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DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Den 15 oktober invigdes  Skå skolas ombyggnation under ledning av Adam Reuterskiöld, ordförande tekniska 
nämnden. Han ses här tillsammans med skolans rektor Cajs-Marie Waldstam | 14                Foto: Ewa Linnros

Enig nämnd
– Klövern
flyttas inte
Klöverskolans verksamhet kommer inte att 
flyttas till lokaler i Träkvista skola 2014 som pla-
nerats. Först ska en konsekvensanalys göras. | 4

OGILLAD HANDELSPLATS
Remisstiden för Brunna handelsplats resulterade i 
många synpunkter. Risk för buller och ökad trafik är 
några av farhågorna. | 6

... detta är kommunalt unikt i Sverige: att 
forskning måste ligga till grund när beslut 
som väsentligt påverkar människor ska 
fattas. Sträck på er, nämndpolitiker! Folket 
kallade och ropade på hjälp. Ni lyssnade. Nu 
blev det helt plötsligt huggsexa om platser-
na i barn- och ungdomsnämnden inför valet 
2014.”  | 34 tyck

FORTSATT FÄRDTJÄNSTTRASSEL
Otrevligt bemötande, dålig tidspassning och bilar som 
inte dyker upp är några av klagomålen från Mälaröar-
nas färdtjänstkunder.  En ny upphandling blir det dock 
först om två år.  | 12

LÄGET I LAGEN
MN har kollat läget i innebandy-, handboll- och is-
hockeylagen och summerat årets fotbollsäsong. Även 
motor, häst och basket på sportsidorna. | 28, 29, 30

INTERNATION-
ELLT GULD
Ekeröbon Pål Ross och 
hans firma Ross arkitek-
tur och design har vunnit 
guld i en internationell 
tävling. | 20
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
T.o.m. 3/11: Göran Karlsson 
Skoog – målningar, Mats 
Eriksson – skulptur. Arr: 
Mälaröarnas konstförening.

Hantverksstallet
T.o.m. 27/10: Monica och 
Hanna Skarelius, glas och 
textilkonst. 31/10: Bojan 
Krogh – hästar i keramik. 
Öppet tor-sön kl 11-16, 
Jungfrusunds marina.

EVENEMANG

Kortspel 
Spela kort och drick kaffe, 
varje mån kl 13-15. Pensio-
närer i alla åldrar välkomna. 
Träfflokalen Kajutan, Pomo-
navägen 2, Ekerö (Ekgården 
nb). 

Ekerö bio
23/10 kl 19: The Butler, fr. 15 
år. 27/10 kl 15: Lassemajas 
detektivbyrå, fr. 7 år. 27 och 
30/10 kl 19: Vi är bäst, barnt. 
3/11 kl 15: Dreamworks 
Turbo (3D),fr. 7 år. Erskine-
salen, Ekerö C.

Film 
Änglarnas andel, regi: Ken 
Loach, GBR/Fr./Belg./It. 
2012. Medlemskort i Film-
studion berättigar till inträde 

till höstens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas. 
24/10 kl 19.30, Erskinesalen, 
Ekerö C.

Sagostund
Från ca 3 år (småsyskon är 
också välkomna). Fredagar 
kl 10, biblioteket, Ekerö C. 

Lördagskul
Sjung och ha skoj med 
Gocki och hennes kompis 
Kalle Kråka. För alla barn 
från 3 år. 26/10 kl 13-13.45, 
biblioteket, Ekerö C. 

Ekebyhovs slott
26/10 kl 14: ”Trio med Tuba”, 
swingmusik för klarinett, 
tuba och piano. 27/10 kl 14: 
Lasse Thörnqvist ”Sweet 
jazz trio”. Kaféansvariga:  
Friluftsfrämjandet, Mälar-
öarna. 2- 3/11 kl 14: Dans-
föreställning. Kaféansvariga: 
Vi unga Bailar.

Fågelliv
Skådning av Adelsös rika 
fågelliv  på lämpliga ställen 
runt Adelsö ringväg. 27/10 
kl 9.20, Adelsö kyrkas 
p-plats. Arr: Mälaröarnas 
ornitologiska förening.

Förskräckligt pyssel 
Kom och gör ett eget spöke
eller en pumpa. 27/10-3/11 
under bibliotekets öppet-

tider, Barnens eget bibliotek 
i Stenhamra. 

Spökhistorier
Slottsspöket läser spökhisto-
rier för barn i ”Läskiga rum-
met”. Rekommenderad ålder: 
5-12 år. 28/10-3/11 
kl 11.30-12, Ekebyhovs slott. 

Höstlovspyssel
Pysselbord fyllt med hallo-
weenpyssel och tävlingar. 
28/10-2/11 under bibliote-
kets öppettider, Barnens eget 
bibliotek i Stenhamra och 
biblioteket i Ekerö C.

Höstlov på slottet
Drottningholms slott, årets 
tema är ”Kungar på Drott-
ningholm”.  Aktivitetsspår, 
sagoläsning, egen rundvand-
ring och familjevisningar i 
historiska kungliga miljöer. 
Fri entré för barn hela höst-
lovet (t.o.m. 17 år) i vuxens 
sällskap. 2/10-3/11, familje-
visning kl 11 och 13, sagoläs-
ning kl 11.45, 12.45, 13.45 och 
14.45, aktivitetsspår på egen 
hand kl 11-15.30, allmänna 
slottsvisningar kl. 12 och 14.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 24 oktober)

             FORTS PÅ SIDAN 38

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

inforuta sist i tidningen på vår ”Larmet-går-sida”.
www.malaroarnasnyheter.se
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Specialvisning!

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Bokar du din båge 
under dagen får du

Just 
nu!

20 %  rabatt

Torsdagen 
den 24 
oktober 
13.00 - 
18.30: 
Möt  
Kalle 
från 
Tom Ford 
som visar 
höstnyheter
Varmt 
välkomna!

TOM FORD



Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

VILLOR / BOSTADSRÄTTER  / FASTIGHETSBYRAN.SE

Med bästa gavelläget och underbar liten tomt, bor man på ett plan med renoverat kök och badrum.

Härlig altan i sydostläge, samt ett nytt trädäck på entrésidan i väster. Garage i länga.

Accepterat pris 2 375 000 kr Avgift 3 706:-/mån (inkl vatten/kabelTV/sophämtning/garage)

Boarea 78,3 kvm + 7 kvm Vån 1 Energiprestanda 101 kWh/kvm år Visas Sön 20/10 13.45-14.30

Mån 21/10 17.30-18.00 Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

3:a Ekerö | Ekerö Björkudden
Björkuddsvägen 22A

Välkommen till denna fina 2,5:a högst upp i huset med ett bra läge invid Ekerö centrum.

Lägenheten har ett trevligt rymligt kök med matplats, två sovrum samt större vardagsrum. Trivsam

balkong invid köket med soligt läge. Hiss. Värme, vatten och kabel-tv ingår i avgiften.

Accepterat pris 1 375 000 kr Avgift 4 718:-/mån Boarea 61 kvm Vån 2 av 2

Visas Sön 27/10 13.00-13.45 Mån 28/10 18.30-19.00 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

2,5:a Ekerö | Ekerö Centrum
Tegelbruksvägen 3A

Fast pris: 5 890 000 kr Rum 7 rum Boarea 198 kvm Tomt ca 1 000 kvm Visas Sön 20/10 15.00-16.00

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Sandudden Tallåsen 11 och 13

Fast pris: 4 590 000 kr Rum 5 Boarea 153 kvm Visas Sön 20/10 15.00-16.00

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Sandudden Sanduddsvägen 48-64

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

Ekerö | Ekerö Närlunda Ekerövägen/Solhemsvägen/Hästhagsvägen

Boarea 125 kvm Tomt 186 kvm Byggt 1969 Energiprestanda 68 kWh/kvm år

Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Ekerö Väsby Rapsvägen

KOMMANDE FÖRSÄLJNING



 Hummer  
 Ursprung Canada.   Ca 475 g. 

  Jfr pris 208:42/kg.    

    /st 

Priserna gäller för v 43 (21/10–27/10 2013)

Skå

 Helgskinka   Nybergs Deli. 
Ursprung Sverige.   Ca 2 kg. 
  Färdigkokt. Bakdelskött av gris.      

  

 /kg 

 Färsk 
lammytterfi lé 
 Irland.          
Max 2 kg/hushåll.
  

 Räkor i burk med aioli 
 Sjöboden.   500 g. Räkorna har varit 
frysta, fi nns i butik från torsdag.     
Jfr pris 138:00/kg.    

    /st 

    /kg 

 /st 

 Musslor i nät   Odlade Sverige. 
  1 kg.   I butik från Torsdag.   Jfr pris 39:90/kg.    

4  nyheter | 

KOMMUNEN | Barn- och 
utbildningsnämnden 
beslutade att resursskolan 
Klöverskolans verksamhet 
inte kommer att flyttas 
till Träkvista skola hösten 
2014, som det funnits för-
slag på.

Då planerna på att flytta Klö-
verskolans verksamhet från 
en villa i Väsbyområdet till 
lokaler i Träkvista skola pre-
senterades i början av hösten, 
reagerade personalen och 
barnens föräldrar starkt mot 
detta. Nämnden bordlade 
ärendet och hade ett enskilt 
möte med föräldrarna.

Efter det mötet var det åter 
dags för nämnden att gå till 
beslut i frågan. Till en början 
rådde några delade meningar.

– Vår tanke från modera-
terna var att en långsiktig 
inkludering skulle ske steg-
vis. Vi hade också satt ett 
slutdatum till 2015 när själva 
flytten skulle vara helt ge-
nomförd.  Då skulle man ha 
tid på sig att göra en succes-
siv överflyttning, förbereda 
eleverna och ha ett tajt sam-
arbete med föräldrarna. Men 
under mötets gång pratade vi 
om hur viktigt det är att göra 
en konsekvensanalys och det 
var aldrig något motstånd hos 
oss moderater. Vi var en enig 
nämnd. Vi fick till det riktigt 

bra och gick från mötet nöjda 
och belåtna, allesamman, 
säger Lena Gerby (M), ord-
förande i barn- och utbild-
ningsnämnden.

Samtliga partier anslöt till 
beslutet att Klöverskolan inte 
flyttas under 2014 och att en 
analys ska genomföras och 
presenteras för nämnden se-
nast under våren 2014. Till 
detta gjordes en anteckning 
från nämnden om att arbetet 
ska fortsätta för utbyggnad av 
Träkvistaskolan med lokaler 
särskilt anpassade för barn 
med särskilda behov. 

En av de delar som upprört 
mest är att planerna på att 
flytta verksamhet inte för-
anletts av någon som helst 
konsekvensanalys från tjäns-
temannahåll. Flytten har 
grundats utifrån skollagens 
ökade krav på så kallad inklu-
dering i form av att alla barn 
i mesta möjliga mån, ska gå i 
vanlig klass i vanlig skola.  På 
mötet förordade Centerpar-
tiet, Kristdemokraterna och 
Folkpartiet en analys av kon-
sekvenserna. 

– I grunden måste ändå vi 
politiker ha förtroende för 
våra tjänstemän och för att 
det blir gjort på ett bra sätt. 
Men med tanke på hur pro-
cessen har varit, är det väldigt 
viktigt att det finns ett mått 

av oberoende i den utredning 
som blir. Det är nämndkon-
toret införstådda med också, 
säger Göran Hellmalm (FP), 
vice ordförande barn- och ut-
bildningsnämnden.

Thomas Swenson (KD), le-
damot i barn- och utbild-
ningsnämnden:

– Från vår sida var vi redan 
från början tveksamma, vi 
tycker att det har gått fram 
för fort med hänsyn till för-
äldrar och medborgare. Det 
är bakläxa till tjänstemännen. 
Även om de gjorde en bra 
beredning, saknades konse-
kvensanalysen som vi kräver 
nu. Det är inte ofta alla par-
tier är så här överens, men vi 
var eniga kring detta och det 
känns mycket bra.

Så här uttalar sig de övriga 
partierna:

– Min personliga åsikt är 
att analysen måste göras av 
någon som är kunnig på om-
rådet. Analysen kan inte gö-
ras på lösa antagandet utan 
den måste bygga på forsk-
ning. Sedan är jag övertygad 

om att om man gör en seriös 
konsekvensanalys, kommer 
Klöverskolan att vara kvar 
där den är idag. När det gäl-
ler nämndens möte, var det 
mycket intressant. Jag har va-
rit med i två mandatperioder 
och för första gången vågade 
alliansens småpartier stå upp 
för sina åsikter och gå emot 
moderaterna, säger Ylva 
Forslid, Ö-partiet, ledamot i 
barn- och utbildningsnämn-
den.

Hanna Svensson (S), andre 
vice ordförande i barn- och 
ungdomsnämnden, säger så 
här:

– Jag hoppas såklart att de 
små borgerliga partierna står 
på sig och inte går med på att 
flytta skolan utan att ett or-
dentligt underlag och en kon-
sekvensanalys tagits fram. 
Socialdemokraterna kommer 
aldrig att ställa sig bakom ett 
beslut som saknar grundligt 
underlag som säkerställer 
både dagens men även fram-
tidens barn en trygg och bra 
skolgång. Ingen ska behöva 
misslyckas i skolan och det är 
vår skyldighet att säkerställa 
att det finns verksamheter 
som ser till alla barns behov. 
Antalet barn med neuropsy-
kiatriska diagnoser ökar och 
behovet av olika typer av 
verksamheter kommer sna-
rast att öka i framtiden.

Miljöpartiet har tidigare lagt 
ett särskilt yttrande vad gäller 
Klöverskolan.

– Vi anser att Klöverskolan 
ska vara kvar där den är idag.  
Dessutom tyder mycket på 
att behovet av en liten en-
het i en miljö utan mycket 
intryck utifrån, kommer att 
kvarstå eller till och med öka 
framöver. Varje barn ska få 
en individuell prövning när 
tiden är mogen för eventuell 
flytt till en större skola. Varje 
barn som inte klarar sin skol-
gång löper risken att slås ut, i 
värsta fall för hela livet. De-
ras familjer påverkas också 
på ett sätt som skapar nya, 
värre problem och dessutom 
framtida större samhälleliga 
kostnader, säger Lena Holst, 
(MP).

Kommunikationen mellan 
kommunen, personalen och 
berörda föräldrar har varit 
bristfällig och planerna på 
flytten, kom för många som 
något helt oväntat.

– Det som har känts mest 
konstigt med allt som varit 

är att man bestämmer över 
folks huvuden. Man använ-
der ordet inkludering för det 
är det som är inne nu, men 
man tar inte tagit reda på vad 
det betyder. Att man tänkt 
flytta dessa barn som redan 
haft det tufft från en miljö 
där de fungerar väl utan att 
fundera över konsekven-
serna och framförallt, inte 
ha en dialog med dem jobbar 
med detta och är kunniga, är 
mycket märkligt. Framtida 
förslag ska bygga på fakta och 
forskning, man ska inte bara 
anta och säga att ”vi har haft 
en liten grupp tidigare och 
det gick bra”. Men det känns 
verkligen skönt att politiker-
na har lyssnat och förstått att 
man inte bara kan rycka upp 
de här barnen på det här sät-
tet som det var tänkt, säger 
Anette Nilsson, biträdande 
rektor på Klöverskolan. 

Föräldrarna till barnen på 
Klöverskolan är också lättade. 

– Det är underbart att de 
lyssnade på oss och tog till 
sig det vi hade att säga och det 
materialet vi hade skickat till 
dem. Jag tycker att de ska ha 
en stor eloge, säger Melinda 
Allerhed, förälder till ett av 
barnen på Klöverskolan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Klöverskolan flyttas inte

”Det är inte ofta 
alla partier är så 
här överens”

”...det känns 
verkligen skönt 
att politikerna har 
lyssnat” 



Priserna gäller vecka 43 t o m söndag 27/10-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 /st 

 Potatis 
 Sverige.   5 kg.   Fast.   

 Jfr pris 5:00/kg.      

 Grädde 
 Arla.   5 dl.     

 Jfr pris 30:00/liter.      

 /st 

 Champinjoner 
 Litauen.     Klass 1.   

 /hg 

 /kg 

vi frossar
I GOD FILÉ

 Oxfi lé Pampas 
 Ursprung Uruguay.     Mittdelskött av nöt.   

 /kg 

 Svensk 
 Fläskfi lé 
 Ursprung Sverige.     Mittdelskött av gris.   

 Svensk 
 Oxfi lé 
 Ursprung Sverige.     Mittdelskött av nöt.   

 /kg 

 Hel rund 
 Brie Moulin 
   500 g.     

 Jfr pris 59:80/kg.      

 Från manuella disken 

 Gorgonzola Mountaine 
 Engelmann.     Mycket smak och fast 

konsitens. Perfekt till sås.   

 Jfr pris 199:00/kg.      
 /st 

 /kg 

William



3.5:A BROMMA ÅKESLUND - HÖGT, LJUST OCH FRITT

Pris 3 275 000 KR  AVGIFT 4 500 KR  BOAREA 85 KVM  ANTAL RUM 3,5 ROK  ADRESS Tunnlandsvägen 89
visas sön 27/10 11.30-12.15 och mån 28/10 18.00-18.30 KONTOR BROMMA 08-80 76 00

Fantastisk 3,5a om hela 85kvm! En mycket tilltalande öppen planlösning med ett trivsamt kök och stort,
luftigt vardagsrum. Högt upp i huset med närhet till Brommaplans kommunikationer och service.

SKANDIAMÄKLARNA   BROMMA/SPÅNGA/MÄLARÖARNA,   BROMMAPLAN 403,   08-807600
BROMMA@SKANDIAMAKLARNA.SE,   WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

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

nya rör i alla rum

Sola fr.
30 kr

Ekerö Centrum - Tegelbruksvägen 1
ingång vid Always Fitness

*

ERBJUDANDE!

1495:-

ÅRSKORT

Ekerö C - Tegelbruksvägen 1 

Klipp ut 
& ta med!

Separat tjejdel
Kondition
Fria vikter

ÖPPET

DYGNET

RUNT
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BRUNNA | När remisstiden 
gick ut för samrådsdelen 
kring Brunna handelsområ-
de hade en hel del synpunk-
ter kommit in till stadsar-
kitektkontoret. Framförallt 
de boende tvärs över vägen 
sätter sig emot bygget.

Ett tiotal yttrande kom in i slu-
tet av samrådstiden som gick 
ut den 8 oktober, förutom de 
två reservationer som Miljö-
partiet och Folkpartiet gjorde 
i kommunstyrelsens arbets-
utskott. Mycket av kritiken 
handlar om att platsen är illa 
vald och att den här typen av 
handelsplatser bör ligga utan-
för tätbebyggt område.

– Det är helt fel plats att läg-
ga den här typen av verksam-
het på, jag tycker att det här är 
helt vansinnigt. Det kommer 
att föra med sig ökad trafik och 
en massa buller såväl under 
byggtiden som senare, säger 
Tomas Graveley som bor i bo-
stadsområdet på andra sidan 
vägen.

Två hyres- och bostads-
rättföreningar och en grupp 
fastighetsägare har lämnat 
in yttranden på detaljpla-
nen och i dessa tas en hel 

del synpunkter upp. Bland 
annat nämns att djur- och 
växtliv kommer påver-
kas och att det kommer bli 
mycket buller både under 
byggtiden och senare, vilket 
är negativt inte minst för det 
+55-boende som finns rakt 
över vägen.

– När det gäller bullret kom-
mer det inte strida mot de rikt-
linjer som finns och  det är en 
handelsplats som planeras och 
inte ett industriområde, säger 
Alexander Fagerlund, planar-
kitekt på stadsarkitektkonto-
ret och fortsätter: 

– Faktum är att det inte  är 
ett renodlat bostadsområde 
idag, utan även en av Ekerö 
kommuns största korsningar 
med Lidl, en infartsparkering 
och Träkvistavallen precis in-
till. Även om man skulle pla-
cera handelsområdet i Älvnäs 
istället, vilket en del föresprå-
kar, skulle trafiken behöva åka 
samma väg.

Dessutom konstateras i de 
inkomna synpunkterna att de 
planerade byggnaderna avvi-
ker mot den befintliga bebyg-
gelsen samt att de är placerade 
för nära vägen och inte har 

någon barriär med träd eller 
buskar mot vägen.

– Vi får titta på om det går att 
lösa med en trädallé, men det 
är ingen omöjlighet om det 
gör att de boende känner sig 
mer nöjda med lösningen.

Även Mälaröarnas natur-
skyddsförening har lämnat 

in ett yttrande där de bland 
annat motsätter sig bygget 
med anledning av att det yt-
terligare försvagar en länk i 
den ”gröna kil” som löper 
genom området. ”Samman-
taget anser MNF att det är 
olämpligt att ett handels-
område av detta slag ligger 

så centralt i tätortsbandets 
bostadsområden med hän-
syn både till att bostadsnära 
naturområden försvinner 
och till att trafiken kommer 
att öka”, skriver man i sitt 
yttrande.

– Nu ska vi sammanställa 
och analysera alla synpunk-

ter och sedan fatta ett beslut 
angående om vi ska gå vidare 
med nästa steg i planlägg-
ningen som kallas gransk-
ning, säger Alexander Fager-
lund.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Många har synpunkter på 
planen för Brunna handelsplats

Planen på att bygga flera stora affärsfastigheter bakom Lidl väcker motstånd från flera håll. Från kommunens sida motiverar man valet av plats med 
att det redan idag är en central knutpunkt och en av kommunens största korsningar.                      Foto: Lo Bäcklinder



 
 

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

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 27 OKTOBER

Munsö kyrka 11.00

FAMILJEGUDSTJÄNST
Lizen Anterud, Barnkören under ledning 
av Mie Johansson 
Kyrkkaffe i kyrkan

LÖRDAG 2 NOVEMBER

Adelsö kyrka 16.00  

Munsö kyrka 18.00

MINNESGUDSTJÄNST

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 23 OKTOBER

Ekebyhovskyrkan 13.00

MÄSSA, Peter Strömmer 
19.00 MÄSSA, Jonas Gräslund

SÖNDAG 27 OKTOBER

Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA – NYTT LIVSUTRYMME 
Mårten Mårtensson, sång: Lennart 
Lundblad, orgel: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST  
Jonas Gräslund, Sonorakören, dirigent: 
Malin Rudengren, Middag (50:-)  
18:00 Film: Berättelsen om Pi

ONSDAG 30 OKTOBER

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Jonas Gräslund,

LÖRDAG 2 NOVEMBER

Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA – FÖREBILDER, Mårten 
Mårtensson, orgel: Kerstin Baldwin 
15.00 ANDAKT – Ljus och bön 
18.00 MINNESGUDSTJÄNST

SÖNDAG 3 NOVEMBER

Ekebyhovskyrkan 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA, Peter Strömmer, 
orgel: Helena Hansson

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 23 OKTOBER

Timmermannens kapell kl 18.30

VECKOMÄSSA
Lars Brattgård, Rickard Backlund orgel

SÖNDAG 27 0KTOBER

Färentuna kyrka kl 11.00

GUDSTJÄNST OCH DE ÄLDRES DAG
Lars Brattgård, Birgitta Sommarbäck, 
FAVO-kören, Jonas Lundahl, 
Kyrkkaffe, kyrktaxi

ONSDAG 30 OKTOBER

Timmermannens kapell kl 18.30

VECKOMÄSSA
Lars Brattgård, Rickard Backlund orgel

LÖRDAG 2 NOVEMBER

Hilleshögs kyrka 13.00, Färentuna 

kyrka 15.00, Skå kyrka 17.00

MINNESGUDSTJÄNST

SÖNDAG 3 NOVEMBER

Sånga kyrka kl 11.00 

MINNESGUDSTJÄNST 

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 27 OKTOBER

Drottningholms slottskyrka 16.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST - NYTT 
LIVSUTRYMME, Mårten Mårtensson
Chorus Stockholmia, dir: Eva Boström

SÖNDAG 3 NOVEMBER

Drottningholms slottskyrka 11.00

HÖGMÄSSA, Marianne Häggkvist 
orgel: Bengt Tribukait
Lovö kyrka 16.00

MINNESGUDSTJÄNST

Ljus som lyser i mörkret

Allhelgonahelgen har blivit en ”ljushelg” vid och i våra kyrkor. 
När skymningen faller och det lyser ljus på alla gravar blir det 
en speciell stämning – en blandning av skönhet och vemod, 

sorg och tacksamhet ...  I våra kyrkor hålls minnesgudstjänster med 
ljuständning för de under året avlidna. Ändå fler ljus tänds av anhöriga 
som går in i kyrkan och tänder ett ljus för någon som stått dem nära.

ÖPPETTIDER I KYRKORNA
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
Adelsö och Munsö: Öppet i kyrkan, kaffe, Fredag 1/11 och lördag 2/11 kl 10.00-18.00

EKERÖ FÖRSAMLING:
Ekebyhovskyrkan: Öppet i kyrkan, kaffe fredag 1/11 kl 12.00-17.00
Ekerö kyrka: Öppet för ljuständning och bön
Fredag 1/11 och lördag 2/11 kl 10.00-19.00, söndag 3/11 kl 10.00-16.00
(lördag och söndag pågår också gudstjänster, körövning och konsert)

Gravljus och kransförsäljning, Kaffe i Kyrkstugan
Fredag 1/11 kl 17.00-19.00 och lördag 2/11 kl 12.00-18.00,  
söndag 3/11 kl 12.00-16.00

KYRKORNA I FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Färentuna kyrka, Hilleshögs kyrka, Skå kyrka, Sånga kyrka: 

Öppen kyrka  fredag 1/11 kl 17.00-19.00, lördag 2/11 kl 13.00-19.00

LOVÖ FÖRSAMLING
Lovö kyrka Kaffe i vapenhuset lördag 2/11 kl 12.00-18.00 

MINNESGUDSTJÄNSTER
ALLA HELGONDS DAG 2 NOVEMBER
Adelsö kyrka 16.00, Munsö kyrka 18.00

MINNESGUDSTJÄNST, Lizen Anterud, Ad Mundi, Malin Rudengren, 
dirigent

Ekerö kyrka  kl 18.00

MINNESGUDSTJÄNST, Peter Strömmer, Kristina Kaufeldt, flöjt, Helena Hansson, orgel

Hilleshögs kyrka 13.00, Färentuna kyrka 15.00, Skå kyrka 17.00

MINNESGUDSTJÄNST (ljuständning för alla under året avlidna i Färingsö församling)
Yngve Göransson, Malin Edström, sång, Rickard Backlund, orgel

SÖNDAG  3 NOVEMBER
Sånga kyrka kl 11.00

MINNESGUDSTJÄNST (ljuständning för alla under året avlidna i Färingsö församling)
Yngve Göransson, Malin Edström, sång, Rickard Backlund, orgel

Lovö kyrka kl 16.00

LJUSTÄNDNINGSGUDSTJÄNST, Marianne Häggkvist, Bengt Tribukait, orgel

KYRKRADION  
RADIO VIKING 101,4
varje lördag kl 12.00-13.00

26/10 Om helgonen - Mårten  
Mårtensson/Marianne Abrahamsson

2/11 Allhelgonahelgen 
Barbro Arlinger/Marianne Abrahamsson

“Smått och gott”
MÅNDAGAR
Ekebyhovskyrkan 18.30-21.00

28/10 TEOLOGI FÖR NYFIKNA –  
ARVSSYND, VAD ÄR DET?  
Samtalsledare: Mårten Mårtensson

TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15

MEDITATION enligt zazen metoden

Färentuna församlingshem 12.00

TISDAGSSOPPA

Ekebyhovskyrkan 19-20.30

22/10 STICKCAFÉ

Adelsö hembygdsgård 13.00-15.00

29/10 FLITIGA FINGRAR

ONSDAGAR
Stenhamra församlingsgård 17.30-20.00

ONSDAGS CAFÉ
Birgitta Sommarbäck, Karin Sandberg

Stenhamra församlingsgård 19.00

30/10 LEKMANNAKÅRENS TEMAKVÄLL

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 12.00 

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

Stenhamra församlingsgård kl 12.00

TORSDAGSSOPPA  (40:-)

LÖRDAGAR
Kyrkornas Second Hand, Troxhammar

10.00-14.00 ÖPPET

TYCKER DU 
OM ATT 
BAKA?
Välkommen 
att bidra 
med bullar 
till Kyrkornas 
Second hand.
Ring:

560 250 60

FÖREDRAG
TISDAG 29 OKTOBER
Ekebyhovskyrkan kl 19.00-21.00

KÄRLEK OCH STÅLULL

LISBETH PIPPING växte upp med en för-
ståndshandikappad mamma.  
Hon har skri-
vit om sina 
erfarenheter i 
boken Kärlek 
och stålull. 
Hon är också 
en mycket 
populär fö-
redragshållare 
som med värme 
och humor delar 
med sig av sina erfaren-
heter och förmedlar hopp och optimism.

Samarr: S:t Lukas Mälaröarna-Västerort

Gud, du som är tröstens Gud,
låt oss känna att du är nära,
att du är med oss i vår natt
och för oss mot gryningen.

KONSERTER
SÖNDAG 26 OKTOBER
Skå kyrka kl 15.00

DVORAKS BIBLISKA SÅNGER
Lennart Lundblad sång, Kerstin Baldwin piano,  
Lars Brattgård recitatör

SÖNDAG 3 NOVEMBER
Ekerö kyrka 14.00

KONSERT – FAURÉ: REQUIEM 
Viveka Axell Hedén, sopran, Ola Hedén, baryton
Ekerö kyrkokör och Ekeröensemblen, Stråkensemble 
under ledning av Kerstin Baldwin

Skå kyrka 18.00

ALLHELGONAKONSERT
Färingsö kyrkokör, stråkar, 
Jonas Lundahl, Rickard Backlund,  präst: Yngve Göransson



Cecilia Ternow

Mitt namn är Cecilia Ternow. Att kunna bo och arbeta här på Mälaröarna är verkligen ett privilegium. 
Att dessutom arbeta på en arbetsplats med hög kompetens och genuin arbetsglädje gör det lätt att 
gå till arbetet varje dag! 

I mitt arbete som fastighetsmäklare får jag möjlighet att träffa olika människor med skilda  
livssituationer i livets olika skeden, vilket är oerhört inspirerande. För mig är det viktigt att genom 
engagemang, noggrannhet och målmedvetenhet skapa en trygg och framgångsrik bostadsaffär som 
leder till nöjda och återkommande kunder. Med rätt förutsättningar kan ditt livs största affär bli din 
bästa affär! 
 
Hör gärna av dig till mig för att prata boendefrågor eller för att boka in ett  
förutsättningslöst möte. Vi ses!

Cecilia Ternow – en  
av våra toppmäklare



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

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

Accepterat pris: 4 750 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

137KVM Ekerö Älvnäs, Flugsnapparvägen 10

-VILLAIDYLL PÅ LUGNA GATAN- med sjöutsikt och båtplats. Fin 1,5 plans villa med 3-4 

sovrum, stort kök med utgång till altan, vardagsrum i vinkel med braskamin och separat allrum. 

Härlig tomt med fri utsikt mot äng och sjö. Längst ner på återvändsgata, nära buss och bad.

Typ: Villa Byggår: 1994  Boarea: 137 kvm 

Rum: 6 Tomt: 958 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 375 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

190KVM Färingsö Stenhamra, Strandvägen 18A

-SJÖNÄRA I G:A STENHAMRA- renoverad villa med centralt bra läge i omtyckt villaområde, 

några steg från Mälarens strand. 6 rok varav 4 sovrum. Stora renoveringar 2006-2009. Nytt 

tak 2011. Täljstenskamin 2008. Bra utrymmen i råkällare. Plan trädgårdstomt, soligt läge.

Typ: Villa Byggår: 1959  Boarea: 110 kvm 

Biarea: 80 kvm Rum: 6 Tomt: 1 474 kvm 

Energideklaration: 55 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

111KVM Ekerö Hummelvreten, Bollgränd 16

-ALLT I ETT PLAN- Atriumhus i eftertraktat och populärt område. Öppen planlösning mellan 

kök och vardagsrum, tre bra sovrum och två badrum. Härlig insynsskyddad atriumgård med 

uterum under tak i soligt sydvästläge och rymligt isolerat förråd. Garage i länga. Besiktigat!

Typ: Atriumhus Byggår: 1968  Boarea: 111 kvm 

Rum: 5 Tomt: 237 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 975 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

180KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 19B

-TILLBYGGT & HELRENOVERAT- Välkommen till detta 3-plans radhus med 4 sovrum & 

badrum på samma plan, stort kök med matplats & separat tvättstuga i anslutning till köket. 

Källarplan med allrum, sovrum & relaxavdelning med bastu & dusch. Västervänd tomt.

Typ: Radhus Byggår: 1971  Boarea: 124 kvm 

Biarea: 56 kvm Rum: 6 Tomt: 179 kvm 

Energideklaration: Beställd kWh/kvm/år

Mäklare: Linda Strid,  070-617 50 20 

linda.strid@maklarringen.se



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

Idag är vi klart marknadsledande och förmedlar nästan hälften av alla  
bostadsaffärer på Ekerö. Vårt arbetssätt och engagemang är en stor anledning  
till vår framgång.  
 
Vi är ett sammansvetsat team som arbetar tillsammans för att hjälpa våra kunder. 
Väljer du oss vid din bostadsaffär får du tillgång till nio medarbetares samlade 
kompetens och kontaktytor. 
 
Låt oss hjälpa dig till en lyckad bostadsaffär. 
 

Mäklarringen – No 1 
på Ekerö



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

Accepterat pris: 2 350 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

125KVM Ekerö Väsby, Senapsvägen 22

-POPULÄRT- radhus med ett av de bästa lägena i området, vetter mot skogsdunge. Kök, tvätt-

stuga, gäst-WC och vardagsrum på entréplan. 3-4 sovrum, ett badrum och 2 klädkammare på 

övre plan. 2 fina uteplatser utan direkt insyn. Förråd om ca 11 kvm och garage i länga.

Typ: Radhus Byggår: 1969  Boarea: 125 kvm 

Rum: 4 Tomt: 170 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se

Accepterat pris: 1 100 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

91KVM Adelsö Dalby, Tallbacksvägen 3

-ÅRET RUNT BOENDE - Välplanerat året runt boende med murad öppen spis, öppen planlös-

ning mellan vardagsrum och kök samt 4 sovrum. På den stora tomten finns isolerad gäststuga. 

Ett stenkast från huset ligger busshållplats. 2 km till färjeläget. Renoveringsbehov.

Typ: Villa Byggår: 1967  Boarea: 71 kvm 

Biarea: 20 kvm Rum: 5 Tomt: 2 486 kvm 

Energideklaration: Behövs ej

Mäklare: Linda Strid,  070-617 50 20 

linda.strid@maklarringen.se

Acceptpris: 950 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

102KVM Färingsö Stenhamra, Söderströms väg 415

-NÄRA NATUR- Trevligt 2-plans bostadsrättsradhus med 3 bra sovrum, stort kök, 2 badrum, 

ljust vardagsrum och möblerbar övre hall. 2 uteplatser, insynsskyddade och med bra solläge. 

Lättskött plan gräsmatta gränsande mot skog. Renoverat med bl a helt nya golv. Uteförråd.

Typ: Br-radhus Byggår: 1989  Boarea: 102 kvm 

Rum: 4 Tomt:  kvm 

Energideklaration: 64 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 675 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

220KVM Färingsö Kungsberga, Ettans Väg 36

Typ: Villa Byggår: 1967  Boarea: 110 kvm 

Biarea: 110 kvm Rum: 4 Tomt: 1 849 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 275 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

172KVM Färingsö Vendeludd, Vendeluddsvägen 159

Typ: Villa Byggår: 2001  Boarea: 172 kvm 

Rum: 6 Tomt: 1 958 kvm 

Energideklaration: 59 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

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



12  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Trots 
pensionärsföreningarnas 
försök att få gehör för 
medlemmarnas problem 
fortsätter många kunder 
att vara missnöjda med 
hur färdtjänsten fungerar i 
kommunen. Upphandlingen 
har förlängts och nu drö-
jer det ytterligare två år 
innan den görs om.

Chaufförer som inte hit-
tar, beställda bilar som inte 
kommer och andra bilar 
som kommer alltför tidigt 
och stressar pensionärerna, 
är några av de vanligaste 
problemen som PRO har 
fått ta del av.

– Vi har försökt allt för att 
få gehör för de här frågorna 
men det händer inget. Vi 
har bland annat uppvaktat 
landstingspolitiker och bett 
om att få bli undantagna 
från en upphandling, säger 
Gun Häll, ordförande i PRO 
Färingsö.

Hon berättar om en med-
lem som blev nekad att åka 
med taxin för att hon hade 
för många kassar med sig 
och andra som missat både 
läkartider och viktiga mö-

ten för att taxin inte dyker 
upp. 

– De bara uppmanar oss 
att lämna in klagomål hela 
tiden, men många av de 
gamla orkar inte när inget 
händer och man inte får nå-
gon bekräftelse på att de tar 
hänsyn till klagomålen, för-
klarar Gun Häll.

Från Trafiknämndens sida 
menar man dock att proble-
men är kända och konstate-
rar att Mälaröarna har haft 
de största problemen i länet 
samt att man hela tiden job-
bar intensivt med förbätt-
ringsarbete.

– Vi tar absolut hänsyn till 
de klagomål som kommer 
in och vi känner till pro-
blemen, framförallt med 
tidspassningen på Adelsö, 

som nu har blivit bättre. Vi 
har haft stort fokus på det 
och jobbat mycket med en-
treprenörerna, säger Karl 
Henriksson (KD) Trafik-
nämndens färdtjänst- och 
tillgänglighetsberedning.

När det gäller chaufförer-
nas bemötande mot kun-
derna trycker han på hur 
viktigt det är att passagerar-
na rapporterar när de blivit 
dåligt bemötta.

– Det kan vara så att 
man inte får direktrespons 
som anmälare, men det 
följs alltid upp om chauf-
förerna inte sköter sig och 
det händer att chaufförer 
blir avstängda till följd av 
klagomål, konstaterar Karl 
Henriksson.

Kenneth Svärd, SL:s färd-
tjänstavdelning, arbetar 
med upphandlingen av 
färdtjänsten och berättar 
att den upphandling dom 
gäller för närvarande har 
förlängts med två år och 
först kommer göras om till 
februari 2016.

– Kontraktet har förlängts 
eftersom vi inte kan säga 
att kvaliteten är så mycket 

sämre efter att vi har gjort 
en bearbetning av statis-
tiken, förklarar han och 
hänvisar till de siffror som 
säger att tidspassningen 
är ungefär densamma som 
innan bytet från Ekerö taxi 
till Taxi kurir och Taxi 020, 
förutom på Adelsö som har 
sämre tidspassning idag. 

Även kundnöjdheten är jäm-
förbar om man mäter antalet 
anmälningar och resultaten 
av de uppföljande samtal 
som görs till slumpmässigt 
utvalda kunder dagligen.

Både när det gäller länet i 
stort och Ekerö kommun, är 
siffrorna ungefär desamma 
och visar inte någon egent-
lig försämring.

Kenneth Svärd menar 
också  att i alla länets ytter-

områden har SL märkt av en 
märkbar lojalitet med de lo-
kala bolagen, men att det är 
det lägsta priset som avgör 
vem som får kontraktet och 
att de stora bolagen har ett 
försprång där.

– Jag är dock övertygad om 
att det finns ett stort mörkertal 
när det gäller kunder som inte 
är nöjda, men vi kan bara gå på 
de klagomål vi får in. Dock har 
vi har satt press på leverantö-
rerna och bland annat har de 
stationerat ett flertal bilar ute 
på Mälaröarna för att ge bättre 
service, konstaterar han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stort missnöje med färdtjänsten 
Problem med dålig lokalkännedom, bemötande och tidspassning 

”Kontraktet har 
förlängts eftersom 
vi inte kan säga 
att kvaliteten är 
så mycket sämre”

FAKTA FÄRDTJÄNSTEN

>> Färdtjänsten i Stockholms län är en kommunal 
skyldighet som är överlåten till landstinget.

>> Inom landstinget hanteras färdtjänsten av trafik-
nämnden vars förvaltning handlar upp och administre-
rar trafiken.

>> Trafik och beställningsmottagning utförs av olika 
upphandlade leverantörer.

”Vi har försökt 
allt för att få 
gehör för de här 
frågorna, men 
det händer inget”

Färdtjänstens 
tidspassning
(Antal färdtjänstbilar i procent 
som kommer tio minuter 
före eller efter beställd tid. 
Mätning före och efter byte av 
taxibolag.)

2011 2013

Ekerö 92,7 93,1

Munsö 89,6 90,9

Adelsö 66,7 62,3

Färingsö 90,3 89,1

Näringslivsdagen 2013
7 november på Sånga-Säby

Under dagen: Mingel, mässa, 
föreläsning av Stefan Einhorn 
och presentation av Årets  
Ekeröföretagare 2013. 
Middag och underhållning av 
komikern Thomas Järvheden.  
Överraskning & goodie-bag.

Anmälan: Mejla namn, 
antal och företagsuppgifter  
till foretagsem@ekero.se 
senast 30/10.

Boka nu - fortfarande några platser kvar!

”Näringslivet - en aktiv del av ett levande och växande Ekerö”

När: 7 november
kl 14.00- 22.00 

Var: Sånga-Säby

Pris: 300 kr/person
Betalas kontant i entrén

Anmälan är bindande!

Först till kvarn-
Välkommen!

Mer information hittar  
du på www.ekero.se 

OBS!
Begränsat antal platser

Välkommen 
med din anmälan! 

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

www.olstafolkpark.se eller vår Facebooksida Ölsta Folkpark

2 november kl 14.00

Fotograf: Ingelin Angerborn 

Folkets Hus och Parker presenterar

Det  mystiska 
paketet 

För barn och familjer (från 4 år)

 

www.fhp.nu/detmystiskapaketet

En spännande och 
humoristisk föreställning 
för dig som är nyfiken



Nybyggd familje-
villa nära skola,
Mälaren & natur.

Accepterat pris 4.980.000 kr Kvm 160 + 20
Visas Sön 20/10 11.30-12.30 & tis 22/10 18.00-18.30
Ekerö 08-560 304 22

LUNDHAGEN - SEMESTERVÄGEN 9B

Energiprestanda 59 kWh/m², år

Vacker tomt med
härlig sjöutsikt.
V/A betalt.

Accepterat pris 2.950.000 kr Kvm 1.578
Visas  Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22

NÄRLUNDA - SLÄNTVÄGEN 3

Såld!

Barnvänligt lugnt läge med
närhet till skola, butiker.
Yteffektiv med 4-5 sovrum.

Fastigheten såld. Vänligen ring
för mer information.

FÄRINGSÖ STENHAMRA
KLEVBERGSVÄGEN 69

Energiprestanda 125 kWh/m², år

Gedigen, rymlig
villa i högt,
eftersökt läge.

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

FÄRINGSÖ STENHAMRA - GUDMUNDVÄGEN 15

Energiprestanda 80 kWh/m², år

Expressv
ärderin

g

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!

Stilfull villa i högt
fritt läge med fin
sjöutsikt.

Accepterat pris 5.990.000 kr Kvm 168
Visas Sön 20/10 13.00-14.00
Ekerö 08-560 304 22

GÄLLSTAÖ - BOKVÄGEN 7C

Energiprestanda 81 kWh/m², år

Välkommen till oss på jungfrusundsvägen 1. Tel: 08-560 304 22. Vi är mäklaren med nöjdare kunder, välkommen att bli nöjd du också!

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

www.husmanhagberg.se
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SKÅ | Under ledning av 
Adam Reuterskiöld, ordfö-
rande i tekniska nämnden, 
invigdes den 15 oktober Skå 
skola efter ombyggnation. 
Trots en något kylslagen 
dag, var humöret på topp 
bland barnen. 

Rektor Cajs-Marie Wald-
stam inledde med att berät-
ta lite om skolans historia 
och med hjälp av barnen, 
räkna upp allt nytt som sko-
lan fått såsom kommunalt 
vatten, ny ventilation och 
bergvärme.

Därefter tog tekniska 
nämndens ordförande, 
Adam Reuterskiöld (M) 
vid och kunde berätta att 
han själv gått i en betyd-
ligt mindre skola på Mälar-
öarna, nämligen Sundby 
skola. Därefter klippte han, 
ackompanjerad av fanfarer 
från en högtalare, det röda 
bandet och förklarade om-
byggnationen invigd.

Barnen fick sedan fira 
med såpbubblor, saft och 
bullar medan Cajs-Marie 
Waldstam visade runt i 
skolan.

Skå skola har rustats se-
dan 2012. Bland annat har 
man bytt ut ventilationen i 
skolhuset till ett nytt aggre-
gat med värmeväxlare. Det 
nya aggregatet betjänar hela 

skolan, förutom kanalen i 
köket. Utöver det nya agg-
regatet har en nydragning 
av ventilationskanalerna 
genomförts.

I år har man anslutit till 
kommunalt vatten och av-
lopp, konverterat från di-
rektverkande elradiatorer 
till vattenburna radiatorer 
i alla byggnader (skolan, 
gymnastiksal och fritids) 
samt installerat en bergvär-
mepump för uppvärmning-
en. Tre av klassrummen 
helrenoverades under som-
maren. Mattorna och be-
lysningen byttes ut, väggar 
och snickerier målades och i 
taken monterades ljuddäm-
pande undertak.

Grupprummen fräscha-
des upp och i hallen mon-
terades ljuddämpande 
undertak med integrerad 
belysning. Arbetet med 
ny angöring till skolan har 
dock försenats på grund av 
att bygglov inte har bevil-
jats. ”Angöringen” innebär 
avlämningsplatsen eller 
som det numera kallas av 
arkitekter, ”kiss and ride”, 

– Vi har budgeterat för att 
förbättra möjligheterna till 
att släppa av och hämta bar-
nen. Angöringen är tänkt 
att ligga nedanför kyrkan 
mot busshållplatsen till. 

Detta vill vi göra för att skapa 
en säkrare miljö för barnen 
och minimera trafiken till 
och från skolgården, förkla-
rar Frank Renebo, fastighets-
chef, tekniska kontoret.

Under perioden 2011 till 2013 
har kommunen investerat 
cirka 6 miljoner kronor och 
genomfört planerat under-
håll för ytterligare cirka 6 
miljoner kronor, det vill säga 
totalt 12 miljoner kronor i 
Skå skola. 

– Det planerade underhål-
let kommer till stor del från 
den satsning på extra medel, 

dedikerat för planerat under-
håll som beslutades, säger 
Frank Renebo.

Skå skolas byggnader be-
står av en pittoresk bybild-
ning och har gamla anor. Det 
äldsta huset uppfördes 1839. 
Detta hus inrymmer idag 
en antik- och auktionsbutik, 
men nu planeras även en 
upprustning av denna bygg-
nad. Butiken flyttar och istäl-
let är tanken att huset kom-
mer att nyttjas av skolan.

Det näst äldsta huset bygg-
des 1887, i denna finns sko-
lans gymnastiksal samt ett 

klassrum. Den ”nya” bygg-
naden, som nu är helt upp-
rustad, byggdes 1929. 1937 
uppfördes det så kallade bad-
huset då barnen badades här, 
idag är huset skolvaktmäs-
teri. Ett litet skolmuseum 
finns i området samt den före 
detta lärarbostaden som idag 
är förskola. Detta hus bygg-
des 1916. 

Den charmiga miljön har 
bland annat varit spelplats 
för inspelningar av Pippi 
Långstrump.

            
                            EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Skå skola grundligt upprustad
Avancemang 
i årlig ranking
KOMMUNEN | Ekerö kom-
mun hamnar på plats 100 i 
Lärarförbundets rankning 
”Sveriges bästa skolkom-
mun 2013” och har därmed 
avancerat 26 platser från 
förra året. Piteå hamnade på 
första plats. Av Stockholms 
läns kommuner avancerade 
Ekerö från förra årets plats 10 
till plats 7. Sollentuna kom-
mun behöll sin första plats 
från förra året.
Lärarförbundet utser sedan 
2002  Sveriges bästa skol-
kommuner. Rankningen är 
den bredaste i sitt slag och 
baseras på 14 kriterier: re-
surser till undervisningen, 
utbildade lärare, lärartäthet, 
friska lärare, lärarlöner, kom-
munen som avtalspart, andel 
barn i förskola, betygsresul-
tat, genomsnittligt meritvär-
de i årskurs 9, betygsresultat 
i årskurs 9 i förhållande till 
SALSA (Skolverkets arbets-
verktyg för lokala sambands-
analyser), andel elever som är 
godkända i alla ämnen i års-
kurs 9, andel elever godkän-
da i alla ämnen i förhållande 
till SALSA, andel elever 
som fullföljer gymnasieut-
bildningen inom 4 år, andel 
elever som uppnår grundläg-
gande behörighet för hög-
skolestudier och övergång 
till högskolan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Skå skola har rustats för en totalkostnad på 12 miljoner kronor. På bilden 
ses några av dem som arbetat med upprustningen. Fr.h: Frank Renebo, 
fastighetschef, Sofia Parszyk, förvaltarassistent,  Rusmir Redzepagic, 
teknisk fastighetsförvaltare, Maria Sköld-Wulf, byggprojektledare, Josefin 
Larsson, byggprojektledare VA, Boel Afzelius, teknisk systemförvaltare 
och Martin Fröhagen, fastighetsförvaltare.                            Foto: Ewa Linnros

Tekniska nämndens ordförande 
Adam Reuterskiöld, applåderar 
kommunens tjänstemän som 
ansvarat för och arbetat med Skå 
skolas ombyggnation och upp-
rustning.                   Foto: Ewa Linnros
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Badrumsveckor 
på Färingsö Trä
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Minst
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20%
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Kakel och klinkerFinsk kvalitet

Duschlösningar
med kvalitet

Vi hjälper dig med allt till ditt 
badrum. Från planering till 
design och kontakter med 

lokala, duktiga hantverkare.
Kom in och se vår stora 

utställning.

Erbjudandet gäller 19/10 - 1/11 2013



16  nyheter | 

FÄRINGSÖ | Den 6 oktober 
återfördes den berguv som 
började sitt liv som ägg 
på Munsö, efter en mel-
lanlandning på Skansen, till 
Mälaröarna. Med några råttor 
som matförråd och en lock-
ande eksluttning framför sig 
fick den en bra start på det 
fria livet.

Tidigt i våras hittades ett ber-
guvsbo med två ägg på en 
snöfri industrifastighet på 
Munsö. 

– Kanske var det så att ber-
guvarna hittade en avsmält 
hylla att placera sitt bo på när 
det fortfarande var mycket 
snö. Boet kunde inte ligga kvar 
så efter en överenskommelse 
om att få placera tillbaka even-
tuella ungar i kommunen, 
hämtades äggen av berguvs-
experten Alar Broberg, berät-
tar Jan Sondell, Mälaröarnas 
ornitologiska förening.

Äggen fördes sedan till Skan-
sen och resulterade så små-
ningom i en unge som fötts 
upp där. Innan vintern för-
svårar mattillgången var det 
så dags att placera ut fågeln på 
en lämplig plats på Mälaröarna 
och valet föll på en ekdunge på 
Färingsö.

– Det blev en väldigt trevlig 
utsättning. Ungen sattes på en 
sten och maten lades på en an-

nan sten intill. När vi lämnade 
platsen satt den och tittade 
ömsom på oss och ömsom på 
råttorna, säger Jan Sondell.

Nu står hoppet till att uven 
ska hinna vänja sig vid frihe-
ten och att själv jaga sin mat 
innan snön kommer.

– Prognoserna är inte så 
väldigt goda. Av de berguvar 
som föds i naturen klarar sig 
bara ungefär hälften över den 
första vintern och det är knap-
past lättare om man är bur-
uppfödd.

Klarar den sig blir den dock ett 
välkommet tillskott i den lilla 
skara berguvar som håller till 
på Mälaröarna.

– Det gjordes bara tre obser-
vationer av berguv under 2012 
och det kan eventuellt röra sig 
om samma fågel. Sedan är det 
paret som häckade på Munsö, 
men dem kände vi inte till se-
dan tidigare.

Jan Sondell berättar att ef-
ter att berguven minskade 
kraftigt i antal under 60- och 

70-talet på grund av kvick-
silver, har man fött upp ber-
guvar på många håll i landet 
för att öka beståndet. Det har 
gjort att fåglarna anpassat sig 
mer till människor och blivit 
lite mer präglade på stadsnära 
miljöer, vilket kan resultera 
i att de väljer häckningsplat-
ser i närheten av människor. 
Berguvsparet som häckade på 
Munsö har nu fått en holk i 
närheten av sin förra boplats, 
där de förhoppningsvis väljer 
att häcka nästa vår.

Gällande den lappuggla som 
under 2012 väckte uppseende 
när den bosatte sig på Adelsö, 
tror Jan Sondell att man nu 
har en hållbar teori om varför 
denna udda fågel flyttade så 
långt söderut.

– Man tror att det fanns 
ganska många lappugglor i 
Bergslagen som ingen kände 
till. När det blev ett väldigt bra 
sorkår 2011 häckade dessa och 
fick ungar. När det sedan blev 
sämre med sork 2012, gav en 
del sig iväg och letade mat och 
hamnade då ännu längre söde-
rut, säger han.

Det var nu länge sedan 
lappugglan observerades på 
Adelsö och sannolikt har den 
sökt sig vidare i jakt på mat.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Berguv åter på Mälaröarna

”När vi lämnade 
platsen satt den 
och tittade ömsom 
på oss och ömsom 
på råttorna”

Berguven som började sitt liv som ägg på Munsö är nu återplacerad i 
kommunen. Den flyttades i bur och blev sedan satt på en sten, med ett 
matförråd bestående av råttor på en sten intill.                  Foto: Jan Sondell

Namnen på 
tunnlarna klara
LOVÖN | De på- och 
avfartstunnlar till Förbifart 
Stockholm som kommer att 
förläggas på Lovön har nu 
fått sina namn. 

Namnen är viktiga bland an-
nat för att räddningstjänsten 
eller Trafik Stockholm snabbt 
ska kunna identifiera var en 
eventuell incident har inträf-
fat.

Förbifart Stockholms hu-
vudtunnlar, som sträcker sig 
mellan Kungens kurva och 
Hjulsta, kommer att heta 
Upplandstunneln i norrgå-
ende riktning och Söderman-
landstunneln i södergående. 
Tunneln mellan Hjulsta och 
Akalla är namnsatt utifrån 
de reservat som omger tun-
neln, norrut går Hanstatun-
neln och söderut går Järva-
fältstunneln. Vid Häggvik 
kommer tunnlarna att heta 
Fyndettunneln i norrgående 
riktning och Kronåstunneln 
söderut.

Ramptunnlarna, det vill 
säga på- och avfartstunnlarna 
till huvudtunneln, kommer 
vid Kungens kurva att heta 
Rubin-, Diamant-, Smaragd- 
och Safirtunneln. På Lovön 
heter ramptunnlarna Slotts-, 
Torn-, Park- och Teatertun-
neln. Namnen på ramptunn-
larna i Vinsta är hämtade från 
områdena i närheten; Sol-
hems-, Kälvesta-, Hässelby- 
och Grimstatunneln.

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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare

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

Ekerö Rehab Västra
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

08-123 390 80 · www.ekerorehab.se · www.vardguiden.se

Byggentreprenör

www.yabygg.se www.ebece.se

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

v Ekebyhov BBusiness Center!BusiSista etappenn av

För ytterligare
information:
Stefan Stjernberg 
08-560 308 12 
stefan@yabygg.se



ÖPPETTIDER: Vardagar  10 - 18.30. Lördag  10 - 15

ICA Supermarket Alla dagar  8 - 22. www.ekerocentrum.se

Ekerö 
tobak

Tappström
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Ekerö Blomman

0 - 18.30. Lördag  10 - 15

8 - 22. www.ekerocentrum.se

Apotek I Bank I Bibliotek I Blommor I Café, Restaurang & Grill I Djuraffär I Frisör I Hobby I Hud- & kroppsvård I Inredning I Kemtvätt & Skomakeri

Kyrka I Leksaker I Livsmedel I Låsservice I Mäklare I Mode – dam, herr & barn I Optiker I Polis I Post I Skor I Sport I Systembolag I Tobak/ATG

HÖSTKÄNS�!
  I Ekerö Centrum finner du allt du behöver för att komma i halloweenstämning

  V
Ä
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O

M
M

EN

 TILL EKERÖ CENTRUM
!

Vi har halloween dekorationen, spökdräkten och sminket för 

en lyckad fest. Laga en ruskig god halloween måltid – vi har maten för alla 

tillfällen. Besök gärna vår nya hemsida www.ekerocentrum.se

Ekerö Centrum 
Ditt eget personliga  

centrum på hemmaplan
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MÄLARÖARNA | I år har 
Mälaröarnas höstlovslediga 
ungdomar en hel del akti-
viteter att välja på. Runt 
om i kommunen går det att 
prova på allt från gerilla-
virkning och flashmobdans 
till att bygga skrotkonst 
och lyssna på spökhisto-
rier.

– Vi har ett digert program på 
Fabriken onsdagen och tors-
dagen i vecka 44, som vi ord-
nar tillsammans med Ekerö 
kommuns fritidsgårdar. Vi 
hoppas mycket på att kunna 
locka dit högstadieeleverna, 
vilka kan vara en svår grupp 
att nå, konstaterar Ingrid 
Rogblad, Fabriken.

Hon berättar om en lång 
rad aktiviteter som ordnas 
i Fabrikens lokaler i Tapp-
ström. Bland annat arrang-
eras en dansworkshop med 
den välkände läraren i street-
dance, Errol Dobreva. Det 
finns till och med planer på 
att avsluta kursen med en 
flashmob (en grupp männis-
kor som överraskande fram-
för en kort föreställning på 
offentlig plats, reds. anm.) på 
någon välbesökt plats i Ekerö 
centrum.

– Vi har dessutom dj-
kurs, appverkstad, ani-
mationsverkstad, cupca-
kebakning, massage och 

möjlighet att prova på så 
kallad gerillavirkning och 
mycket mer, forsätter Ing-
rid Rogblad och berättar om 
den gatukonstform där man 
gör stickade, offentliga ut-
smyckningar.

Avslutningen på den teck-
ningstävling som fritidsgår-
darna redan startat, kommer 
också äga rum under de två 
fullspäckade dagarna. Som 
avslutning på höstlovsaktivi-
teterna på Fabriken förflyttar 
sig alla sent på torsdagskväl-
len till biografen i Ekerö kul-
turhus och ser en skräckfilm 
tillsammans.

För elever i årskurs sex och 
sju ordnar fritidsgårdarna 
dessutom en filmworkshop 
med medieverkstaden Fan-
zingo den 30 och 31 oktober, 
som dock kräver föranmälan. 
Där får man lära sig att hante-
ra en filmkamera, sätta sig in 
i filmandets grunder och gör 

sedan en skräckfilm tillsam-
mans i gruppen.

Ekerö kultur, i samarbete 
med stadsarkitektkontoret 
och tekniska kontoret, har 
knutit en del av höstlovsak-
tiviteterna till höstens mil-
jötema och ordnar en skrot-
byggarverkstad tillsammans 
med konstnären Stig Holm. 
Söndagen den 27 oktober 
startar det hela med skrot-
byggarverkstad i Barnens 
eget bibliotek i Stenhamra 
och fortsätter sedan under 
hela veckan i Galleri Utkiken 
i kulturhuset.

– Temat går ut på att man 
ska vara miljösmart, värna, 
vårda och återanvända så 
mycket som möjligt. Som in-

spiration bygger vi ett skrot-
monster och vi håller på att 
samla ihop mängder av ma-
terial som man kan använda, 
berättar Maud Edvardsson, 
Ekerö kultur.

Barnens skapelser kommer 
sedan att ställas ut i Galleri 
Utkiken en månad framöver.

Som vanligt kommer det 
även att vara halloweenpys-
sel och tävlingar under hela 
höstlovet i Ekerö bibliotek 
och för den som vågar lyssna 
berättar slottsspöket spök-
historier i ”Läskiga rummet” 
i Ekeybyhovs slott under 
veckan.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Höstlov för de unga
DROTTNINGHOLM | Höst-
lovsfirandet på Drottning-
holms slott startar redan 
på fredagen med ett digert 
program som sedan pågår 
hela höstlovet. På teatern 
intill blir det bland annat 
spökvisning.

I samband med att det i år är 
Kungens 40-årsjubileum på 
tronen är höstlovstemat på 
slottet ”Kungar på Drott-
ningholm”. Det kommer att 
vara familjevisningar, egen 
rundvandring och bildjak-
ter.

– Då får man gå runt själv 
på slottet och ta reda på en 
del klurigheter. Vi kommer 
också att ha sagoläsning och 
det är fri entré för alla barn 
upp till 17 år, berättar Mor-
gan Gerle, förste slottsupp-
syningsman och ansvarig 
för visningsverksamheten 
på Drottningholms slott.

– Vi tycker att det är speci-
ellt roligt att välkomna den 
yngre publiken på Mälaröar-
na som har denna fantastis-
ka kulturskatt. Man behöver 
inte åka så långt för att ha ro-
ligt på höstlovet, vi ska göra 
allt för att det ska bli spän-
nande och intressanta dagar 
för våra besökare, med sär-
skild inriktning för de yngre 
åldrarna och höstlovslediga 
barn och familjer.  avslutar 
Morgan Gerle.

På Drottningholmsteatern 
bjuds det på höstlovspro-
gram 26 och 27 oktober 
samt mellan 31 oktober till 
den 3 november. ”I Gus-
tavs fotspår” heter en vis-
ning för barn och unga som 
sker på helgerna. Där får 
man följa med på en resa 
till 1700-talet. Barnen får 
lära känna Gustav III som 
barn, skapa åska och vind 
på teatervis och klä ut sig i 
1700-talskostym om man 
vill. 

För de lite äldre och mo-
digare blir det spökvisning 
i de mörkare delarna av 
teatern och hälsa på Karin 
och andra spöken... Något 
lugnare aktiviteter finns i 
Teaterboden där man kan 
pyssla och skapa sin egen 
halloween- eller teater-
mask. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Spökvandringar och sagor 
på Drottningholm slott

”Temat går ut på 
att man ska vara 
miljösmart, värna, 
vårda och 
återanvända...”

Dansläraren Errol Dobreva har bland annat dansat med The Latin Kings, 
Agnes, Ken Ring, Medina med flera och producerat och koreograferat 
flera stora shower.                Foto: Privat

På Drottningholms slottsteater 
kommer höstlovslediga kunna gå 
specialvisningar, prova kläder och 
skapa ljudkulisser.
         Foto: Drottningholms slottsteater

 

 

 

Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen 

Ekerö Taxi har LÄGSTA 
jämförspris i branschen!

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

 

Trevlig sommar önskar vi 
alla mälaröbor! Välkommen ombord!

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

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

Åker du HEM 
från andra 

sidan Nockebybron? 
Ja, då slår vi av 

ytterligare 

15 % 
på våra redan 

låga priser!

FASTA priser? Självklart!  



Bromma Blocks ägs och utvecklas av 

Oändliga möjligheter.
Välkommen till COOP Forum, GATT, Jackie, Lekit, 

XXL Sport & Vildmark och alla andra fantastiska butiker 

och restauranger hos oss på Bromma Blocks.

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

Systembolaget vardagar 10-20, lördag 10-15.  

COOP Forum 8-22 varje dag. 

     brommablocks.se
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SEDAN 1974

Bygger nya villor
Om och tillbyggnader
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MÄLARÖARNA | ”Årets 
Ekeröföretagare” har 
blivit en återkommande 
utnämning som årligen 
lyfter ett framgångsrikt 
företag i kommunen mot 
extra uppmärksamhet. För 
andra året har tre finalis-
ter utsetts i god tid före 
utnämningen som sker på 
Näringslivsdagen den 7 
november.

Den 11 oktober åkte kom-
munens näringslivschef 
Stefan Pellén och Ingmar 
Hertz, ordförande i nä-
ringslivsrådet runt och be-
sökte de tre företagen och 
berättade den glada nyhe-
ten om att de blivit utsedda. 
Mälarö städservice, Mälarö 
träningsverk och Svegro är 
de tre finalisterna som slåss 
om att bli utnämnda till den 
prestigefyllda titeln.

– De blev väldigt överras-
kade och glada över vårt be-
sök. De fick en tjusig blom-
bukett och information om 
att de var i final, berättar 
Stefan Pellén.

Förutom att vara ett företag 
som är verksamt i kommu-
nen ska vinnaren dessutom 
gärna ha flera så kallade 
”plusfaktorer”. Det kan till 
exempel handla om att vara 
en god förebild för andra 
företag, ha bidragit med 
samhällsnytta och gärna ha 
satt kommunen på Sverige-

kartan. Utifrån alla de para-
metrar som finns med i re-
gelverket har juryn gjort en 
genomgång av de 14 företag 
som nominerats i år. 

Juryn består av en represen-
tant vardera från Närings-
livsrådet i Ekerö kommun, 
Mälaröarnas företagareför-
ening, Handelskammaren 
Ekerö/Västerort, Företa-
garna Ekerö/Sundbyberg, 
Ekerö centrums företaga-
reförening och Mälaröarnas 
nyheter.

Syftet med utmärkelsen 
Årets Ekeröföretagare har 
formulerats av kommun-
styrelsen som ett sätt: ”att 
sätta fokus på det lokala nä-
ringslivet genom att upp-
märksamma duktiga före-
tagare och entreprenörer, 
särskilda prestationer eller 
insatser samt skapa good-
will för kommun och nä-
ringsliv”.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tre fina finalister till 
”Årets Ekeröföretagare”

EKERÖ | Ekeröbon Pål Ross 
och hans firma Ross arki-
tektur och design har vun-
nit guld i en internationell 
tävling.

International Property 
Award har sedan 1995 delat 
ut pris till ledande, innova-
tiva företag inom arkitektur 
och fastighetsutveckling från 
hela världen. Juryn består av 
cirka 70 välkända och respek-
terade professionella inom 
branschen. Ross arkitektur 
och design kontaktades och 
inbjöds att tävla i kategorin 
”Single Residence”, det vill 
säga enfamiljshus. 

Ross arkitektur och design 
fick i konkurrens med flera 
svenska medtävlare, ta emot 
guldpriset för ”Best Archi-
tecture Single Residence 
Sweden” och den 24 septem-
ber hölls galakväll i London, 
där vinnarna i den europe-
iska tävlingen presenterades 

under högtidliga former. 
– Det projekt vi tävlade 

med var Villa Victor, som 
tidigare erhållit utmärkelsen 
som Sveriges vackraste villa 
2009, berättar Pål Ross som 
tillsammans med hustrun 
Deirdre, äger företaget.

Villa Victor representerar 
en av över 220 unika Ross-
projekt som skapats sedan 
1996. Pål Ross arkitektur be-
skrivs ofta som unika i sin 
form.

– Eftersom jag går mot-
ströms och gör mer eller 
mindra annorlunda hus än 
vad resten av kåren gör, är 
detta pris ett otroligt erkän-
nande, säger Pål Ross.

På Mälaröarna finns idag 
ett femtontal Rossvillor. 
Ross arkitektur och design 
har sedan ett par år sitt kontor 
i Hertigarnas stall på Drott-
ningholm. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ross vann prestigfyllt pris

”De blev väldigt 
överraskade 
och glada över 
vårt besök”

EKERÖ | För fjärde året i rad är Mälarö städservice ett av de 
företag som tar emot Dagens industris ”Gaselldiplom” för 
företag på uppåtgående.

Den 2 december delas årets Gaselldiplom ut i Stockholms 
konserthus och ytterligare en gång står representanter från 
Mälarö städservice på scen för att ta emot ett av dem. Priset 
baseras på de senaste fyra räkenskapsåren och delas årligen 
ut till företag som fördubblat sin omsättning från det första 
året till det senaste. Dessutom ska företagen ha en omsätt-
ning som överstiger 10 miljoner kronor, minst tio anställda 
och ha ökat sin omsättning under de senaste tre åren.

De tre företagen i finalen är från ovan: Mälarö städservice, Mälarö 
träningsverk och Svegro.                                                       Foto: Stefan Pellén

Mälarö städservice Gasell på nyttFlera priser och nomineringar för Äppelfabriken 
FÄRINGSÖ | Äppelfabriken 
har nominerats till årets 
landsbygdsföretagare 
och har chans att vinna 
en Ullbagge vid årets 
Landsbygdsgala.

”Varje år går tonvis med ut-
märkt frukt till spillo i våra 
trädgårdar. Äppelfabrikens 
affärsidé är att ta vara på bä-
ren och frukterna och till-
verka marmelad, must och 

glögg av högsta kvalité. Det 
har visat sig vara en succé och 
verksamheten växer för varje 
år”, skriver Landsbygdsnät-
verket i sitt pressmeddelan-
de.

Det som en gång startade 
som en liten tillverkning 
hemma i huset har vuxit till 
ett professionellt livsmedel-
skök med tillhörande gårds-
butik, musteri, bryggeri och 

kafé. Förutom ägarparet Kat-
harina och Lars Ångström, 
arbetar ytterligare 14 perso-
ner i verksamheten på helger 
under högsäsong. 

 Förutom en Ullbagge får 
vinnarna ett stipendium på 
10 000 kronor.

Katharina Ångström 
Isacsson med Äppelfabri-
ken har just vunnit tre guld- 
och två silvermedaljer i SM 
i mathantverk. I år tävlade 

600 bidrag i olika klasser och 
för första gången deltog ock-
så mathantverkare från hela 
Norden (Island, Norge, Färö-
arna, Finland och Danmark).

Katharina Ångström Isacs-
son var den mathantverkare 
som vann flest medaljer i 
hela Norden i frukt och bär 
klasserna.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Deirdre och Pål Ross som tillsammans äger företaget tog emot det äro-
fyllda priset i London i slutet av september.                               Foto: Chris Sharp
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Nyhet!

Vår nya värmepump jobbar hårdast 
när elpriset är lägst. 

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

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

Nord Pool Spot, och själv anpassar så att den jobbar hårdast när  elpriset är lägst. Och precis 

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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Emellanåt hör man om ung-
domar som flyttar hem till 
sina föräldrar igen, efter att 
ha bott borta ett tag. Men det 
är inte fullt lika vanligt med 
en 93-årig mamma som flyttar 
hem till sin dotter. För Stina 
och Gerd Backman var dock 
valet inte svårt när frågan väl 
kom upp.

Skratten trillar tätt när Stina och 
Gerd tar emot hemma i det lilla 
parhuset på Adelsö. Brittsomma-
ren håller i sig och på uteplatsen 
på framsidan serveras kaffe och 
hembakta kanelbullar.

– Det är gammaldags bullar, sä-
ger Stina stolt.

Det är hon som bakar allt bröd 
och lagar i stort sett all mat sedan 
hon flyttade hem till Gerd i maj i 
år. En stor förändring i båda deras 
liv, men bara till det bättre.

– Mamma hade bott på ett äld-
reboende under ett år, men jag 
kände att hon hade fått mycket 
mindre energi och blev av med 
sitt självförtroende när det gällde 
att göra saker själv, berättar Gerd.

– Ja, jag kände att jag tappade 
mycket av mig själv eftersom jag 
fick hjälp med i stort sett allt, fyl-
ler Stina i.

De har båda bara gott att säga om 
äldreboendet, så ingen skugga fal-
ler över det, men Stina var alltför 
pigg för att bo där är den slutsats 
de drar. Kulmen kom när Stina 
hade besökt Gerd i det nya hem-
met på Adelsö och suttit ute och 
njutit av grönskan och den friska 
luften. 

– När mamma skulle åka häri-
från sa hon ”Tänk att jag ska be-
höva lämna det här paradiset” och 
då började jag fundera på om hon 
kunde flytta hit. Jag behövde inte 
tänka länge, det var ett lätt beslut 
att fatta, konstaterar Gerd.

– Jag minns att jag sa ”säg det där 
en gång till” när du frågade om jag 
ville flytta hem till dig. Jag trodde 
inte att det var sant, fyller Stina i.

Sedan gick allting fort och mor 
och dotter passade ihop sina hem 
med varandra och inrättade sina 
liv som sambos. De hade erfa-
renhet av att ha bott tillsammans 
även tidigare som vuxna, då Stina 
bodde hos Gerd under ett par år på 

Ekerö innan flytten till äldreboen-
det. 

Nu, några månader efter den 
senaste ihopflytten går dagarna 
sin gilla gång. Hushållssysslorna 
delas och de framhåller båda hur 
roligt de har tillsammans.

– Vi har samma humor och 
skrattar mycket, säger Stina.

Värmen och respekten dem emel-
lan går inte att missta sig på och de 
båda lyfter ofta varandra i samta-
let och talar stolt om den andras 
goda egenskaper.

– Du måste titta på mammas 
porslinsmålningar, säger Gerd och 
går före och visar alla de fantas-
tiska vaser, fat, serviser och även 
inramade målningar som Stina 
har skapat under mer än trettio år. 
Porträtt och blomrankor, antika 
grekiska motiv och madonnafigu-
rer pryder ståtliga porslinspjäser 
runt om i hemmet.

Så nu, mer än fyrtio år efter att 
Gerd lämnade hemmet i Helsing-
borg för att flytta till Stockholm, 
bor mor och dotter ännu en gång 
under samma tak.

– Det är stor skillnad mot när vi 
bodde tillsammans när jag var 
ung. Idag är det jag som är mer ”in 
charge” och får lära ut, till skillnad 
mot förr när det var tvärtom, säger 
Gerd.

– Ja, kom du ihåg när jag ville 
börja sticka, då fick du lära mig, 
kontrar Stina.

Den starka och nära relationen har 
vuxit fram ur det faktum att Gerd 
var en oerhört älskad dotter som 
föddes efter tio års barnlöst äk-
tenskap. Stinas sätt att uppfostra 
ett barn kan tyckas vara långt före 
sin tid och hon bemödade sig all-
tid med att inte vara en auktori-
tär förälder utan att prata igenom 
problemen. De skrattar båda när 
de berättar om incidenter i Gerds 

barndom då konflikter dem emel-
lan blev till viktiga samtal.

Gerds dotter och barnbarnen är 
ofta på besök i hemmet och på ga-
tan där Stina och Gerd bor är det 
sociala livet rikt. Grannarna tittar 
in titt som tätt och Stina har ham-
nat i händelsernas centrum på ett 
helt annat sätt än vad hon var på 
äldreboendet. Den stora, vänlige 
hunden Astro gör också sitt till 
för att få dagarna att förlöpa fort, 
genom att kräva uppmärksamhet 
och vara ett sällskap.

– Jag tycker att det är måndag och 
sedan helt plötsligt är det måndag 
igen, säger Stina.

I dagsläget flyter vardagslivet 
på utan svårigheter för mor och 
dotter. Stina klarar sig själv, men 
skulle det bli fråga om att hon be-
höver hjälp med personliga göro-
mål, tänker de båda att de ska ta 
hjälp utifrån.

– Det är viktigt att mamma får 
behålla sin integritet. Det är inte 
min uppgift att sköta min mam-
ma, men som det är nu fungerar 

allt jättebra och det är ingen upp-
offring överhuvudtaget att bo till-
sammans. Snarare är det en stor 
tillgång att se att hon har det bra, 
säger Gerd.

– Och för mig är det allra bästa 
att få vara tillsammans med Gerd, 
konstaterar Stina.

 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Under samma tak på nytt

I radhuset på Adelsö har Gerd och Stina skapat ett gemensamt hem där den ömsesidiga respekten och vlljan att hjälpas åt blivit en 
viktig del i vardagen.           Foto: Privat

”Idag är det mer jag 
som är ”in charge” 
och får lära ut, till 
skillnad mot förr när 
det var tvärtom”

ALLT ÖVERSKOTT GÅR TILL BISTÅND & SOCIALT ARBETE
  

HÖSTLOVSSTÄNGT V. 44

VÄLKOMMEN ÅTER! 
Tisdag 5/11 - Inlämning 13-20 

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Exuviance Ansiktsbehandling
80 min, nu 650 kr

PHA- behandling
30 min, nu 390 kr

Ungdomsbehandling
50 min, 450 kr

Visste du att Exuviance är 
Nordens största klinikmärke

Ekologisk Ansiktsbehandling
80 min, nu 650 kr

Varmt välkommen / Katarina m. team

Rum med pentry för 1-2 personer 
önskas hyra från 1 jan 2014

Stockmos skall börja tillverka plastflaskor i fabriken 
i Stenhamra. För att sköta detta kommer 1-2 hög-
teknologiska ingenjörer från Litauen att engageras. 
Från 1 jan 2014 önskar de hyra ett eller två rum 
med pentry eller möjlighet att laga egen mat samt 
tillgång till dusch & TV. Egen ingång en fördel men 
inget krav. Helst i Stenhamra men andra platser i 
Ekerö kommun kan också diskuteras. 
Hyresperiod blir minst 1 år.

Kontakta 
Christer Wretlind 08-560 475 01, 070-377 72 12
christer.wretlind@stockmos.se 
eller
Torleif Bengts 08-560 475 06, 
070-288 99 11
torleif.bengts@stockmos.se
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KOMMUNEN | Utökad till-
gänglighet till biblioteken, 
nya ytor för fysisk aktivitet, 
förebyggande ungdoms-
arbete för att ge en struk-
turerad fritidsverksamhet 
samt större delaktighet 
och engagemang i kom-
munens kulturmiljöer är 
några punkter i kultur- och 
fritidsnämndens verksam-
hetsplan för 2014. 

MN har skrivit en hel del om 
läget kring idrottsanlägg-
ningar i kommunen, något 
som faller under kultur- och 
fritidsnämndens uppdrag. 
Vad beträffar kultursidan 
är en hel del på gång. Erski-
nesalen har redan rustats 
upp och på tur står foajén 
utanför salen och Ekerö bib-
liotek. Nämnden vill också 
satsa på ökad tillgänglighet 
till biblioteken, detta genom 
att bland annat flytta ut bib-
lioteket till Ekebyhovs slott 
och göra ett så kallat profil-
bibliotek. Kommunen har 
redan ett sådant bibliotek 
på Adelsö, det så kallade Vi-
kingabiblioteket. Biblioteket 
där har dels tillgängligt delar 
av Ekerö folkbiblioteks ut-
bud och service, dels också 
kunskap och information 
om världsarvet Birka-Hov-
gården.
– På Ekebyhovs slott finns 

familjen Ihres bibliotek. 
Där har vi en idé om att 
göra ett profilbibliotek som 
ska spegla kommunens och 
slottets historia och allt som 
rör trädgård, byggnadsvård 
och kulturhistoria, berättar 
Gunilla Lindberg (FP), kul-
tur- och fritidsnämndens 
ordförande. 

Tanken är sedan att fler 
profilbibliotek kan komma 
att skapas på andra platser i 
kommunen.

Nya ytor för fysisk aktivitet 
som ska locka nya grupper 
att delta är en annan punkt i 
verksamhetsplanen.  

– Vi gjorde en kultur- och 
fritidsvaneundersökning. 
Den visade att de flesta som 
utför någon slags fysisk ak-
tivitet, inte gör det i orga-
niserad form utan i spontan 
form. Det vill säga prome-
nader, cykling, jogging och 
även att spela fotboll som 
inte är organiserad. Då mås-
te det till exempel finnas 
konstgräsplaner för spon-
tant utövande och fler mo-
tionsspår med mera, fortsät-
ter Gunilla Lindberg. 

Ytterligare en punkt rör 
ungas mötesplatser och att 
dessa ska ”utformas efter 
ungas behov och kunska-
per”. Den nya sporthallen 

som ska byggas vid Eke-
byhov kommer delvis att 
bli en mötesplats och detta 
även för dem som kanske 
inte kommit dit för en fysisk 
aktivitet, då det även kom-
mer att finnas en kafédel. 
Man vill också sy ihop fri-
tidsgårdsverksamheten med 
bland annat Fabriken och 
kulturskolan.

– Vi har också sagt att vi 
vill flytta ut utanför fritids-
gården och möta ungdo-
marna där de är. Då jobbar 
vi bland annat tillsammans 
med fältassistenterna för 
att hitta vägar. Min person-
liga uppfattning är att man 
skulle kunna bygga om och 
utveckla kulturhuset så att 
det blir en träffpunkt där 
man kan mötas över ålders-
gränserna, säger Gunilla 
Lindberg.

Kulturskolan i kommunen 
har idag 740 elever. Det är 
olika avgifter för skolans 
kurser, men snittavgiften 
för att gå på kulturskolan 

ligger på cirka 1000 kronor 
per termin. I Sverige varie-
rar terminsavgiften från 0 
till 1700 kronor, vilket gör 
att Ekerö kommun hamnar 
ungefär i mitten vad beträf-
far avgiften.

– Personligen kan jag tycka 
att vi ligger lite högt. Vi är 
väldigt nöjda med den kul-
turskolan vi har och vi vill 
inte slå sönder någonting 
som är bra, men däremot 
kan man tänka sig att bredda 
verksamheten. Kanske det 
kan göras genom en så kallad 
kulturpeng. Men hur vi ska 
göra detta vet vi inte i dags-
läget. Eftersom skolan fung-
erar så bra behöver vi inte ha 

bråttom, säger Gunilla Lind-
berg.

Ett arbete pågår också för 
att få större delaktighet och 
engagemang i kommunens 
kulturmiljöer. I slutet på 
80-talet gav kommunen, 
tillsammans med Stiftelsen 
Stockholms läns museum, ut 
boken ”Mälaröarna, kultur-
historiska miljöer” skriven 
av Peter Bratt.

– Den behöver uppgrade-
ras och vi håller nu på med en 
upphandling med Stiftelsen 
Stockholms läns museum om 
att dels göra en ny inventering 
av kommunens kulturhisto-
riska miljöer, dels att lägga ut 

den på webben, säger Gunilla 
Lindberg och fortsätter:

– Kulturutövande är en del, 
men vår egen kulturhistoria 
är något jag tycker att man 
borde satsa mycket mer på i 
kommunen. Det som är unikt 
i Ekerö kommun är vår his-
toria. Kulturen med allt som 
utspelat sig här och våra två 
världsarv, är det som särskil-
jer oss från andra kommuner. 
”Kulturens övärld” skulle 
kunna bli ett signum för hela 
kommunen, avslutar Gunilla 
Lindberg.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Satsningar inom kulturen

Ekerö kulturskola är en viktig del av Mälaröarnas kultursatsning för barn och ungdomar. Skolan har idag 740 elever. 
Bilden är från kulturskolans konsert den 11 oktober i Herman Palmsalen.                                                  Foto: Ekerö kulturskola

”Kulturens övärld” 
skulle kunna bli 
ett signum för 
hela kommunen”

Contura 620T:4
Är en ny het kamin som når svenska och europeiska hem i vår. Kaminen har en modern stil med 
vacker täljsten, där ingen kamin är den andra lik. – Att installera en Contura 620T i sitt hem är som att 
få en bit av naturen rakt in i vardagsrummet. 

Pris nu 25.500:- (ord. pris 28.500:-). Delbetala med 1.160 :-/ mån.

Kampanjpriserna gäller t o m den 30 november 2013.

Karlsbodavägen 19A,  Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10, Fax: 08-445 14 25.   
E-post: info@bastuspecialisten.se Öppet: mån 10-19, tis-fre 9-18, lör 10-15.

NJUT AV VÄRMEN 
ÅRET OM!
Just nu har vi kampanjpris på utvalda Contura modeller! 
En Contura kamin höjer mysfaktorn, sänker värmekostnaderna och sprider 

ljus i hemmet genom generösa glasytor. Contura ger snabb uppvärmning, 

har hög förbränning och är miljömärkt med Svanen.

   Besök oss och tag gärna med en ritning så kan vi lämna förslag och pris på 

passande spis komplett med allt som behövs för en eldningsfärdig installation.

Contura 550:1
Braskamin med sidoljus som gör elden 
extra synlig. Går att få i flera utföranden. 
Miljömärkt med Svanen.
Pris nu 14.900:- (ord. pris från 17.900:-)
Delbetala med 699:-/mån.

Contura 780
Höj upp elden med en pelare. Contura 780 kan 
även monteras på en vridplatta och ställas i 
mitten av ett rum. Miljömärkt med Svanen. 
Pris nu 14.900:- (ord. pris 18.900:-)
Delbetala med 699:-/mån.

Contura 860T
En lyckad kombination av värme lagring 
med den täljstens klädda ryggen och stor 
eldsynlighet med de generösa sidoglasen. 
Miljömärkt med Svanen.
Pris nu 17.900:- (ord. pris från 19.900:-)
Delbetala med 830:-/mån.
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    | 50 år sedan   

50 ÅR SEDAN | Att 
Mälaröarnas lastbilsåkare 
är en hårt arbetande och 
skicklig yrkesgrupp konsta-
teras vid ett flertal tillfällen 
i Mälaröarnas nyheter under 
hösten 1963. Detta gäller 
såväl i arbetssituationen, 
som i tävlingssammanhang.  

I ett spännande räkne-exem-
pel konstateras att Mälaröar-
nas lastbilsåkare kör 100 varv 
runt ekvatorn på ett år. När-
mare 400 000 mil om året 
tillryggalägger de 33 lastbilar 
som tillhör de 22 åkare som 
är organiserade genom Mä-
laröåkarnas lastbilscentral. En 
tredjedel av bilarna dirigeras 
”via en 24 meter hög mast vid 
en vacker vit villa i Skå” vilket 
anges som förklaring till att de 
kan redovisa en ovanligt låg 
procent tomkörningar, då de 
snabbt kan dirigeras om till 
nya uppdrag. 

Redan 1947 slöt ett antal 
mälaröåkare sig samman 
för att rationellt kunna 
fördela uppdragen, tillämpa 
en gemensam odiskutabel 
taxa och köpa bränsle och 
reservdelar till rabatterade 
priser. ”Mälaröåkarna är 
kända för sitt förnämliga 
vagnmaterial och sin pålit-

lighet” konstaterar Mälar-
öarnas nyheter.

I en rikstävling arrangerad 
av Volvo och NTF visar en 
särskilt duktig yrkeschaufför 
från Mälaröarna framfötterna. 
Björn Andersson från Karls-
lund, anställd hos Georg Öst-
lund i Svartsjö, placerar sig 
som nummer åtta bland de 4 
000 deltagande chaufförerna. 
Tävlingen omfattade en serie 
mycket svåra, precisionsbe-
tonade manöverprov, där 
endast de verkliga elitförarna 
hade en chans att göra sig gäl-
lande. Semifinalisterna hade 
också en rad tekniska problem 
att lösa, av en sådan svårig-
hetsgrad att de var knepiga att 
lösa för ”durkdrivna motor-
teoretiker”

Enligt Mälaröarnas nyheter 
har Björn Andersson: ”namn 
och rykte om sig att vara en 
förträfflig förare, effektiv men 
samtidigt mycket omdömes-
gill.”

– Björn är ett föredöme 
och vi är glada över att han 
så förnämligt demonstrerat 
Mälaröarnas höga åkeristan-
dard, säger lastbilscentralens 
föreståndare Einar Carlsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Mälaröarnas lastbilsåkare
arbetar hårt och vinner priser

Lastbilscentralens förestån-
dare Einar Carlsson dirigerar de 
anslutna åkarna till nya uppdrag. 

Björn Andersson tog en heder-
sam åttondeplacering i rikstäv-
lingen för yrkescahufförer.

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

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

   Johan Siönäs

SÅLDA HUS

HJÄLPSAMMA BUTIKEN!

ALLTID FRI HEMLEVERANS 
NÄR DU KÖPER GOLV!

www.coloramaekero.se

TRÄGOLV
Ek 3-stav, 14 mm 

Mattlackat

249:-/kvm

Vi har Söndagsöppet kl 10-14

Gäller t o m den 11/11. 
Erbjudandet kan ej kombineras med  

andra rabatter eller avtal.

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1100 E Ekkke öörö centttrum EEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-1-1155.5.000000MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LLLörörör 11100.0.000000-1-1155.5.000000

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

  

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

2 för 1! Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

Svenska 
ekologiska 

bågar 
i butiken!

2 för 1
Vid köp av nya kompletta glasögon, bjuder vi på ett extra par från

utvalt sortiment (Värde: 2990:-) Gäller lagerglas +-6/-2. 

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Utföres av legitimerad optiker. Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc)
Gäller t.o.m 2013-10-20.

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

290 KRONOR
Giltig t.o.m 13-11-03

Vid köp av nya kompletta glasögon, bjuder vi på ett extra par från utvalt 

sortiment (Värde: 2990:-). Gäller lagerglas +-6/-2. 

Kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller t.o.m 13-11-03.
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ÖLSTA | Den 2 november 
blir det familjeföreställning 
på Ölsta folkets park. ”Det 
mystiska paketet” heter 
föreställningen och handlar 
om längtan, förväntningar, 
önskningar och vad de gör 
med oss.

Ölsta folkets hus hade pre-
miär för sin barnteatersats-
ning i september. Utfallet 
blev mycket lyckad med en 
stor publiktillströmning.

– Det har varit barnföre-
ställningar sommartid i folk-
parken innan, men satsning-
en med teater inne i Folkets 
hus är ny så vitt jag vet. ”Lill-
Zlatan och morbror raring” 
var först ut av tre föreställ-
ningar som vi köpt in under 
hösten. Vi har också ansökt 

om att få ytterligare en före-
ställning sponsrad av Folkets 
hus och parkers östra region, 
berättar, Katrin Friberg, ord-
förande i Ölsta folkets hus 
och park.

 Nu är det åter dags och 
denna gång visas föreställ-
ningen ”Det mystiska pake-
tet”, en familjeföreställning 
som vänder sig till barn från 
fyra år. En dag kommer brev-
bäraren med ett mystiskt pa-
ket till Gösta,  ett värdefullt 
paket som Gösta längtat ef-
ter. Publiken får möta några 
sjungande skator, en ekorre, 
en spindel och en skällande 
hund. Likaså Göstas grannfru 
och en mystisk man. Gösta är 
glad över sitt paket och tän-
ker att han ska ta en fika och 
öppna det i lugn och ro. Men 

saker kommer emellan. Först 
i slutet får publiken veta vad 
paketet egentligen innehål-
ler. Det mystiska paketet är en 
fantasifull saga med dockor, 
musik och mycket skratt. De 

medverkande är Lasse Olofs-
son och Niclas Angerborn, 
som också skrivit manus. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hästar i Hantverksstallet 
JUNGFRUSUND | Skönhet, 
samarbete, tillit, vänskap, 
arbetsglädje och integritet 
är ord som konstnären 
Bojan Krogh starkt 
förknippar med hästar. 
Den 31 oktober ställer 
hon ut hästar i keramik på 
Hantverksstallet.

”Jordnära fast lite i det blå”, 
så sammanfattar Bojan 
Krogh sin personlighet och 

sin konst i sitt CV. 
– Keramiken är jordnära 

i dubbel bemärkelse. Leran, 
som grävs upp och sedan 
bränns och motiven, häs-
tarna och de andra skulptu-
rerna, som utstrålar  något 
självklart  jordnära, förkla-
rar Bojan.

Hästar är ofta förekom-
mande då hon skulpterar 
och hon gör bara en av var-
je. Hon skapar dem direkt 

från lerklumpen, utan for-
mar eller armeringar. 

– Hästen har alltid stått 
mitt hjärta nära och är ett 
motiv som följt mig sedan 
barnsben. Jag har ritat häs-
tar ända sedan jag kunnat 
hålla i en penna och som 
liten sökte jag mig alltid till 
de arbetshästar som fort-
farande fanns kvar på går-
darna, trots att traktorerna 
tagit över. Som vuxen har 

jag haft egna hästar och täv-
lat i hoppning och dressyr.  
Hästarna finns i hjärtat och 
tar form i leran, säger Bojan 
Krogh.

Hon har arbetat i lera sedan 
slutet av 70-talet och haft 
många utställningar genom 
åren, både separata och 
samlingsutställningar. Hon 
har även gjort trapphusut-
smyckningar åt Svenska bo-

städer och sålt utomlands.
Hästen är ett motiv som 

har följt henne genom åren. 
Den första hästskulpturen 
gjorde hon i första klass.

– Jag vill i mina skulptu-
rer och målningar försöka 
fånga det som är hästens 
själ. Jag jobbar väldigt in-
tuitivt och gör sällan skis-
ser. Däremot tecknar jag 
gärna i andra sammanhang 
och gör målningar i olika 

tekniker, till exempel olje-
målningar, akrylmålningar 
eller akvareller. Jag har själv 
alltid vetat vad jag vill göra 
och utarbetat min egen me-
tod för att bygga upp mina 
skulpturer. 

Utställningen pågår till 
och med den 2 4 november.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

De medverkande i familjeföreställningen ”Det mystiska paketet”, Lasse 
Olofsson och Niclas Angerborn, har också skrivit manus. 
                   Foto: Ingelin Angerborn

EKEBYHOV | Den 1 
november framför sång-
erskan Helena Eriksson 
med band både Monica 
Zetterlundsånger och andra 
låtar på Ekebyhovs slott.

Jazz på Mälaröarna arrang-
erar konserten som hakar på 
den Monica Z-feber som drar 
fram genom landet efter att 
den kritikerrosade filmen om 
jazzsångerskan haft premiär.
 Förutom Helena Eriksson 
på sång består kvintetten av 
Luciano Mosetti, kromatiskt 
munspel och trumpet, Alf 
Häggkvist, piano, Lasse An-
dersson, kontrabas och Mats 
Jadin, trummor. Fyra välkän-
da musiker som tidigare spe-
lat med många i den svenska 
jazzelit. Luciano Mosetti är 

också en av Sverigs främsta 
på kromatiskt munspel.

Föreställningen har fått 
fina recensioner vid tidigare 
framföranden. 

En fotoutställning med 
bilder från Monica Z:s sista 
turné kommer också att visas 
på Ölsta Folkets Hus  4 - 9 
november.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Hästar i keramik” heter den aktuella utställningen i Hantverksstallets galleri.  Hästar är ett motiv som följt konstnären Bojan Krogh sedan barnsben. Hon skapar dem direkt ur lerklumpen, utan vare sig formar eller armering. 

Sångerskan Helena Eriksson 
kommer till Ekebyhovs slott.
                           Foto: Yanan Li

Familjeföreställning på Ölsta folkets park Jazz på Ekebyhovs slott

Konsultbolagens  
egen leverantör 
när det gäller spetskompetens  
inom IT och verksamhet.

www.itcnetwork.se



info: tel 08-402 62 8o
www.kungahuset.se/drottningholm

Kungar på Drottningholm
 SPÄNNANDE HÖSTLOV PÅ DROTTNINGHOLMS SLOTT
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Välkommen till Drottningholms Slott under  
höstlovet med aktiviteter på temat ’Kungar på 
Drottningholm’ och fri entré för barn.

Kungens 40-årsjubileum på tronen firas och på  
temat kungar bjuder vi på höstlovsaktiviteter för 
barn! Kluriga aktivitetsspår, spännande sago- 
läsning, egen rundvandring och familjevisningar  
i historiska kungliga miljöer står på programmet.

Höstlovsprogram 25 oktober–3 november:

Öppet dagligen kl. 11.00–15.30 med;

Familjevisning kl. 11.00 och kl. 13.00

Sagoläsning kl. 11.45, 12.45, 13.45 och 14.45

Aktivitetsspår på egen hand kl. 11.00–15.30

Slottsvisning för vuxna kl. 12.00 och kl. 14.00 

Fri entré för barn (t.o.m. 17 år) under 
höstlovsperioden, i vuxens sällskap. 

Besökscentret med butiken Slottsboden och  
kafé/restaurangen är öppet dagligen  
samma period kl. 11.00–16.00. 

Slottsparken är öppen för  
promenader och ”spring-i-benen”.

VI HÅLLER 

KOLL PÅ 

MÄLARÖARNA 

ÅT DIG!

MÄLARÖARNAS

MÄLARÖARNAS NYHETER 

– gjord för mälaröbor, av mälaröbor, på Mälaröarna!

Etabl: 1949

Villa Ekerö
Parkslingan 16

Välkommen till Parkslingan 16! Ett nybyggt hus med hela 5 sovrum. Fantastisk

utsikt över Mälaren och skidbacken. Ljus och optimal planlösning. På över-

våningen finns en härlig bastu. Lättskött tomt och låga driftkostnader.
Accepterat pris: 6 595 000 kr Tomt: 911 kvm Yta: 180 kvm
Visning: sön 27/10 kl 12:00-13:00 & mån 28/10 kl 19:00-20:00

Bromma
08-26 05 60
Gustavslundvägen 167
bromma@svenskamaklarhuset.se
www.svenskamaklarhuset.se
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LÄGET I LAGET

ISHOCKEY | Ishockey-
säsongen är igång. Här en 
första lägesrapport.

Hur är läget i A-laget Micke 
Kempe, tränare i Mälarö 
hockeyförening?
– Efter två förluster och en 
vinst så här långt, är det så där.

Är det några stora föränd-
ringar i laget denna sä-
song?
– Vi har blivit av med några 
spelare och några nya har till-
kommit, men det är inga sto-
ra förändringar. Vi har också 
plockat upp många yngre 
spelare, cirka nio juniorer, 
från egna led i Mälarö HF.

Vad har ni för ambition för 
säsongen?
– Vi har en tuff serie, förmod-
ligen Sveriges bästa division 
2-serie, så vi använder oss av 
den gamla klyschan ”vi tar 

en match i taget”. Vi hoppas 
också på att sätta ihop ett bra 
lag för framtiden och spela en 
attraktiv och rolig ishockey.

DET HÄNDER  TILL DEN 4 NOVEMBER

FOTBOLL | Dags att sum-
mera årets fotbollsäsong. 

ADELSÖ IF

Adelsö IF vann över FC Inner-
stan Stockholm i säsongens 
sista match den 5 oktober på 
Adelsövallen Adelsövallen. 
Därmed tog hemmalaget hem 
hela division 7D.

Hur var matchen, Morten 
Sandstå, Adelsö IF:s trä-
nare?

– Planen var rätt så tung efter 
en förmiddag med mycket 
regn, något som gynnade oss. 
Innerstan var bäst i starten 
men började så smått att mat-
tas redan före pausvila. I andra 
halvlek hängde Innerstan med 
i en kvart, sedan tog Adelsö IF 
över och sista halvtimmen var 
det spel mot ett mål. 7-3 var i 
underkant.

Hur känns det nu?

– Lättnad, då jag hade utlovat 
serieseger före säsongstart. 
Inte visste jag då att division 7 
höll den här höga klassen.

Vad har varit det bästa 
denna säsong?

– Vi har utvecklats under hela 
säsongen på alla plan. Vi bör-
jade säsongen med att åka på 

3-10 förlust mot Innerstan 
och avslutade i helgen med 
att ta hem serien med att slå 
just Innerstan. Glädjen, pu-
bliken som var 200 perso-
ner och spelarna visade efter 
slutsignal, hur mycket det här 
betydde för föreningen. Det 
var en av många höjdpunk-
ter.

Vad har ni i siktet till nästa 
säsong?

– Nu får vi sätta oss och ana-
lysera året som har gått och 
se över vilka brister vi har 
haft och hitta en plan för hur 
vi kan utveckla de delarna vi 
brustit i. Ett uttalat mål har 
vi inte hunnit sätta än, men 
självklart vill vi vara med och 
göra upp även nästa år. Spe-
larmaterial för att göra det 
har vi.

EKERÖ IK

Ekerö IK:s damlag i division 
2 förlorade sin sista match för 
säsongen. Laget har tappat en 
del spelare före och under sä-
songen, vilket påverkat läget. 

Sista matchen spelades på 
bortaplan mot Rimbo i reg-
nigt väder och på en lerig plan. 
Ekerö IK:s damer kämpade 
på bra. De låg under med 1-0 
men lyckades sedan vända 
och komma till ledning med 
2-1. Men strax före paus gjor-

de motståndarlaget mål och 
knockade dessutom EIK:s 
målvakt som fick åka till sjuk-
hus. 

– Vi hade som tur var vår 
reservmålvakt med, men hon 
har inte stått så mycket under 
året, berättar Kjell Hellström, 
Ekerö IK fotboll.

Det blev 2-2 och efter andra 
halvlek blev motståndarna 
mycket tuffa, vilket orsakade 
fler skador. Matchen slutade 
med vinst till Rimbo IF med 
4-2.

– Hade vi vunnit matchen 
hade vi stannat kvar, eftersom 
det andra laget Frej som det 
stod mot, förlorade sin match. 
Men det har varit så här hela 
säsongen, det är däremot ing-
enting som gör att vi kommer 
att lägga ner verksamheten, 
säger Kjell Hellström.

Tjejerna i laget var heller inte 
deppiga efter matchen.

– De hade naturligtvis va-
rit jätteglada om det hade gått 
bra, men de har insett att när 
man tappar så många spelare 
som vi har gjort inför och un-
der säsongen, då kan man inte 
vara lika bra som förra året. 
Det var bara tråkigt att det inte 
höll. Hade vi haft samma lag 
som förra året, hade vi legat i 
topp. Men det är bara att bita 
ihop och köra på. Vi har ett 
juniorlag på väg med flickor 
98 med flera duktiga spelare 
som kan fylla på efterhand. Vi 

har en långsiktig satsning på 
damerna och det kanske vi-
sar sig om några år, avslutar 
Kjell Hellström.

Ekerö IK:s herrlag slutade 
säsongen på en sjätteplats i 
divion 2. Laget som med en 
rasande takt tagit ett divi-
sionkliv per säsong de se-
naste åren, är nöjda med att 
hänga kvar på nuvarande 
nivå.

 – Vi har lyckats med det 
vi ville, det vill säga att vara 
kvar i division 2 för att ha 
en bättre möjlighet nästa år. 
Det är kanske inte  vår mål-
sättning att vinna serien, 
men att etablera oss och bli 
stabila på den här nivån, sä-
ger Thomas Dahlberg, trä-
nare och fortsätter:

– Jag ska inte säga att alla lag 
gör det, men många lag har 
kanske gått i fällan att göra 
lite för stort och för mycket av 
att vara på den här nivån. Min 
och klubbens målsättning är 
att vi ska försöka klara det här 
med de resurser som vi har. 
Självklart kommer vi att be-
höva mera resurser i form av 
både pengar och anläggning-
ar, men det får komma på sikt. 
Det viktiga är att det här ska 
vara ett Ekerölag, sedan kom-
mer det självklart att komma 
spelare utifrån och det gör det 
nu också, men det måste ändå 
finnas en känsla för Ekerö 
som klubb.

EKERÖ BOIS

Hur har säsongen varit, 
Patrik Linden, tränare 
Ekerö BoIS?

–  Jag kom in som ny tränare 
i en rätt dyster tid då BoIS 
stod inför att vara eller icke 
vara. De kom från en säsong 
där man hade satsat rätt hårt 
på laget för att gå upp en di-
vision och levde inte upp till 
det. Killarna kände sig efter 
en tveksam höstsäsong väl-
digt omotiverade, säger Pat-
rik Linden och fortsätter: 

– Bästa med denna säsong 
i mina ögon är att se vilket 
lag det har blivit igen. Vi 
hade en dålig vårsäsong med 
resultat som gick emot oss. 
Men glädjen med att komma 
ner på träningar och sam-
lingar har varit där ändå. På 
så sätt har spelidén och hur 
vi vill spelar fotboll tillsam-
mans satt sig och höstsä-
songen blev riktigt bra. 

Laget slutade tvåa i år. Vad 
har ni i siktet till nästa sä-
song?

– Vi vet ännu inte om vi går 
upp. Det finns en hypote-
tisk chans att göra det då de 
ska flytta upp extra lag till 
division 2. Men det beror på 
stockholmslagen, så vilket 
sikte Ekerö BoIS har nästa år 
får vi se fram mot vintern.

SKÅ IK 

Är ni nöjda med säsong-
en, Rolf Classon, Skå IK?

– Vi är inte nöjda med slut-
resultatet i serien. Vi var 
med i allra högsta grad inför 
höstsäsongen men gjorde 
inga bra insatser direkt ef-
ter sommaruppehållet och 
förstod ganska snart att vi 
skulle bli ett mittenlag i år. 
Något som kanske speg-
lar matcherna när man inte 
kan vinna serien eller åka 
ur. Nöjda är vi med tanke 
på att vi haft en stor trupp 
som i stora delar är kvar och 
utökad. Dessutom fortsatt 
bra drag på träningarna nu i 
slutet. Spelarna pratar redan 
om 2014.

Vad har ni i siktet till näs-
ta säsong? 

– Vi siktar på att behålla så 
många spelare som möjligt 
och kanske även öka anta-
let unga spelare i truppen. 
Vi har lovande 95 till 97:or 
i vårt utvecklingslag som 
knackar på dörren till A-
laget. Hur målet i serien ser 
ut vet vi inte förrän tränarna 
och killarna pratat ihop sig i 
början av januari.

              
                           EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Adelsö IF vann sin serie

LÄGET!   SÄSONGSRESULTAT FOTBOLL

LÄGET! 30 SEPTEMBER     

FOTBOLL
Herrar 4 n
IFK Viksjö 22 16 2 4 60 - 34 50
Sundbybergs IK 22 13 4 5 39 - 19 43
Ängby IF 22 12 6 4 52 - 33 42
IFK Vaxholm 22 12 5 5 48 - 25 41
Spånga IS FK 22 9 4 9 49 - 46 31
Hässelby SK FF 22 9 4 9 33 - 39 31
Skå IK & Bygdegård 22 8 4 10 35 - 49 28
Rissne IF 22 6 7 9 27 - 27 25
Viggbyholms IK 22 6 6 10 35 - 39 24
Enebybergs IF 22 7 1 14 40 - 52 22
Ursvik IK 22 7 1 14 35 - 52 22
FC Järfälla 22 3 4 15 29 - 67 13

FOTBOLL
Herrar div 6 c
Norrtulls SK 16 14 2 0 60 - 14 44
Ekerö BoIS 16 10 2 4 47 - 21 32
Wollmars FF 16 10 2 4 43 - 31 32
BK Gamla Karlbergare 16 7 5 4 39 - 28 26
Mariebergs SK 16 7 1 8 21 - 28 22
Tudor Arms FC 16 5 4 7 32 - 24 19
Essinge IK 16 3 4 9 24 - 40 13
Kronobergs BK 16 3 4 9 21 - 52 13

FOTBOLL
Herrar div 7 d
Adelsö IF 18 12 3 3 64 - 39 39
FC Innerstan Stockh. 18 12 2 4 73 - 32 38
FC of Hässelby 18 12 1 5 40 - 31 37
Rinkeby United FC 18 12 0 6 78 - 32 36
BK Brunkeberg 18 9 2 7 60 - 43 29
FC Kasam 18 6 5 7 36 - 45 23
Stockholm BK 18 6 2 10 36 - 59 20
Åkeshovs IoFK 18 6 1 11 25 - 61 19
Skönadals BK 18 5 2 11 39 - 50 17
Nockebyhovs IF 18 1 0 17 20 - 79 3

FOTBOLL
Damer div 2 ös
FC Djursholm 18 12 5 1 50 - 13 41
Boo FF 18 10 5 3 56 - 26 35
Hässelby SK FF 18 10 4 4 32 - 25 34
Rimbo IF 18 8 6 4 33 - 26 30
Vaksala SK 18 7 6 5 37 - 22 27
Gimo IF FK 18 8 1 9 27 - 24 25
Södersnäckornas BK 18 5 4 9 38 - 43 19
IK Frej Täby 18 4 4 10 18 - 29 16
Ekerö IK 18 4 3 11 21 - 46 15
AIK DFF 18 2 2 14 15 - 73 8

FOTBOLL
Damer div 4 a
Rissne IF 14 11 0 3 59 - 15 33
Ängby IF 14 10 1 3 34 - 10 31
Reymersholms IK 14 8 1 5 35 - 22 25
Skå DFF 14 7 3 4 26 - 24 24
IFK Österåker FK 14 4 4 6 23 - 47 16
IFK Aspudden-Tellus 14 5 0 9 21 - 53 15
Sollentuna FF 14 3 2 9 25 - 33 11
FK Bromma 14 2 1 11 15 - 34 7

FOTBOLL
Herrar div 2 
Motala AIF FK 21 18 2 1 60 - 15 56
Enskede IK 21 16 0 5 46 - 24 48
Värmdö IF 21 11 1 9 35 - 29 34
IK Sleipner 21 10 3 8 34 - 23 33
Arameisk-Syrianska IF 21 10 3 8 32 - 30 33
Ekerö IK 21 8 2 11 36 - 39 26
Vimmerby IF 21 8 2 11 25 - 37 26
Spårvägens FF 21 6 6 9 29 - 30 24
Smedby AIS 21 7 2 12 27 - 39 23
Värmbols FC 21 5 6 10 24 - 33 21
FC Gute 21 4 7 10 18 - 37 19
Assyriska IF i Norrk. 21 5 2 14 26 - 56 17

ISHOCKEY
Herrar div 2 s
Haninge Anchors HC 3 3 0 0 19 - 8 9
Värmdö HC 3 2 0 1 16 - 10 6
Mälarh/Bre Hockey 2 2 0 0 13 - 8 6
Eskilstuna Linden H. 3 2 0 1 11 - 14 6
Mälarö HF 3 1 0 2 11 - 14 3
Sudrets HC 3 1 0 2 8 - 11 3
Nynäshamns IF HC 4 1 0 3 17 - 23 3
Tyresö Hanviken H. 3 0 0 3 8 - 15 0 
 

ISHOCKEY | Herrar div 2 s: 22/10 kl 19:30 Allhallen: Mälarö HF-
Värmdö HC   1/11 kl 19:30 Allhallen: Mälarö HF-Tyresö Hanviken H. 

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

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

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

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

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

läder- / alcantaraklädsel
 Farthållare

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

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

 
  
 2-zons Climatronic
 Bluetooth handsfree
 17” aluminiumfälgar 

 17” aluminiumfälgar
  Webastovärmare  

med fjärrkontroll
 Uppvärmt baksäte
 Trötthetsvarnare

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

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

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

ränta 4,46-4,87%). Leasingavgift exkl moms. Förmånsvärde är beräknat exklusive bränsle 
och redovisad netto per månad vid 50 % marginalskatt. Bilarna på bilden kan vara extra-
utrustade. Vi reserverar oss för ev. tryckfel. 
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BASKET | Lördagen den 
28 september var första 
gången på mer än 35 
år som den första hem-
mamatchen i basket 
spelades på Mälaröarna, 
då Blackeberg/Ekerös 
FU14 och FU15-lag 
spelade två matcher i 
Stenhamraskolans gym-
nastiksal.

Lördagen den 28 septem-
ber var första gången på 
mer än 35 år som den första 
hemmamatchen i basket 
spelades på Mälaröarna, då 

Blackeberg/Ekerös FU14 
och FU15-lag spelade två 
matcher i Stenhamrasko-
lans gymnastiksal.

Från och med i år spelas 
de flesta hemmamatcherna 
för Blackeberg/Ekerös tje-
jer FU13, FU14 och FU15 
på Mälaröarna, istället för i 
Västerort. Första matchen 
spelade de mot ett stor-
vuxet Täby i en FU15 match. 
Blackeberg/Ekerös FU15 
var för dagen decimerade 
av skador utom en tjej, så 
Ekerös FU14 fick kliva in 

och spela matchen. 
– Ekerötjejerna hade lite 

svårt med spelet i de två 
första kvartsperioderna och 
Täbys tjejer fick dominera 
ganska mycket. Men efter 
halvtid satte våra tjejer fart 
och spelade det bra spelet 
som man är van vid att se 
dem spela med ett tufft för-
svar som kunde störa Täby, 
berättar Olle Skogh, ansva-
rig tränare och coach. 

Insatserna räckte dock 
inte denna gång även om 
Blackeberg/Ekerö vann de 

två sista kvartarna och Eke-
rötjejerna förlorade med 
38-54.

Nästa match var mot Rin-
kebys Shanta i FU14. 

– Det blev lite byte av spe-
lare och lugnare spel i denna 
match, vilken blev en muns-
bit för Ekerötjejerna. De 
satte högsta fart från början 
och gjorde 13-2 redan första 
kvarten, sedan rullade det 
på. Med bra passningsspel 
och ett bra försvar kunde 
Ekerötjejerna använda 
matchen till att träna skott 
och anfallsspel. Här spe-

lade vi in nya spelare, som 
fick vara med och känna på 
hetluften, tillsammans med 
de mer rutinerade tjejerna 
vilket gick riktigt bra, säger 
Olle Skogh.

Matchen mot Shanta 
slutade 56-25 till Ekerötje-
jerna.

Han berättar att baskettjejer-
na har tränat tillsammans på 
Ekerö sedan 7-årsåldern och 
idag är det 25 tjejer som tränar 
i FU14-FU15. Idag tränar de 
två gånger i veckan på Mälar-
öarna och två gånger i veckan 

på Blackebergs hemmaplan 
samt har en fysträning.

– Elva av tjejerna från 
Ekerö utgör stommen i 
KFUM Blackebergs FU14 
Allstarlag, som förra året 
kom på femte plats i Stock-
holm och i år spelar i di-
vision 1 elit som är högsta 
serien för åldersgruppen. 
Jag är stolt över dessa tjejer 
som kliver fram och är ett 
så bra gäng. Det väcker lite 
uppmärksamhet när det är 
så många duktiga baskettje-
jer som kommer från Mälar-
öarna.

MOTORSPORT | På 
F1-banan Hungaroring i 
Ungern kördes sista helgen 
i september två deltävling-
ar av Volkswagen Castrol 
Cup. Det blev en lyckad täv-
lingshelg för Ekeröföraren 
Marcus Fluch som tog en 
fjärdeplats i race ett och 
som i race två körde sig till 
säsongens fjärde pallplats. 

Marcus tog målflagg som 
tvåa, endast 0,366 sekunder 
bakom vinnaren och följde 
därmed upp sin tredjeplats 
från den föregående täv-

lingshelgen på Red Bull Ring 
i Österrike. Han visade än 
en gång att han hör hemma 
bland toppförarna i VW 
Castrol Cup.

Under fredagens sista trä-
ningspass på Hungaroring 
var Marcus snabbast och han 
började sin vana trogen med 
att gå ut som första bil i kva-
let för att försöka sätta en bra 
tid. Det lyckades han med, 
men när det endast återstod 
några minuter av kvalet slog 
ledaren i VW Castrol Cup, 
polacken Lisowski till med 

en tid som var 0,074 sekun-
der bättre än Marcus. 

– Hade jag haft färre flugor 
på spoilern så hade jag tagit 
honom, berättar Marcus som 
ändå var nöjd med kvalet. 

Första racet på lördagen på 
den 4 381 meter långa F1-ba-
nan blev med sina tolv varv 
en enda lång kamp. Marcus 
kände inte att flytet i hans 310 
hästkrafter starka Volkswa-
gen Golf GTI riktigt infann 
sig, men han lyckades ändå 
kämpa sig till en fjärdeplats i 
den jämna toppstriden. 

I första startruta i race två 

stod gästföraren Andreas 
Mikkelsen, som normalt täv-
lar i en VW Polo i rallykunga-
klassen WRC. 

– Det blev en bökig start 
och min bil fick sig en rejäl 
tryckare vänster bak, men jag 
gjorde nog min bästa start nå-
gonsin ändå, berättar Marcus.

En kraftig avåkning av en fö-
rare längre ner i fältet resulte-
rade i Safety Car och gul flagg 
under två varv. Racetempot 
drogs ned och fältet kunde 
samlas ihop. Vid omstart 
stack tre förare direkt iväg 

från övriga i fältet, varav Mar-
cus var en av dessa.  Han tog 
sig upp till andraplatsen och 
ända in på mållinjen pågick 
kampen om de tre pallpla-
ceringarna. Marcus lyckades 
dock med att hålla sin andra-
plats hela vägen och tog mål-
flagg. 

– Självklart var jag orolig 
för bilen efter tryckaren på 
startrakan, men bilen kändes 
kanon hela racet. Det var först 
efter målgång som jag såg hur 
illa skadad fälgen egentligen 
var. Nu var det min tur att ha 
tur. Det var faktiskt ett under 

att den höll hela racet, berät-
tar Marcus och fortsätter:

– Härlig bana, härlig känsla, 
en fjärdeplats och en andra-
plats. Jag är nöjd med helgen. 

Nu återstår endast finalen 
i Volkswagen Castrol Cup 
2013 som körs den 4-5 ok-
tober på Tor Poznan-banan i 
Polen.

– Håll alla tummar för mig, 
jag har en teoretisk chans att 
bli trea i mästerskapet och 
det ska jag ge allt för, avslutar 
Marcus. 

Fluch tvåa i VW Castrol Cup

Blackeberg baskets Ekerötjejer kämpar hårt och stabilt
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LÄGET I LAGET

HANDBOLL | Handboll-
säsongen är igång.

Hur är läget i Skå IK:s dam-
handbolllag, tränare Toije 
Färhammar?

– Vi är en ganska tunn trupp 
i år med unga tjejer, de flesta 

födda mellan -92 och -96. 
Men det är ett härligt gäng 
som håller igång för att ha kul 
och även om vi skulle behöva 
lite fler spelare så kämpar de 
på bra.

Hur har säsongen startat?

– Vi vann den första matchen 
hemma mot Gustavsberg. 

Den andra matchen spelade 
vi mot Bajen utan avbytare 
och förlorade med 19 – 9, 
men vi tog det som ett hårt 
träningspass.

Har ni någon målsättning 
för säsongen?

– Ambitionen är att hålla la-
get vid liv. Just nu tränar vi en 

dag i veckan, då vi liksom alla 
andra inomhussporter i kom-
munen har svårt att få hall-
tider. Vi har också problem 
med att vi inte kan träna för 
fullt, då vi inte får träna med 
klister i den hall som vi har 
träningstid i.

                       LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

DET HÄNDER  TILL DEN 4 NOVEMBER

INNEBANDY | Innebandy-
säsongen blir spännande 
med många, lovande lag på 
öarna.

EKERÖ IK

Hur är läget i lagen i Ekerö 
IK:s innebandysektion, 
Kalle Johansson, sport-
chef?

– Det blev en bra början för 
våra herrar i division 2 med 
tre raka vinster. Sedan förlo-
rade vi rätt stort, men man 
kan inte vara på topp hela ti-
den. Det är ett bra lag och jag 
tror att vi kommer att klara 
oss bra. Vår målsättning för 
säsongen är att hänga kvar i 
tvåan och att bli ett stabilt di-
vision 2-lag. Sedan är det ett 
gäng riktiga vinnarskallar så 
de vill vinna hela tiden. Men 
man får vara ödmjuk inför 
uppgiften när man är ny. Det 
är första gången Ekerö IK lig-
ger i division 2. Det som har 
varit roligt är att vi har haft 
över 100 personer i publiken 
vid varje match. Därför har 
det blivit riktigt drag under 
matcherna och man märker 
på killarna att de tycker at det 
är roligare att spela då.

Hur är formen hos damla-
get som spelar i division 4?

– Det laget är precis nystartat 
så vi har haft lite ont om spe-

lare. Men det har växt på sig 
successivt. Vi vill gärna ha fler 
spelare men vi har ett fung-
erande lag. De vann sin första 
match och förlorade sedan sin 
andra, men det är ett duktigt 
gäng som består av ett antal 
96-tjejer som var vår äldsta 
kull och sedan en del spelare 
som har kommit tillbaka.

Vad är målet för säsongen?

– Första målet är att få igång 
en fungerande damverksam-
het, men sedan tror jag att vi 
redan har chansen att kliva 
upp till division 3 på en gång, 
så pass duktiga tycker jag att 
de är.

Från i år har Ekerö IK tagit 
över föreningen Mälarö IBK. 

– I innebandy får man bara 
ha ett representationslag på 
seniornivå. Därför är Mälarö 
IBK kvar som en egen fören-
ing, fast vi sköter allting. Vi 
har ett samarbetsavtal vilket 
innebär att spelarna kan spela 
i båda föreningarna. Det är 
framförallt för att våra junio-
rer ska ha ett mellansteg. Det 
kan annars bli lite tufft att gå 
från junior direkt till division 
2.

Mälarö IBK ligger nu i divi-
sion 5. Vad är målsättning-
en för laget denna säsong?

– Det är att gå direkt upp till 
division 4. Det är ganska stor 

nivåskillnad på lagen i divi-
sion 5. Här finns allt från en del 
bra lag till mera kompisgäng 
som bara kör på skoj. Därför 
är det viktigt att vi tar oss till 
fyran så fort som möjligt. Men 
laget har också fått en bra start 
och vunnit sina första matcher 
rätt övertygande.

ADELSÖ IF

Hur är formen i laget, An-
ders Rosenquist af Åkers-
hult, spelande tränare i 
Adelsö IF innebandy?

– Formen är relativt god. Vårt 
stora problem i fjol var den 
tunna truppen som är ett 
direkt resultat av de usla trä-
ningstiderna vi får. Då hade 
vi fullt lag i två matcher av 20. 
Till denna säsong har vi fått in 
en del nya spelare och trodde 
att vi skulle kunna ställa ett 
fullt lag på fötter varje match. 
I premiären blev det också så 
och då kunde vi göra oss själva 
rättvisa, det var bara margina-
ler som gjorde att vi inte vann. 
I den andra omgången hade vi 
hela elva återbud och då blev 
det som förra säsongen, få 
kämpade tappert men orkade 
inte.

Vad har laget för målsätt-
ning för säsongen?

– Det första vi hoppas på är 
att kunna ha fullt lag på res-

terande matcher och träning-
ar. Händer det kommer vi 
plötsligen ha chansen i varje 
match och då kan det bli in-
tressant. I nuläget välkomnar 
vi därför fler spelare på prov-
träning. 

SKÅ IK

Efter många turer, avhopp 
och nya spelare deltar nu Skå 
IK:s herrlag innebandy i divi-
sion 4 västra med en helt ny 
styrka. 

– Vi upptäckte inför säsongs-
starten att vi hade för få spe-
lare, men när jag väl fått ihop 
ett gäng, hade de ursprung-
liga spelarna redan bestämt 
sig för att byta klubb. Då av-
anmälde jag oss från serien, 
berättar Martin Eriksson, 
ordförande i Skå IK:s inne-
bandysektion.

Då lyckades dock en av de 
nya spelarna locka över yt-
terligare en grupp spelare 
som tidigare spelat i Svenska 
innebandyligan (alternativ 
innebandyliga med något an-

norlunda regler, reds. anm.) 
och plötsligt hade Skå ett 
fullt lag.

– Då anmälde jag oss igen, 
men till den första matchen 
i Tappströmsskolan kom 
inte motspelarna då de mis-
sat att vi anmält oss på nytt, 
så vi vann med 5-0 på ”walk 
over”.

            

                               EWA LINNROS
                           LO BÄCKLINDER

sporten@malaroarnasnyheter.se

Spännande innebandysäsong

Ekerö IK:s A-lag i innebandy har haft ett mycket bra start på säsongen. Bakre raden fr.v: Tobias Lantz, Kalle 
Leffler, Johan Spindler, Peder Hägg, Johan Friberg, Niclas Bergsten. Andra raden fr.v: Niklas Sävström, Janne 
Nilsson, Roger Eliasson, Anton Karlung, Andreas Ljungblom. Främre raden fr.v: August Hugnell, Gino Peirano, 
Viktor Sävström, Markus Modig, Mattias Baudou, Rasmus Moberg. Saknas på bild: Stefan Malmqvist.                                                                                    
                                                       Foto: L-Å Johansson AB

LÄGET!   14 OKTOBER

Sportnyhet? 
Skicka kort text till:
sporten@malaroarnasnyheter.se

HANDBOLL |  Damer div 4 b: 27/10 kl 16:15 Tappströms Bollhall: 
Skå IK - Notlob IK
 
INNEBANDY |  Damer div 4n: 26/10 kl 17:45 Tappströmsskolan: 
Ekerö IK-Töjnan IBK
Herrar div 2: 26/10 kl 15. 30 Tappströms Bollhall: Ekerö IK-Ingarö IF
Herrar div 4 v: 26/10 kl 19:15 Tappströmskolan: Skå IK & Bygd.-
Västerorts IBK
Herrar div 5 b: 2/11 kl 12:45 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-IBK 
Sundby 
  

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Mariebergs SK 3 2 1 0 18 - 9 7
IK-Stym 4 2 1 1 21 - 15 7
Västerorts IBK 3 2 1 0 12 - 7 7
Westermalms IBK 4 2 1 1 11 - 12 7
Enskede SK 4 2 0 2 26 - 25 6
IK Ängen/Sätra 4 1 1 2 16 - 15 4
Vällingby BK 4 1 1 2 21 - 23 4
Ormbacka/Skälby IBK 4 1 1 2 15 - 22 4
Skå IK & Bygd. 2 1 0 1 9 - 5 3
Älvsjö IBK 4 0 1 3 6 - 22 1 

 
 
 

INNEBANDY
Herrar div 5b
Mälarö IBK 4 4 0 0 50 - 15 12
Solitaire IBK 3 2 1 0 22 - 8 7
Källbrinks IBS 4 2 1 1 28 - 20 7
IBK Sundby 3 2 0 1 11 - 7 6
Skärholmens AIS 3 1 1 1 13 - 20 4
Lokomotiv Stockh.IK 3 1 0 2 8 - 14 3
Norrtulls SK 3 0 1 2 10 - 19 1
Ängby IF 2 0 0 2 11 - 22 0
Adelsö IF 3 0 0 3 9 - 37 0 

 

HANDBOLL
Damer div 4 b
HF Tyresöflickorna 3 3 0 0 86  -  50 6
Tungelsta IF 3 3 0 0 61  -  35 6
IK Tellus 3 2 1 0 61  -  53 5
Skå IK 3 2 0 1 64  -  45 4
Notlob IK 3 2 0 1 58  -  43 4
Bajen IF 3 1 1 1 51  -  44 3
BK Sol 2 0 0 2 43  -  56 0
Gurrabergs HK 3 0 0 3 55  -  69 0
Handens SK 2 0 0 2 19  -  46 0
Ösmo GIF HK 3 0 0 3 24  -  81 0

INNEBANDY 
Herrar div 2
Tumba GOIF 5 5 0 0 45 - 28 15
Grimsta AIK 5 4 0 1 43 - 25 12
Råsunda IS 5 3 0 2 38 - 28 9
Bele Barkarby IF IBF 4 3 0 1 25 - 23 9
Ekerö IK 5 3 0 2 35 - 34 9
Högalids IF 4 2 1 1 28 - 21 7
Ingarö IF 4 1 1 2 27 - 28 4
Vallentuna IBK 5 1 1 3 27 - 38 4
Hammarbyhöjden IBK 4 0 2 2 22 - 26 2
Tyresö Trollb. Ung.IBK 4 0 1 3 22 - 28 1
Vendelsö IK 5 0 0 5 23 - 56 0

 
 

INNEBANDY
Damer div 4n
Rotebro IS IBK 3 3 0 0 24 - 2 9
Sundbybergs IK 2 2 0 0 13 - 9 6
Sollentuna IBK 3 2 0 1 17 - 14 6
Töjnan IBK 3 1 0 2 21 - 19 3
Ekerö IK 2 1 0 1 9 - 7 3
Turebergs IF 3 1 0 2 13 - 17 3
Sigtuna IF 3 1 0 2 11 - 21 3
Högalids IF 3 1 0 2 12 - 24 3
Råsunda IS 2 0 0 2 4 - 11 0 

  
 
 

Läge och målsättning i Skå IK:s damlag i handboll



bilia.se

Allt som rör service.  
Och lite till.

Välkommen till oss  i Vinsta och Alvik!

Bilia Vinsta 
Krossgatan 37

Alvik 
Drottningholmsvägen 187

0771-400 000

Din närmaste Bilia finns i Vinsta eller Alvik. Vi utför service och repa-
rationer, och våra verkstäder erbjuder personliga servicetekniker så du 
alltid möts av samma person.
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 TILL EKERÖ CENTRUM
!
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TILL EKERÖ CENTRUM
!

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

UPPTÄCK
Ekerö Centrums parkeringsmöjligheter

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

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.

VARMT VÄLKOMMEN!
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3.VARFÖR VÄNTA? 
Beställ glass med 
hemleverans nu!

NAMN:  ________________________________________________________________________________________________________________________

Inlöses senast 30/11 2013.

KLIPP UT 
KUPONGEN 

– och lämna till 
Hemglassbilen

Just nu! 5:- 
för 4 st. TOO MUCH-strutar!

Endast 1,25 per styck. 
Gäller vid köp av glass, en gång per 
kund och köptillfälle. Mot kupong.

Beställ på hemglass.se

ORD. PRIS 59:-
5:-

54:-
RABATT

4 st. TOO MUCH 
Vanilla & Pecan

4 st. TOO MUCH 
Chocolate & Brownie
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Drottningholmsteaterns kostymförråd  behövde en rensning och 
den 12 oktober var det försäljning i teaterns Dejeunérsalong. Här fanns 
sidenrockar, pipkragar och kinesiska silverkostymer. Förutom kostymer 
såldes även skor, djurhuvuden och andra huvudbonader samt ett stort 
parti tavelramar i olika storlekar.      Foto: Ewa Linnros

”Vatten – dyrare än guld” lördagen 12 oktober gästspelade teater-
gruppen Lilla parken på biblioteket i Ekerö centrum med en familjetea-
ter om att det är viktigt att dela med sig av våra resurser. Glada barn 
deltog med liv och lust i föreställningen. 

 Foto: Åsa Sjöberg

Kyrkoherdemottagning Vid en festgudstjänst i Ekerö kyrka den 6 
oktober mottogs Peter Strömmer som kyrkoherde i Ekerö pastorat. I ett 
varmt och personligt tal betonade Eva Brunne kyrkoherdens ansvar och 
uppgifter.          
       Foto: Marianne Abrahamsson

30-årsjubileum Den 6 oktober firade dansklubben Färingsö humbuggs 
jubileum med middag och dans för alla sina medlemmar. Stämningen 
var hög i Ölsta folkets hus och turerna på dansgolvet var många.

 
Foto: Gunilla Andreasson

”Släng inget skräp i mig!” Miljöpedagogen Annevi Sjöberg svarade 
bland annat. på frågor från skolbarn om vad man får slänga i toaletten  
under Miljösmartveckan i oktober på Kulturhuset i Ekerö centrum. 
Populärt inslag i utställning var möjligheten att få spela bajsbasket.

 Foto: Åsa Sjöberg

FÄRINGSÖ | Den 10 
september fyllde Elna 
Gustavsson 105 år. Hon är 
nu Ekerö kommuns äldsta 
invånare.

Elna Gustavsson kom till 
Färingsö för 104 år sedan, 
år 1909. Hon kom från 

Lästringe i Nyköpings kom-
mun med mor och far och 
nio syskon. Elna har levt 
sitt liv på Färingsö i Kungs-
berga och på Ekbacken med 
mycket släkt i närheten. 

Under sina år har hon 
haft olika arbeten, hjälpt 
till där det har behövts och 

även haft ett nära samröre 
med kyrkan.

På 105-årsdagen bjöd hon 
och hennes anhöriga till fö-
delsedagskaffe med tårtor 
och mycket kaffebröd där-
till.

Elna vill nu skicka ett 
hjärtligt tack för all vän-

lig uppvaktning på sin 
105-årsdag till personalen 
på Färingsöhemmet, alla 
släktingar och vänner, till 
Mälarökyrkan och Svenska 
kyrkan samt till alla som 
skickat hälsningar genom 
brev och telefonsamtal.

Kommunens äldsta invånare

Eric Lette, sällsynt välrenommerad dressyrdomare med erfarenhet 
från bland annat OS i Barcelona, Atlanta och Sydney besökte den 13 
oktober Tuna gård i Färentuna. Där höll han så kallad ”clinic” (demon-
strationskurs, reds. anm.) tillsammans med flera av de främsta täv-
lingsekipagen han tränar.                                                               Foto: Susan Sjöberg

Ekerö kommun  har införskaffat nya, större papperskorgar av samma 
modell som finns i Stockholms stad. Cirka ett femtiotal papperskorgar 
kommer att placeras ut i kommunen. Den första finns redan på plats 
utanför kommunhuset. 

 Foto: Ewa Linnros

Ekerö – Munsö hembygdsförening  hade öppet hus den 29 septem-
ber. Stina Odlinder Haubo visade bilder och berättade om möbler och 
inredningar på herrgårdarna på Ekerö och Munsö genom tiderna.  

 Foto: Lars Isaksson

Mälaröarnas ornitologiska förening lyckades sikta 44 arter när 
de hade fågelskådning uppe på Ekebyhovsbacken den 28 september. 
Storlom och järnsparv var två av de fåglar som visade sig. 

 
Foto: Per Lönnborg



Stenhamra
Stenhamra 
Centrum 

och 
Ateljéhusen

Välkommna till oss i 

Linda&Catarinaa
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SÄLJES

Sängram 120, furu, inkl rib-
botten och skum-madrass, 
säljs för 150 kr. Nätt bädd-
soffa, gul, ca 2 m, fräsch
säljes för 200 kr.  Kvällstid 
08-560 348 81. 

2 st gamla läkarväskor 
(1 liten och 1 stor) säljes
billigt. Hämtas på Färingsö.
560 428 09.

2 st plywoodlådor Neab 
mått 75x35x27. Fint skick, 
500 kr/st. Hämtas på Fä-
ringsö. 560 428 09.

Elhyvel på stativ, 800 kr. 
Hämtas på Färingsö.
560 428 09.

Keyboard Casio WK 3000, 
516 toner, flashminne, 140 
förinställda rytmer, kompa-
tibel med midi. Pianoinställ-
ning med härligt ljud. Finns 
på Helgö. Pris 2000 kr. Ring 
070-842 15 90 för ök om 
besök.

Matta Valby Ruta 170x230. 
100 % polypropen, latex. 
400 kr. 070-850 85 64.

China-matta 1,85 m x 2,9 m. 
Bra skick. Pris 400 kr. 08-
560 318 66.

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.

Dator Compaq 8060EA 
med skärm 20”/mus/högt./
dvd. Cpu: 1.5 GHz, ram: 
1500 mb, hd: 250+70 mb. 
1000 kr. 070-327 17 85.

KÖPES

Hej! Vill köpa en besiktigad 
bil från -99 och uppåt. Tack-
sam för alla förslag. Rickard 
076-265 08 87.

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

ÖNSKAS HYRA

Skötsam kvinna 50 + önskar 
hyra liten stuga på Ekerö/
Munsö. Är arbetsam och 
hjälper gärna till med prak-
tiska tomt- och husbestyr. 
Natur och djurvän. Rökfri. 
Referenser finnes. Allt av 
intresse. Annica 072-296 
98 41.

BORTSKÄNKES

Volvo 740, 88. Avst, obes. 
Startar och går, men något 
fel. Kompressionen? Bort-
skänkes, mot hämtning. 
073-776 93 20.

Äldre takbox för personbil 
bortskänkes. Ring 070-776 
88 26 för avhämtning.

ÖVRIGT

Vi vill gärna komma i kon-
takt med fransk/svenska 
familjer som bor på Ekerö 
och som önskar få undervis-
ning i franska för sina barn. 
Kontakta Nathalie på 073-
697 91 77.

Hundpassning kvällar och 
helger erbjudes. Tar emot i 
mitt egna hem på Ekerö.
Lång erfarenhet såsom 
egna, jourhundar och da-
gishundar. För mer info ring 
070-460 74 71. Sophie

Dagmatte 
sökes till 
cool flat-kille 
på 6 mån 
2-3 d/v på 
Färingsö 
el Ekerö. 
Hundförnuft 
är krav. Ersättning enl ök. 
070-424 91 73.

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

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

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

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

STENHAMRA
GYM&REHAB

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

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

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00

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

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

j
GRUPPTRÄNING!

Samla favoritväxterna på ett ställe!
Skapa din egen växtsamling på 

www.tradgardsakademin.se

www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55
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Inget särintresse!
Peter Carpelan säger att Ekerö 
IK är ett särintresse i dagens 
MN (7 oktober  2013). Kanske 
heter det så inom byråkra-
tin och dess snärjiga språk. 
Men jag vill i så fall be vårt 
kommunalråd att använda 
ett annat språkbruk då han 
uttalar sig i pressen, jag har 
som kommunivånare mycket 
svårt att se följande som ett 
”särintresse”.

Ett axplock av argument: 
- A-laget herrar fotboll är kvar 
i division 2 nästa år och har 
gjort en otrolig resa dit. Jag 
har dock saknat synliga kom-
munrepresentanter på läkta-
ren både i år och förra året!
 - A-laget herrar innebandy 
toppar just nu division 
2-tabellen.
- 500 ideellt arbetande kraf-
ter, 1900 medlemmar, 6000 
aktivitetstillfällen per år med 
sammanlagt 80 000 deltagare
- 100 lag i olika serier och sex 
olika idrotter.

Föräldraledarna (de ideellt 
arbetande krafterna) inom 

föreningen  har ett stort 
behov av att de 3,5 personer 
som drar runt verksamheten 
är motiverade och villiga 
att hjälpa oss gå den extra 
biten för att få pusslet att gå 
ihop. 

Snälla Peter Carpelan, kalla 
inte det de gör för ett särin-
tresse! Minns jag rätt är vakt-
mästarna på Träkvistavallen 
kommunanställda. Vad 
är det för ledarskap att 
kalla deras arbetsplats för ett 
särintresse? Tillsammans vill 
vi allihop som är engagerade, 
oavsett anställningsform 
eller arbetsgivare, skapa goda 
förutsättningar för så många 
barn och ungdomar som 
möjligt att utöva idrott på 
öarna så länge som möjligt, 
och det skulle verkligen vara 
toppen om kommunen i sin 
dialog och kommunikation 
visade lite tydligare att de 
också är med på den resan!

Gör om – gör rätt!

– Susanna Stensdotter

I MN 2 september skrev 
jag om min sommardröm. 
Aldrig tidigare har jag mött 
så många människor, som 
undrar om den var ironiskt 
skriven? Mitt svar är, att var 
och en får tolka den efter 
bästa förmåga, men en viss 
intelligens behövs för tolk-
ningen, samtidigt som man 
tar till sig allt positivt, som 
skett. Aldrig har jag mött 
så många människor, som 
undrar om jag är Anders 
på ön? Vem  vet ?  Peter 
Carpelan får det erkännande 
han är värd. Dock återstår 
mycket att göra, både för 
Peter och hans efterträdare.

Min största glädje är att 
äldreboendet i Stenhamra 
blir inflyttningsklart år 
2014. Om någon kommer 
att överklaga byggandet, så 

tar vederbörande på sig ett 
stort ansvar ! Ett ansvar, som 
gör att så många behövande 
människor står utan bostad 
på ålderns höst!

I övrigt står jag fast vid, 
att vi medborgare i Ekerö 
kommun får åka gratis på vår 
färja. I tider då besluten tas 
om ”Förbifarten” är färjan 
nog så viktig, att den under 
byggtiden för förbifarten blir 
fri för oss medborgare/skat-
tebetalare i Ekerö kommun!

Den begäran är berättigad, 
då vår möjlighet begränsas, 
att på ett miljöfrämjande sätt  
ta oss till och från Ekerö!

Så bästa politiker, visa var 
ni står, här finnes ej plats 
för någon ironi, bara ett fast 
konkret beslut !

– Hälsar Anders på ön!

REPLIK

Du efterlyser ett svar från 
“trikåklädda cykelgalningar” 
som du hittills inte har fått. 
Jag tror möjligen att du med 
en mer neutral benämning 
på dessa cyklister skulle ha 
lättare att få svar.

Jag tillhör antagligen grup-
pen “trikåklädda cykelgal-
ningar” även om jag nu inte 
cyklar särskilt ofta på den 
sträcka du tar som exempel. 
Jag har dock gjort det, och i 

ibland har jag använt cykel-
banan och ibland den stora 
vägen.

Din konkreta fråga enligt 
insändaren är som följer: 
“Vad rör sig i huvudet  på 
dessa cyklister som riskerar 
egna och andras liv genom 
sitt egendomliga beteende?”. 
Jag kan bara svara för mig 
själv med någon säkerhet. 
För min del handlar det fak-
tiskt om att cykla där det är 
säkrast för alla. Att cykla på 
cykelbanor (där sådana finns) 

är ibland säkrast, vilket beror 
på cykel- och vägbanans 
skick, hur trafikerad den 
“stora” vägen är, hur trafike-
rad cykelvägen är (av andra 
cyklister, gående, inklusive 
gående med barn- och 
barnvagnar), sikt och andra 
hinder. Ibland bedömer jag 
det som säkrare att cykla på 
den större vägen.

Jag antar att du irriterar dig 
på oss cyklister för att vi är i 
vägen för dig som bilist? I så 
fall ska du vara medveten om, 

vilket du kanske redan är, att 
vägen är till för alla fordon 
(det finns till exempel inte 
något som heter “bilväg” 
vilket vissa tycks tro), och 
detta gäller alldeles oavsett 
om det finns en parallell 
cykelväg eller inte. Som bilist 
riskerar du inte heller särskilt 
mycket genom att cyklister 
delar vägbana med dig – 
däremot gör vi cyklister det. 
Åtskilliga är de fall där bilister 
kört ihjäl cyklister genom 
oaktsamhet, men motsatsen 

är knappast särskilt vanlig.
Jag har ett förslag! Ta en 

cykeltur med mig ska jag visa 
vad det handlar om. Jag har 
en extra cykel och du kan till 
och med få låna färgglada tri-
kåer. Hör av dig, mitt namn 
ser du nedan (jag känner inte 
att jag behöver vara anonym) 
så du kan säkert hitta mitt 
nummer. Det vore kul att få 
en cykelkompis till!

– Mvh Mikael Lewerth, 
Närlunda

Hej kungsbergabo!

Jag har full förståelse för den 
irritation som de som åker 
färja med månadskort nu 
känner på grund av att kortet 
numera är bundet till en viss 
bil och att det då innebär en 
stor fördyrning. Jag har också 
full respekt för de familjer 
som numera har svårt att 
köpa det billigaste klipp-
kortsalternativet då ett dyrt 
engångsköp krävs per bil. 

Men debatten ska spegla 
alla sidor. För egen del har 
förändringen bara inneburit 
stora fördelar. En tur med 
färjan innebär knappt någon 
planering längre. Jag behöver 
inte hålla reda på vem i famil-
jen som hade  klippkortet 
senast. Jag kan också enkelt 
kolla via sms hur många turer 
jag har kvar och slipper hålla 
räkningen själv eller ständigt 
fråga personalen. Och fram-
för allt kan jag lämna bilen 
då jag inte längre behöver 
passa personalen som ska 
kolla biljetten och kan fullt ut 
njuta av turen i vackert väder. 
Slutligen är biljettautoma-
terna jättesmidiga att begripa 
sig på jämfört med den som 
stod på färjan tidigare.  

Uppmaning till Trafik-
verket:  Låt hela betalsyste-
met för samtliga färdvarianter 
genomsyras av den positiva 
upplevelse som jag känner 
för vår typ av resa. Satsa på 
att samköra ert register mot 
bilregistret så ett klippkort 
respektive månadskort kan 
gälla för en hel familj inklu-
sive deras samtliga registre-
rade bilar. För företag, låt ett 
månadskort i alla fall gälla för 
tre bilar. 

– Rätt nöjd ändå

Förbättring

Unikt kommunalt föredöme
Ekerö kommun har sina fel och 
brister. Vissa lär bestå – det är jag 
helt lugn och trygg i. Men här 
måste jag banne mig berömma min 
kommun, först och främst leda-
möterna  –  våra valda politiker  –  i 
barn- och utbildningsnämnden.

Ni beslutade inte bara att stoppa flyt-
ten av Klöverskolan och på djupet 
analysera frågan. Ni beslutade inte 

bara om vidare resursskapande i 
form av de kommande lokalerna på 
Träkvista. 

Ni beslutade dessutom om en helt 
ny beslutspolicy – inga dylika frågor 
får längre beredas på amatörnivå utan 
de ska underbyggas av forskning! 

Det är stort. Det är kommunalt 
unikt i Sverige, såvitt jag vet. Och 
jag har så pass många år bakom mig 
av såväl kommunalpolitik som 

dömande i den gamla länsrätten, att 
jag har sett ett och annat komma, 
gå, överklagas och förkastas vad 
gäller kommunala beslutvägar. Så 
jag har lite grann på fötterna när jag 
säger det; detta är kommunalt unikt 
i Sverige: att forskning måste ligga 
till grund när beslut som väsentligt 
påverkar människor ska fattas. 

Sträck på er, nämndpolitiker! 
Folket kallade och ropade på hjälp. 

Ni lyssnade. Nu blev det helt plöts-
ligt huggsexa om platserna i barn- 
och utbildningsnämnden inför valet 
2014. Tack!  Stort varmt tack! 

Nu sprider vi den tanken och det 
beslutsförfarandet till fler nämnder 
i kommunen och blir på så sätt ett 
kommunalt föredöme “en masse” 
för Sverige! 

– Jimmy Sjöblom

Min bästa sommardröm!

ty
ck

!

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

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

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

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer
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Scandic Brommas traditionella julbord serveras
5 till 21 december!
Pris: vuxen 445 kronor,  6-13 år 150 kronor och barn under 6 år gratis.

Välkommen att boka bord på 08-517 341 00 eller
bromma@scandichotels.com 

scandichotels.se

DAGS FÖR
JULBORD!

ETT MODERNT 
JULBORD 
MED SMAK AV 
TRADITION  FR.395:-

Möt julen med ett modernklassiskt julbord, 
serverad i en stämningsfull mälarmiljö. 
Njut av god vällagad julmat såsom gravade 
laxar, inlagda sillar, patéer, oxkind,  smarrig 
saffranspanacotta och mycket mer. 
      Missa inte vårt julgodis som vi lagt ner 
extra mycket kärlek på. 
     Ulrika med personal hälsar ert varmt väl-
komna mellan den 29 nov och 22 dec.
      

Ring 08-560 35 000 och boka direkt eller 
läs mer på www.restjungfrusund.se

Restaurang 
Jungfrusund

 

                                    

 

Vi älskar julen precis som den är!

Julbord
695: - per person inkl moms

Hos oss får ni ingen schlagershow, 
ingen sushi, inga lekar, ingen stress. 

Vi älskar nämligen julen precis som den är. 
I vår vackra nyrenoverade herrgård erbjuder 

vi ett traditionellt hemlagat julbord 
som ni njuter av så länge ni vill.

 Julbordet står uppdukat 
onsdag-söndag perioden 6-19 december         

  Dessutom kan ni övernatta till förmånliga priser. 

Boka på: 
08-560 236 00 eller skytteholm@sodexo.com

Läs mer på www.skytteholm.se

   Varmt välkomna 
    till ett julpyntat 
      Skytteholm!

 Välkommen till 

Jul
    bordet
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Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Lucka i bemanningen?
- Vi löser det

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

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

Följ oss på facebook!

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Grattis 
Christoffer 
Fredén på 
15-årsdagen 
den 20/10 
från mor-
mor, morfar, 
mostrar, 
morbröder 
och kusiner.

Grattis 
Denise 
Strate på 
5-årsdagen 
den 15/10 
från mor-
mor, morfar, 
mostrar, 
morbröder 
och kusiner.

Grattis 
Alicia till 
fem år 
önskar 
mamma, 
pappa, 
mormor 
och morfar.

Grattis Leo 
1 år, önskar 
mamma 
Maria och 
pappa 
Daniel.

Hipp hurra 
för farmors 
älskling på 
1-årsdagen 
önskar far-
mor, Rikard 
och farbror 
Micke.

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

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

Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65 

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

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

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

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

073-903 76 20

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bläck- eller 
laser-

skrivare?

Separerad med barn? 
Skulle det vara ok om livet blev lättare? 
Även om ni tycker att det är svårt, är det ofta 
mycket lättare än ni föreställer er. Boka tid för 
ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte. 
Sen tar ni beslut om parcoaching är något för er. 
Läs mer på www.hampsanket.se/parcoaching
Monika Keiller Sjövall  0708-94 74 71

www.hampsanket.se

Modica mulier AB 
Samtalsterapi 

 

 

 

Mottagning på Ekerö
För tidsbokning ring 

076-798 64 55
www.modicamulier.se

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild. 

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

• Var ute i god tid – helst 2 v före utgivningsdag

• 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

Bredband, 
är det något 

för mig?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Skydda 
datorna vid

åska

Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

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

Anders Hjelm

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

DÖDA

• Kjell Hans Mikael Öberg, Lovö, avled den 23 
september i en ålder av 56 år.

• Kerstin Margareta Karlsson, Ekerö, avled 
den 29 september i en ålder av 67 år.

• Anna Berit Ingegärd Falk, Ekerö, avled den 
26 september i en ålder av 74 år.

• Karin Niemi, Stenhamra, avled den 4 septe-
mer i en ålder av 90 år.

• Gun Svensson, Färingsö, avled den 16 sep-
tember i en ålder av 80 år.

Munsö Idrottsförening 

TACKAR 
alla sponsorer och för 
frivilliga insatser kring 

90-årsjubileet!
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TAXI

BYGGVAROR

FÖNSTER

BILSERVICE

BEGRAVNINGSBYRÅ

ADVOKATBYRÅ

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRING

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

BRUNNSBORRNING

Se 

EKESIÖÖs
hela 

virkessortiment
www.ekesioo.se

Binärdata AB

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  

Leif Rickegård

DATA

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

ENTREPRENAD

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

FASTIGHETSSERVICE

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

FÄRGHANDEL

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

Annonser på denna 
sida  kostar 

395:- resp 690:-
per införanden 

exkl moms 
Årsbokning gäller

Intresserad? 
Ring 560 356 00

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

BILDBYRÅER

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

PLÅTSLAGERI

LOKALER

STÄDNING

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Har du problem med

VILDSVIN?
VI KAN STAKET!
Alla sorter och modeller 

med eller utan montering

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

ekero@farmartjanst.se

VÄRMEPUMPAR

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

CENTRAL-
DAMMSUGARE

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TRÄD- & TOMTARBETEN

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
0709-844 200 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

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

Färingsö Brunnservice
Clas Häggberg

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

howqvist@gmail.com

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

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

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

FT EKERÖ AB



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!
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Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

    Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

       Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården, 
alldeles intill Ekerö centrum

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

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

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

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

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö 

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

TRYCK V-TAB, Norrtälje 2013

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

HEMSIDA www.malaroarnasnyheter.se

              
Följ oss på Facebook

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Utgivning 2013

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

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

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

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

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

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

VED
550:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

 Erbjudande till dig som bokar 
vår handledarutbildning

STARTPAKET 
FÖR PRIVATKÖRNING

4700 kr
Innehåller: 

 PÅ VÅR 
HEMSIDA, 

RING ELLER 
MEJLA!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Skydda 
datorna vid

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

30 SEPTEMBER | Från Kaggeholms 
bryggväg stjäls en optimistjolle.

Fä-
rentunavägen

på Ekerövägen

Ekerö.

1 OKTOBER | 
Mälarö torg.

Lovön.

Bryggavägen.

Ekerö kommun.

Nyckelby.
Väsbyområdet stjäls 

Stenhamra.

2 OKTOBER | 
Lövstafjärden -

sjö.

Ekerö centrum.
Hilles-

högs kyrka.
kommunen

3 OKTOBER | -
Adelsö.

Träkvista.

Ekerö kommun.

4 OKTOBER | -
Fären-

tunavägen.

5 OKTOBER | 

Ekerövägen - När-
lundavägen -

Ekerö.

6 OKTOBER | -
Färentunavägen

Ekerö.

7 OKTOBER | Jungfrusund 

Träkvista.
Mälarö golf-

klubb -

i Närlunda.

kommunen.

Skå.
Svartsjö.

Ekebyhovs 
slott.

8 OKTOBER | -

kommunen.
Närlunda stjäls en 

-
Bryggavägen

9 OKTOBER | -
Ekerö 

kommun.

Skå.

Bryggavägen.
Skå.

Fären-
tunavägen

10 OKTOBER | 
Gällstaö.

Ekerövägen

Ekerö.

11 OKTOBER | -
Ekerö kommun.

Ekerö.

12 OKTOBER | -

Adelsö.

Ekerövägen

Drottningholm.

Många klotteranmälningar

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Höstlov på teatern
Drottningholmsteatern: 
Spökvisning kl 13, visning 
cirka 1 timme, inträde. 
Pyssel i Teaterboden kl 11-15, 
Skapa din egen halloween- 
eller teatermask. Material-
kostnad 20 kr.  26-27/10, 

31/10-3/11. ”I Gustavs fot-
spår”– visning för barn och 
unga, en resa till 1700-talet. 
Visningen tar ca 1 timme, 
lämplig för barn från 5 år. 
Inträde. 26-27/10 kl 14.

Frö-och knölbytardag
Ta med frön och knölar 
och byt mot nya varian-
ter från någon annans 
trädgård. Egenplockade 

fröer förpackas i påse med 
växtnamnsetikett. Alla by-
tesknölar med vidhäftande 
namnetikett och med utsatt 
färg på blomman. 29/10 kl 
18-20, biblioteket, Ekerö C. 
Arr. Ekerö kultur.

Familjeföreställning
Det mystiska paketet är en 
fantasifull saga med dockor, 
musik och mycket skratt. 

Medverkande och manus: 
Lasse Olofsson och Niclas 
Angerborn. Fr 4 år. Barn: 60 
kr, vuxna frivillig entré. 
Biljetterna köpes på plats. 
2/11 kl 14-15.30, Ölsta fol-
kets hus. 

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

TURSAM INSATS AV SJÖRÄDDNINGEN  

Lördagen den 12 oktober körde en bil över kajkanten vid Sjöängens färjeläge på 
Munsö. Sjöräddningen som av en slump var på plats på sin station precis intill 
på grund av övning, kunde snabbt kasta sig i båten och ge sig ut för att rädda 
föraren.

– En fiskare som satt i sin båt begav sig genast dit och höll fast i mannen som 
själv hade tagit sig ur bilen när den sjönk, men han hade aldrig klarat av att lyfta 
upp honom själv i båten. Hade inte våra killar varit på plats hade han aldrig kla-
rat sig, då han var kraftigt nerkyld när de fick upp honom, berättar Paul Forell, 
Sjöräddningen.

Bilen som sjönk till sex meters djup låg kvar under några dagar i vattnet, medan 
platsen skyddades av länsar som Sjöräddningen lagt ut för att skydda vattnet från 
utsläpp.



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

EKERÖ NÄRLUNDA 3 rok, 104 kvm

Stor hörntomt Mitt i centrala Närlunda Byggrätt 200 + 40kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 200 000 kr/bud. AVGIFT 3 538 kr/månad. EP 114 kWh/m²/år. Blåsbacksvägen 43. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2 rok, ca 58 kvm

Trevligt bostadsrättsradhus i välskött förening Garage och förråd ingår
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ACCEPTERAT PRIS 1 500 000 kr/bud. AVGIFT 4 213 kr/månad. EP 122 kWh/m²/år. Brittgårdsvägen 10. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ BRITTGÅRDEN 2 rok, ca 60 kvm

Trivsam 2:a med gavelläge i populära Brittgården Garage ingår
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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.

EKERÖ ÄLVNÄS 4 rok, ca 125 + 15 kvm

Spektakulär drömvilla med spännande arkitektur och underbar atmosfär
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 475 000 kr/bud. AVGIFT 4 622 kr/månad. . EP 105 kWh/m²/år. Korslötsvägen 20. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707- 60 46 63.

FÄRINGSÖ KORSLÖT 3 rok, 74,7 kvm

Toppklass Gavel i söderläge Helkaklat badrum Golvvärme
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ACCEPTERAT PRIS 3 895 000 kr. TOMT 2 009 kvm. EP 96 kWh/m²/år. Plogvägen 35. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

EKERÖ - FÄRINGSÖ 7 rok, 146 kvm

1.5 plans villa i vinkel Byggår 2004 Utsikt över åker & ängsmark
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



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

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

ACCEPTERAT PRIS 3 695 000 kr/bud. TOMT 100 kvm . Gällsta Bygränd 5. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 ROK, 106 kvm

Sjöutsikt Allt i absolut bästa skick Barnvänligt område
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ACCEPTERAT PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 831 kvm. EP 98 kWh/m²/år. Skördevägen 11. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

EKERÖ VÄSBY 4 rok, ca 118 + 118 kvm

Underbart läge med magnifik vy Lugn återvändsgata Barnvänligt
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ACCEPTERAT PRIS 1 200 000 kr/bud. AVGIFT 4 590 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme och vatten..
Tegelbruksvägen 9E. EKERÖ Oskar Ahlgren 070-826 83 00.

EKERÖ CENTRUM 2 rok, 61 kvm

Central markplanslägenhet med stor grönskande uteplats
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ACCEPTERAT PRIS 4 975 000 kr/bud. TOMT 1 000 kvm. EP 60 kWh/m²/år. Vävnadsvägen 9. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

EKERÖ TRÄKVISTA 6 rok, ca 162 + 64 kvm

Modern familjevilla Tilltalande arkitektur Invid grönområde
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 5 175 000 kr/bud. TOMT 1 000 kvm . Åsbranten 4. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, 125 kvm

Strålande sjöutsikt Modernt boende från 2011 i ett plan Toppskick
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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