Ytterligare tre brott 

ön Kanan, i Bockholmssundet samt 
på Kyrkfjärden,  Ekerö.

Stenhamra -
stör en garageport.

10 SEPTEMBER | En bil blir stulen från 
Gustavalund

-
tor sker i en låst inhägnad parkering ut-
med Bryggavägen.

11 SEPTEMBER | Skadegörelse sker i 
Ekerö sommarstad där någon kör ned 

12 SEPTEMBER | -

Stenhamra. De hittas 

Jungfrusunds 
marina.

-
taurang på Ekerö.

13 SEPTEMBER | Från en tomt på 
Munsö

Stenhamra, där någon kört in i en gara-
geport så den totalförstörts.

14 SEPTEMBER | På Helgö blir en per-
son omhändertagen för rattfylleri samt 

15 SEPTEMBER | På en tomt i Svart-
sjö har någon krossat bakrutan på en 
bil.

Fortsatta bilvandaliseringar

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Kafédag
Hembakat bröd, lotteri, 
bildutställning. Kl 14: Stina 
Odlinder berättar och visar 
bilder – Inredningar i Ekerö 
och Munsö herrgårdar 
ur ett historiskt perspek-
tiv. 29/9 kl 14-16, Ekerö 
hembygdsgård. Arr: Ekerö-
Munsö hembygdsförening. 

Seniorers säkerhet
Kortare föreläsningar om 
säkerhet i hemmet, brotts-
förebyggande, fallförebyg-
gande, brandsäkerhet. 
Samarr: Fritidsverksamhe-
ten för äldre i samverkan/ 
Ekerö kommun, Södertörns 
brandförsvarsförbund, Ci-
vilförsvarsförbundet Ekerö. 
1/10 kl 11-14. Klyvarestigen 
1, Stenhamra. 

Fågelskådning
Fågelskådning vid Svartsjö
viken och Svartsjö dämme. 
Ledare: Urpo Könnömäki. 
5/10 kl 8, P-platsen, Svartsjö 
slott. 

Färingsö Humbuggs
Dansklubben firar 30-års-
jubileum i Ölsta folkets 
hus, där klubben en gång 
startade. Gamla och nya 
medlemmar hälsas välkom-
na. 5-6/10 kl 18-02,
Ölsta folkets hus, Färentuna. 
Arr: Dansklubben Färingsö 
Humbuggs. 

Lavar och mossor
Varsam vandring i Sätuna-
skogen. Sture Nordmark, 
lotsar bland arter av lavar och 
mossor. Medtag gärna lupp 
eller förstoringsglas, kanske 
en flora samt lämplig färd-
kost. 6/10, samling kl 10 vid 
kommunhuset Tappström, 
alt. kl 10.30 vid Färentuna 
kyrka för samåkning. 
Arr: Mälaröarnas natur-
skyddsförening.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

Ännu en bil sattes i brand på parkeringen utan-
för Träkvistavallen den 6 september.

 Foto: Laila Westerberg
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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

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

Har du problem med

VILDSVIN?
VI KAN STAKET!
Alla sorter och modeller 

med eller utan montering

www.farmartjanst.se/ekero
08-560 304 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!

FT EKERÖ AB



ACCEPTERAT PRIS 3 475 000 kr/bud. TOMT 394 kvm. EP 64 kWh/m²/år. Bergamottvägen 7. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, ca 156 kvm

Drömboende för barnfamiljen Invid återvändsgata Låg driftskostnad
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 1 735 kvm . EP 198 kWh/m²/år. Björn Järnsidas Väg 25. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

MUNSÖ FÖRSAMLING 4 rok, 110 kvm

Högt och fritt läge Enplan med källare Närhet till bad och natur
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 759 kvm. EP 81 kWh/m²/år. Gyllingvägen 7. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, ca 156 kvm

Soligt ogenerat sydvästläge Kök från 2013 Luft-/vattenvärmepump
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 90 kvm . EP 47 kWh/m²/år. Parkterrassen 6. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 106 kvm

Ljust fint parhus i toppskick Barnvänligt område Braskamin
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ACCEPTERAT PRIS 3 475 000 kr/bud. TOMT 494 kvm . EP 95 kWh/m²/år. Sjöutsikten 1. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

EKERÖ SANDUDDEN 4 rok, 103 kvm

Parhus med gavelläge Fin sjöglimt Balkong och uteplats Carport
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 765 000 kr/bud. AVGIFT 2 900 kr/månad. EP 76 kWh/m²/år. Åkerstigen 105 A. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, 65 kvm

Lättskött insynsskyddad tomt Trädäck med elmarkis och infravärmare
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ACCEPTERAT PRIS 4 395 000 kr/bud. TOMT 1 593 kvm. EP 64 kWh/m²/år. Herredagsvägen 2. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, ca 101 + 75 kvm

Sjönära läge Sjöutsikt Bra skick Tak till nock Stor lummig tomt
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VARUDEKLARERAT*

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

EKERÖ - FÄRINGSÖ 7 rok, 146 kvm

1.5 plans villa i vinkel Byggår 2004 Utsikt över ängs o betesmark
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ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT 540 kvm . EP 73 kWh/m²/år. Silverdalsvägen 11. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, 160 kvm

Populär "Skånelänga" Generösa utrymmen Härlig altan i sydväst
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VARUDEKLARERAT*

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

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 2 rok, 50 kvm

Underbar sjötomt med kvällsol Förhandsbesked för nybyggnation
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ACCEPTERAT PRIS 3 275 000 kr/bud. TOMT 891 kvm. Vil lavägen 21. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ NÄRLUNDA 106 kvm + 106 kvm

Centralt läge i barnvänligt område Vacker välskött tomt
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ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 3 453 kvm. Östra Vägen 14. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

ADELSÖ ALVIKEN 3 rok, 45 kvm + gästhus och bod

Högt söderläge med strålande utsikt över Björkfjärden
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ACCEPTERAT PRIS 8 000 000 kr/bud. TOMT Tomtarea ca 6 500 m² (arrenderätt). EP 181 kWh/m²/år. Rörbyvägen 70 - Lövögården. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

LOVÖ - DROTTNINGHOLM 9 rok, ca 260 kvm + vind och hel källare

Forma ett unikt boende i vacker kulturbyggd med Lovö kyrka som närmsta granne Utsikt mot kyrkan och vackert åkerlandskap

S
M
S
:A

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

ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT 1 745 kvm. EP 225 kWh/m²/år. Bigårdsvägen 10. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

EKERÖ NÄRLUNDA 3 rok, 104 kvm

Stor hörntomt Mitt i centrala Närlunda Ostört läge Fräsch villa
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VARUDEKLARERAT*

Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Oskar Ahlgren, Susanne Eriksson

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

PRIS 1 900 000 kr/bud. TOMT 2 765 kvm. Fröjs Väg 7. EKERÖ Oskar Ahlgren 070-826 83 00.

EKERÖ HELGÖ 2 rok, 30 kvm

Enastående utsikt över Norrsundet Fritidshus med mkt hög standard
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ACCEPTERAT PRIS 4 695 000 kr/bud. TOMT 3 529 kvm. EP 61 kWh/m²/år. Kungshäll 19. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSHÄLL 11 rok, ca 230 kvm + 110 kvm

Stor villa invid Mälarens strand Företagsdel/Uthyrningsdel
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