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Motion
vållar
debatt
Svaret på en motion som Öpartiet la 2012 vållade delade meningar när det togs upp på kommunstyrelsens senaste sammanträde. | 12

EKERÖ IK HAR VÄXTVÄRK
Bristen på idrottsanläggningar i kommunen är mycket
stor. Samtidigt som invånarantalet växer i kommunen,
ökar också trycket på idrottsklubbarna. Ekerö IK är en
av dessa. | 10

’’

”Här skulle plötsligt bilarna som skulle köra
rakt fram, ligga i samma fil som de som
skulle köra till höger mot stan. Jag hamnade
först och snart kom en bil bakom som skulle
till höger. Jag hade rött men bilen bakom
fick grönt.” | 22 tyck

NATURRESERVAT I MAJ
Om allt flyter på kan Lovö naturreservat bli klart att
invigas i maj 2014. Nu bearbetas synpunkterna som
kommit in under remisstiden. | 6

SUPERSTART FÖR A-LAGET
Ekerö IK:s innebandyherrar inledde säsongen med
tre raka segrar. A-laget avancerade till division 2 förra
säsongen och nu leder de divisonen. | 24

SM-VINST

ÄRENDET OM KLÖVERSKOLAN BORDLAGT
Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Göran Hellmalm (FP) meddelade protesterande
föräldrar att nämnden väntar med att ta beslut om resursskolans framtid. Först vill man ha ett möte
med föräldrarna. | 4
Foto: Ewa Linnros
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Emelie Dahl från Mälarö
MCK tog hem segern i SM
M
i motorcross för damer.
d
Hon blev också utnämnd
till ”Årets rookie” av
Svenska motorcykeloch snöskoterförbundet. | 24
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BILTVÄTT
Ren bil på 4 min!
Träkvista
08-560 300 96
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a

SE VÅR

annons
PÅ SID 17!

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

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

Vi gillar bokföring!
Gör du?

2

2 för 1!

Kvalitets-

UTSTÄLLNINGAR


glasögon till lägsta

PRISGARANTI

Giltig t.o.m 13-10-20

VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
KLIPP UR & TA MED

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

290 KRONOR
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Vi bjuder alltid
på kaffe!
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30 kr

Ekerö Sol
Stå- och liggsolarium,
nya rör i alla rum

DROP IN 06-23
ALLA DAGAR!

Ekerö Centrum - Tegelbruksvägen 1
ingång vid Always Fitness

TRÄNA

Separat tjejdel
Kondition
Fria vikter
Klipp ut
& ta med!

fr.

99kr
/mån

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

*

Gäller lagerglas i styrkor +-6/-2. Kan ej komb m andra erbj. Gäller till13-10-20

Grymt!

Vid köp av
kompletta
glasögon bjuder vi
på ett extra par från
utvalt bågsortiment!
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Ekebyhovs slott
12-13/10: Ruth Goldmann –
graﬁk och collage, Kristina
Munklinde – graﬁk, akvarell,
collage. 19/10-3/11: Göran
Karlsson Skoog – målningar,
Mats Eriksson – skulptur.
Arr: Mälaröarnas konstförening.
Hantverksstallet
Monica och Hanna Skarelius, glas och textilkonst.
Öppet tor-sön kl 11-16
t.o.m. 27/10, Jungfrusunds
marina.
Utställning
Lisen Jensfelt – akvareller.
T.o.m. 10/10, mån-tor kl 8-17,
Profydents väntrum, Ekebyhovsvägen 1 (vid brandstationen).

EVENEMANG

Kortspel
Spela kort och drick kaffe
tillsammans, varje måndag
mellan kl 13-15. Pensionärer
i alla åldrar välkomna. Träfflokalen Kajutan, Pomonavägen 2, Ekerö (Ekgården nb).
Film
”Amour”, regi Haneke Fr/Ö/
Ty. 2012. Medlemskort i
Filmstudion berättigar till

nyheter

MÄLARÖARNAS

inträde till höstens samtliga
filmer. Enstaka biljetter får
ej säljas. 10/10 kl 19.30,
Erskinesalen, Ekerö C.
Sagostund
Följ med ut i sagans skog
och träffa bockarna Bruse,
Guldlock och alla andra som
bor där. Från ca 3 år (småsyskon är också välkomna).
Fredagar kl 10, biblioteket,
Ekerö C.
Musikteater
“Som en dans” av och med
Mälaröarnas musikteater
Skråme, en föreställning
med musik och dans och
om hur det kan vara att
vara på (dans)banan eller
att kanske inte befinna sig
på banan. Fri entré (frivilligt
bidrag kan lämnas i hatten).
12/10 kl 18, Erskinesalen,
Ekerö C.
Pyssel
Pyssel och skapande tillsammans med Pysselhuset.
Lördagar kl 13-15, biblioteket, Ekerö.
Ekebyhovs slott
12/10 kl 14: Elever från
Ekerö kulturskola underhåller. Kaféansvariga: Träkvista
sjöscoutkår/HSK Vindens
vänner. 13/10 kl 14: Scouttävlingar i parken. Kafé-

ansvariga: Träkvista sjöscoutkår. 19/10 kl 14: jazzpianisten Arne Forsén och
koramästaren Alagi Mbye.
Kaféansvariga: Mälaröarnas
konstförening. 20/10 kl 14:
Närporträtt av småkryp.
Moss- och lavutställning.
Kaféansvariga: Mälaröarnas
naturskyddsförening.
Fladdermöss
Stifta bekantskap med fladdermöss och läderlappar.
Fladdermusforskaren Jens
Rydell berättar bland annat
hur deras ekolod fungerar,
hur deras ekologi gestaltar
sig samt vilka arter vi har
och vilka man kan tänkas
stöta på i främmande land.
16/10 kl 19, Ekebyhovs slott.
Fågelexkursion
Svenne Schultzberg guidar
runt på Lovön och hjälper
alla med artbestämning.
Denna exkursion är utmärkt
för den som inte har skådat
så mycket och vill lära sig
några nya fågelarter. 19/10
kl 8, mastområdet Lovö,
samling vid kyrkans östra
parkering.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
10 oktober)

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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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?
BESIKTIGAD

BESIKTIGAD

Ekerö | Ekerö Älvnäs Talgoxevägen 25
Accepterat pris 8 000 000 kr Rum 4 rum, varav 3-2 sovrum Boarea 183 kvm + 81 kvm Tomt 1 620 kvm
Byggt 1934 Energiprestanda 133 kWh/kvm år Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Färingsö Stenhamra
Morellvägen 5
Enplanshus med stor tomt som badar i sol. Ateljéinrett garage. Alla fönster bytta och fasad målad.
Altan på innergård med härligt utespa. Gränsar mot allmänning och äppellund. Nära buss.

Ekerö | Färingsö Stenhamra Strandvägen 23 B

Accepterat pris 2 425 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 131 kvm Tomt 624 kvm Byggt 1969
Energiprestanda 116 kWh/kvm år kWh/kvm år Visas Sön 6/10 13.45-14.45 Mån 7/10 17.30-18.15
Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

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

BESIKTIGAD

Ekerö | Ekerö Nyckelby Nyckelbyvägen 4

Ekerö | Ekerö Närlunda Ekerövägen/Solhemsvägen/Hästhagsvägen

Accepterat pris 3 995 000 kr Rum 7 rum, varav 3-5 sovrum Boarea 191 kvm + 101 kvm Tomt 2 775 kvm
Energiprestanda 55 kWh/kvm år Visas Sön 6/10 12.30-13.15 Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Accepterat pris 1 900 000- 2 500 000 kr Tomt ca 1 000 kvm/tomt. 5 st tomter mitt i populära Närlunda!
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Ekerö | Ekerö Sandudden
Tallåsen 11 och 13

Ekerö | Ekerö Sandudden
Sanduddsvägen 48-64

Fast pris: 5 890 000 kr
Rum 7 rum
Boarea 198 kvm Tomt ca 1 000 kvm
Visas Sön 6/10 15.00-16.00
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Fast pris: 4 590 000 kr
Rum 5
Boarea 153 kvm
Visas Sön 6/10 15.00-16.00
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Närlunda Växthusvägen 46
Rum 6 rum, varav 4-4 sovrum Boarea 116 kvm + 4 kvm Tomt 728 kvm Byggt 1965
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80
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Nämndemännen skjuter upp
beslut om flytt av Klöverskolan
KOMMUNEN | Barn- och
utbildningsnämnden har
bordlagt ärendet om beslut
att flytta Klöverskolans
verksamhet till Träkvista
skola. Först vill man ha ett
enskilt möte med föräldrarna innan man går till
beslut.
I förra numret av MN skrev
vi om kommunens planer
på att flytta resursskolan
Klöverskolans verksamhet
från en villa i Väsbyområdet, avskilt från annan skolmiljö, till lokaler i Träkvista
skola. Planerna på flytten
har upprört och oroat personal på skolan och skolbarnens föräldrar. Dessa hade
samlats för att protestera
mot beslut att resursskolans
verksamhet ska inkluderas
i Träkvista skola, då barnoch utbildningsnämnden
hade möte på Ekebyhovs
slott den 25 september. Med
plakat med ett rött stopptecken och med texten ”ge
våra barn samma chans som
era barn”, brev som barnen
själva skrivit samt namnlistor, inväntade samlingen
nämndemännen.

Det behövdes dock inte någon långvarig aktion. Barnoch utbildningsnämndens
vice ordförande Göran
Hellmalm (FP) mötte upp
skaran och meddelade redan före mötet, att man
inom nämnden beslutat att
lyfta ut den del som rörde
Klöverskolan.
– Vi hade detta som en del
i verksamhetsplanen, men
vi lyfte helt enkelt ur den
delen. Vi har nu bestämt att
ha ett möte med föräldrarna
och då är det bara vi politiker och inte tjänstemännen
som träffar föräldrarna. Vi
vill ha ett bra underlag när
vi fattar beslut och föräldrarna ska också känna att vi
lyssnar på dem, säger Göran
Hellmalm.

till att alla berörda individer
känner att de är delaktiga
och att det sker på ett klokt
sätt, säger Göran Hellmalm.

Nämnden är i det stora hela
positiva till ambitionerna
som tjänstemännen har uttryckt med flytten av Klöverskolan.
– Det handlar om att efterleva skollagens ökade
krav på inkludering. Det
är något som vi i nämnden
måste se till att vi gör. Men
däremot ska vi självklart se

Mötet med nämndemännen
och föräldrarna sker den 3
oktober.
– Det här är fantastiskt.
Nu har vi tid på oss att samla in ännu mer information.
Det viktiga är att de förstår
hur våra barn fungerar, säger Melinda Allerhed, förälder till ett av barnen på
Klöverskolan.

Föräldrarna har haft namn-

insamlingar och fått ihop
över 1000 namn. Även
barnen har samlat in 100
namn. Utöver detta skickade föräldrarna ett brev till
kommunens politiska partier och flera av dessa har givit respons om att man vill
titta närmare på ärendet.

”Det viktiga är att
de förstår hur våra
barn fungerar”

En av dem som är kunnig
vad beträffar Klöverskolans
elever är Harriet Maler. Hon
är barnläkare på Karolinska
sjukhuset och specialist på
barn med neuropsykiatriska
funktionshinder. Hon har
kontakt med Klöverskolan
och känner till barnen där.
– Det är stor variation
bland barnen. En del är
välbegåvade, men de flesta
är det inte. Det gör att de
välbegåvade barnen kanske
inte får tillräcklig stimulans. Men de flesta tror jag
faktiskt behöver ha den här
avskilda miljön. Jag tror att
det måste finnas en sådan
här liten enhet, det räcker
inte om de har en lokal på
sidan om den stora skolan.
Då ska man i så fall se till
att det verkligen är avskiljt.
Men då kan man lika gärna
ha det som det är idag, säger
Harriet Maler.
Denna tidning har gått i
tryck då mötet med föräldrarna sker. MN följer upp
vad som sker i nästkommande nummer.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Göran Hellmalm (FP)
tog emot ett brev från Klöverskolans barn samt namnlistor som barnen
själva samlat in.
Foto: Ewa Linnros

Priserna gäller för v 41 (7/10–13/10 2013)
140 g. Jfr
Bacon Scan.

pris 71:43/
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Fläskﬁlé
Danish Crown. Ursprung Danmark.
Ca 570 g. Mittdelskött av gris.
Max 2 köp/hushåll.
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Läsk

Coca-cola, Fanta,
Sprite. 1,5 liter.
Jfr pris 8:33/liter + pant.

Körsbärstomater i ask
ICA. Holland. 250 g. Klass 1. Jfr pris 30:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.
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Hamburgare
ICA. Ursprung Sverige.
452 g. Av nöt.
Jfr pris 72:79/kg.
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Rödspättaﬁlé
Pleuronectes platessa.
Fiskad i nordostatlanten.

Skå

Gudstjänster

På tacksägelsedagen bär vi med oss
jordens frukter in i kyrkan som ett
tecken på tacksamhet till Gud. Vi
tackar för skapelsen och allt omkring oss.
– Vad har du att vara tacksam
för i ditt liv och till vem sänder du
ditt tack?

ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 13 OKTOBER
Munsö kyrka 11.00
GUDSTJÄNST PÅ TACKSÄGELSEDAGEN
Peter Strömmer, kören Ad Mundi,
dirigent: Malin Rudengren
Kyrkkaffe i kyrkan
SÖNDAG 20 OKTOBER
Adelsö kyrka 18.00
SINNESROGUDSTJÄNST –
MOD ATT FÖRÄNDRAS,
Lizen Anterud, Mona Vikborg

KONSERTER

EKERÖ FÖRSAMLING

LÖRDAG 12 OKTOBER
Ekebyhovskyrkan kl 18.00
GOSPELKONSERT med EKERÖ GOSPEL
Daniel Stenbaek, ﬂygel
Magnus Ahlgren, elbas
Oscar Eriksson, slagverk
Pernilla Thörewik, dirigent

ONSDAG 9 OKTOBER
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Marianne Häggkvist,
LÖRDAG 12 OKTOBER
Ekebyhovskyrkan 18.00
GOSPELKONSERT
SÖNDAG 13 OKTOBER
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA – HÄNFÖRD
Mårten Mårtensson, Ekerö kyrkokör,
Ekebyhovskyrkan 16.00
TEMAGUDSTJÄNST – ÄNGLAMARK
minimusikal
ONSDAG 16 OKTOBER
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Peter Strömmer
SÖNDAG 20 OKTOBER
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA – HÄLFTEN ÅT DE
FATTIGA Mårten Mårtensson
Ekebyhovskyrkan 16.00
TEMAGUDSTJÄNST – HÅLL
DRÖMMEN LEVANDE

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING
LÖRDAGAR KL 12.00-13.00
12/10 Paulus positiva kvinnosyn
Lena Thoms samtalar med Barbro
och Lennart Arlinger
19/10 Mer om kvinnosyn i kyrkan
med Christian Appelsved

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 9 OKTOBER
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA
Yngve Göransson
SÖNDAG 13 OKTOBER
Herman Palmsalen 11.00
GUDSTJÄNST, SKÖRDEFEST
Yngve Göransson, orgel: Rickard
Backlund, Kyrkokören. Skördebuffé,
80 kr och Skördeauktion
ONSDAG 16 OKTOBER
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA Yngve Göransson
SÖNDAG 20 OKTOBER
Sånga kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 13 OKTOBER
Lovö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST, SKÖRDEFEST
Marianne Häggkvist, Lovö Barnkör,
Lovö kyrkas kör, Klara Valkare,
Leif Asp. Kyrkkaffe/skördeauktion
till Världens barn
SÖNDAG 20 OKTOBER
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Marianne Häggkvist

LÖRDAG 19 OKTOBER
Skå kyrka kl 15.00
WAGNER - ÅRETS JUBILAR.
Wesendoncklieder
Malin Edström, sång
Rickard Backlund, piano

Öppet för möten
på onsdagar

”En av de
viktigaste
upgifterna en
diakon har är
att be”

Stenhamra har fått en ny samlingspunkt. På
onsdageftermiddagar ﬁnns det möjlighet att
komma in och ta en ﬁka, prata en stund eller
bara vara.
– Nu öppnar vi för spontana möten och en
kravlös samvaro, berättar Birgitta Sommarbäck som är diakon i Färingsö församling. Vi ställer inga krav på att du ska vara på något
speciellt sätt eller ha några särskilda åsikter. Du är välkommen precis som den du är, fortsätter Birgitta.
Det är alltid spännande att öppna en ny verksamhet och vi hoppas att du ska hitta hit och upptäcka att det finns en plats för dig
här i Stenhamra. Du kommer att möta Birgitta eller Karin Sandberg
som är värdinna. Öppettider är onsdagar kl 17.30-20.00. Det kommer att finnas möjlighet till fika.
Bönen viktig uppgift
– En av de viktigaste upgifterna som en diakon har är att be, berättar Birgitta. Att be för församlingen och för de människor som vill att jag
ska be för dem betyder mycket både för dem och för mig. Att veta att ens
namn blir nämnt antingen i en enskild bön eller i en gudstjänst kan fungera som ett stöd i livet. Vi ska se till att man ska kunna lämna in bönelappar i kyrkorna och i församlingens hus. Redan nu kan man skriva in en
önskan om förbön på vår hemsida.
a
ch n
ur o

TEMA-GUDSTJÄNSTER
SÖNDAG 13 OKTOBER
Ekebyhovskyrkan 16.00
TEMAGUDSTJÄNST – ÄNGLAMARK
Minimusikal med Ekerö barnkör
Helena Hansson, Marie Björnvad, Peter Strömmer

SÖNDAG 13 OKTOBER
Herman Palmsalen 11.00
GUDSTJÄNST, SKÖRDEFEST
Yngve Göransson, Rickard Backlund orgel,
Kyrkokören. Efteråt är det skördebuffé 80 kr
och skördeauktion. Intäkterna från auktionen
går till Världens Barn.

16.00
an

FÖRELÄSNING
TISDAG 15 OKTOBER
Ekebyhovskyrka kl 19.00-21.00
TUSENMILASERVICE I PARRELATIONER
Carina och Ingemar Tidholm är
relationskonsulter som föreläser om
friskvård för parrelationer.
Med humor och värme vill de ge kunskap
och redskap till att utveckla våra
parrelationer.

“Smått och gott”
MÅNDAG
Ekebyhovskyrkan kl 18.30-21.00
7/10 Teologi för nyﬁkna Får man ge dödshjälp?
Mårten Mårtensson leder samtalet
TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan kl 7.45-8.15
MEDITATION enligt zazen metoden
Färentuna församlingshem kl 12.00
TISDAGSSOPPA
Ekebyhovskyrkan kl 19.00-20.30
8/10 STICKCAFÉ
Färentuna församlingshem kl 11.00
1/10 BIBELSTUDIUM
Yngve Göransson
Adelsö hembygdsgård kl 13.00-15.00
15/10 FLITIGA FINGRAR
Stenhamra församlingsgård
kl 19.00-20.30
16/10 GRUNDKURS I KRISTEN TRO
Yngve Göransson
ONSDAGAR
Stenhamra församlingsgård
kl 17.30-20.00
ONSDAGSCAFÉ
Birgitta Sommarbäck, Karin Sandberg
TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan kl 12.00
SOPPLUNCH 40 kr
12.45 ANDAKT - BÖN i kyrkan
Stenhamra församlingsgård kl 12.00
TORSDAGSSOPPA 40 kr
17/10 Lunchkonsert med Anders Wihk,
pianist som har spelat världen över
Munsö församlingsgård kl 13.30
17/10 ÖPPET HUS – ”VISA I TEXT OCH TON”
En vandring bland visans texter med
Krister Karlson och Lars Törvall
LÖRDAGAR
Kyrkornas Second Hand, Troxhammar
ÖPPET kl 10.00-14.00

SÖNDAG 20 OKTOBER
Ekebyhovskyrkan 16.00
TEMAGUDSTJÄNST – HÅLL DRÖMMEN LEVANDE – om Martin Luther
King. Grupp från Stockholm gospel
Team Ekerö, Mie Johansson,
Jonas Gräslund

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
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Lovö naturreservat klart i maj
LOVÖN | Arbetet fortskrider med att skapa ett
naturreservat för att skydda Lovön från annan påverkan än bygget av Förbifart
Stockholm. Remisstiden har
just gått ut och synpunkterna är många.
I regeringens tillåtlighetsbeslut till Förbifart Stockholm
från 2009 var ett av grundkraven för att genomföra bygget,
att ett reservat skulle bildas
på Lovön för att förhindra ytterligare exploatering av området. Nu har ett digert arbete
pågått under drygt två år för
att dra upp riktlinjerna för
hur detta naturreservat ska
skyddas. Den 20 september

gick remisstiden ut och projektgruppen sammanställer
nu alla svaren.
– Vi har fått in ett drygt
trettiotal remissvar från
många olika sakägare. Traﬁkverket, FRA, Ståthållarämbetet,
Skogsstyrelsen
och Sjöfartsverket har bland
annat svarat, berättar Ylva
Othzén, handläggare på länsstyrelsen.

början av året, men de förslagen har vi redan jobbat oss igenom, fortsätter Ylva Othzén.

”Vi slår fast att
utvecklingen beror
på en interaktion
mellan människa
och natur”

Många av remissinstanserna

har varit positiva till planen,
medan andra har föreslagit en
hel del ändringar.
– Ekerö kommun hade till
exempel vissa ändringar som
de ville införa när vi sände ut
planen för en förprövning i

Det som kvarstår i remisssvaret från Ekerö kommun är
en reservation från Miljöpartiet som gäller placeringen av
tunnelmynningarna.
Ylva Othzén förklarar att
Traﬁkverket hade en hel del

undantag från reservatet som
de vill ha igenom för att kunna genomföra vägprojekten
kring Förbifart Stockholm
och ombyggnaden av väg 261.
– Vi har ju dock tillåtlighetsbeslutet att ta hänsyn
till och vi kan inte tillåta hur
stora undantag som helst.
Ståthållarämbetet har också

begärt att den del av Drottningholms golfklubb som arrenderas av dem och Kungsgården också ska undantas
från reservatet. Statens fastighetsverk förordar att både
Sötvattenslaboratoriet och
FRA blir undantagna från
reservatet. De poängterar
också vikten av att komplet-

tera med en hållbar budget
som gör att man kan hålla den
höga ambitionsnivån som
ﬁnns i planen.
Förslaget till planen är ett
nära 100 sidor detaljerat dokument med kartor och direktiv.
Ylva Othzén har tillsammans med sina kollegor arbetat hårt med att hitta en
form för att bevara de kulturoch naturhistoriska värdena
på Lovön. Hon vill särskilt
framhålla hur de ansträngt
sig för att bevara de unika
kulturella värden som ﬁnns
i området. Ingen del av dokumentet tillåter heller ”fri
utveckling”, vilket varit en

vanlig formulering i liknande
reservatsbildningar
sedan
70-talet.
– Det betyder att vi slår fast
att utvecklingen beror på en
interaktion mellan människa
och natur och att det ska fortsätta vara så, säger hon.
Nu ska remisssvaren bear-

betas, ändringar diskuteras
och föras in i dokumentet
och Ylva Othzén tror att planen ska kunna fastslås mot
slutet av året.
– Om det blir som vi hoppas så kan vi inviga reservatet
i maj 2014.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Förbifart Stockholm förbereds för fullt i höst
LOVÖN | Nu börjar en
del synliga arbeten att
genomföras på Lovön som
föreberedelser för bygget
av Förbifart Stockholm.
Fortfarande pågår dock
bearbetningar av arbetsplanen och alla tillstånd är
inte i hamn ännu.
I september startade anläggningen av nya ridstigar
på norra Lovö för att kompensera för dem som inte

kommer att kunna användas
när den tillfälliga hamnen
på Lovön börjar byggas.
På Lambaruddsvägen görs
också förberedande markundersökningar inför förstärkningsarbeten. Under
hösten kommer dessutom
nya vatten-, el- och avloppsledningar dras längs med
Ekerövägen för att förbereda
för de kommande byggarbetsplatserna. Dessa arbeten
beräknas ta cirka tre måna-

der, men även under våren
2014 kan en del kompletterande arbeten komma att
göras.
Trafikverket

räknar också
med att börja förebereda
arbetstunnlar under 2014.
Bullerskyddsåtgärder, förstärkningsarbeten och förberedande för de tillfälliga
hamnarna påbörjas också
under nästa år.
Under sommaren har

också Traﬁkverkets planprövningsenhet sänt ut en
remiss till Traﬁkverket region Stockholm för att få ytterligare förtydligande kring
valet av att förlägga traﬁkplatsen till Lovön.
– Det här är ett vanligt förfarande som vi gör i ungefär
vart tredje ärende. Vi tyckte
att vi behövde en bättre bakgrund och det har vi fått nu.
Vi har sedan sänt ut det nya
materialet till alla dem som

tidigare har haft synpunkter
på arbetsplanen och får nu
löpande in svar från dem,
berättar Leena Taillefer, juridik- och planprövningsenheten på Traﬁkverket och
fortsätter:
– Vi har hittills fått in 33
yttranden. Vissa handlar
om privata frågor om den
egna fastigheten till exempel och andra om placeringen av trafikplatsen. Nu
bearbetar vi dem och för in

BIOLOGISKT
KORREKTA
HUNDFODER
HUNDAR ÄR UTVECKLADE SOM
JÄGARE – OCH TROTS EN
MODERN LIVSSTIL FÖRBLIR
DE BIOLOGISKT ANPASSADE
FÖR EN KOST BESTÅENDE
AV FÄRSKT KÖTT.

eventuella ändringar i planen.
Arbetsplanen som ger
Traﬁkverket rätt att ta marken inom området i anspråk
väntas ha vunnit laga kraft
under senvåren 2014. Först
därefter kan Mark- och miljödomstolen behandla de
miljödomsansökningar som
lämnats in.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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EKERÖ FÄRINGSÖ SVARTSJÖ - UNDERBAR SJÖUTSIKT OCH STORA FRÄSCHA YTOR
På en vacker udde längst ut på Nibblenäsvägen finner du denna solgula stora villa på sjönära tomt.
Vackra ytor med 4-5 stora sovrum. Terasser, uteplatser, balkong och dubbelgarage.
Accepterat pris 5 195 000 KR BOAREA 228 KVM ANTAL RUM 7 ROK BYGGÅR 2004 TOMTAREA 1699 KVM
ADRESS Nibblenäsvägen 15 VISAS SÖN 6/10 12.30-13.30 OCH MÅN 7/10 19.00-19.45 kontor mälaröarna 08-80 76 00
SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/SPÅNGA/MÄLARÖARNA, BROMMAPLAN 403, 08-807600
BROMMA@SKANDIAMAKLARNA.SE, WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

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

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

262KVM Ekerö Skärvik, Solrosvägen 14
-SJÖNÄRA MED BÅTPLATS- Stort familjehus med modern öppen planlösning, ryggåstak, fint
ljusflöde och sjöutsikt. Mälaren endast ett stenkast bort. Plan lekvänlig trädgårdstomt med
perfekt solläge. Del i brygga med båtplats. Nära buss, skolor och naturområde. Ringmärkt!
Typ: Villa Byggår: 1999 Boarea: 206 kvm
Biarea: 56 kvm Rum: 6 Tomt: 1 007 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 495 000 kr

309 KVM Färingsö Troxhammar, Ekebylundsvägen 2
-MODERNT VID GOLFBANA- Fantastiskt villa med stilren arkitektur, hög standard o exklusiva
materialval. Härligt ljusflöde, högt i tak o många smakfulla detaljer. 7 rok varav 5 sovr. Vackert
läge med vidsträckt utsikt över golfbana. Fint anlagd trädgård, barnvänligt. Carport och förråd.
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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 8 000 000 kr

290KVM Färingsö Stenhamra, Knosterstigen 9B
-TOTALT 290 KVM- Ett fantastiskt hus för dig som söker stora ytor och många rum. Högt fritt
läge med viss sjöutsikt och stora altaner i söderläge samt både pool och utomhusspa. 9 rok
varav 6 sovrum. 3 helkaklade duschrum, bastu, vinkällare. Gott om förvaringsutrymmen.
Typ: Villa Byggår: 2003 Boarea: 240 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 9 Tomt: 1 349 kvm
Energideklaration: 76 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 750 000 kr

130KVM 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 bad. Nära till skola, dagis och buss. Ringmärkt!
Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 130 kvm
Rum: 5 Tomt: 1 082 kvm
Energideklaration: 40 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 250 000 kr

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

119KVM Ekerö Träkvista, Ängsviksvägen 19
-TOPPSKICK- del i brygga med båtplats och bastu strax invid huset! Sjöutsikt och sjönära
läge! Totalrenoverat hus med modernt kök, 2 helkaklade våtrum, 3 sovrum, varav 2 med
sjöutsikt, tvättstuga med groventré. 2 stora trädäckade altaner i soligt söderläge. Carport.
Typ: Parhus Byggår: 1987 Boarea: 119 kvm
Rum: 4 Tomt: 453 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 250 000 kr

160KVM Ekerö Helgö, Bergsrundan 18
-SJÖLÄGE- Strålande sjöutsikt och ett unikt boende med hög livskavlité i rofylld naturmiljö.
Läcker villa i toppskick. Bad o båtplats! Bergvärme o mekanisk ventilation. Vacker tomt mot
den avskilda allmänningen vid vattnet. Altan, spabad. Garage och två gästhus. Ringmärkt.
Typ: Villa Byggår: 1957/2010 Boarea: 150 kvm
Biarea: 10 kvm Rum: 5 Tomt: 3 371 kvm
Energideklaration: 87 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 995 000 kr

96KVM Ekerö Sandudden, Parkdammsvägen 5
-LIVSKVALITET PÅ HÖG NIVÅ- Unikt drömboende i 1-plans br-villa (+55) invid Mälarens
strand. Brygga, altandäck och fin liten trädgård. Härligt solläge. Modernt boende m trevlig
planlösning m högt i tak o stora fönsterpartier. 3 sovrum, kaklat duschr/tvätt. C-port, förråd.
Typ: Bostadsrätt+55 Byggår: 2009 Boarea: 96 kvm
Rum: 4 Avgift: 3 296 kr/mån
Energideklaration: 135 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

143KVM Ekerö Väsby, Ängskornsvägen 5
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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 200 000 kr

125KVM Ekerö Väsby, Hampvägen 5
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 995 000 kr

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

Typ: Radhus Byggår: 1969 Boarea: 125 kvm
Rum: 5 Tomt: 179 kvm
Energideklaration: 107 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 550 000 kr

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

144 KVM Ekerö Älvnäs, Domherrevägen 30A
-EXLUSIV ARKITEKTUR- Fantastiskt ”Pål Ross hus” på idylliska Älvnäs. Hög standard på
materialval. Välplanerad o genotänkt planlösning med bl a 2 allrum, 4 sovrum, kök, tvättstuga,
3 badrum, förvaringsytor. Lättanvänt styrsystem för bla larm, ljus, ljud, bergvärme. Garage.
Typ: Villa Byggår: 2011 Boarea: 142 kvm
Biarea: 2 kvm Rum: 6 Tomt: 919 kvm
Energideklaration: 42 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 450 000 kr

177 KVM Ekerö Lundhagen, Smultronvägen 5C
-SJÖUTSIKT OCH SÖDERLÄGE- i nyrenoverad rymlig villa med attraktivt läge i Ekerö tätort.
Vidsträckt sjöutsikt över Mälaren och fantastiskt söderläge. Totalrenoverat både in- och utvändigt. Kök från Puustelli, trägolv, eldstad. Fristående isolerat dubbelgarage. Lungt läge.
Typ: Villa Byggår: 1981 Boarea: 177 kvm
Rum: 7 Tomt: 1 022 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 775 000 kr

254KVM Ekerö Sommarstad, Kyrkfjärdsvägen 15
-SJÖTOMT MED EGEN BRYGGA- Härligt hus i etage med strålande sjöutsikt. Stort kök med
öppenspis, 4-5 sovrum, 3 våtrum, 2 bra allrum o inglasad balkong. Insynsskyddad södervänd
lätt sluttande tomt ner mot Mälaren o den egna brygga. Dubbelgarage + carport. Ringmärkt!
Typ: Villa Byggår: 1989 Boarea: 200 kvm
Biarea: 54 kvm Rum: 6 Tomt: 1 635 kvm
Energideklaration: 112 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

107KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 5
Typ: Bostadsrätt + 55 Byggår: 2002 Boarea: 107 kvm
Rum: 4 Våning: 2 Avgift: 5 485 kr/mån Hiss: Ja
Energideklaration: 108 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 8 450 000 kr

64,5KVM Ekerö Centrum, Tegelbruksvägen 3D
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 600 000 kr

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1988/89 Boarea: 64,5 kvm
Rum: 2 Våning: Nedre botten Avgift: 4 785 kr/mån Hiss: Ja
Energideklaration: 84 kWh/kvm/år
Mäklare: Linda Strid, 070-617 50 20
linda.strid@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 295 000 kr

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

10

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,D@ID7:G'%&(

EIK kan snart inte ta in fler
Idrottsanläggningarna räcker inte till när kommunen växer
KOMMUNEN | Ekerö IK
har växtvärk och ser inte
att politikerna prioriterar
idrotten i någon högre
grad. Nu arbetar klubben
med en egen vision av
Träkvistavallen och söker
vägar för att kunna genomföra projektet.
MN har tidigare uppmärksammat bristen på idrottsanläggningar i kommunen.
Det har bland annat handlat
om Ekerö tennisklubb och
ridsporten på öarna. Denna
gång är det Ekerö IK:s problematik som vi belyser, en
klubb som är hårt drabbad av
växtvärk.
– Grundproblematiken är
hur vi ska skapa bra förutsättningar för breddidrotten. När
kommunen växer som den
gör och intresset för breddidrotten gör detsamma, inser vi att vår anläggning inte
räcker till på långa vägar, inte
heller de övriga anläggningarna som ﬁnns i kommunen,
säger Anders Hult, ordförande i Ekerö IK. Han fortsätter:
– Vi har haft en bra dialog
med kommunens politiker
och tjänstemän under ett par
år, men vi inser att den politiska viljan att skapa ﬂer anläggningar är mycket lägre än
vad efterfrågan är här ute.
Kommunens mål är att alla
invånare ska ha möjlighet
till en fysisk aktiv fritid och
särskilt prioriteras barn och
unga upp till 20 år.
Nämndkontoret för kulturoch fritid har sammanställt
en anläggningsplan för 20132017. Den visar att det ﬁnns
1100 barn och ungdomar per
anläggning i kommuner som
har lika stor andel barn och
ungdomar som Ekerö kommun. I Ekerö är motsvarande
siffra 5300 barn per anläggning. I kommuner i samma
storlek som Ekerö ﬁnns nationellt i snitt 8,0 fullstora
hallar per kommun med en
spridning mellan 3-17 hallar, i
Ekerö ﬁnns det en sådan hall.
(Källa ”Skohornet”, Ett projekt om effektivt nyttjande av
idrottsanläggningar, nationell studie från Örebro läns
idrottsförbund, 2008).

Jämfört med andra Stockholmskommuner
hade
Ekerö 2010 högst andel invånare per hall med 25 400
stycken. Bland kommuner
med liknande storlek är utfallet 6 445 invånare per hall
i Nynäshamn och 3 867 i
Upplands-Bro. (Källa Stockholms innebandyförbunds
hallprojektet, statusrapport
2009/10.)
Inga nya sporthallar har tillkommit i kommunen sedan
bollhallen färdigställdes i
Tappström 1989. Sedan dess
har befolkningen vuxit med
över 7 000 personer, varav
drygt 2000 barn och ungdomar under 18 år. Fram till
2020 kommer befolkningen
att öka med ytterligare nära
5000 invånare, allt detta enligt anläggningsplanen.
– Från politiken är vi väl
medvetna om hur behoven
ser ut och därför kommer vi
inom kort att börja bygga en
ny idrottshall Trycket på träningstider i våra idrottshallar är stort och det trycket är
störst i centrala Ekerö. Vid
den summering jag fått från
våra tjänstemän är bedömningen att i princip alla får
träningstider, men det är
kanske inte den tid man helst
önskar sig eller i den hall som
man helst vill vara i. Nu kommer en helt ny hall att byggas vid Ekebyhovsskolan.
Den hallen kommer att vara
ﬂexibel för olika typer av aktiviteter. Här har genusperspektivet varit viktigt för vårt
beslutsfattande, säger Peter
Carpelan (M), kommunstyrelsens ordförande.

”...den politiska
viljan att skapa
fler anläggningar
är mycket lägre än
vad efterfrågan är
här ute.”

Ekerö IK hoppas på att kunna utveckla sin vision för Träkvistavallen. Bland annat har man en önskan om att kommunen hjälper Ekerö tennisklubb
att samla all sin verksamhet till Ekebyhov. På så vis skulle Ekerö IK kunna byga en tälthall på den yta där tennishallen ligger idag på Träkvistavallen.
Illustration: PP arkitekter

bandyn är uppe på 700 och
hockeyn är också en växande
sektion. När badhuset planerades att placeras på Träkvistavallens område, fanns även
förslag om att bygga nya omklädningsrum och åtgärda
andra brister i idrottsanläggningen. När upphandlingen
av badhuset avbröts blev
även planerna på att rusta
upp Träkvistavallen nedlagda. Idag ska aktiva från två
fotbollsplaner, en friidrottsarena och en ishall, samsas om
fyra, mycket slitna omklädningsrum.
– Det är en helt omöjlig
ekvation att få ihop. Träkvistavallen har troligtvis ﬂest
besökare i kommunen efter
Drottningholms slott och
vi måste be gästande lag och
domare att komma ombytta.
Situationen är akut som det
är och vi är väldigt tacksamma för alla aktiva och ledares
tålamod med bristen på omklädningsrum, säger Anders
Hult.
Ekerö IK:s verksamhet dras

Ekerö IK har idag 1900 medlemmar. På en fyraårsperiod
har klubben vuxit med 350
aktiva. Fotbollsektionen har
passerat 1000 spelare, inne-

runt av 3,5 anställda och 500
ideellt arbetande krafter.
Klubben har nästan 6000 aktivitetstillfällen på ett år med
ungefär 80 000 deltagare.
Ekerö IK har 100 lag i olika

serier och sex olika idrotter.
– Redan idag måste vi tacka
nej till de som vill börja spela
innebandy. Fotbollen har fått
lite bättre förutsättningar
tack vare de två konstgräsplanerna, men vi kan inte ta in
mer. Det måste till slut bli så
att vi får ta fram privatﬁnansierade anläggningar, men
då kommer det inte kosta
500 kronor om året att spela
innebandy utan snarare 5000
kronor eller kanske mer om
vi inte hittar en annan väg.
Den idrottshallen som nu ska
byggas vid Ekebyhov, tar bara
hand om en del av det ackumulerande överskottbehov
som redan ﬁnns, förklarar
Anders Hult.
Man har nu inom Ekerö IK

samlats kring visionen för
Träkvistavallen som bland
annat skulle innebära nya
omklädningsrum samt en ny
hall där den nuvarande tennishallen ligger. Den nya hallen skulle få en storlek som
skulle rymma tre innebandyplaner.
– Nu sätter vi in åtgärder
för att samla in medel genom
att sälja lotter och andra saker. Det handlar om att skapa
startkapital. Men vi skulle
önska att kommunen gick in

och satsade genom att dels bidra till att lösa Ekerö tennisklubbs målsättning att samla
tennisen i en ny hall vid Ekebyhov, dels ge Ekerö IK samma möjlighet att driva en träningsanläggning på platsen
på samma villkor som Ekerö
tennisklubb har haft, säger
Anders Hult.
– Kommunledningen, i
form av både politiker och
tjänstemän, kommer inom
kort att ha ett inplanerat möte
med Ekerö IK och Ekerö Tennisklubb för att diskutera de
frågor som nu beskrivs, säger
Peter Carpelan.
Vad

beträffar ekonomin
hänvisar Anders Hult till
några siffror i kommunens
budget.
– Ekerö kommun har det
åttonde högsta skatteunderlaget per invånare i hela Sverige, men inte den åttonde
lägsta skattesatsen. Det bör
innebära, effekten av Robin
Hood-skatten undantagen,
att Ekerö kommun har relativt sett höga intäkter per
invånare för att lösa kommunens åtagande med. Med
en skatteintäkt om 1,3 miljarder per år borde man kunna
få fram en till två procent av
budgeten för att skapa vettiga

förutsättningar för breddidrott i kommunen. Vi har
förståelse för att många intressen måste tas tillvara men
är oroade för utvecklingen.
Vad blir priset om vi inte tar
hand om kommunens barn
och ungdomar, frågar sig Anders Hult.
– Från politiken försöker
vi möta de behov som ﬁnns
på kort sikt med den nya hallen som snart börjar byggas.
Vi vet att behoven ﬁnns men
samtidigt är det en ekonomisk
fråga. Ekerö IK är ett särintresse och särintressen har alltid
en förmåga att hitta pengar
i den kommunala budgeten
för just sin egen verksamhet.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har ett ansvar för alla i kommunen och
just nu pågår en omfattande
ombyggnad och nybyggnad
av ﬂera av våra skolor i kommunen för miljontals kronor.
Dessutom planeras det för ett
helt nytt äldreboende i Stenhamra och skolan, vården och
omsorgen har alltid företräde.
Men vi måste fortsätta att planera för ytterligare en idrottshall inom några år, avslutar
Peter Carpelan.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tel: 08-560 247 80
Vår idé är att tillhandahålla ett
komplett sortiment med maskiner,
allt från skruvdragare till
minigrävmaskiner.
Återförsäljare
Öppettider: Måndag-Fredag 06.30-16.00
Mörbyvägen 2
Ingentingsgatan 2
179 75 Skå
171 71 Solna
www.mgrental.se s info@mgrental.se

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Gedigen villa på
eftersökt adress.
Barnvänligt läge.

STENHAMRA - GUDMUNDVÄGEN 15
Accepterat pris 4.290.000 kr Kvm 328
Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 80 kWh/m², år

Stilfull villa i högt
läge med
Mälarutsikt.

GÄLLSTAÖ - BOKVÄGEN 7C
Accepterat pris 5.990.000 kr Kvm 168
Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 81 kWh/m², år

Expressvärdera
din bostad!
!

Är du redo för goda nyheter?
Din bostad är fortfarande
värd en förmögenhet!
Beställ en expressvärdering på
www.husmanhagberg.se så får
du svar inom en arbetsdag.
Välkommen att bli nöjd du också!

g
rin
e
d
r
vä
s
s
pre
Ex

EKERÖ NÄRLUNDA
SLÄNTVÄGEN 3
Vacker tomt i högt läge med
Mälarutsikt. 1.578 kvm.
V/A betald. Skapa ditt eget
drömboende!

Välplanerat och
barnvänligt. 4-5
sovrum.

STENHAMRA - KLEVBERGSVÄGEN 69
Accepterat pris 2.280.000 kr Kvm 140
Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 125 kWh/m², år

Dags att förändra ditt boende?
Tillsammans med HusmanHagberg erbjuder vi dig ett av marknadens mest
förmånliga bolån. Tala med din fastighetsmäklare för mer information.

Vänligen ring Niklas
Bergsten för mer info.
Ekerö 08-560 304 22

www.husmanhagberg.se
HusmanHagberg, mäklaren med nöjdare kunder. Välkommen att bli nöjd du också!
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Motionssvar väckte stor ilska
KOMMUNEN | Som svar
på en motion från Öpartiet
2012 har kommunen låtit
en konsult ta fram en kalkyl för kostnaderna kring
det särskilda boende för
äldre som ska byggas i
Stenhamra. När ärendet
skulle behandlas i kommunstyrelsen hade dock
oppositionen mycket att
anmärka på.
I en motion till kommunfullmäktige i oktober 2012 begärde Öpartiet att kommunen
skulle ta fram ett väl genomarbetat beslutsunderlag som
skulle jämföra kostnaderna

mellan att äga eller hyra
äldreboendet i Stenhamra.
Pricewaterhouse
Coopers
(PwC) ﬁck uppdraget och har
gjort en kalkyl utifrån kommunens kriterier.
När ärendet skulle beredas
i kommunstyrelsen vållade
det dock delade meningar
kring huruvida kalkylen
byggde på ett rättvisande underlag eller inte.
– Man får känslan av att
konsulten fått ett uppdrag
som är baserat endast på ett
privat alternativ. Man följer
inte heller SKL:s (Sveriges
kommuner och landsting,

reds. anm.) rekommendationer om hur man ska räkna.
Konsulten ställer sig inte heller bakom sin egen rapport,
säger Desireé Björk (Ö) och
hänvisar till ett speciﬁkt textstycke i rapporten som lyder:
...”Räkneexemplet är baserat
på kommunens kalkylantaganden. PwC har sammanställt och bearbetat information och har inte veriﬁerat
eller rimlighetsbedömt dessa
och tar därmed inte ställning
till kalkylresultatet. Kalkylresultatet är känsligt för
ändrade antaganden. Läsaren
av denna rapport bör själv utföra sin analys och reﬂektera

över antaganden gjorda av
kommunen och resultatet i
räkneexemplet”.
Även Miljöpartiet vände sig

emot beräkningsunderlaget
och i sin reservation hänvisade de också till valet av
avskrivningsmetod, vad de
upplevde som en för hög kalkylränta och att man satt ett
för lågt direktavkastningskrav.
Så här kommenterar kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) motionerna:
– Detta är beräknat i enlighet med det siffror vi alltid
räknar med i kommunen
när det handlar om inﬂation,

driftskostnader och vår så
kallade kalkylränta eller internränta. Man får inte jämföra ”äpplen med päron” och
därför ska man inte använda
sig av några andra påhittade
räntesatser eller metoder.
Att kalkylen inte fanns i med i
mötesunderlaget var också en
källa till irritation och påpekas
också i Miljöpartiets reservation. Peter Carpelan tycker
dock att det är självklart.
– Motionärerna efterfrågar ett ”komplett och väl
genomarbetat
beslutsunderlag”. Ett sådant underlag
ﬁnns redovisat från ett av

Sveriges största och mest
kompetenta konsultbolag i
ekonomiska frågor, säger han
och fortsätter:
– Eftersom frågan inte
var att diskutera innehållet i själva utredningen har
utredningen inte följt med
ärendet, men för den intresserade ﬁnns den att läsa på
kommunens hemsida.
Frågan kommer även att
behandlas på nästa kommunfullmäktigesammanträde som äger rum den 24
oktober.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kommunens trafikanter kom till tals under trafikantveckan
KOMMUNEN | Som ett led i
den årliga Europeiska trafikantveckan gick tjänstemän
från kommunen ut på gator
och torg under vecka 38
och pratade med cyklister
och andra trafikanter. Ett
lyckat initiativ som sannolikt kommer att upprepas.
– I början av veckan delade
vi ut cykeltröjor vid Färentunarondellen och jag tror att
vi gav bort ett åttiotal under
måndagen och tisdagen trots
att det var dåligt väder, berät-

tar Jonas Hedh, traﬁkplanerare på stadsarkitektkontoret.
Tillsammans med ﬂera
kollegor mötte han många
traﬁkanter under de dagar
som evenemanget pågick.
Tillfällena till att prata om
frågor som rör traﬁk i allmänhet och cykling i synnerhet
blev många.
– Jag uppfattade det som
att många uppskattade att få
träffa tjänstemän ute i samhället och prata om de här
frågorna. Vi ﬁck bland annat
många frågor om cykelvägar

på öarna, men även en hel
del frågor angående traﬁk i
allmänhet, fortsätter Jonas
Hedh.
Under fredagen och lördagen ﬁck Ekerö centrum ge
plats för tjänstemännen och
allehanda cykelaktiviteter.
– Cykelfrämjandet var på
plats liksom Fredrikhofs cykelklubb. Man kunde prova
på att använda en elcykel och
även tävla om att vinna en.
Vi hade också utlottning av
cykelhjälmar och man kunde
få en gratis cykelservice bland

annat, säger Jonas Hedh.
Traﬁkantveckan genomförs varje år i hela Europa med
stöd av Europeiska kommissionen och fokuserar på olika
traﬁkfrågor från år till år. I år
var ämnet ”gång och cykel”.
Jonas Hedh vet ännu inte om
kommunen kommer att haka
på just denna vecka nästa år
igen, men i någon form tror
han att årets initiativ kommer
att upprepas.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Att provcykla enhjuling var en av de aktiviteter som kommunen erbjöd
under trafikantveckan.
Foto: Ove Westerberg

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

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

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

Sista etappen
n av
v Ekebyhov Busi
B
Business
usiness 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 Bryggavägen 110 har moderna ytskikt, värme/kyla samt ﬁberanslutning.
Beräknad inﬂyttning 1/1 2014 och framåt.
För ytterligare
information:
Stefan Stjernberg
08-560 308 12
stefan@yabygg.se

Byggentreprenör

www.yabygg.se

www.ebece.se

Välkommen till Ekerö Vårdcentral
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst
och har vårdavtal med Stockholms läns landsting
Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00
Kvällsmottagning: måndag och torsdag tidsbokade akuta besök 17-20,
telefon 560 375 00.
Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 123 407 50,
Klädesvägen 12, plan 2, Bromma (brevid systembolaget)

Vi erbjuder inﬂuensavaccination
tisdagar kl 14-16
Vaccinationen pågår från den 15 oktober
till och med 17 december
Du som är född 1948 eller tidigare samt du som har någon av följande kroniska
sjukdomar:
UÊÀÃÊÕ}ÃÕ`]ÊÊ>ÃÌ>
UÊÀ>vÌ}ÊÛiÀÛÌÊ(BMI > 40)
UÊiÕÀ}ÃÊÃÕ`]ÊÌÊiÝÊUÊÀÃÊ BÀÌÃÕ` (dock inte enbart förhöjt blodtryck)

UÊ>`ÊÀÃÊvÀÊviÌiÀ
UÊÀÃÊiÛiÀÊV ÊÕÀÃÛÌ
UÊ`>LiÌiÃÊ
UÊÕÌvÕÌÃ >`>««

samt du som är gravid kan vaccinera dig kostnadsfritt mot inﬂuensa under perioden
15 oktober till 17 december. Du är välkommen till vår drop in mottagning på tisdagar
mellan klockan 14-16.

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se
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Bekymmer med allt tamare rävar
MÄLARÖARNA | Flera närlundabor har sett en skabbig räv den senaste tiden.
Arbetet med att fånga räven
pågår för fullt, men visar sig
vara svårt.
– Den här räven är listig som
attan som alla rävar är. Vi har
haft ett elände hela hösten.
Folk har ringt som tokiga. Vi
har fått några rävar i fällor,
men den här vill inte gå i fälla.
Vi måste gå ut och jaga den,
säger Robert Möller som är utsedd av kommunen att sköta
skyddsjakten inom tätorten.
De är sju personer som på
frivillig basis jobbar med att
ta bort lite rådjur så att de inte
blir för många, sätta ut bäverfällor och skjuta rävar och
grävlingar.
Hur många rävar som ﬁnns
totalt på Mälaröarna är svårt
att säga, men i Ekerö tätortsområde ﬁnns det fyra kullar
med ungefär tre rävar i varje
kull.
– Det har funnits ﬂera rävar som har haft skabb, men
det här är inte riktig skabb. De
överlever för länge. Normalt
brukar de inte överleva mer
än någon månad om de har
skabb. Men den man nu jagar
har överlevt länge, säger Robert Möller.
Han ser ett annat problem
och det är att människor ma-

tar rävarna när de är små.
– Då blir de tama och går in
på tomterna och tar barnens
leksaker och så vidare. Även
komposter är ett stort problem. Man lägger matrester
i komposten och det gillar
räven.
Några andra djur som
också gillar komposter är
grävlingar och det ﬁnns gott
om dem också. De problem
de kan skapa är att de underminerar hus när de går in och
gräver under en husgrund.
– Grävlingar är också bärare av skabb men de drabbas
inte. Däremot turas rävar och
grävlingar om med gryten,
så det kan nog göra att skabben hålls i gång, säger Robert
Möller.
Skabb smittar även männis-

kor, men ger i allmänhet endast korta besvär. Man kan få
en aning runt handleden om
man har varit i kontakt med
en räv som har skabb, men
det är ingenting som stannar
utan det försvinner. Skabb
går däremot på hundar och
andra husdjur.
Även om rävarna inte har
skabb, har de blivit lite för
tama. Eva Darselius som bor
i närheten av Knalleborg, ﬁck
besök av räven en sen kväll
då hon och hennes sambo
satt och tittade på TV.

FAKTA RÄVSKABB


>> Rävskabb orsakas av ett kvalster som även kan
infektera andra djurarter, inklusive människor. Ger i
allmänhet endast kortvariga besvär hos människan.

>> Hundar kan smittas genom direkt kontakt med
I Närlundaområdet har flera personer sett en räv som verkar ha drabbats av skabb. Ansvariga för skyddsjakten i kommunen har haft problem att få tag på räven.
Foto: Philip Leierer

– Jag tänkte att jag skulle nog
stänga altandörren. Vi hade
alldeles mörkt och bara en
lampa på. Men så tyckte jag
att jag såg ett par öron. Vi
har öppen planlösning mellan kök och vardagsrum och
räven satt på gränsen in till
vardagsrummet. Min sambo
reste sig upp och klappade
med händerna. Räven tar en
sväng runt vårt köksbord och
sedan går den ut genom altandörren, berättar Eva Darselius.
Sambon stänger dörren
men räven sitter kvar utanför
och tittar in.
– Vi är försiktiga nu, man
vet ju aldrig vad räven kan
göra. Men jag tycker synd
om den, det här är ju inte ett
naturligt beteende, säger Eva
Darselius.
Grannar till henne har haft
en räv med ungar under al-

tanen och en annan granne
har fått skor upptuggade av
räv. Vad ska man då göra om
man får besök av en räv?
– Jag brukar säga att man
ska spruta vatten på dem
eller skjuta med en slangbella med lite grus för att
skrämma iväg dem. De som
har fått en fälla hemma hos
sig, måste titta till den minst
en gång om dygnet och kolla
att det inte sitter något djur
där. I så fall får vi komma
dit och göra något åt det.
Antingen avliva eller släppa
ut. Det händer att katter går
in i fällorna ibland och dem
släpper vi förstås ut, avslutar
Robert Möller.
I fjol sköts det cirka 100
rävar på Mälaröarna och
i hela landet cirka 77 500
stycken. I hela Stockholms
län rörde det sig om ungefär
2900 rävar.

smittade djur (vanligtvis räv) och indirekt genom
skabbkvalstret som överlevt en kortare tid på platser
där infekterade djur vistats.

>> Symtom: mycket svår till lätt, knappt märkbar,
klåda. Sympton i början av en infektion är hudrodnader,
små upphöjningar i huden och mjällbildning. Därefter
håravfall och gråvita-gråsvarta skorpbildningar.

>> Idag finns flera läkemedel registrerade för hund
med rävskabb.

>> Under senare år har också uppmärksammats att
katter kan smittas av kvalstret. Smittan hos katterna ger
emellertid inte alltid upphov till tydliga skabbsymtom.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Nu har det varit några år
som det knappt har varit
någon skabb alls. Däremot
har jag hört från bland annat norra Upplandskusten
att skabben har kommit tillbaka och att det inte finns
en enda räv där. Skabben
kan nog slå till lokalt på olika platser, men jag tror inte
att det kommer att bli som

på 80-talet när i stort sett
hela Sverige var smittat. Nu
är rävarna mer eller mindre
immuna, men vissa kommer aldrig att bli det, säger
Björn Ek på Svenska jägareförbundet.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Felaktigt trafikljus och felritade pilar skapade trafikproblem
EKERÖ | Den 24 september
byggdes eftermiddagsköerna på extra mycket då ett
trafikljus började blinka
med alla sina färger samtidigt.
Det var trafikljuset vid
Ekerövägen och gamla
Ekerövägen som släppte
över två bilar innan det
slog om till rött. Ljusanläggningen började även
blinka i både gult, rött och
grönt ljus på ett förvirrande
sätt. Följden blev att det
uppstod ännu längre köer
än vad som är normalt i ef-

termiddagsrusningen och
för många innebar det över
en timmas resa från Brommaplan till Ekerö.
Med hjälp av polis kunde
trafikljuset stängas av och
trafiken dirigeras. Dagen
därpå reparerades ljuset av
personal från Trafikverket.
Ännu en något förvirrande
trafiksituation uppstod den
25 september i korsningen
Bryggavägen/Ekerövägen.
Nya pilmarkeringar målades upp på morgonen, men
dessvärre felaktigt. Dessa
markeringar visade att de

som skulle köra rakt fram,
skulle lägga sig i samma fil
som de som skulle svänga
till höger. Vid denna korsning finns det två trafiksignaler, en för de som ska rakt
fram eller svänga vänster
och en signal för de som ska
svänga höger.
Med de nya anvisningarna hamnade nu de som
skulle rakt fram i samma fil
som de som skulle till höger. Men trafiksignalerna
visade olika för de bägge
köralternativen.
De som skulle rakt fram
hade rött ljus samtidigt som

högersvängande fordon fick
grönt. Resultat: De svängande bilarna kunde inte
köra om framförvarande
skulle rakt fram.
– Det hade blivit fel och vi
fick ta bort det så fort som
möjligt. Anledningen till
att man målade nya pilar,
var att Arriva behövde mer
plats för att svänga bussarna, för de har trångt när
de ska ut där, berättar Frank
Renebo, tekniska kontoret.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Dags att söka!
Verksamhetsstöd – kultur
Håller din förening på med verksamhet inom musik, sång, konst, teater, foto,
¿OPI|UHOlVQLQJDUOLWWHUDWXUGDQVKHPE\JGVYnUGHOOHUDQQDW±GnNDQQL
V|NDELGUDJ$QV|NQLQJVEODQNHWWRFKUHJOHU¿QQVSnZZZHNHURVH
6LVWDDQV|NQLQJVGDJRNWREHU
För mer information kontakta Maud Edvardsson
tel 08-560 392 93 eller maud.edvardsson@ekero.se
o.se

Nya pilar gjorde att bilar som skulle rakt fram hamnade i samma fil som
de som skulle till höger. Men trafiksignalerna visade olika för de bägge
köralternativen. Resultat: De svängande bilarna kunde inte köra om
framförvarande skulle rakt fram.
Foto: Ewa Linnros

Ekerö Rehab Västra
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Vill du ha hjälp med något
som rör din hälsa?
Vi erbjuder dig bedömning, behandling, träning och rådgivning.
Vi som arbetar här är arbetsterapeuter, dietist och sjukgymnaster. Vi erbjuder enskild
eller gruppbehandling samt hemrehabilitering vid behov. Ingen remiss behövs.
Öppettider: Dagtid måndag – fredag för bokade besök
Bokning: Välkommen att ringa oss på 08-123 390 80, måndag-fredag kl. 8-9
Öppen mottagning: Tisdag och fredag kl.13-14 är du välkommen, utan bokad
tid, för kortare ärenden och frågor.
Adress: Mälarö Torg 4

08-123 390 80 · www.ekerorehab.se · www.vardguiden.se
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Vår nya värmepump jobbar hårdast
när elpriset är lägst.

Nyhet!

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
som alla våra värmepumpar har IVT PremiumLine® HQ 10 års garanti. För vi chansar aldrig.

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå
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Fler och fler olyckor
Mälarövägar i topp när det gäller viltolyckor
MÄLARÖARNA | Antalet
viltolyckor har stigit kraftigt
under de senaste åren och
även på Mälaröarna är trenden stark. Kommunens länsvägar ingår också bland de
mest olycksdrabbade i länet.
I en undersökning som nyligen genomförts av tidningen ”På väg” konstateras att
Ekerö kommuns länsvägar
med ”800-nummer” ligger i topp när det kommer
till viltolyckor i Stockholms
län. Dessa vägar är cirka 20
till antalet och ﬁnns på Färingsö, Ekerö, Munsö, Lovö
och Adelsö.
I den statistik som sammanställs av Nationella
viltolycksrådet kan man konstatera att viltolyckorna har
stigit kraftigt i antal i kommunen under de senaste tre
åren. Under 2011 inträffade
77 olyckor under hela året,
2012 var motsvarande siffra
130 olyckor. Hittills i år har
104 olyckor inträffat hittills,
vilket kan jämföras med 60
olyckor under motsvarande
period 2012.
– Jag tycker att jag kan se en
ökning under senaste tiden.
Men en del av den ökning
som kommit till sedan 2010
kan bero på att det då blev

hårdare regler kring att man
måste anmäla till polisen
så snart man kört på ett vilt
djur, berättar Tommy Stiernerlantz, närpolischef.
Han tror att det generellt
sett blivit mer vilt i naturen,
men även att fordonens hastighet har stor betydelse.
– Som förare måste man
anpassa hastigheten så att
man hinner stanna om det
dyker upp ett oväntat hinder,
fortsätter Tommy Stiernerlantz.
Det betyder att fordonsfö-

rare borde sänka sin hastighet
när mörkret kommer, för att
vara mer beredda. I takt med
att mörkret kommer tidigare
under hösten är det också den
tid på året då viltolyckorna
ökar.
Viltolyckor beräknas kosta
samhället cirka tre miljarder kronor varje år. I dessa
kostnader ingår bland annat
utgifter för fordons- och personskador, sjukvårdskostnader och kostnader för produktionsbortfall. Cirka 100
personer beräknas dödas eller skadas allvarligt varje år i
viltolyckor.

Påkörda rådjur ligger högst i viltolycksstatistiken. Hittills i år har 91
rådjur blivit påkörda på Mälaröarna.
Foto: Ove Westerberg

FAKTA VILTOLYCKOR


>> Sedan 2010 är den som kör på ett vilt djur skyldig

Fyrtio fisketillslag under året
MÄLAREN | Under sommaren har Jimmie Nyberg
och hans kollegor som
jobbar med fisketillsyn i
Mälaren haft bråda dagar.
Fortfarande har de nya
reglerna för nät inte riktigt
satt sig hos öarnas fritidsfiskare.
– Vi har gjort ungefär fyrtio
tillslag i Mälaren varav en hel
del av dem är i vattnen runt
Mälaröarna, berättar han.
Han och kollegorna är anställda av Stockholms stad,
men rör sig i hela Mälaren,
men då Jimmie Nyberg är
bosatt i kommunen har han
i första hand inspekterat de
omgivande vattnen.
– En stor del av vårt arbete
handlar om att se till att de
nya regler som gäller från
den 1 juli 2012 efterlevs. Enligt dem måste masktätheten
vara minst 120 millimeter
när maskan är sträckt, men

många ﬁskare har mer ﬁnmaskiga nät.
Reglerna kom till för att
skona framförallt de minsta
gösarna och abborrarna och
ge dem en chans att växa till
sig.
Om inspektörerna hittar
nät som inte håller måtten
beslagtas de och överlämnas
till sjöpolisen. Enligt reglerna
ska även alla nät som läggs ut
vara märkta med innehavarens namn, men vid kontroll
får ägaren en chans att märka
upp dem innan de beslagtas.
Det är dock inte bara nät
som kontrolleras av tillsynsmännen, även ﬁskerättigheter och ﬁskekort inspekteras.
I kräftﬁsketider går också en
hel del tid åt till att kontrollera att den som satt ut burar
har ﬁskerätt i vattnet.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

att anmäla detta till polisen och att märka ut platsen
där det skett.

>> Det sker en viltolycka var femtonde minut någonstans i Sverige.

>> Fram till den 22 september hade det skett 28 292
viltolyckor i Sverige sedan årets början. Av dessa är 22
251 rådjur, 3 305 älgar, 1 708 vildsvin, 29 lodjur, 7 vargar,
7 örnar, 4 björnar och 1 mufflonfår.

>> Under 2013 har hittills följande djur blivit påkörda
på Mälaröarna: 91 rådjur, 7 vildsvin, 4 älgar, 2 övriga.

LO BÄCKLINDER

Källa: Nationella viltolycksrådet

lo@malaroarnasnyheter.se

Jimmie Nyberg och kollegorna som jobbar med fisketillsyn i Mälaren
har gjort många tillslag i sommar.
Foto: Fiskeinfo

Det mesta till salu i nyöppnade Mälaröbutiker
 NYSTARTAT

 NYSTARTAT

KLÄDBUTIK | I Troxhammars butiksby flyttade
klädmärket Plain Vanilla in
i början av september med
kontor, lager och nyöppnad
butik.

CYKELBUTIK | Cyklar,
cykeldelar och allt annat
för cyklisten finns sedan
början av september
att köpa hos ”Dinvelo” i
Bryggaområdet på Ekerö.

Ingela Grip och Johanna Ahlgren träffades i Hong Kong
när de båda arbetade där i
slutet på 1990-talet. De började med att tillverka egna
smycken och så småningom
bestämde de sig för att även
designa damkläder, som de
tillverkar i bland annat Kina
och Indien.
– Vi har haft vårt lager och
kontor i Veddesta tidigare,

– Vi är två inbitna cyklister
som tidigare har sålt cyklar
och cykelprodukter på nätet,
men nu tar vi det självklara
steget att öppna även en fysisk butik, berättar Patrik
Rosén som äger företaget
tillsammans med holländaren André Van Der Spoel.
Den senare har drivit cykelbutik i Holland i tio år.
Ingen av dem är bosatt på

men när Ingela köpte hus i
Stenhamra bestämde vi oss
för att ﬂytta verksamheten hit,
berättar Johanna Ahlgren.
Tidigare har de sålt sina
kläder genom återförsäljare
och en tillfällig butik över
sommaren, men nu passar

de även på att öppna en butik i anslutning till kontoret i
Troxhammar.
– Vi kommer anpassa öppettiderna till kundernas
efterfrågan, säger Johanna
Ahlgren.
LO BÄCKLINDER

 NYSTARTAT

 NYSTARTAT

KERAMIK | I ateljéhusen i
Stenhamra går det nu även
att köpa handgjord keramik. Allt från drejade handfat till saltkar produceras
på plats och säljs av Marie
Noreé på Trollgods.

KLÄDBUTIK | Troxhammars
butikby har även utökats
med en outletbutik under
sommaren. Här kan man
köpa allt från kläder till
luftvärmepumpar.

– Jag och min familj ﬂyttade
hit från Norrtälje för ungefär ett år sedan och då tog jag
med mig min keramikverksamhet hit, berättar Marie
Noreé.
Hennes lokaler inrymmer
dels den egna verkstaden,
dels plats för en grupp dreje-

lever och dessutom en liten
butiksdel som är öppen vid
utvalda tider. Fortfarande
har Marie Noreé kvar försäljning i sina gamla hemtrakter, men hon är även ny

medlem i Hantverksstallet
och säljer sina produkter genom dem.

LO BÄCKLINDER

– Hos oss kan man köpa allt
mellan himmel jord. Vi köper in utförsäkrat gods från
försäkringsbolag, provkollektioner och allt möjligt
som vi kan få tag i, berättar
Pontus Almlöf, ägare av butiken.
Redan för ett år sedan
öppnade han en mindre

Mälaröarna, men Patrik Rosén tycker att Ekerö är den
självklara platsen för att sälja
cykelprylar om man vill undvika innerstadens hyror.
– Mälaröarna är ju ett
cykel-mecka och många av
cykelklubbarna lägger sina

träningar här ute. Vi hoppas
att vår butik ska bli ett trevligt ställe och en mötesplats
för cyklisterna oavsett om
man ska handla cykel eller
bara vill ha en kopp kaffe.

butik på Fågelängens gård,
men var glad över chansen
när det mer exponerade läget i Troxhammars butiksby
dök upp i somras. Nu samsas kläder, skor, skruvar,

muttrar, luftvärmepumpar,
husgeråd med damhandväskor och allt annat man kan
tänka sig.

LO BÄCKLINDER

LO BÄCKLINDER

Nu startar vi upp ytterligare en viktminskningsgrupp för dig som vill gå
ner i vikt. Med vårt
succéartade och
effektiva viktminskningsprogram går
du snabbt ner i vikt
och tränar in bra
vanor för ett långsiktigt resultat.

PASSA PÅ!
Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal.

25 %
RABATT
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TAPETER

TAPETKAMPANJ
25 % RABATT
T.o.m. söndag 13/10

Lär dig om trender av
vår inredningsrådgivare

Designa din egen unika fototapet
Få inspirationsmagasinet Mitt Hem
(värde 49 kr)
www.colorama.se

TRÄGOLV
EK 14 mm
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2

Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal.
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Ekerö båtklubb firar femtio år
Det ena jubileet efter det andra firas under 2013 på Mälaröarna. Ekerö båtklubb
är en av jubilarerna. I år är det 50 år sedan
Karl Rahm med sin båt ”Stånk-Orvar”,
såg till att ordna en båtplats till sig och
flera andra.
– När Karl Rahm behövde en båtplats, gick
han ut med ett upprop. Han gjorde små visitkort där han efterlyste båtägare som var
intresserade av att bilda en båtklubb. Han
fick ett stort gensvar. Det gjorde att en interimsstyrelse tillsattes som kallade till
möte. Då bildades Ekerö båtklubb. 39 personer tecknade sitt medlemskap, men vid
det tillfället visste man fortfarande inte var
man skulle ha båtplatsen. Ganska så snabbt
kom man fram till att Fantholmsviken var
en bra placering.
– Då hade de lite tur. Halva viken arrenderades av Igelsta ångsåg av markägaren
Träkvista bys samfälligheter. Men det arrendeavtalet skulle upphöra inom två veckor. Då fick Ekerö båtklubb löfte av Träkvista
bys samfälligheters ordförande att om
klubben betalade ett högre arrende, skulle
de få arrendeavtalet. Så började det, berättar
Åke Julin, klubbens nuvarande ordförande.
Bryggor lades ut i den nyförvärvade viken. På den tiden var det enkla bryggor på
oljefat och plank. Från början var det plats
för åtta båtar, men ganska snabbt växte
klubben.
Redan efter två år hade klubben 70 med-

lemmar. Man fick en utdömd vaktkur från
Grummebolagen som skulle tjäna som
klubbhus. Det var dock inte helt lätt att
transportera kuren till båtklubben. Lastbilen med kuren på flaket var för hög för att
komma under den transportbana för sand,
som då fanns över Fantholmsvägen från
grustäkten som låg på andra sidan.
– Historien förtäljer att det var några
medlemmar som var väldigt försiktiga. De
måttade och satte sig ned för att räkna på
om det hela skulle gå vägen. En annan medlem däremot tänkte, ”vi provar”. Han satte
sig i bilen, tryckte på gasen på ett lämpligt
sätt och körde. Till allas förvåning kom han
under. Det lär dock ha blivit en del skavanker på kurens tak, berättar Åke Julin.
Idag är den kuren borta och klubbhuset
är en så kallad Västkuststuga, som kom dit
1980.
Nästa steg var att klubben fick tillgång
till mark på andra sidan om Fantholmsvägen, det vill säga mot Södrans badplats.
Oljefatsbryggorna byttes ut till modernare
bryggor. Så småningom vidgades båtklubbens område ytterligare.
– Familjen Rittner som ägde Asknäs,
skulle sälja marken till kommunen och
NCC. Före den försäljningen erbjöd familjen oss att arrendera mark som låg i anslutning till klubbens dåvarande område.

På så vis fick klubben tillgång till hela Fantholmsviken och en utbyggnad av hamnanläggningen planerades. 1984 var den nya
hamnen färdigställd.
Tolv år tidigare, 1972 hade klubbens junior-

verksamhet startats.
Under mitten av 90-talet låg den nere i
några år.
– Det är ju så med juniorverksamhet att
du måste ha ett antal engagerade föräldrar
som håller i det och det har vi haft. Men
det var en liten svacka några år i mitten på
90-talet. 1996 kom den igång igen och sedan dess har den drivits väldigt aktivt.
Juniorverksamheten innebär segling med
optimister, laserjollar och 606:or. Klubben
har också en snabbgående följebåt. Seglarlägren på somrarna är alltid fulltecknade.
– Juniorerna är nästa generation, vi ska få
in dem i det här båtlivet. Tänk vad bra det
är när ungar får lära sig att vara ute på sjön,
hantera båten, känna vindarna. Då är det
lite allvar, men på ett trevligt sätt.
Från de första 39 medlemmarna, har klub-

bens medlemsantal ökat till 481 varav 440
seniorer, 38 juniorer och 3 hedersmedlemmar. 156 bryggplatser har varit uthyrda,
varav 139 med tillsvidareavtal och 17 med
säsongsavtal (2012-års siffror).
Klubbens tillväxt har det inte varit något
fel på, men så mycket större vill man inte
bli.
– Vi sköter denna klubb ideellt. Skulle vi
bli större, är detta omöjligt. Som det är idag
ﬁnns ett stort engagemang bland medlemmarna och vi klarar av det på ett mycket bra
och trivsamt vis, avslutar Åke Julin.
Då Ekerö båtklubb ﬁrade 25-årsjubiluem,
utsågs upphovsmannen Carl Rahm till klubbens första hedersmedlem. Den 24 augusti i
år ﬁrades 50-årsjubileumet och många medlemmar slöt upp för att ﬁra. Denna gång var
Carl Rahm inte med, han gick bort 2012, 98
år gammal. Men ”hans” båtklubb lever vidare och lär inte ﬂyttas på i första taget. 2007
tecknade klubben avtal med Träkvista bys
samfällighetsföreningar om köp av det område som klubben arrenderat av föreningen.
Under 2012 kunde klubben också köpa marken och vattenområdet på Sandudden som
båtklubben arrenderat. På så vis är klubben
säkrad för framtiden.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Då Ekerö båtklubb firade femtioårsjubileum hissades flaggspel i masterna.
Foto: Magnus Thyberg
Klubbens upphovsman Carl Rahm, lät trycka upp
visitkort som han delade ut för att få med sig
intressenter till att starta en båtklubb. 39 stycken
tecknade medlemsskap, även om man ännu inte
funnit en plats för båtklubben.

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
torsdag den 24 oktober kl.18.00.
Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+DQGOLQJDUQD¿QQVSnZZZHNHURVHNIVDPWL
NRPPXQKXVHWVUHFHSWLRQ

Välkommen att boka tid för

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

LED-ljusbehandling

Kliniskt bevisad effekt

Påbörjar och påskyndar läkningsprocessen vid
sår och inﬂammationer
z
Lindrar värk och ger ökad rörlighet/känsel
z
Förbereder kroppens mjukdelar innan tävling/
ansträngning och därmed förebygger skador
samt dränerar bort slaggprodukter efteråt.
z
Stimulerar blodcirkulationen
z
LED-ljusbehandling är en utvärtes, smärt- och
biverkningsfri behandling
z
z

Jag behandlar människor, hästar och hundar

C LIGHT AB – Ekerö
Camilla 0707-985 986
www.clight.se

3URIHVVLRQHOO
YnUGDYKHOD
dig

Elevnaglar nytt set, 350 kr
6RÀDVRPXWI|U
6NUlGGDUV\GGDKXGYnUGVSURJUDP
Ansiktsbehandling
.HPLVN3HHOLQJ
,3/
0HGLFLQVN)RWYnUG
Klassisk Massage
+nUERUWWDJQLQJ
Botox & Fillers
9DUPWYlONRPPHQ.DWDULQDPWHDP

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

TELEFON 08 25 40 00 / WWW.MAKLARHUSET.SE
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STENHAMRA / KLEVBERGSVÄGEN 38 B

RYMLIGT PÅ HÄRLIG TOMT
Accepterat pris: 3 750 000 kr / Boarea: 180 kvm
Rymlig villa om 6 r.o.k på stor insynskyddad
tomt mot allmänning. Snyggt kök, renoverat 2010,
underbart vardagsrum med öppen spis. Fyra
bra sovrum och stort dubbelgarage.
Mäklare: Karin Sjögren, 070-341 09 21
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Historisk spelplats på Adelsö
växer fram med hjälp av EU-bidrag
ADELSÖ | Med hjälp av
en halv miljon kronor i
EU-bidrag och 200 000
kronor i andra bidrag, håller spelplatsen ”Ladulås
hus” på att växa fram på
Adelsö. En plats där historiska upplevelser ska
kopplas till nutid.
– Jag är inte mycket för rent
historievurmande utan min
förhoppning är att människor ska sluta upp med att
göra samma misstag som
sina förfäder, berättar Beryl
Kornhill, konstnärlig ledare
för projektet.
Hon beskriver den vision
som hon nu tillsammans
med ett gäng andra entusiaster, entreprenörer och
historieintresserade personer håller på att förverkliga.
– Vi fick bidrag när vi satte upp pjäsen om Magnus
Ladulås 2012 och nu har vi
fått ett ännu större bidrag
för att bygga upp en mer gedigen spelplats.
Den historiska pjäsen
ﬁck ﬁna recensioner när den
spelades på den tillfälliga
utomhusscenen som byggdes för ändamålet i Stenby
trädgård på Adelsö. Men nu
är planen att spelplatsen ska
få en mer medeltidsinpirerad
konstruktion med en pallissad, det vill säga ett pålverk,

som omgärdar den, en stor,
pampig port som entré och
en takduk som skyddar mot
eventuella regnskurar. Även
scenen ska få en mer gedigen inramning med en stadig
fond och tak.
Bygget av pallissaden är redan igång och ska bli färdigt
under hösten. Till våren
fortsätter nästa etapp där
ett antal utställningsbås ska
byggas upp.

”Vi kommer att
ha utställningar
med florister,
designtävlingar
och installationer
bland annat”
Den historiska pjäsen ”Magnus Ladulås” har spelats både på en tillfällig utomhusscen på Adelsö och i Adelsö kyrka. Nu håller en fast scen med
kringutrymmen på att växa fram på platsen.
Foto: Ove Westerberg

– Tanken är att vi ska ägna
oss åt vad jag kallar för ”aktivt historieberättande” tillsammans med andra kreatörer och även företag som kan
hitta ett sätt att knyta sin
verksamhet till historien.
Hon ger exempel på hur
man med modern teknik kan
koppla ihop dåtid och nutid.
– Vi kommer att ha utställningar med florister,
designtävlingar och instal-

lationer bland annat och
allt kommer att hänga ihop
med pjäsen.
Nu väntar en intensiv tid av

förberedelser. Byggarbetet
pågår parallellt med att en
hemsida lanseras, kontakter
knyts för att hitta personer
och företag som känner att
de vill få en plats i det interaktiva evenemanget.

– I samarbete med Medelttidsmuseét arrangeras också
designtävlingen ”Kläder för
livet”, för vilken Cathrine
Abrahamsson, som gör
dockinstallationer på museer
både här och utomlands, är
projektledare, berättar Beryl
Kornhill och fortsätter med
att berätta om ytterligare
samarbeten:
– Vi har nu också knutit

forskaren Oscar Nilsson till
projektet. Det är han som
rekonstruerat Birger Jarls
ansikte. Forskaren och arkeologen Björn Ambrosiani
kommer också att medverka.
På Ladulås hus kommer vi
för första gången att ställa ut
en modell av Alsnö hus enligt hans alldeles färska forskningsrön.
I augusti blir det sanno-

likt officiell invigning och
nypremiär på pjäsen Magnus Ladulås, men redan tidigare är förhoppningen att
kunna visa abonnerade föreställningar för företag och
andra stora grupper.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ekeröflytt i bok
om flydda tider

Stopp för utlåning av e-böcker

EKERÖ | I den nyutkomna
boken
”Stockholmsfragment” har ekeröfödde Alf
Sandberg använt sina föräldrars berättelser som underlag för att beskriva en
tidsepok.

KOMMUNEN | Under de två
sista månaderna i september
stoppades utlåningen av
elektroniska böcker på Ekerö
bibliotek. Orsaken var att
kostnadstaket för kvartalet
hade överstigits.

Genom att ha lyssnat på sin
pappa Eddy Sandbergs (välkänd Ekeröproﬁl, bland annat för sina träkonstverk,
reds anm.) berättelser och
tagit del av sin mamma Monica Sandbergs nedskrivna
minnen, ﬁck Alf Sandberg
underlag till boken. Därefter
har han grävt i fotokartonger
och sammanställt sina föräldrars första trettio år i livet.
Detta resulterade i en nedtecknad tidsresa som bland
annat berättar om hur det var
att vara barn i en storstad på
1940-talet och hur föräldrarna levde sina liv och gjorde
sina livsval.
Boken beskriver också hur
föräldrarna så småningom
kom att ﬂytta till Ekerö, där
alla deras barn är födda och
där de bor kvar än i dag.
– I boken öppnar vi våra
hjärtan och minnesgömmor
och berättar om våra liv och
varför vi kom att bosätta oss
på Ekerö, säger Monica Sandberg.

Varje utlånad bok kostar 20
kronor för biblioteket, pengar
som går till e-boksförlaget Elib
som ägs av ﬂera stora bokförlag.
– Det är synd att de höga avgifterna som biblioteken har
för att kunna låna ut e-böcker
begränsar de fantastiska möjligheterna. Vi vill ju att alla ska
kunna låna e-böcker obegränsat, men då krävs ett ersättningssystem till förlagen som
ger en rimlig kostnadsbild. För
att få det krävs att e-bokförla-

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

get vill ha en dialog med oss på
biblioteket, men vi har tyvärr
varken det ena eller det andra
just nu, säger Lennart Lundblad, chef för Ekerö kultur.
Han är upprörd över den
maktlöshet som små, lokala
bibliotek har gentemot det
stora förlaget.
– Det verkar som om det
inte ﬁnns någon vilja från det
totalt dominerande e-boksförlaget att diskutera den här
frågan och det kanske inte är
så konstigt – det ägs ju av de
stora bokförlagen gemensamt
och det ﬁnns därmed i praktiken ingen konkurrens. Det är
tråkigt eftersom e-boken har
potential att nå ut till nära nog
alla. Lilla Ekerö bibliotek kan
inte påverka den här situationen, vi får leva med effekter-

na. Men frågan är viktig både
för kulturen och demokratin
i vårt land och det är hög tid
att den diskuteras på allvar på
riksnivå, fortsätter han.
Från Svensk biblioteksförenings sida har man jobbat
med att få till en ny, mindre
kostsam ersättningsmodell
för utlåning av e-böcker, men
säger sig ännu inte ha kommit
någonstans i diskussionerna
med e-boksförlaget Elib.
– Vi är övertygade om att
vårt förslag till modell kan
säkerställa en fungerande eboksmarknad, bibliotekens
frihet att oberoende välja
ut och köpa in e-böcker och
upphovsmännens rätt till ersättning för sina verk, säger
Niclas Lindberg, generalse-

kreterare på Svensk biblioteksförening.
Johan Greiff, VD på Elib,
berättar om en strid mellan
biblioteken och bokförlagen
som bitvis har varit kraftigt
infekterad.
– Den nuvarande prissättningen grundar sig i att biblioteken ville betala hälften
av vad en fysisk bok kostade
när e-boken kom och då kom
man fram till en kostnad på 20
kronor. Då visste man inte hur
stor utlåningen skulle komma
att bli. Från förlagens sida konstaterar man att man lånar ut
fem gånger så många böcker
som man säljer, förklara han.
Nyss hemkommen från
bokmässan säger han dock att
man där släppte en nyhet om
ett förslag till en ny ersätt-

ningsmodell. Den kombinerar
fasta licensutlåningskostnader
och inköpspriser i dynamiska
ﬂerstegsmodeller som gör att
olika böcker och olika förlag
kan ha olika prissättningar och
även kostnader som kan ändras då en bok varit utlånad ett
visst antal gånger.
Han upplever inte att dialogen kring prissättningen är
avstannad.
– Diskussionerna kring att
lösa kostnadsfrågan har kommit mycket längre på de senaste fyra månaderna än på de
senaste fyra åren, konstaterar
han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Jenny redo för melodifestival i Upplands Väsby
MÄLARÖARNA | Ett tiotal deltagare har vid fyra
tillfällen under våren
och hösten sjungit och
spelat i kommunens
dagliga verksamhets
”Musikverkstaden”.
Det hela avslutades med en
grand ﬁnal när Jenny Molund
vann den lokala uttagningen till Melodifestivalen för

funktionshindrade som äger
rum i februari 2014.
De populära sång- och
musikworkshoparna
som
musikpedagogen Karin Renberg hållit i, har varit en förberedelse för uttagningen till
melodifestivalen.
– Det var fyra bidrag som
ställde upp till slut, både soloartister och grupper. Stefan
Sundström och hans dotter

Miranda Renberg var jury
och utsåg en vinnare. De övriga deltagarna ﬁck dela på
andraplatsen, berättar Annika Löfgren, fritidsassistent
på kommunen.
Jenny Molund tog hem
segern med bidraget ”When
words collied” som annars
sjungs av artisten Zara Larsson. Den ska hon framföra på
scen den 8 februari 2014 på

Scandic Infra City i Upplands
Väsby, då ”Väsby melodifestival 2014 – Sveriges största
musiktävling för personer
med funktionsnedsättning”,
äger rum.
– Det som är extra roligt
kring den här tävlingen är att
det är väldigt mycket kringverksamhet och att inte bara
den artist som ska framträda
blir engagerad. Det är me-

ningen att alla ska känna sig
delaktiga, fortsätter Annika
Löfgren.
De övriga artisterna är med
och peppar den som ska tävla
och många andra inom den
dagliga verksamheten ﬁnns
med som till exempel reportrar och fotografer i teamet
runt den tävlande.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Grafik, akvarell, olja, collage och skulptur
EKEBYHOV | Under oktober månad hinner galleriet på Ekebyhovs slott
att fyllas med två olika
utställningar, som tillsammans utgör en stor bredd i
tekniker.
Redan när denna tidning
kommer ut, finns en utställning med Kristina Munk
Lindes och Ruth Goldmanns alster. De har båda
arbetat med grafik och måleri och haft utställningar
både i Sverige och utomlands. På Ekebyhovs slottsgalleri visar de grafik, collage och måleri från resor de
gjort både tillsammans och
med andra.
Kristina Munk Linde har
en stor bredd vad det beträffar tekniker och arbetar
med etsningar, akvareller
och grafik bland annat.
– Jag tycker det är stimulerande att byta teknik. Sedan är det så att olika idéer
kräver olika utföranden.
Allting passar inte att göra
i etsning, teckning eller måleri. Är det någon idé som
söker sitt uttryck, kan det
vara så att man är tvungen
att byta teknik, säger Kristina Munk Linde.
Hon och Ruth Goldman
lärde känna varandra när
de började Konstfackskolan
1956. Även om de är olika i
sina konstnärliga uttryck,

har naturen och främmande
kulturer varit en gemensam
inspirationskälla.
Ruth Goldman var bara 16

år då hon började på Konstfack. Efter Konstfack gick
hon på Konsthögskolan.
Hon är grafiker och målare.
Hon arbetar med måleri,
collage och färggrafik.
– Jag jobbar aldrig i svartvitt utan alltid i färg. Naturen inspirerar mig och jag
tycker mycket om att resa.
Jag har nu samlat ihop bilder från olika resor från
Grekland till Indien kan
man säga. Det är också bilder från Afrika där jag var
på ett projekt och satte upp
en verkstad. Det var för tjugo år sedan, så det blir lite av
en retrospektiv utställning.
Utställningen pågår till
och med 13 oktober.
Från den 19 oktober och tre

helger framåt, ställs skulpturer och målningar ut i
slottsgalleriet på Ekebyhov.
Göran Karlsson Skoog
målar i olja. Under en tioårsperiod målade han samma motiv under årets olika
årstider. Motivet var en tall.
– Så småningom märkte
jag att figurationen inte behövde vara där. Jag målar
tills något spännande uppstår i mötet mellan färg och
form. Jag vill att det ska bli

Grafik av Kristina Munk Linde.

en resa, jag har ingen aning
om vad det ska bli, berättar
Göran Karlsson Skoog och
fortsätter:
– Jag bestämmer aldrig
i förväg vad jag ska måla.
Det är inte min vilja som
bestämmer vad som ska
ske, det är någon annans.
Då tycker jag att det blir
spännande. Skulle jag måla
något som jag redan tänkt
ut, då skulle jag aldrig orka
med det. Det måste vara ett
äventyr, säger Göran Karlsson Skoog.
Intresset

för

skapandet

började redan i barndomen
för skulptören Mats Eriksson. Han gick Konstfack
och från början var det måleri som var hans område.
Målningarna blev med tiden mer som reliefer.
– Målningarna blev mer
och mer tredimensionella.
Då tyckte jag att det var

”Ett gott försök” av Mats Eriksson.

mycket roligare och till slut
blev det bara skulptur, berättar Mats Eriksson.
Hans skulpturer har
mycket rörlighet, de hoppar, kränger och flyger och
är mycket uttrycksfulla.
– De uttrycker sig inte
bara
genom
rörelsen,
kroppsspråket är viktigt i
mina skulpturer. Inspirationen finner jag i att se på
mig själv, på andra människor och relationer, avslutar
Mats Eriksson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen

Ekerö Taxi har LÄGSTA
jämförspris i branschen!
Ekerö Taxi
Taxi Kurir
Taxi 020
Taxi Stockholm

299
307
306
325

kr
kr
kr
kr

Åker du HEM
från andra
sidan Nockebybron?
Ja, då slår vi av
ytterligare

15 %

på våra redan
låga priser!

FASTA priser? Självklart!
Trevlig sommar önskar vi
alla mälaröbor! Välkommen ombord!
Home Market är en inredningsbutik med ett
personligt urval av heminredning, möbler och
detaljer. Utbudet är en mix av nutida produkter
och klassiker från noggrant utvalda leverantörer,
blandat med handplockade vintageföremål. Här
ﬁnns detaljerna för hemmets alla rum och du ﬁnner
också presenter för både små och stora händelser.
7" 3 . 5  7 - , 0 . . & / 
( 6 4 5" 7 4 - 6 / % 4 7     t  ) 0 . & . " 3 , & 5 4 &

Akvarell av Ruth Goldmann. Bilden är något beskuren.

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

Olja av Göran Karlsson Skoog.

!BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,D@ID7:G'%&(

Snurrigt i korsningen

tyck!

22

Bilfärden med sonen till
Närlundaskola en morgon
höll på att sluta med slagsmål eller en krock, men
det var inte jag som var
vårdslös i traﬁken.

• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö

Vid rödljuset i korsningen
vid Ekerövägen, fanns nya
pilar ritade i körfälten. Här
skulle plötsligt bilarna som
skulle köra rakt fram, ligga
i samma ﬁl som de som
skulle köra till höger mot
stan.
Jag hamnade först och
snart kom en bil bakom som
skulle till höger. Jag hade
rött men bilen bakom ﬁck
grönt. Han kom ju ingen
vart för jag stod i vägen!
Bilisten bakom mig
hängde på tutan och hytte
med näven. Kallsvetten
bröt ut i min panna och jag
försökte ﬂytta mig i sidled

Efter min hjärtoperation blev
jag ordinerad att promenera
mycket. En dag för cirka två
veckor sedan tog jag en promenad till Stenhamrabadet,
som var folktomt, och satte
mig på bryggan för att läsa
tidningen. Efter cirka en
timme började jag gå hemåt,

 


Jag skulle vilja veta vart de
pengar går som kommunen
får in på de bostadsrätter som
de säljer av på Björkudden.
De har sålt 5 till 7 stycken för
två miljoner eller mer. Det
hade väl varit bra att göra ett
badhus för de pengarna. Och
de har cirka 10 till 15 stycken
kvar att sälja när de blir lediga.
– Mvh från en som har
bott på Ekerö i 60 år

Fräscha upp!

Foto: Ewa Linnros

Felmålade vägmarkeringar vållade problem.

åt vänster, men där stod
en buss. Till slut ﬁck även
jag grönt och kunde köra,
räddad!
Det kändes som en sämre
upplaga av dolda kameran.

Jag ringde sedan till kommunhuset och ﬁck veta att
det var ett misstag och att
pilarna genast skulle bort.
När jag kom hem på eftermiddagen var de fortfarande

kvar. Hoppas ingen annan
hamnade i bråk eller krock
på grund av detta ”slarvfel”.
– Frågande bilist

Slitet och smutsigt är första
intrycket av Ekerö centrum.
Allt sjabbigare gavlar och
fasader lyser från husen
längs Tappström. Vill medborgarna att tätorten presenterar sig så ? Kommun
och övriga fastighetsägare,
vårda Ekerös image. Seaside
är bortstädat. Ta fasadsmutsen som nästa projekt.
– Stolt invånare i kommunen med två världsarv

Flickan och äpplena – en liten solskenshistoria

• 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.



Pengar till bad

jag var nog lite låg (man kan
bli det efter en stor operation). Jag gick sakta uppför
Strandvägen och när jag passerade en av fastigheterna
hörde jag att någon var uppe
i det lummiga äppelträdet.
Såg inte vem, bara att det var
ett barn. En bit längre upp

passerade jag i långsam takt
fastighetens infart.
Då, plötsligt stod hon där
mitt i solen. Den lilla ﬂicka
med långt hår och ett antal
äpplen i famnen. ”Vill du ha
ett äpple?” sa hon. Inte ”vill
du köpa eller titta vad jag har”
utan bara vänligt ”vill du ha

ett äpple?”. Jag lät mig smaka
och sa att de var nog ett bra
äpple att göra äppelkaka av.
Då ﬁck jag veta att hennes
mamma var expert på att göra
äppelkaka med vaniljsås och
till helgen skulle det nog bli
äppelkaka för pappa fyllde år.
Den lilla ﬂickan ”gjorde

min dag” som man brukar
säga och jag gick med lättare
steg hemåt.
– Bengt

P.S. Hoppas du ﬁck din
äppelkaka (och med vaniljglass som jag tipsade om).
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Barnens vikingadag i Ekerö centrum den 21 september lockade
massvis av barn som fick sig en liten inblick i vikingatida leverne.
Vikingaföreningen Sviar från Ekerö lät besökarna smida, kasta spjut och
baka sitt eget vikingabröd. Ovan berättar Johan Sandmark från Adelsö
hur vikingarna gjorde sina kläder av ylle- och linnetyger.

Konstringens 24:e upplaga den 28-29 september bjöd på 43 utställare i 25 olika ”gallerier”. I nätverket Konstringen finns såväl yrkesverksamma som fritidskonstnärer med anknytning till Mälaröarna. I ett av
gallerierna, Götiska tornet i Drottningholmsparken, fanns fr v Marie
Sundin, Kerstin Kullman, Maria Axelsson och Anna Tillas.

”Lill-Zlatan och morbror raring” hette barnteaterföreställningen
som visades på Ölsta folkets hus den 28 september. Över hundra
personer dök upp för att se föreställningen som bygger på en av Pija
Lindebaums populära barnböcker.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Roland Friberg

Silviacertifiering Som 14:e vårdinrättning i Sverige kunde Kullens
äldreboende under sommaren ta emot den certifiering som visar att all
personal, från vaktmästare till verksamhetschef, genomgått tre dagars
utbildning i demensvård via Silviahemmet.

Premiärvisning med en i stort sett fullsatt biograf var det för den
ideellt arbetande biografföreningen Mälarö kino den 29 september.
Endast enstaka tomma stolar fanns kvar när alla biobesökare bänkat
sig för att se filmen om Monika Zetterlund. Tidigare på dagen visades
matinéföreställningen Alfons Åberg – Hokus pokus.

Naturvandring Söndagen den 22 september genomförde EkeröMunsö hembygdsförening tillsammans med Friluftsfrämjandet en kultur- och naturvandring från Bergvik och vidare till Rastaborg och
Skytteholm. Guider under den milslånga vandringen var Lars Gundberg
och Ivar Danefjäll. Lars berättade om gårdarna och Ivar om naturen.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Isabell Andersson

Foto: Lo Bäcklinder

50 år sedan

Stor befolkningsrörlighet på
Mälaröarna och cyklist i repris
50 ÅR SEDAN | I MN från
28 augusti 1963 finner man
rubriken ”Överraskande
stor befolkningsrörlighet avslöjades i Ekerö”. I
samma tidning beskrivs
även ett egendomligt fall
för en Lovöcyklist.
Bilden av den typiske Ekeröinﬂyttaren tecknas sammanfattningsvis av Åke Dahlöf
då han i årsskriften ”Mälarösocknar” redovisar resultaten
av en undersökning av dem
som ﬂyttade in till kommunen mellan åren 1947 till 1959
och fortfarande fanns kvar i
kommunen vid undersökningstillfället. Under de 13
åren var den totala strömmen
av in- och utﬂyttare 10 000
personer, ”en rent fantastisk
nomadism med hänsyn
tagen till storkommunens
befolkningssiffra i medeltal”.
Enligt undersökningen
kommer den första typiske
inﬂyttaren till kommunen
ensam efter en eller två
ﬂyttningar direkt från eller
via Stockholm eller dess
närmaste omgivningar.
Han eller lika gärna hon, är
i åldern 20 till 40 år och kan
vara född praktiskt taget
var som helst i riket. Han
bosätter sig på Ekerö eller
på Lovö för att åter ﬂytta ut
inom fyra till fem år. Under

Foto: Yvonne Johansson

NYHET HOS SALONG L!
- CELLOX 10 -

BANBRYTANDE SMÄRTFRI UTVECKLING INOM IPL
BEHANDLINGAR FÖR BÅDE HONOM OCH HENNE
Cellox 10 är Salong L’s nya smärtfria satsning! Nu kan
vi erbjuda smärtfria IPL-behandlingar som är både
snabbare och mer effektiva än traditionell IPL:
 Permanent borttagning av generande hårväxt
 Reducering av ytliga kärl
 5HGXFHULQJDYSLJPHQWÁlFNDURFKnOGHUVÁlFNDU
 Hudföryngring

”Ända fram till kanten av grustaget kryper nybebyggelsen i Träkvista
och här har invandrarna kommit för att stanna”, lyder bildtexten i MN
från 1963.

tiden har han troligen hunnit
göra en omﬂyttning inom
kommunen.
En som förﬂyttar sig inom

kommunen på cykel är en
man i 60-årsåldern. Huruvida han rör på sig i större
cirklar under året framgår ej,
men en sak är säker, han återvänder till samma plats med
en märklig punktlighet. I MN
kan man läsa att den cyklande mannen kör omkull på
landsvägen vid Edeby gård på

Lovö och ådrar sig skrubbsår och andra mindre sår i
ansiktet. När polisen förhör
mannen, uppenbaras det i
polisjournalerna ett märkligt faktum: mannen har
för precis ett år tidigare, på
exakt samma plats och exakt
samma tidpunkt, fallit av cykeln och skadat sig på samma
sätt. Vid båda tillfällena var
cyklisten spritpåverkad.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

VÄLKOMMEN TILL SALONG L FÖR
KONSULTATION OCH FÖR ATT
TA DEL AV VÅRA FANTASTISKA
LANSERINGSERBJUDANDEN!

TA

Vi har Ö
PPET HU
S
onsdag
9 oktobe
r
kl 17-20

www.salongl-ekerö.se
Troxhammar Butiksby  08 654 88 44  info@salongl-ekerö.se
I samarbete med Victus Medical Group AB.
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Stark start för Ekerö
IK:s A-lag i innebandy
INNEBANDY | Ekerö IK:s
A-lag i innebandy har gjort
en lysande start i division 2
med tre vinster av tre möjliga. Senaste matchen var
hemma mot Vendelsö den
28 september, där Ekerö IK
vann med 17-7. A-laget leder
nu division 2.

Segraren Emelie Dahl, 2:a Sandra Adriansson och 3:a Frida Östlund. Emelie vann inte bara SM-titeln, hon blev också utnämnd till ”Årets rookie”
av Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet.
Foto: Ola Hansson

SM-vinst till Emelie Dahl
MOTORCROSS | Emelie
Dahl från Mälarö MCK
tog hem segern när SM i
motorcross för damer ägde
rum söndagen den 15 september.

med fem poäng inför den
sista tävlingen kom tvåa i de
båda heaten. Det gjorde att
hon också kom tvåa i den sista deltävlingen, men tog hem
totalsegern i SM.
Segern gjorde dessutom att
hon blev utsedd till ”Årets
rookie” av Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet,
vilket är första gången för en

Det blev en rekordartad seger
för en femtonåring som åker
tävlingen för första gången.
Emelie som ledde SM-serien

Laget bildades för bara tre år
sedan och spelade då i division 5. De vann den divisionen direkt och avancerade
vidare till division 4. Därefter tillbringade herrarna bara
en säsong i division 4 och tog
sig direkt upp till 3:an och så
efter en övertygande hemmaseger den 9 mars mot IFK
Sollentuna med 11-6, ﬁck
herrarna 39 poäng och säkrade därmed förstaplatsen i
division 3 norra.

Ekerö IK:s innebandyherrar
blev i fjol klara för division 2
efter en rekordartad klättring
upp i divisionerna under de
senaste åren.

nummer 14 i första heatet
och 11 i det andra.
Även Fredrik Theorell
tävlade för Mälarö MCK i
MX2-klassen i SM-serien.
Han lyckades ta ett poäng i
Västerås vilket gjorde att han
slutade på totalt 42:a plats i
SM.

kvinnlig
motocrossåkare.
Hon ﬁck även ta emot ett
stipendium på 5555 kronor
från Johan Remmelgs minnesfond.
I slutet av augusti åkte
Emelie också över till England och provade på att åka
en VM-deltävling, vilket
resulterade i en tiondeplats
totalt efter att slutat som

A-laget efter hemmasegern i mars som tog dem vidare till division 2.
A-laget leder divisionen efter tre raka segrar.
Foto: Johan Carlsson

LÄGET! 30 SEPTEMBER

FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
10
10
8
7
8
5
4
4
2

5
5
4
6
6
1
4
4
3
2

1
3
4
4
5
9
9
10
11
14

50
56
32
33
37
27
38
18
21
15

-

13
26
25
26
22
24
43
29
46
73

41
35
34
30
27
25
19
16
15
8

FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
13
12
11
8
8
8
6
7
7
5
3

2
4
5
6
4
4
4
6
1
1
6
3

4
4
4
4
9
9
9
9
13
13
10
15

55
38
48
50
45
31
34
26
39
35
33
28

-

34
17
20
32
45
38
45
26
50
50
39
66

47
43
41
39
28
28
28
24
22
22
21
12

FOTBOLL
13
13
14
13
14
13
13
13

15
15
15
15
15
15
16
15
15

INNEBANDY

Damer div 4 b
HF Tyresöflickorna
Tungelsta IF
Notlob IK
IK Tellus
Skå IK
Gurrabergs HK
BK Sol
Bajen IF
Ösmo GIF HK
Handens SK

Herrar div 2
Ekerö IK
3
Tumba GOIF
3
Högalids IF
3
Grimsta AIK
3
Bele Barkarby IF IBF 3
Ingarö IF
2
Råsunda IS
3
Vallentuna IBK
3
Hammarbyhöjden IBK 2
Tyresö Trollbäcken Ung.2
Vendelsö IK
3

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

27
22
18
22
22
21
21
15
11
9

-

-9
11
15
21
21
- 22
22
18
22
27

2
2
2
2
2
0
0
0
0
0

INNEBANDY
Herrar div 4 v
IK Ängen/Sätra
Västerorts IBK
Westermalms IBK
Mariebergs SK
Skå IK & Bygd.
Enskede SK
Ormbacka/Skälby
IK-Stym
Vällingby BK
Älvsjö IBK

1
0
3
1
4
0
2
1

2
3
4
5
6
8
9
10

33
51
26
32
23
21
22
15

-

7
15
24
21
47
45
33
31

31
30
24
22
16
15
8
7

Herrar div 2
Motala AIF FK
20
Enskede IK
20
Värmdö IF
19
IK Sleipner
20
Arameisk-Syrianska IF 19
Vimmerby IF
20
Spårvägens FF
20
Ekerö IK
20
Värmbols FC
20
Smedby AIS
20
FC Gute
20
Assyriska IF i Norrk. 20

17
16
11
9
9
8
6
7
5
6
4
4

2
0
0
3
2
2
6
2
6
2
7
2

1
4
8
8
8
10
8
11
9
12
9
14

57
46
34
32
30
25
29
31
24
25
18
25

-

15
22
26
23
29
34
29
39
32
39
32
56

53
48
33
30
29
26
24
23
21
20
19
14

12
11
11
11
9
6
5
5
5
1

2
3
1
0
2
5
2
2
1
0

3
3
5
6
6
6
10
10
11
16

70
57
37
69
58
35
37
31
22
19

-

25
36
29
30
34
42
-47
- 58
- 60
- 74

38
36
34
33
29
23
17
17
16
3

FOTBOLL

HANDBOLL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
7
7
4
5
2
2

13
9
9
7
7
4
3
3
0

2
2
2
5
1
4
4
4
2

0
4
4
3
7
7
9
8
13

54
43
40
39
21
30
24
21
17

-

14
21
31
24
26
24
40
46
63

41
29
29
26
22
16
13
13
2

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17


DET HÄNDER
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
3

30
23
20
23
17
14
15
10
9
12
12

-

16
17
9
17
16
14
20
17
13
17
29

9
9
7
6
6
3
3
1
0
0
0

2
2
1
1
1
0
0
0
0

1
0
1
1
0
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
2

22
22
18
13
8
10
0
4
5

-

8
9
10
20
5
13
5
14
18

7
6
4
4
3
1
0
0
0

TILL DEN 20 OKTOBER

HANDBOLL | Damer div 4 b: 13/10 kl 16:15 Tappströms bollhall:
Skå IK - Ösmo GIF HK

INNEBANDY | Herrar div 2: 12/10 kl kl 15.30 Tappströms bollhall: Ekerö IK - Tumba GOIF
Herrar div 4 v: 26/10 kl 19:15 Tappströmsskolan: Skå IK &
Bygdegård - Västerorts IBK
Herrar div 5 b: 12/10 kl 18:45 Tappströmsskolan: Mälarö IBKAdelsö IF  19/10 kl 18:15 Tappströmsskolan: Adelsö IF-Norrtulls
SK

INNEBANDY
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
2
2

8
9
5
10
5
11
8
5
10
1

-

2
6
3
5
0
10
10
7
17
12

4
4
4
3
3
3
3
1
0
0

Herrar div 5b
Solitaire IBK
Mälarö IBK
Källbrinks IBS
Skärholmens AIS
IBK Sundby
Norrtulls SK
Lokomotiv Stockholm
Ängby IF
Adelsö IF

3
2
2
3
2
2
1
1
2

Sportnyhet?
Skicka kort text till:
sporten@malaroarnasnyheter.se
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Stor slottsduell i discgolf
DISCGOLF | Den 21 och
22 september arrangerades den första upplagan
av discgolftävlingen
”Slottsduellen” i parken
runt Svartsjö slott.
Konceptet för tävlingen är
helt nytt. På lördagen spelades
ordinärt spel där man räknar
kast för kast som kvaliﬁcering
inför söndagens matchspel,
man mot man. Det är dock här
för att stanna då många av de
tävlande uppfattade detta som
mycket positivt. På grund av
den nya tävlingsformen lockades bland annat sex VM-medaljörer och åtta individuella
svenska mästare till tävlingen.
Det gjorde att Slottsduellen

blev en av de starkaste tävlingarna i år i Sverige konkurrensmässigt. Efter två dagars spel i
vackert höstväder, stod Jesper
Lundmark från Skellefteå som
segrare med sin klubbkamrat Tomas Ekström som tvåa.
Trea blev Markus Källström
från
Kungsängenklubben
Brunna FdK.
– Det var ett rent nöje att
få spela i parken. Med en så
stor park ﬁnns det helt klart
utrymme för att åtminstone
lägga en permanent 9-hålsbana så att ﬂer kan njuta av
parkens skönhet, sa Tomas
Ekström efter tävlingen.
Stockholm-Kärsön som är
den lokala klubben i kommunen hade två deltagare med,

Slottsparken var en uppskattad tävlingsplats för bland annat den regerande svenska mästaren William Gummesson.
Foto: Ove Westerberg

Per Lundblad från Stenhamra
deltog även han och slutade
på 38:e plats.

DM i fotboll för tjejer lockar nya spelare
FOTBOLL | Den 18 september samlades tjejer från årskurs 4 och 5 på Svanängens
IP i Skå. Det var dags för
årets Skol-DM. Under några
intensiva timmar, spelades
många spännande matcher.

Linda Larsson från Ekerö IK delade ut segerpokalen till Stenhamraskolans
femteklasstjejer.
Foto: Eva Liljeros

På förmiddagen spelade årskurs 4 om vandringspokalen. Alla kämpade efter bästa
förmåga och efter mycket slit
plockade Stenhamraskolans
tjejer till sig vinsten och kunde glada och trötta ta med sig
förstapriset hem.

TRE KRONOR EDITION.

Årskurs 5 spelade sina
matcher under andra halvan
av dagen då regnmolnen gett
vika och lämnat plats för solen. Det blev även Stenhamraskolans årskurs 5 som vann
den avgörande ﬁnalen.
Skol-DM anordnas av
Ekerö IK och Skå IK och är
till för att öka intresset hos
tjejer för fotboll. Flera tjejer
har också efter deltagande i
Skol-DM valt att spela fotboll
inom någon av klubbarna.

De klasser som tävlades i var
damer 10 kilometer, herrar
kilometer, damer motion 5,2
kilometer, herrar motion 5,2
kilometer, junior herr (född
1998 och senare) 5,2 kilometer och Junior dam (född
1998 och senare) 5,2 kilometer.
Resultat:
Damer 10 km:

3 Marie-Chantal Ballnus,
Snättringe SK, 25:37
Junior Herr 5,2 km:

1 Johan Friberg, Mälarö SOK,
21:43
2 Arvid Johanson, Mälarö
SOK, 23:05
3 Liam Bergman, Alsike,
23:27
Damer Motion 5,2 km:

1 Cecilia Widegren, Mälarö
SOK, 21:28
2 Lisa Wennersten, Stocksund, 22:11
3 Carin Bergman, Alsike,
23:42
Herrar Motion 5,2 km:

1 Hanna Windestam, Enhörna IF, 38:27
2 Hanna Helsing, Ekerö,
42:18
3 Linda Jacobsson, Ekerö,
44:28
Herrar 10 km:

1 Hans Edvardsson, FK Studenterna, 33:17
2 Johan Falk, Norrköping,
34:41
3 Mikael Nilsson, Snättringe
SK, 35:16
Junior Dam 5,2 km:

1 Niclas Andersson, Storådalens SK, 20:23
2 Christoffer Olsson, FK Studenterna, 20:38
3 Gunnar Häll, Sundbyberg,
29:06
Pontus Lagernäs, junior
från Ekerö TK, tilldelades
ett inofficiellt pris i efterhand. Om det hade funnits
en juniorklass på 10 kilometer, hade Pontus resultat på den sträckan blivit
en mycket stark prestation.
Han sprang 10 kilometer på
41:18.

1 Klara van der Schoot, Mälarö SOK, 23:51
2 Wilma van der Schoot, Mälarö SOK, 24:19

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

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

Billån fr. 2.370 kr / mån

Billån fr. 2.080 kr / mån

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

Leasing fr. 1 .890 kr / mån

Förmånsvärde fr. 2.171 kr / mån

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

17” aluminiumfälgar
Webastovärmare
med fjärrkontroll
Uppvärmt baksäte
Trötthetsvarnare

Lägg till ŠKODA Serviceavtal fr. 194 kr / mån

Stockholm
Stockholm
www.skodastockholm.se
www.skodastockholm.se

2+

Mälarömilen lockade
kämpande löpare till Ekerö
LÖPNING | Söndagen den
22 september arrangerade
Mälarö SOK 2013 års upplaga av Mälarömilen. 84
löpare trotsade det mulna
vädret och kämpade på
gång- och cykelbanorna i
Ekerö tätort.

Benjamin Gervind Hedlund
som slutade på plats 23 och
Martin Ljungberg på plats 27.

| sporten

Leasing fr. 1.660 kr / mån

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

Förmånsvärde fr. 1 .796 kr / mån

{joÔlrpwnlxpwr}rxw
²{y{xÔu|usj{n
2-zons Climatronic
Bluetooth handsfree
17” aluminiumfälgar

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

Lägg till ŠKODA Serviceavtal fr. 164 kr / mån

BROMMA:
BROMMA:
Ulvsundavägen
Ulvsundavägen
118-132.
118-132.
Tel. 08
Tel.503
08 503
339 339
33. Vard.
33. Vard.
9-18,9-18,
Lör-Sön
Lör-Sön
11-1511-15
SÄTRA:
SÄTRA:
Murmästarvägen
Murmästarvägen
37. Tel.
37. 08
Tel.503
08 503
339 339
01. Vard.
01. Vard.
9-18,9-18,
Lör-Sön
Lör-Sön
11-1511-15
TÄBY:
TÄBY:
Enhagsvägen
Enhagsvägen
1. Tel1.08
Tel503
08 503
339 339
27. Vard.
27. Vard.
9-18,9-18,
Lör 11-15,
Lör 11-15,
Sön Sön
stängt.
stängt.
SÖDERTÄLJE:
SÖDERTÄLJE:
Forskargatan
Forskargatan
15. Tel
15.08
Tel553
08 553
779 779
25. Vard.
25. Vard.
9-18,9-18,
Lör 11-15,
Lör 11-15,
Sön Sön
stängt.
stängt.

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
unj|rwpjpro}ÖĚĕį{n|}|t~umă{n|}{mnÖ{²{urp{w}jkj|n{jmy ȖĞĕ ~urėĕĖĘìnooÕ
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 extrautrustade. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
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Lucka i bemanningen?
- Vi löser det
Från ett par timmar till heltid
Veteraner med erfarenhet och
kunskap
Ring oss - vi hittar rätt kandidat

  FÖRLOVADE




Företagsstäd
HEMSTÄD - RUT-avdrag!

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

Modica mulier AB
Samtalsterapi

Mottagning
 på Ekerö
För tidsbokning ring
076-798 64 55
www.modicamulier.se

familj | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,D@ID7:G'%&(

www.ekerostad.com
070-159 41 14
Eldningstunnor
Plåttunnor. 230 L ........ 300 kr/st

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

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

073-903 76 20

Välkommen
älskade
Thyra!
Oscar, Ebba
och Victors
lillasyster.
25 augusti
Huddinge
sjukhus.

Vår tredje
gulleklimp
Daniel.
Född 21
april 2012.
Här sex
månader.
Farmor och
farfar.

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





• Emmy Linn éa Matilda
Cederberg, Ekerö,
avled 10/8, 99 år.
• Karl Henry Karlsson,
Ekerö, avled 26/8, 83 år.
• Erik Gunnar Högelin,
Ekerö, avled 7/9, 76 år.

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

Munsö
Lördag 19 oktober
kl 10-17
Café
Välkomna!

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

www.hampsanket.se

• Elsa Kristina Margareta
Lindeborg, Ekerö,
avled 17/9, 94 år.
• Anne-Louise Elisabet
Eriksson, Munsö,
avled 22/9, 41 år.
• Bertil Gustav Ingvar
Gustavsson, Ekerö,
avled 24/9, 89 år.
• Märta Hellgren, Lovö,
avled 22/9, 102 år.

• 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

IGNIS

Kerstin
Karlsson
* 21 februari 1946
✝ 29 september 2013

Vinterförvaring
inomhus,
under tak
och på varvsplan

Begravningsbyråer

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

Tallkullens Familjedaghem
Pedagogisk omsorg
Söker ni barnomsorg i hemmiljö?
Jag heter Solweig Järn och tar emot ert barn
under den tid som ni arbetar eller studerar.
Familjedaghemmet ligger
i Färentuna, med skog
och hagar runtomkring.
Jag har jobbat som
dagmamma sedan 1989.
www.tallkullensfdh.se
08-560 453 10,
070-816 85 25

www.tufamarin.se 08-560 429 29
Bläck- eller
laserskrivare?

Vår käre

Vår älskade

Alfa Ekerö

Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65

  DÖDA

• Nils Arne Eriksson,
Ekerö, avled 12/9, 91 år.

Husby skolas
LOPPIS

Samarbetsproblem?

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

• Lars Hjertquist
Yvonne Johansson
Munsö
28 september 2013
Alicante Spanien

• Nils Einar Nilsson,
Ekerö, avled 11/9, 89 år.

Skydda
datorna vid
åska

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Bredband,
är det något
för mig?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

CHRISTIAN
NIKOLAS
Elin
ANN-KATRIN och LOUIS
Ludwig Philip Mathilda
Lowisa Wilma
JOHAN och ULRIKA med familj
ANNIKA och MATS med familj
Släkt och många vänner
Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du
hos oss finns kvar.
Men nu har Du gått
dit vi alla ska gå
med kärlek och glädje
vi minns allt det fina ändå.
Begravningen äger rum
fredagen den 25 oktober
kl. 14.00 i Ekerö kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. O s a till
Ekerö Begravningstjänst
08-560 301 31
senast den 22 oktober.
Tänk gärna på Cancerfonden
gåvotelefon 020-59 59 59 eller
Läkare Utan Gränser gåvotelefon
010-199 33 00.
Valfri klädsel.

Bertil
Gustafsson
* 28 mars 1924
✝ 24 september 2013
EVA-BRITT och HANS
Mari Sofi
OLLE och ANN
Joakim Jakob Ida
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Du bäddas i hembygdens
skyddande famn
Vid barndomens kyrka
du kommer i hamn
Det är barndomens klockor
som ringa
Och frid är den hälsning
de bringa
Begravningen äger rum
torsdagen den 10 oktober
kl 14.00 i Ekerö kyrka. Därefter
inbjudes till minnesstund.
Vänligen svara om deltagande till
IGNIS alfa/Ekerö Begr.byrå
tel 08-560 310 65 senast 6/10.

Läs MN på nätet
redan under
torsdagen före
utdelningshelgen:
malaroarnasnyheter.se

Följj oss på facebook!

nyheter

MÄLARÖARNAS

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

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Anders Hjelm
VI HAR FLYTTAT!
Ekerövägen 82
(Röda Ladan)
Telefon 08-560 301 31

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
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Tävlingar hos Färingsö rididrott
HÄST | Helgen 21 och 22
september arrangerade
Färingsö rididrott tillsammans med Färingsö ridskola hopptävlingar för
häst och ponny. Under de
två tävlingsdagarna gjordes
närmare 220 starter i sammanlagt sex olika klasser.
I ett strålande höstväder reds
under lördagen tre ponnyklasser, Lätt D, Lätt C och
andra omgången av ponnyallsvenskans division 2. I Lätt
D-hoppningens kategori C
segrade ridskoleponnyn Aston med hemmaryttaren Matilda Linnerstam.
I ponnyallsvenskan deltog
elva lag från Stockholmsområdet, däribland två lag från
Färingsö rididrott. Efter grundomgången var sex lag felfria
och dessa gjorde sedan upp
om förstaplatsen i en spännande omhoppning. Lagklassen vanns av Stora Wäsby
fältrittklubb, vars lag var felfritt även i omhoppningen.
På andra plats kom Färingsö
rididrott lag 1 med fyra fel och
klassens snabbaste tid.
Färingsös lag 2 slutade på
fjärde plats. Resultaten efter
två omgångar gör att båda
lagen från Färingsö rididrott
har kvaliﬁcerat sig för ﬁnalen
som går av stapeln i Huvudsta
den 6 oktober.

Färingsös lag består av
ridskoleponnyer och ryttare från Färingsö ridskola. I
lag 1 red Viveca Höglund på
Sigyn, Saga Folke på Tyche,
Matilda Linnerstam på Aston, Madeleine Carlsson Appelqvist på Ikaros. I lag 2 red
Fredrika Matell på Ran, Moa
Adolfsson på Yrsa, Hilda
Lindberg på Vesta och Elin
Carlsen på Cross.
Tävlingshelgen fortsatte på
söndagen med tre klasser för
stor häst. De två första klasserna reds som förklasser till
den efterföljande lagtävlingen ”Ridsportallsvenskan”,
division 3. Den första klassen vanns av Elin Lindgren
Östlund på ridskolehästen
Rinda och även andra, tredje,
fjärde och sjätte platsen togs
av hemmaekipage. Även
den andra klassen vanns av
Elin men nu på ridskolehästen Coconut. Ridskolehästen Helena de Beauty riden
av Sara Snabb kom på sjätte
plats.
Från Stockholmsdistriktet deltog fem klubbar i
allsvenskaklassen. Färingsö
rididrottslag, med tre juniorer och en senior, tog hem
första platsen genom att vara
det enda laget som var felfritt
både i grundomgången och
i omhoppningen. I det vinnande laget ingick Pernilla

Camilla Ahlén och hennes häst Sirius, hemmahörande på Nyckelby
gård på Ekerö, vann DM- hoppningen för juniorer.
Foto: Jacqueline Korhonen

Ramström på Indra, Elin
Carlsen på Esmeralda, Gabriella Johansson på Walenka
och Elin Lindgren Östlund
på Rinda. Samtliga hästar
som ingick i laget är ridskolehästar.
Två ryttare, en senior och en

junior, från Ekerö kommun
blev distriktsmästare i banhoppning för 2013 då mästerskapet avgjordes i september
hos Roslagens rid- och körklubb. Elin Lindgren Östlund
på ridskolehästen Coconut
från Färingsö ridskola segrade i seniorklassen. Camilla
Ahlén på hästen Sirius, hem-

privata marknaden
  SÄLJES




Bil-, mc-, ﬂyg-tidningar
1 kr/st. Tel. 076-033 77 55,
560 442 38.
Stabilt furubord 100x180,
höjd 73. För ﬁnt för att
slängas. Säljes för 200 kr.
Kan hämtas i Träkvista.
08-560 320 39.
2 dubbelsängar med madrasser säljes 400 kr st. barncykel 200 kr med mera på
grund av ﬂyttning. Kontakt
070-317 57 64 efter 16.00.
Äldre metallbygglådor som
Meccano, Märklin, Teknik
och FAC köpes av pensionär.
Även lösa delar, häften och
broschyrer m.m. Jag bor i
Ekerö och kan hämta och
betala omgående. biitii@
telia.com. 070-610 90 80.

Nära bad och strand. Många
restauranger och barer på
gångavstånd. Pris fr 4000:-/
vecka. Telefon: 08-560 212
34, 070-695 12 50.

  ÖNSKAS HYRA


Har du en vinterbonad stuga
över? Då är jag mycket
intresserad, 60-årig uska
med särbo. Christel. Mejla
eller smsa 073-693 04 06,
christel.sahlberg@live.se

  FÖRLORAT




  KÖPES
Blombord-blombänk max
120 cm lång ca 55 cm hög
och ca 30-40 cm bred, ej vit
önskas köpa. Ingrid
073-646 78 48.

Under resa StenhamraSvanhagen-Skå kyrka
förlorades: Nyckelknippa
m långt blått band och ca 7
nycklar samt knippa m blå
bricka och 2 nycklar. Vänligen ring 070- 595 02 26.

  UTHYRES

  ÖVRIGT









Malta: Njut i vår ﬁna lägenhet i Marsascala. Nybyggd
lägenhet 100 kvm, med
fantastisk havsutsikt. 3 sovrum, 6 bäddar, 2 badrum.

ut med henne 30-45 min.
Mycket snäll, skäller inte,
älskar att gosa. Mot rimlig
ersättning. Mer info ring
eller maila. andsven70@
hotmail.com eller 072-300
45 75. Anders



Skötsam, rök- och djurfri
familj (2 vuxna och 1 barn)
önskar hyra boende (min
2 rok) i Ekerö tätort, fr o m
januari 2014 t o m sommar/höst 2014. Vi har fast
inkomst. Kontakta: jane.
fredriksson@hotmail.com
eller tel. 070-276 47 88.





Pensionär eller
du som är hemma om dagarna.
Samojedtik är
hos er eller ni går

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

Vinnande hästlaget, fr. vänster: Pernilla Ramström på Indra, Elin
Lindgren Östlund på Rinda, Elin Carlsen på Esmeralda och Gabriella
Johansson på Walenka.
Foto: Katarina Johansson

  ROSOR OCH TACK




Dagens ros
till Nina på
biblioteket i
Ekerö centrum som såg
till att sonens
fellämnade böcker kom tillbaka till skolan där de hörde
hemma. Vilken service!
Sanna Melander

Elin Lindgren Östlund och Coconut
tog DM-vinst.
Foto: Helene Folke

mahörande på Nyckelby
gård på Ekerö, segrade i juniorklassen. Hinderhöjden i
grundomgången var 120 cm
och i omhoppningen närmare 130 cm.

Ponnylaget, fr. vänster: Viveka Höglund, Saga Folke, Matilda Linnerstam
och Madeleine Carlsson Appleqvist. De kom på andra plats med fyra
fel och klassens snabbaste tid.
Foto: Katarina Johansson

+ Din NÄRAKUT för hund och katt!
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.
6 26 70

TELEFON 08-3

Dagens ros går till brandmännen och ambulanspersonalen på Ekerö brandstation för det trevliga
bemötandet den 15/9 när
vi ﬁck hälsa på och att ni
ställde upp på en videohälsning till vår vän... Stort tack!
Pernilla med familj (era
grannar)
Det har skrivits mycket om
dålig hemtjänst, men här
kommer ett positivt inlägg.
Jag är mkt nöjd med den
hjälp jag får av Mälarö
omsorg. Här möts jag av
kunnig och förstående
personal som utför sina
uppgifter på ett förnämligt
sätt. Anna på Lovö.

• 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.

Lätt
att parkera,
gar!
öppet alla da

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

www.vasterortdjursjukhus.se

NYFIKEN?

VED
550:- m3
Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

www.ekerobudo.com

Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Hemsida
på internet

Skydda
datorna vid
åska

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Vad behöver du?
™

vi fixar det mesta

08-410 417 70

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

www.alltjanstpoolen.se

info@alltjanstpoolen.se

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

TEORIKURSER
med Raija startar 16 oktober
RING OCH BOKA NU!

MOPED - BIL - SLÄP

nyheter

Hastighetskontroller, inbrott
och viltolyckor i september
Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under de senaste två
veckorna.
16 SEPTEMBER | I Svartsjö stjäls diesel
ur sex olika fordon.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
fTräkvista torg.
;jjijkb[jibfWdjh\\Wil_ZHilleshög
kyrka.
?Brunna\h[jj\h[jW][d\WbiaXbk\\faktura.
 ;d i_d][beboYaW c[Z f[hiediaWZW
_djh\\Wh dh [d cef[Z ah ecakbb f
Id]W#IXol][d_Skå.
;df[hiedeXi[hl[hWh[dic_jd_d]\hd
[dfWha[h_d]iiaWZW_Ekerö centrum.
17 SEPTEMBER | ;dXjcejehXb_hijkb[d\hdIXoXho]]W_Skå.
 Feb_i[d ^Wh [d ^Wij_]^[jiaedjhebb f
Stenhamravägen l_Z Ab[lX[h]il][d$
J_ef[hied[h\hXj[h$
 Jh[ abejj[hWdcbd_d]Wh _daecc[h
\hdEkerö kommun.
Feb_i[d^Wh[djhWÓaaedjhebbl_ZLovö
kyrka.
18 SEPTEMBER | 8hejj cej Óia[bW][d ia[h f Lambarfjärden kjWd\h
AehikZZ[d_IlWhji`$
;dX_bXb_hijkb[d_Gustavalund.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
i Stenhamra.
;jj_dXhejj_djh\\WhfTroxhammars
golfklubb$J`klWhdWij`bifh_j$
 8[Zh][h_ l[h _dj[hd[j ia[h cej [d
f[hiedfEkerö.
?dXhejjia[h_Jhal_ijWi`iYekjahibeaWbfBryggavägen$J`klWhdWij`b\kbbW
X[di_dZkdaWh$
 ;d X[di_dic_jd_d] ia[h \hd IjWje_b _
Träkvista.
19 SEPTEMBER | Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[hkjWd\hlhZY[djhWb[d
i Ekerö centrum.
Ic_jd_d]\hdfWha[h_d]iiaWZW_djh\\Whl[dkjWd\h?97_Ekerö centrum.

NYHET!

MÄLARÖARNAS

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,D@ID7:G'%&(

28

20 SEPTEMBER | Vid Törnby _ Ij[d^WchWXb_h[dX_bWlc[ZXZWi_dWh[]_ijh[h_d]iiaobjWh$
 <hd Tomtbacksvägen f ;a[h Xb_h
[dYoa[bijkb[d$
 ;d i_d][beboYaW c[Z f[hiediaWZW
_djh\\Wh Z [d cef[Z ah ecakbb f

Ekerö$ <hWh[d Xb_h l[d ec^dZ[hjW][d\hhWjj\obb[h_$
21 SEPTEMBER | F Ekerövägen l_Z
CWbcl_aXb_h[jjhZ`khfahj$
 ;jj hZ`kh Xb_h fahj l[d f Färentunavägenl_Z>_bb[iX[h]$
22 SEPTEMBER | IjbZ Wl X[di_d ia[h
\hd[df[hiedX_b_Väsbyområdet.
 <hd 7bkZZ[di XjXho]]W _ Ekerö
sommarstadij`bi[dXj$
 ;d i_d][beboYaW c[Z f[hiediaWZW _dträffar i Stenhamradh[dX_ba[h_Z_ket.
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f IlWdd][di \hskola i Skå.
23 SEPTEMBER | ;dX_bkjijji\hiaWZ[]h[bi[ l_Z _d\WhjifWha[h_d]" Tappström.
 ;d b]eboYaW _djh\\Wh f Färentunavägenl_ZJWffijhc$
 ;d Xjcejeh Xb_h ijkb[d \hd Kungsberga båtklubb.
 F Ekerövägen l_Z :hejjd_d]^ebci
ibejjXb_h[jjhZ`khfahj$
 ;d b]eboYaW _djh\\Wh f Färentunavägenl_ZBkbb[^eliXhed$
24 SEPTEMBER | IaWZ[]h[bi[ f [d

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

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

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

Tidningen ansvarar ej för icke beställt
material samt för fel i annonser mer än
till annonspriset.
HEMSIDA www.malaroarnasnyheter.se
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TRYCK V-TAB, Norrtälje 2013

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

25 SEPTEMBER | 8[Zh][h_ c[Z ^`bf
Wl \WajkhW ia[h cej [d fh_lWjf[hied f
Gällstaö.
 8hejj cej Óia[bW][d ia[h _ Långtarmen";a[h$
 IaWZ[]h[bi[ _djh\\Wh f [d bWijX_b f
Ekerövägen_Jhal_ijW$
;d\h[jW]iX_bXb_hijkb[d\hdSvartsjö
slott.
26 SEPTEMBER | <[c abejj[hWdcbd_d]Wh _daecc[h \hd Ekerö kommun.
 ;jj bWhc _daecc[h j_bb XhWdZ\hilWh[j
ecWjj[dcWij]jjWlf[dXj_Bockholmsund$;df[hiedhb_dZh_]jiaWZWZ$
27 SEPTEMBER | ;dWdcbWdecXhejj
cej Óia[bW][d _daecc[h \hd Fiskarfjärden"Bel$
29 SEPTEMBER | J`kljWdad_d]ia[hf
IjWje_b_Träkvista.
Feb_i[dX[ibW]jWh[d]hdbWi[hf[aWh[_
Tappström.

i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se

S

MO

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



R

IK

D

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö

cef[Zia[hl_ZTappströmsskolan.
 L_bjeboYaW c[Z l_bZil_d ia[h f
Munsö.
;dYoa[bXb_hijkb[d\hd[dl_bbWjecj_
Närlunda.

PC Akuten

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

Följ oss på Facebook

Flera fortkörare och rattfyllerister har åkt dit vid polisens kontroller under den senaste tvåveckorsperioden.
Foto: Arkiv, Ove Westerberg

SFÖ

RBU

N

ZZZHNHURELOVNDGHFHQWHUFRP
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

www.pcakuten.se

Det vänliga taxibolaget!
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi,
ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
:MLEVMHEKJSVHSRMXVE½O
med välutbildade förare som
har oslagbar lokalkännedom
och kör miljövänliga fordon!





BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,D@ID7:G'%&(

ADVOKATBYRÅ


DATA


ADVOKATBYRÅN

b er ga
Å-

Din verkstad
nära Dig

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål

O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

golv

Service
Däck
Service •z Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

T

RB

RANSC

R

IK

BEGRAVNINGSBYRÅ


Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

D

S

MO

EN

560 349 30, 528 006 55

O

H

Ekerö Centrum

SFÖ

RBU

N

BILUTHYRING


BILUTHYRNING

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

Statoil, Träkvista

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

CGS
Trädfällning
 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

För hem och offentlig miljö

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

LACKERING


M

Har du problem med
Lilla Berga, Skå

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

VILDSVIN?
VI KAN STAKET!

Alla sorter och modeller
med eller utan montering
FT EKERÖ AB

www.farmartjanst.se/ekero
08-560 304 70
ekero@farmartjanst.se

Telefon:

www.micklack.se

BILDBYRÅER


Annonser på denna
sida kostar

b ld
EKERO

ENTREPRENAD


mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

per införanden
exkl moms
Årsbokning gäller
Intresserad?
Ring 560 356 00
BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB



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

www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


Se
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering
Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag
www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

EKESIÖÖs
hela
virkessortiment
www.ekesioo.se

08-560 304 54
070-555 15 08

ALLSERVICE AB
av sly mm
& montering
UÖvrigt efter era önskemål

www.fsons.se
FÄRGHANDEL


FÄRG TAPET
GOLV

info@nyplat.se
www.nyplat.se
Grundat 1921

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



Ekerö Färglager
Träkvista Torg



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

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

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




STÄDNING


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

560 301 00
0705-94 23 19

CENTRALDAMMSUGARE
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

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

Trygghet & Kvalitet
Service & reparationer
av alla bilmodeller

TAXI


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

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.
Auktoriserad
serviceverkstad för

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

PLÅTSLAGERI


UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

FÖNSTER


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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

F’SONS

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

BYGGVAROR


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

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

Tel: 564 109 50

Tel: 560 47 111

BILSERVICE


z



L O K A L E R

UStaketförsäljning



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

UBorttagning

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

LOKALER


L E D I G A

395:- resp 690:-

BYRA



&

l
kake

TRÄD- & TOMTARBETEN


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

Person, lastbil & släp
Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

GOLV & KLINKER


| service för dig! 29

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

:MLEVMHEKJSVHSRMXVE½O
med välutbildade förare som
har oslagbar lokalkännedom
och kör miljövänliga fordon!

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 139 kvm

Plan hörntomt

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN 5 rok, ca 102 kvm

Utmärkt naturnära läge

Barnvänligt

Charmig villa med ogenerat naturnära läge

VARUDEKLARERAT*

Sjöutsikt

Båtplats

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 3 181 kvm. EP 72 kWh/m²/år. Storhagsvägen 8. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

SMS:A 36187 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 499 kvm. EP 79 kWh/m²/år. Barrgränd 10. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, ca 156 kvm

Drömboende för barnfamiljen

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 14008 TILL 71122

Modernt kök

SMS:A 25956 TILL 71122

SMS:A 14010 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 162 + 51 kvm

Invid återvändsgata

Låg driftskostnad

Högt läge

Balkong med kvällssol

Barnvänligt

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

SMS:A 38082 TILL 71122

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

Vacker vy

EKERÖ GÄLLSTAÖ 106 kvm

Ljust välplanerat parhus i toppskick

OSKAR AHLGREN Mitt mål som mäklare är att överträffa dina förväntningar

Barnvänligt område

Braskamin

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

Målmedveten

Driven

Personligt engagemang

Fokus på kvalitet

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG! 070-826 83 00, 08-564 109 45, oskar.ekero@svenskfast.se.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

Välj den mäklare
som har köparna!
'ĞŶŽŵǀĊƌĂĐŝƌŬĂϮϯϬďŽďƵƟŬĞƌŽĐŚǀĊƌƚƐƚŽƌĂŬƵŶĚƌĞŐŝƐƚĞƌŚĂƌǀŝƟůůŐĊŶŐƟůů
ŇĞƌŵƂũůŝŐĂŬƂƉĂƌĞćŶŵĊŶŐĂĂŶĚƌĂĨĂƐƟŐŚĞƚƐŵćŬůĂƌĞ͘sŝŚŝƩĂƌŝŶƚĞďĂƌĂ
ŬƂƉĂƌĞĨƌĊŶŽŵƌĊĚĞƚĚćƌĚƵďŽƌƵƚĂŶǀŝŚŝƩĂƌŬƂƉĂƌĞĨƌĊŶŚĞůĂůĂŶĚĞƚ͘ĞƚŚćƌ
ŐĞƌĚŝŐŵƂũůŝŐŚĞƚƟůůĞŶƌŝŬƟŐƚďƌĂďŽƐƚĂĚƐĂīćƌĚćƌĚƵŬĂŶĨĊďćƩƌĞďĞƚĂůƚĨƂƌ
ĚŝŶďŽƐƚĂĚ͘sćůŬŽŵŵĞŶƟůůŽƐƐĞůůĞƌůćƐŵĞƌƉĊsvenskfast.se/viharkoparna

SMS:A 34243 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, boarea 196 kvm (totalyta 229 kvm + garage)

Arkitektritad familjevilla med en fantastisk utsikt mot Mälaren

Stora ljusa sällskapsytor

Svanenmärkt med mycket låga energikostnader

SMS:A 36822 TILL 71122

PRIS 7 950 000 kr/bud TOMT 913 kvm . EP 49 kWh/m²/år. Parkslingan 27B . EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

VARUDEKLARERAT*

MUNSÖ EKEBY 3 - 5 rok, 73 + 45 kvm

Ljus och trevlig villa i bra skick

Lantligt och ogenerat läge

Stor härlig altan med pooldäck

Egen båtplats

Närhet till badplats

SMS:A 37493 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 890 000 kr TOMT 2 003 kvm. EP 111 kWh/m²/år. Borrvägen 3. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ ÄLVNÄS 4 rok, ca 150 + 15 kvm

Spektakulär drömvilla med spännande arkitektur och underbar atmosfär

Fantastisk ogenerad trädgårdstomt med söderläge

Vacker vy

ACCEPTERAT PRIS 4 650 000 kr/bud TOMT 1 551 kvm. EP 49 kWh/m²/år. Gärdsmygvägen 3. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

