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Budget 
för 2014 
antagen
2013 års budget pekar på att kommunen för 
nionde året i rad går med överskott. Budgetåret 
2014 innebär dock bland annat höjd VA-taxa och 
stora inversteringskostnader i skolor.  | 4

EN VÄLKOMNANDE FOAJÉ?
Istället för att vara en välkomnande plats har Kultur-
husets foajé blivit ett ställe som är slitet och skräpigt. 
Planer finns dock på upprustning. | 6

... När inspektionen pågår, kanske mark-
ägaren ödmjukt ber att få veta, om det finns 
något att anmärka på. Inspektören talar inte 
med dig. Du får vänta på rapporten. 
När det mesta av det som står i rapporten 
är felaktigt, blir du frustrerad och vet inte 
vad du ska göra. | 34 tyck

LÄGENHETSBYGGE  LÄR DRÖJA
Detaljplanen för området kring Wrangels väg överkla-
gades 2010. Nu har den åter överklagats till läns-
styrelsen som i sin tur avslog överklagan. Detta beslut 
har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen. | 12

MÄLARÖ HF JUNIORER
Tillväxten är god och många av Mälaröarnas hockey-
juniorer spelar både för egna laget och A-laget. | 33

ALLKONSTNÄR 
Hennes alster stärker 
barn- och ungdomars 
självförtroende och 
hennes artisteri väcker 
livsgnistan hos dementa. 
Möt My Blomqvist Ols-
berg, artist, författare, 
föreläsare, kreatör och 
entreprenör.   | 22
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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 
                      på bågen

Torsdagen den
28 november 
13.00 - 18.30 
möt  Tomas 
från ESPRIT, 
ELLE och 
TRUSSARDI 
som visar 
höstnyheter
Varmt 
välkomna!

EYEWEAR COLLECTION

  

 
Blommor  Träd  Buskar  Tillbehör  Café  Interiör

EXTRAÖPPET till kl 16 den 30 november  -  1 december

Superfina julstjärnor! 

Håller länge

Tel 560 425 80  

 

Julmarknad 
  

  i  VÄXTHUSEN 
30 nov - 1 dec kl 10-15

RÖSTA OCH VINN EN JULBLOMMA! 
Under julmarknaden kan du rösta på din favorit 

TOMTEN  kommer på besök lördagen 30 november.

Gustavshill 
Här finns det mesta av det bästa! Kom och njut av vackra blommor och ta en paus i vårt café!

AMARYLLIS 
Stora ståtliga

Från  8:-

  Julklappcheck
     Köp en AMARYLLIS för HALVA PRISET

                                        (Gäller en gång per kupong t.o.m. 1/12.)
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Facebook

Välkommen till nummer 18 av Mälaröarnas 
nyheter, din lokala nyhetstidning med 
100 procent redaktionellt material om 
Mälaröarna. I 64 år har tidningen bevakat 
det som sker och speglat de som lever i 
kommunen. Alla artiklar, från första till sista 
sidan, är unikt skrivna för mälaröborna. 

I detta nummer möter du ”Årets Ekeröföreta-
gare” och även ”Årets nyföretagare”.  Vi sam-
manfattar också delar av kommunfullmäktige 
då Ekerö kommuns drift- och investerings-
budget debatterades. 

Foajén i kulturhuset i centrum är dessvärre 
en plats med fläckiga möbler och smutsiga 
toaletter. Vad gör kommunen åt detta egent-
ligen?

En detaljplan är åter överklagad, vilken 
påföljd får detta för byggnationer av nya 
lägenheter? 

Det är inte bara de prisade företagarna i 
kommunen som gör framgångsrika insatser. 
Kyrkornas second hand skänker ett stort 
belopp till Filippinerna, en tonårstjej gör 
framgångar i dansens värld och en allkonstnär 
gör insatser för unga som gamla. 

Allt detta och  mer därtill i detta nummer: 
Nyheter....................................................... sid 4-22
Mälaröprofilen ..............................................sid 24
Mälaröreportaget ......................................... sid 26
Kultur ........................................................sid 28-30
På G ..................................................................sid 30
50 år sedan ......................................................sid 32
Sporten .....................................................sid 34-35
Insändare ........................................................ sid 36
Privata annonsmarknaden ........................ sid 37
Familjesidan .................................................. sid 38
Öarna runt ..................................................... sid 39
Larmet går ..................................................... sid 40

MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 

på Mälaröarna.

Mälaröarnas nyheter startades 
av  Svenska dagbladet 1949.

 REDAKTIONEN        ANNONSBOKNINGEN

Näringslivet i extra fokus



VILLOR / BOSTADSRÄTTER  / FASTIGHETSBYRAN.SE

Välkommen till denna otroligt fina villa med en fantastisk utsikt över Mälaren. Rymlig villa på hela

274 kvm (190+84) med nio rum varav 6-7 sovrum. Ett boende i mycket hög klass, med bla kök från

marbodal, bastu, jacuzzi samt braskamin. Garage. Båtplats samt del i brygga.

Rum 9 rum, varav 6-7 sovrum Boarea 190 kvm + 84 kvm Tomt 1 076 kvm Byggt 1965
Energiprestanda 104 kWh/kvm år Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Adelsö
Marielundsvägen 10A

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Accepterat pris 2 950 000 kr Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 148 kvm + 137 kvm Tomt 4 470 kvm
Byggt 1976 Energiprestanda 78 kWh/kvm år Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Färingsö Svartsjö Stugvägen 16

BESIKTIGAD

Accepterat pris 2 550 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 125 kvm Tomt 186 kvm Byggt 1969
Energiprestanda 68 kWh/kvm år Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Ekerö Väsby Rapsvägen 8

BESIKTIGAD

Rum 3 rok, varav 1-2 sovrum Boarea 120 kvm Tomt 5 376 kvm Byggt 1996
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Munsö Steninge 4

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 53 kvm + 48 kvm Tomt 2 977 kvm Byggt 1958
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Kungsberga Harholmsvägen 28

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Bygg ert drömhus! Här säljs nu 6 st tomter mitt

i populära Närlunda. NU 5 STYCKEN KVAR!

Från 1 795 000 kr till 2 500 000 kr. Kommunalt

V/A, och el dras fram till tomtgräns. Infartsväg

med anslutningspunkter och bullerplank mot

Ekerövägen kommer säljaren att bekosta. Åk

gärna förbi och titta!

Accepterat pris 1 795 000 kr
Tomt 1 089 kvm
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Närlunda
Ekeröv/Solhemsv/Hästhagsvägen

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?



ERBJUDANDE!

ÅRSKORT

169KR

ÖPPET
DYGNET
RUNT

KONDITION
TJEJDEL

FRIA VIKTER

Ekerö C - Tegelbruksvägen 1

*/MÅN

Gäller tom 2013-12-02

Klipp ut 
& ta med!
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KOMMUNEN | Kommun
fullmäktiges budgetsam-
manträde ägde rum den 
19 november. Bland annat 
beslutades om höjd VA-taxa 
från och med 1 januari 
2014.

För att vara ett budgetsam-
manträde gick kommun-
fullmäktigemötet ovanligt 
fort. Den stundande fot-
bollsmatchen mellan Por-
tugal och Sverige kan ha 
föranlett detta, åtminstone 
hade några ledamöter in-
formerat fullmäktiges ord-
förande Inger Linge (M) om 
matchens starttid.

Mötet inleddes med en 
rad ärenden gällande reg-
lering av taxor inom bygg-
nadsnämnden, miljönämn-
den samt kommunens 
VA-taxa.

VA-verksamhetens kostna-
der ska bäras av VA-kollek-
tivet, men det har inte varit 
fallet under de senaste åren.

Kommunstyrelsens för-
slag, som också antogs,  
innebär en höjning av  
anläggningsavgif ten med 
20 procent. Därefter kom-
mer anläggningsavgiften att 
behöva höjas  med omkring 
5 procent per år över en 
längre tid för att successivt 
landa på en nivå där utbygg-

naden av VA- anläggningen 
inte belastar befintliga 
abonnenter via bruknings-
avgiften. Förhållandet mel-
lan avgifterna syftar till att 
fördela kostnaderna mellan 
de nykomna abonnenterna 
och de redan existerande.

– Ekerö kommun har klarat 
sig förhållandevis bra, trots 
en skakig omvärld. Det går 
bra för kommunen, sa Peter 
Carpelan (M), kommunsty-
relsens ordförande och räk-
nade upp några av de positi-
va bitarna: stor inflyttning, 
stabil och stark ekonomi.

– Tittar man på inneva-
rande år, ser det ut som vi 
kommer att gå med 40 mil-
joner kronor i överskott. 
Det är nionde året i rad som 
vi går med överskott, sa Pe-
ter Carpelan.

En satsning 2014 är ”Ekerö 
direkt”, en kundtjänst som 
förhoppningsvis ska ge svar 
utan dröjsmål, när man 
ringer till kommunen  för 

besked och information 
inom kommunens verk-
samhet.

Från 2013 till 2014, utökas 
budgetramarna med cirka 
70 miljoner kronor.

– Vi har  ett budgeterat 
överskott kring 15,5 mil-
joner kronor de närmaste 
åren, vilket enligt progno-
serna kommer ge ett över-
skott på 1,2 procent, sa Peter 
Carpelan.

Ytterligare satsningar som 
görs är bland annat inom so-
cialnämndens område med 7 
miljoner kronor. Det är den 
enskilt största satsningen. 

Ytterligare 900 000 kro-
nor går till barn- och utbild-
ningsnämnden för att nå 
målet att bli en av de tio bästa 
skolkommunerna. I den se-
naste mätningen ligger nu 
kommunen på plats 14.

– Ett tilläggsyrkande där 
vi vill, hör och häpna, till-
mötesgå Ö-partiet. Det är 
en bevarandesatsning av Skå 
skolmuseum där vi föreslår 
ytterligare 150 000 kronor 
som vi tar från den budget-
reserv som vi har, sa Peter 
Carpelan. 

– Vilken härlig dag för en 
Ö-partist att få Peter Car-
pelan att lägga ett tilläggs-
yrkande om ett förslag som 
kommer från Ö-partiet, re-
plikerade Ylva Forslid (Ö).

Samtliga nämnder presente-
rade sina verksamhetsplaner 
och dessa diskuterades också.  
Vad dessa innebär, kommer 
MN att få anledning  att åter-
komma till under kommande 
år.

Oppositionsråd Lars Holm-
ström (S) intog talarstolen. 
– Idag lägger vi socialdemo-
krater fram vårt förslag till 
budget. Vi lägger ett treårigt 
förslag, som är långsiktigt, ef-
fektivt och välbalanserat för 
framtiden. 

Några av socialdemokrater-
nas förslag är flera resursför-
stärkningar på kommunens 
förskolor, skolor och fritids-
verksamheter, bredda kultur-
skolans verksamhet och sän-
ka taxan för densamma samt 
fortsätta att satsa på sommar-
jobb för ungdomar.

Kommunen har ett eftersatt 
underhåll av sina lokaler, nå-
got som bland annat miljö-
partiets Lena Holst tog upp 
då hon pratade om sparande 
kontra hushållning. Hon me-
nade att sparande kan vara bra,  
men  fortsätter man att dra ner, 
kan det  bli dyrt.

– Uppskjutet underhåll blir 
dyrare än planerat underhåll, 
sa Lena Holst.

Den absolut största inves-
teringskostnaden i budgeten  

är satsningen på skolbyggna-
derna. 

– Vi har under en rad år 
kunnat finansiera detta 
själva, men nu måste vi göra 
en ny upplåning på ungefär 
200 miljoner kronor under 
en period på två till tre år. 
Egentligen är investeringen 
för stor men  från alliansens 
sida bedömer vi den ändå 
som nödvändig, sa Peter 
Carpelan.

Lars Holmström instämde 
men tillade:
– Vi vill dock öka takten ge-
nom att tidigarelägga redan 
planerade investeringar. På 
detta sätt minskas kostna-
derna för dyra akutreno-
veringar och skapar större 
ekonomiskt utrymme för 
normalt underhåll.

Ö-partiet, miljöpartiet och 
vänsterpartiet yrkade för so-
cialdemokraternas investe-
ringsbudgetförslag.

Kommunfullmäktige tog 
beslut enligt kommunstyrel-
sens budget.

Kommunens byggnadspla-
ner var också uppe på mö-
tet. Det kommenterades 
också att även om invånar-
nas möjlighet att överklaga 
detaljplaner är en viktig, 
demokratisk rättighet, är 
detta samtidigt en starkt bi-
dragande orsak till att kom-
munens byggnadsplaner 
fördröjs med många år. 

När det gäller driftbud-
geten beslutades att ha en 
utdebiterad, oförändrad 
skatt med 19.23 per skatte-
krona.

Kommunfullmäktiges bud-
getmöte som startade 
klockan 14, kunde avslutas 
redan klockan 20.30 och 
eventuellt sportintresse-
rade ledamöter och åhörare 
hann gott och väl hem till 
fotbollen. Sammantaget 
bör dock tilläggas att det 
rådde en någorlunda enig-
het kring budgetförhand-
lingarna denna gång. Den 
allmänpolitiska debatten 
kring budgeten tog exem-
pelvis bara drygt en timme 
mot förra årets tre timmar. 

Årets sista kommunfull-
mäktigemöte äger rum den 
10 december i Mälarökyr-
kan. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Stora investeringsvolymer krävs 

”Vi vill, hör och 
häpna, 
tillmötesgå 
Ö-partiet”

”Uppskjutet 
underhåll blir 
dyrare än planerat 
underhåll”



Priserna gäller vecka 48 t o m söndag 1/12-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Löjrom 
 Bottenviken Sverige.     Från fi skdisken.   

 Jfr pris 990:00/kg.      

 Lax 
 Falkeskog.   200 g.   Rökt och gravad.   

 Jfr pris 174:50/ kg.      

 /st 
 Julskinka 
 Mor Matildas. Sverige.

    Griljerad skivad. Från vår deli.   

 Jfr pris 149:00/kg.      

 /hg 

 Ett måste till 
saffransbullbaket 

 Kesella 
   250 g.     

 Jfr pris 40:00/kg.      

 2 för 

  

 Julvört 
 Butiksbakad.     540 g.   

 Jfr pris 46:30/kg.      

 /st 

 Lussebullar 
 Bonjour.       

 Jfr pris 5:00/st.      

 2 för 

  

lördag 30 november kl. 11–15.  

Tips! 
Hacka rökt lax fi nt. Blanda med Philadel-
phiaost, kesella , rivet citronskal, salt och 
peppar. Gott till pepparkakan och glöggen! 

 /hg 

     Pepparkaksbak i butiken för alla barn!   
med barnenALICE BAKAR
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EKERÖ | Gamla pizzakar-
tonger, sås på väggarna, 
fläckiga möbler och smut-
siga toaletter utan toalett-
papper är vad biobesökarna 
på Ekerö bio ofta möts av. 
– Man kan inte tro att Ekerö 
är en välbärgad kommun 
och att det här ska vara ett 
kulturhus och ansiktet som 
vi visar utåt, säger Karolina 
Berkell Kirk, Ekerö kino.

Hon är en av de mälaröbor 
som med ideella krafter skö-
ter driften av biografen. Vid 
flera tillfällen har hon och 
kollegorna kommit till Ekerö 
kulturhus i god tid för att ställa 
i ordning för matinéföreställ-
ning, men fått börja med att 
torka bearnaisesås från väg-
garna och pizzasallad från 
möblerna.

– Sist vi skulle ha matiné 
fanns det inte heller tvål eller 
toalettpapper på toaletterna. 
Besökarna blir missnöjda och 
kommer till oss och klagar. Vi 
ber om ursäkt, men vi kan inte 
göra mer, säger hon och fort-
sätter:

– Jag har rest och bott på 
många platser i världen, men 
så här illa har jag aldrig sett 
det vara någonstans förutom i 
väldigt utsatta och fattiga om-
råden. Det är inte klokt att det 
ska vara så här i Ekerö kom-
mun i Sverige, konstaterar Ka-
rolina Berkell Kirk.

Hon menar att när hon vänt 
sig till ansvariga inom kom-
munen vill ingen ta ansvar för 
vad som händer i själva foajén.

När det gäller städningen av 
lokalen så ligger den dock un-
der tekniska kontoret som är 
fastighetsägare.

– Vi haft ingående diskus-
sioner med vårt städföretag 
rent generellt om deras upp-
drag, men det är också så att 
Kulturhusets foajé blivit en 
lokal med hårdare belastning 
när det gäller städning och 
dessutom en hel del skade-
görelse, säger Frank Renebo, 
fastighetschef i Ekerö kom-
mun.

Han berättar att lokalen stä-
das varje vardag, men att en 
utökning eventuellt kommer 
ske även till helgerna.

Lennart Lundblad, chef för 
Ekerö kultur, håller också med 
om att foajén inte är den in-
bjudande plats som den borde 
vara.

– Problemet är att som det 
är nu är det allas angelägen-
het och ingen är utpekad att 
ta ansvar för det som händer 
där. Biblioteket ligger närmast 
fysiskt, men har inte ansvar 
för foajén eller städningen av 
den. Så här får det dock inte 
vara och det kommer att bli en 
förändring, berättar han.

En projektgrupp ser på 
olika lösningar för hur man 

ska kunna integrera de olika 
verksamheter som gränsar 
till foajén med varandra och 
dessutom fungerar självstän-
digt. Erskinesalen, galleri 
Utkiken, biblioteket och ka-
féet är alla verksamheter vars 
besökare ska kunna använda 
foajén.

En ombyggnation av entrén 
är planerad och det finns rit-
ningsförslag framtagna.

– Under 2014 räknar jag 
med att vi ska kunna få till 
ombyggnaden. Tills vidare 
har vi bestämt att entrén till 
foajén bara är öppen när någon 
av verksamheterna är igång, 
säger Lennart Lundblad.

Faktum kvarstår dock att 
foajén har blivit en samlings-

plats där ingen egentligen har 
kontroll och där såväl ungdo-
mar som vuxna söker skydd 
mot väder och vind. När det 
gäller ungdomarna som sam-
las finns det oftast inte någon 
annan lämplig plats att hän-
visa dem till.

– Många av dem som är 
verksamma i centrum har lar-
mat om att det har blivit allt 
fler barn och ungdomar som 
använder centrum som fri-
tidsgård, vissa är så unga som 
åtta år. Vi kommer arbeta med 
att kartlägga vilka dessa är och 
involvera deras föräldrar un-
der närmaste tiden, berättar 
Maria Hjalmarsson, fältarbe-
tare i kommunen.

Hon konstaterar att det 
som saknas av många ung-

domar är en kravlös plats, 
där engagerade vuxna finns 
tillgängliga. Ett ungdomskafé 
eller liknande står högt på 
många ungas önskelista när 
det kommer till vad kommu-
nen erbjuder.

– Eftersom skolbarnen har 
sin fritidsklubbsverksamhet 
i fritidsgårdarnas lokaler, har 
många av dem hunnit tröttna 
på att vara där när de kommer 
upp i tonåren och vill byta 
miljö. Det finns behov av ett 
alternativ till fritidsgårdarna, 
en plats där ungdomarna 
kan hänga, fika lite och träffa 
kompisar, avslutar Maria Hjal-
marsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nedgången foajé i kulturhuset

Kulturhusets foajé har blivit en plats dit såväl ungdomar som vuxna söker sig. Men ingen vill egentligen ta 
ansvar för vad som händer där, med nedskräpningar och vandaliseringar som följd.                 Foto: Lo Bäcklinder

Bertil Lindén, 
Skå:
- Jag tycker 
att foajén är 
hyfsad, men 
jag har alltid 
undrat vad 
podiet är till 
för. Jag har aldrig sett någon 
uppträda där. 

Suraiya 
Bergström, 
Ekerö:
- Jag tycker 
att det skulle 
vara mycket 
mer färg och 
ljus så att 
man känner sig lite upplyft 
när man kommer in. Särskilt 
nu när man kommer från 
mörkret utanför.

Siv Holm, 
Ekerö:
- Tyvärr mås-
te nog entrén 
vara väldigt 
robust byggd 
och i inred-
ningen för 
att klara barn och tonåringar. 
Den skulle dock behöva 
mjukas upp lite grann.

Behov av färg 
och mer ljus

SÅ TYCKER VI

VERKSAMHET | Vad tycker 
du om kulturhusets foajé?

    /st 

 Kycklingfi lé 
 Kronfågel.   1000 g.   Fryst.       Max 2 köp/hushåll.  

 Kalvstek   
Sverige. 
    Vacuumförpackad.      
 Max 2 köp/hushåll.  

    /kg 

 Kotlett   ICA. 
Urspung Sverige.   
Ca 900 g.   Med ben. 
I skivor. Mittdelskött 
av gris.      
  

 /kg     /st 
 Smör   Arla.   500 g. 
    Jfr pris 50:00/kg.     
Max 2 köp/hushåll.  

 Vetemjöl  
 Kungsörnen.   2 kg. 
    Jfr pris 3:75/kg.     
Max 1 köp/hushåll.  

     

 2 
för

 Bakchoklad   ICA.   200 g.     Jfr pris 50:00/kg.   

  

    /st 

 Vanillinsocker, Bakpulver 
 ICA.   140–225 g.     Jfr pris 53:57–33:33/kg.    
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 Russin   Sun Maid.   
500 g.     Jfr pris 45:80/kg.    

  

Första adventÄntligen
Priserna gäller för v 48 (25/11–1/12 2013)

Skå



 
 

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
FÖRSTA ADVENT 1 DECEMBER 

Adelsö kyrka 11.00 
HÖGMÄSSA, Lizen Anterud, Ad Mundi, trum-
pet: Thomas Nordqvist dir: Malin Rudengren

FÖRSTA ADVENT 1 DECEMBER 

Munsö kyrka 18.00 
Adventsgudstjänst, se ovan 

SÖNDAG 8 DECEMBER

Munsö kyrka 11.00 

FAMILJEGUDSTJÄNST, Lizen Anterud, 
Mona Wikborg, Scouterna, Barnkören 
under ledning av Mie Johansson, Ad 
Mundi, dirigent: Malin Rudengren  
JULFEST i Församlingsgården

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 27 NOVEMBER

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Marianne Häggkvist

FÖRSTA ADVENT 1 DECEMBER 

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA, Peter Strömmer, Ekerö 
kyrkokör,  orgel: Bengt Tribukait,  
dirigent: Kerstin Baldwin

FÖRSTA ADVENT 1 DECEMBER 

Ekebyhovskyrkan 16.00 

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST, Jonas Gräslund, 
Lena Stämmor, dirigent: Helena Hansson

ONSDAG 4 DECEMBER

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Peter Strömmer

SÖNDAG 8 DECEMBER

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA – En ny frimodighet, Mårten 
Mårtensson, orgel: Kerstin Baldwin
18.00 JULKONSERT I FOLKTON,  
Ekebyhovskyrkan 16.00 
ADVENTS- OCH  LUCIAGUDSTJÄNST

FÄRENTUNA FÖRSAMLING
ONSDAG 27 NOVEMBER

Timmermannens kapell 18.30

VECKOMÄSSA Lars Brattgård

SÖNDAG 1 DECEMBER

Färentuna kyrka  11.00

ADVENTSGUDSTJÄNST, Lars Brattgård, 
Birgitta Sommarbäck, kyrkokören, 
trumpetsolist, Rickard Backlund.  
ADVENTSKAFFE i församlingshemmet.
Sånga kyrka 13.00

ADVENTSGUDSTJÄNST se ovan
Mottagande av stola från syföreningen

ONSDAG 4 DECEMBER

Timmermannens kapell 18.30

VECKOMÄSSA Yngve Göransson,

SÖNDAG 8 DECEMBER - 2 I ADVENT                        

Sånga kyrka 11.00  

ÖNSKEPSALMSGUDSTJÄNST MED 
NATTVARD,Rickard Backlund, Anna  
Littmarck, Lars Brattgård
Färingsö gospelkids, Ancie Martinsson.

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 1 DECEMBER

Lovö kyrka 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST, Marianne 
Häggkvist, trumpet: Mårten Adolfsson, 
Lovö kyrkas kör, orgel: Roger Tanner, 
dirigent: Gocki Sköld Linge, Kyrkkaffe
Drottningholms slottskyrka 16.00

ADVENTSGUDSTJÄNST MED LJUSTÅG

SÖNDAG 8 DECEMBER

Drottningholms slottskyrka 11.00

11.00 HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,  
Marianne Häggkvist, Lovö kyrkas kör, dir: 
Vivi-Ann Gäfvert 

Ljus, glitter och stämning

Advent är en intensiv, för det mesta härlig, men ibland väldigt 
stressig tid. Förberedelser inför julen, firanden på arbetsplatser, 
förskolor, skolor och föreningar. Kanske är det då det är allra 

viktigast att unna sig en lugn stund med vacker musik i en stämningsfylld 
kyrka – Välkommen till någon av många advents- och julkonserter!

ADVENTS- OCH JULMUSIK
SÖNDAG 1 DECEMBER – FÖRSTA ADVENT
Drottningholms slottskyrka 16.00 

ADVENTSGUDSTJÄNST MED LJUSTÅG, Marianne Häggkvist, Lovö barnkör 
under ledning av Klara Valkare, Ulrika Björkman flöjt, Thomas Erlandsson bas, 
Göran Ericsson orgel

TORSDAG 5 DECEMBER
Ekebyhovskyrkan 11.45

 LUNCHMUSIK – GÖREN PORTARNA HÖGA, Lennart Lundblad sång,  
Kerstin Baldwin orgel/piano

LÖRDAG 7 DECEMBER
 Drottningholms  slottskyrka

11.00 MUSIKGUDSTJÄNST, Marianne  Häggkvist, Boo 
Kapella, Marianne Ribbing dirigent,  Roger Tanner orgel
13.00, 14.00 och 15.00 JULENS SÅNGER, VOX REGALIS:  
Alexandra Ullsten sopran, Charlotta Hedberg alt, Marcus 
Josephson tenor, Richard Collin bas
Färentuna kyrka kl 16.00 

NU VÄNTAR HELA JORDEN - ADVENTSKONSERT med kyrkokören 
och Hägerstens vokalensemble, flöjt: Kristina Kaufeldt, dirigent: 
Ingmar Månsson, piano: Jonas Lundblad

SÖNDAG  8 DECEMBER – ANDRA ADVENT
 Drottningholms  slottskyrka

13.00 och 14.00  JULSÅNGER, Lovö kyrkas kör, Vivi-Ann 
Gäfvert dirigent
15.00 LUCIATÅG, Västerleds ungdomskör under ledning av 
Carina Olofson
Ekebyhovskyrkan 16.00 
ADVENTS- OCH  LUCIAGUDSTJÄNST 
Jonas Gräslund, Ekerö barnkörer under ledning av Helena Hansson 
och Marie Björnvad
Ekerö kyrka 18.00 

JULKONSERT I FOLKTON,  Ekerö kyrkokör, flöjter Per Gross, 
flöjter och slagverk: Göran Månsson, dirigent: Kerstin Baldwin, 
präst: Mårten Mårtensson
Sånga kyrka 16.00

JULKONSERT, Lidingö manskör, dirigent: Lena Sköld

FÖREDRAG
ONSDAG 27 NOVEMBER
Stenhamra församlingsgård 19.00

MILJÖVÄNLIG KÄRNKRAFT? 
Öppet samtal med professorn i  
kärnfysik Jan Blomgren om 
kärnkraftens miljöfördelar.  
Kom med dina frågor!

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

30/11 Adventsmusik Marianne 
Abrahamsson

7/12 Mera advent,  Barbro Arlinger

“Smått och gott”

MÅNDAGAR
Ekebyhovskyrkan 18.30-21.00

9/12 FINNS DET ETT LIV EFTER DETTA? 
Samtalsledare: Mårten Mårtensson

TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15

MEDITATION enligt zazen metoden

Färentuna församlingshem 11.00 

26/11BIBELSTUDIUM, Yngve Göransson

Färentuna församlingshem 12.00

TISDAGSSOPPA
3/12 Lars Holm spelar julmusik

Ekebyhovskyrkan 19-20.30

3/12 STICKCAFÉ

Adelsö hembygdsgård 13.00-15.00

26/11 FLITIGA FINGRAR

ONSDAGAR
Stenhamra församlingsgård 17.30-20.00

ONSDAGS CAFÉ
Birgitta Sommarbäck, Karin Sandberg

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan 12.00 

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

Stenhamra församlingsgård kl 12.00

TORSDAGSSOPPA  (40:-) 
5/12  Lars Holm spelar julmusik

Adelsö hembygdsgård 13.30-15.00

5/12 JULGRÖT, 
Maybe Tuesday underhåller

LÖRDAGAR
Kyrkornas Second Hand, Troxhammar

10.00-14.00 ÖPPET
Nu finns det advents- och julsaker – och 
massor av billiga och bra julklappar  

LEDIG TJÄNST
KANSLIST/RECEPTIONIST 50%
sökes till Ekerö pastorat

arbetsplats: Ekebyhovskyrkan

Läs mer om tjänsten på hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/ekero

 

Se, stjärnor i mörka fönster
adventsstjärnor vart man ser.
Är himmelen här mitt ibland oss?
Har himmelen kommit ner?

Jag vill att en stjärna lyser
i mig, i mitt mörka hus
att många ska välkomna ljuset
och själva bli världens ljus.



Lena Falck

Jag heter Lena Falck och arbetar som auktoriserad fastighetsmäklare på Ekerö sedan år 2000. 
Jag stortrivs med mitt yrke! Det är fantastiskt kul att få möjlighet att träffa så många trevliga 
människor och hjälpa till från första möte till avslut. 
 
Jag ser alltid till att ge mina kunder ett stort engagemang och trygghet genom hela affären.

Kontakta mig gärna för ett förutsättningslöst möte!

Lena Falck – 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: 6 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

200KVM Ekerö Älvnäs, Domherrevägen 3

-MODERN FAMILILJEVILLA- Superfin 1,5-plans villa om 200 kvm, byggår 2009. Kök o var-

dagsrum m braskamin i öppen planlösning, 4 bra sovrum o allrum. Ljus modern färgsättning, 

golvvärme o fina våtrum. Stort altandäck med pool o badtunna i bra solläge. Nära badplats.

Typ: Villa Byggår: 2009  Boarea: 200 kvm 

Rum: 5-6 Tomt: 900 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 775 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

118KVM Ekerö Gällstaö , Riksrådsgränd 1

Typ: Radhus Byggår: 2004  Boarea: 118 kvm 

Rum: 5 Tomt: 104 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 5 550 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

290KVM Färingsö Stenhamra, Knosterstigen 9B

Typ: Villa Byggår: 2003  Boarea: 240 kvm 

Biarea: 50 kvm Rum: 9 Tomt: 1 349 kvm 

Energideklaration: 76 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

125KVM Ekerö Väsby, Linvägen 42

Typ: Radhus Byggår: 1969  Boarea: 125 kvm 

Rum: 4 Tomt: 268 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Linda Strid,  070-617 50 20 

linda.strid@maklarringen.se Accepterat pris: 2 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

125KVM Ekerö Väsby, Linvägen 58

Typ: Radhus Byggår: 1969  Boarea: 125 kvm 

Rum: 5 Tomt: 183 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Utgångspris: 2 750 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

172KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 7E

Typ: Radhus Byggår: 1971  Boarea: 116 kvm 

Biarea: 56 kvm Rum: 5 Tomt: 175 kvm 

Energideklaration: 48 kWh/kvm/år

Mäklare: Linda Strid,  070-617 50 20 

linda.strid@maklarringen.se Accepterat pris: 1 750 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

79KVM Ekerö Centrum , Pråmvägen 4E

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1989 Boarea: 79 kvm 

Rum: 3 Våning: 1 Avgift: 6 872 kr/mån Hiss: Ja 

Energideklaration: 96 kWh/kvm/år

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@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



Accepterat pris: 5 450 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

165KVM Ekerö Sandudden, Grusvägen 5

-VILLAIDYLL- Fin villa om 165 kvm med soligt söderläge på lugn återvändsgata nära Mälarens 

strand. Stora sällskapsytor i öppen planlösning, fyra bra sovrum, lyxigt badrum med bastu och 

rymligt allrum. Nära skola, förskola, kommunikationer och fina naturområden. Carport.

Typ: Villa Byggår: 1999  Boarea: 165 kvm 

Rum: 6 Tomt: 959 kvm 

Energideklaration: 95 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Accepterat pris: 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

969KVM Färingsö Kungsberga, Kvarnvägen 11 (B)

Typ: Villatomt 

Tomt: 969 kvm 

Energideklaration: behövs ej

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.seAccepterat pris: 1 425 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

43KVM Ekerö Helgö, Sten Banérs Väg 3

Typ: Fritidshus/tomt Byggår: 1960 Boarea: 43 kvm 

Rum: 3 Tomt: 2 582 kvm 

Energideklaration: behövs ej

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

En kväll fylld med inspiration för  
dig som längtar efter julen! 
 
Tillsammans med floristen Sophia Dahlqvist och butiks-
innehavaren Annika Sandquist bjuder vi in till en inspira-
tionskväll inför julen.  
 
Vi fyller vår lokal med julinspiration och aktiviteter  
som skapar den rätta julkänslan. Sophia lär dig dekorera  
din julkrans och Annika lär dig mer om paketinslagning.  

Välkomna på vår  
inspirationskväll  

 

Anmälan: görs till ekero@maklarringen.se alternativt ring  
till kontoret på 08-560 328 40 senast 26 november.  
Obs, begränsat antal platser. Välkomna alla Ekeröbor! 

Erbjudande: 
 

Rabatterade priser under kvällen och rabattcheckar  
 för senare inköp. 

Datum: 27 november 
Tid: 19:00 
Plats: Mäklarringens kontor på Ekerövägen 82 (YA-ladan) 
Pris: Gratis att besöka, julkrans till självkostnadspris 
 
Vi bjuder på glögg och tilltugg.  

Kvällens innehåll: 
 

Julblommor; vad man ska tänka på och julgranens  
 påverkan i folkhemmet. 

Dekorera din julkrans till självkostnadspris. 
Inspireras av olika julpynt och inredningsdetaljer. 
Paketinslagning; tips, inspiration och prova på. 

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



nyheter | 

EKERÖ | Detaljplanen för 
området kring Wrangels 
väg har ännu en gång över-
klagats. Länsstyrelsen har 
avslagit överklagan. Detta 
beslut har nu i sin tur över-
klagats till Mark- och miljö-
domstolen.

Detaljplanen för Tappström 
3:1/Wrangels väg ställdes ut 
första gången 2010. Stads-
arkitektkontoret tog emot 
många yttranden från kom-
munmedborgarna vilket 
ledde till att detaljplanen fick 
revideras. Våningsantalet 
sänktes, tjänstemännen ar-
betade mycket med gestalt-
ningen, det vill säga höjder, 
vinklar och färger. Vidare ar-
betade man med placering av 
hus och utformning av gårds-
rummen samt bevarande av 
befintlig vegetation.

I mars i år ställdes den 
omarbetade detaljplanen ut. 
Planen innebär att det redan 
existerande bostadsområdet 
kompletteras med ny bebyg-
gelse, dels på kullen, dels 
mellan kullen och Ekerövä-
gen. Planområdet ses som en 
del av centrumutvidgningen 
och syftar till att skapa en 
sammanhängande centrum-
miljö. Totalt rör det sig om 
cirka 185 nya lägenheter i pla-
nområdet.

Boende i området har över-
klagat detaljplanen utifrån 
flera aspekter. Bland annat 
skriver de i sin överklagan att 
“bullernivån ligger över de 
riktvärden som beslutats av 
riksdagen” samt att “stads-
arkitektkontoret felaktigt 
angett att riksdagens riktvär-
den för trafikbuller inte över-
skrids”. Det påpekas även att 
beslutsunderlaget är bristfäl-
ligt vad beträffar beskrivning 
av trafiksituationen.

Länsstyrelsen svarar att den 
utredning som tagits fram är 
tillräcklig för bedömningen 
av konsekvenserna av detalj-
planens genomförande för 
området. 

Överklagan rör även den 
planerade bebyggelsen som 
man ser som dominerande 
med sina fem våningar och 
att dessa inte passar in i om-
rådet. Vidare att detaljpla-
nen strider mot kommunens 
översiktsplan.

Länsstyrelsen svarar att en 
översiktsplan inte är juridiskt 
bindande och att bara om ett 
planförslag avviker kraftigt 
från översiktsplanen, finns 
det skäl till att vidta åtgärder. 

I gällande översiktsplan, 
anges att den största utbygg-
naden av bostäder bland 
annat ska ske från Ekerö 

centrum med Träkvista och 
Sandudden, via Västeräng 
och södra Färingsö till Sten-
hamra. Utifrån detta anser 
länsstyrelsen att  detaljpla-
nen inte avviker från över-
siktsplanen och utgör där-
med inte skäl till att upphäva 
detaljplanen.

För ärenden som påbörjats 
före den 2 maj 2011, tillämpas 
den äldre plan- och byggla-
gen. Länsstyrelsen hänvisar 
till denna i sitt svar på över-
klagan och skriver att det är 
en kommunal angelägenhet 
att planlägga mark och vat-
ten och att kommunen med 
hänsyn till detta, själv ”inom 
vida ramar” , avgör hur mar-
ken och miljön ska dispone-
ras och utformas i den egna 
kommunen.

I överklagan står också att 
planen medför att grönom-
råden försvinner. Här svarar 
länsstyrelsen att ”behovet 

av mark för bostäder, handel 
och kontor ställs mot beho-
vet av mark för andra ända-
mål såsom till exempel grön-
områden.” Länsstyrelsen 
anser att kommunens prio-
ritering att bygga bostäder 
framför att behålla delar av 
grönområden, är godtagbart.

– Man måste ha respekt 
för att människor överkla-
gar, samtidigt är det väldigt 
många människor som vill 
ha lägenheter. Till varje ledig 
lägenhet har vi runt 110 per-
soner som söker. Vår kö är 
på över 3200 personer, säger 
Ingemar Hertz (M), ordfö-
rande i Ekerö bostäders sty-
relse. Han fortsätter:

– Vi har verkligen försökt 
att ta hänsyn till villaägar-
na i området. Vi har flyt-
tat huskropparna bort från 
villabebyggelsen i det nya 
området längs vägen. På 
den gamla parkeringsplat-
sen på Wrangels väg, byggs 
ett nytt parkeringshus som 
delvis kommer att grävas 
ner. All trafik till det nya 
området kommer att ske via 
en ny rondell som kommer 
att ligga vid Tappström. 
Kan vi inte bygga här, då 
är jag bekymrad. Vi måste 
bygga där det är attrak-
tivt för människor att bo. 
Wrangels väg är det första 
området i vår fas att bygga 

bostäder. Vi håller på att pro-
jektera andra områden, men 
det tar tid. Om detta inte går 
igenom, då har vi inga nya 
hyreslägenheter på många år, 
avslutar Ingemar Hertz.

Överklagandet av länsstyrel-
sens beslut i fråga om detalj-
planen för Tappström 3:1, har 
nu gått till Mark- och mil-
jödomstolen. Generellt har 
Mark- och miljödomstolen 
som målsättning att avgöra 
den här typen av mål inom 
sju månader. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Detaljplan överklagad igen

”Om detta inte går 
igenom, då har vi 
inga nya 
hyreslägenheter 
på många år”

Illustration ur detaljplanen för området kring Wrangels väg. Den nya rondellen på bilden ligger mellan Ekvägen 
och Tappströmsvägen, cirka 450 meter från bron och strax efter infartsparkeringen om man kommer från 
centrum.                                   Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter

Priser och stipendier delas ut vid GALAN den 17 februari i Erskinesalen. 
Läs mer och nominera senast den 31 december på www.ekero.se/galan eller via brev till Ekerö kommun, 
Kultur- och fritidsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö

Nominera din syster, bror, granne, tränare, inspiratör, eller vän till årets pris! 

F ö r v e r k l i g a  d i n  d r ö m ,  s ö k  e t t  s t i p e n d i u m !

SÖK DINA DRÖMMAR 
NOMINERA DINA HJÄLTAR!

Nu är det dags att nominera och söka stipendier hos kultur- och fritidsnämnden!

10.000 kronor

30.000 kronor



Stor tomt i eftersökt läge.
Högt, med fin sjöutsikt. V/A
betalt.

Pris 2.950.000 kr / bud
Kvm 1.578
Visas  Vänligen ring för info
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ NÄRLUNDA
SLÄNTVÄGEN 3

Såld!

Barnvänligt och skyddat
atriumhus nära skola, butik
och fina grönområden.

Ekerö 08-560 304 22

FÄRINGSÖ STENHAMRA
KLEVBERGSVÄGEN 69

Såld!

Stilfull villa i nyskick med
högt skyddat läge och
Mälarutsikt. 

Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ GÄLLSTAÖ
BOKVÄGEN 7C

Nybyggd villa i barnvänligt
läge. Upp till 7 sovrum. Nära
skola, grönområden och
Mälaren.

Accepterat pris 4.980.000 kr
Visas Vänligen ring för info
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ LUNDHAGEN
SEMESTERVÄGEN 9B

Energiprestanda 59 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!

Scanna QR-koden med din
smartphone för att beställa
en expressvärdering direkt.

Ekerömäklaren
med höga slutpriser!
Vi är Ekerömäklaren med de högsta slutpriserna. Vi gör
alltid vårt yttersta för att våra kunder ska göra sitt livs bästa
bostadsaffär. Vi är mäklaren med nöjdare kunder!

Välkommen att bli nöjd du också!

Varmt välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1, invid Träkvista Torg.  Tel: 08-560 304 22.

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

www.husmanhagberg.se
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LOVÖN | Efter sju års 
arbete är nu arbetsplanen 
för Förbifart Stockholm 
fastställd. Nu väntas över-
klaganden och miljödomar 
in, innan själva bygget kan 
påbörjas. 

Arbetsplanen för Förbifart 
Stockholm fastställdes i början 
av november vid Enheten för 
planprövning vid Trafikverket 
i Borlänge, en process som på-
börjades 2006. Fastställandet 
ger nu Trafikverket rätt att ta 
den aktuella marken i anspråk. 
Antagandet gör det även möj-
ligt för de miljödomar som 
legat och vilat i väntan på att 
planen ska bli fastställd, att bli 
klara. 

– Det är oerhört glädjande 
att vi kommit så här långt. 
Snart kan vi börja handla upp 
tidiga entreprenader och vi 
räknar med att komma igång 
med att etablera byggarbets-
platserna till sommaren 2014 
då vi hoppas ha en formell 
byggstart, säger Johan Brant-
mark, projektchef för Förbi-
fart Stockholm.

Innan dess räknar Trafikver-
ket dock med att planen 
kommer att överklagas till 
regeringen, men att dessa 
överklaganden kommer att 
hanteras under våren 2014.

Vid ett informationsmöte 

som arrangerades av Folk-
partiet i Mälarökyrkan den 5 
november kunde allmänhet 
och politiker möta represen-
tanter från Trafikverket och få 
ta del av en lägesrapport. En 
hel del frågor blev det också 
utrymme för.

– Vi är inne i ett intensivt 
skede av projektet, vilket man 
kan se på Lovön, med bland 
annat ledningsomläggningar, 
anläggning av nya ridstigar, 
markundersökningar och 
liknande, berättade Pia An-
dersson, Trafikverkets pro-
jektledare för Lovö, Vinsta 
och Hjulstadelen av Förbifart 
Stockholm.

Hon och kollegorna beskrev 
även de åtgärder som kom-
mer göras framöver och tro-
lig tidsplan för dessa.

– Huvudförhandlingarna 
i Mark- och miljödomstolen 
kan startas då planen är anta-
gen och de prövningarna kan 
påverka omständigheterna 
och villkoren på en del om-

råden, sa Ola Landin, hydro-
geolog på Trafikverket.

Dels berör domarna hur 
bortledningen och sänk-
ningen av grundvattnet, som 
ska till för att tunnlarna ska 
kunna byggas, ska regleras, 
dels villkoren kring de två 
tillfälliga hamnarna.

Frågorna duggade bitvis tätt 
i lokalen och såväl förbifarts-
motståndare som föresprå-
kare kom till tals.

Hur man ska kunna säkra 
luftkvaliteten i tunnlarna var 
en av alla de funderingar som 
fördes fram.

– Enligt de resultat som vi 
sett i prognoserna så kommer 
vi att uppfylla de krav som 
finns och vi kommer snart 

att ta del av de fullständiga 
forskningsresultaten. Först 
då vet vi säkert, sa Pia An-
dersson.

Gällande valet av placering 
av tunnelmynningarna var 
Pia Andersson tydlig kring 
att alternativa placeringar 
inte längre diskuteras.

– Vi fick komplettera pla-
nen i somras, men det var 
aldrig fråga om att utreda pla-
ceringen av tunnelmynning-
arna igen, sa hon.

En åhörare undrade hur 
alla de arbetare som ska jobba 
skift med bygget ska ta sig till 
sina jobb och hur detta kan 
påverka den redan ansträng-
da trafiksituationen på väg 
261. Svaret var att det sanno-
likt kommer att erbjudas per-

sonalbussar till arbetsplat-
sen från strategiska platser i 
Stockholm och att personal-
bilar inte kommer att vara 
tillåtna på byggarbetsplatsen.

Rädslan för ökad trafik förbi 
Drottningholm av så kallade 
”smittrafikanter” som åker av 
förbifarten för att ta sig snab-
bare in till stan och vice versa, 
var också stor bland åhörarna. 
Liksom oron för att ökad 
trafik ska kunna leda till att 

Drottningholm ska mista sin 
världsarvsstatus.

– Enligt beräkningarna 
kommer det att bli en tjugo-
procentig minskning av tra-
fiken genom Drottningholm 
eftersom trafikanterna får 
möjlighet att ta andra vägar, 
sa Roland Ekenberg, projekt-
ledare för tunnelarbetet.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Förbifartsplanen är fastställd

På Lovön har förberedelserna påbörjats för att flytta ledningar, dra om 
cykelbanor och anlägga de blivande arbetsplatserna. 

 Foto: Lo Bäcklinder

”Vi är inne i ett 
intensivt skede 
av projektet, 
vilket man kan 
se på Lovön”

FAKTA FÖRBIFART STOCKHOLM

>> Förbifarten kommer gå mellan Kungens kurva och 
Häggvik och beräknas bli 21 kilometer lång. 18 kilometer 
av dessa kommer gå i tunnel.

>> Hastigheten i tunnlarna kommer att variera mellan 
80 och 100 kilometer i timmen beroende på trafikinten-
sitet och partikelhalt i luften.

>> 140 000 fordon beräknas trafikera förbifarten per 
dygn.

>> Det kommer finnas utrymningsvägar var 100 meter 
i tunneln.

>> Leden kommer ha tre filer åt varje håll.

>> 19 miljoner ton bergmaterial kommer borras och 
sprängas bort. Inledningsvis kommer detta material att 
användas som underlag till arbetsplatserna.

>> På Lovön kommer två arbetstunnlar att anläggas 
och från dessa kommer sprängmaterial forslas med 
bandtransporter till två tillfälliga hamnar.

>> Byggtiden beräknas till 10 år.

Barn- och familjeföreställning från 3 år. 
Biljettpris per barn: 60 kr. Vuxna Fri (villig) entré. Mer info se: 

www.olstafolkpark.se eller vår Facebooksida Ölsta Folkpark

30 november kl 14.00

Folkets Hus och Parker presenterar

Ge barnen en musikupplevelse 
de sent ska glomma

www.fhp.nu/familjensvangsson
För barn och familjer (från 3 år)

Familjen 
Svangsson

Albumet ”Familjen Svängsson, tuta och kör!” nominerades till Grammis 2013

Vi behöver fler eldsjälar  
som vill vara med  
och driva vår  
närproducerade politik

Är det du? Välkommen på vårt möte!  

www.opartiet.se - info@opartiet.se - 070 373 17 00

Torsdag 28 november kl 18 
Tappströmsskolans lilla matsal
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STENHAMRA | När belys-
ningen i eljusspåret i 
Stenhamra skulle bytas ut 
upptäckte entreprenören 
att det bodde fladdermöss 
i dem. För att erbjuda 
de bevingade djuren nya 
boplatser satte då kom-
munen upp 25 fladdermus-
holkar.

– Det blir intressant att se om 
de väljer de bostäder som vi 
erbjuder dem, säger Annika 
Hjelm Lindeberg, kommu-
nens utemiljöförvaltare.

Fladdermössen gillar att bo 
i närheten av vattendrag där 
flygfän kläcks. De vill också 
gärna ha lövskog i närheten, 
gamla ihåliga träd och gamla 
hus där de kan bo. 

– På Mälaröarna finns allt 
det där, så det är mycket bra 
för fladdermöss att bo där. 
Jag skulle tro att det finns en 
10 till 12 arter ute hos er, säger 
Jens Rydell, biolog, forskare 
och fladdermuskännare.

Han tycker att kommunens 
initiativ att sätta upp fladder-
musholkar som ersättning 
för de boplatser man tagit 
bort är gott. Det finns dock 
vissa kriterier som holkarna 
och dess placering bör upp-
fylla för att locka till sig flad-
dermöss.

– De ska vara svartmålade 

och ha en öppning som inte 
är mer än en centimeter bred. 
Har de inte det kan fåglar 
slå sig ner och fladdermöss 
gillar inte fåglar. Dessutom 
ska man placera holkarna i 
söderläge och så öppet som 
möjligt för att solen ska kun-
na värma dem, fortsätter Jens 
Rydell.

Att holkarna är tillräckligt 
varma är en grundförutsätt-
ning för att fladdermössen 
ska välja att bli kvar där när 
det är dags för att föda ung-
arna i början av sommaren, 
annars blir det bara en till-
fällig boplats under höst och 
vår.

– Vi har satt upp holkarna 
på belysningsstolparna. På 
motionsspåret som ligger 
inne i skogen är det mörkt 
året om så de får kvällsbelys-
ning, säger Annika Hjelm 
Lindeberg.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fladdermöss får nya hem
EKERÖ | Den 15 november 
infördes skötseldagar med 
datumregler inom Ekerö 
tätort. Nu måste bilförarna 
hålla reda på dagens datum 
när de ska parkera utmed 
vägarna.

Inom Ekerös tätort gäller nu 
att ena sidan av vägarna ska 
hållas fria från parkerade bilar 
mellan den 15 november och 
30 april. Tills skillnad från 
många andra områden gäller 
dock detta endast under ons-
dagar och torsdagar. Regeln är 
att under udda datum får man 
inte parkera på den sida där 
husen har udda nummer och 
vice versa.

– Vi inför det här för att man 
ska kunna ha en rationell och 
kostnadseffektiv väghållning. 
Det gäller både plogning, 
sandupptagning och när man 
ska ta upp löv från gatan, be-
rättar Jonas Hedh, trafikplane-
rare på kommunen.

Till en början kommer 
kommunen att hålla en låg 
profil när det gäller att beivra 
dem som inte följer reglerna.

– Vi kommer inte att böt-
fälla till en början utan istället 
lämna en isskrapa med reg-
lerna på för att göra bilförarna 
uppmärksamma på dem, sä-
ger Jonas Hedh.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Skötseldagar 
på Ekerö

”Det blir intressant 
att se om de väljer 
de bostäder som 
vi erbjuder dem”

Holkarna i Stenhamra är place-
rade på lyktstolparna.

 Foto: Lo Bäcklinder

FAKTA FLADDERMÖSS

>> Fladdermössen parar sig på hösten eller vintern, 
men fördröjer befruktningen till efter vinterdvalan och 
föder sedan sina ungar i början av sommaren.

>> Vill man se fladdermöss ska man leta på vindar, i 
ihåliga träd, under broar, i kyrktorn och i väggar.

>> Fladdermössen använder sig av ekolokalisering - de 
utstöter ljud och lyssnar på ekot för att ta reda på hur 
omgivningen ”ser ut”. Detta kompletterar synen.

>> I Sverige har man påträffat 19 arter fladdermöss.

>> Fladdermöss kan bli upp till 40 år gamla.

Dvärgfladdermusen är den art som oftast hittas i fladdermusholkar och troligtvis finns i eljusspåret i 
Stenhamra.                   Foto: Jens Rydell

Ekerö/Gällstaö
Herredagsvägen 10A

Här har ni en fantastisk utsikt över Mälaren och Ekebyhovsbacken. Påkostad

fastighet med ett av områdets bästa läge! Hög finish på detaljer. Hiss i

fastigheten! Tomten är lättskött och huset har låga driftkostnader.
Utgångspris: 8 300 000 kr Tomt: 890 kvm Yta: 240 + 30 kvm
Visning: sön 1/12 kl 11:45-13:15

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

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

För dig som vill ha 
service och brett 
produktutbud!

Ö

Leverans  
från 

400:-

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 



08-560 240 50
När ni behöver hjälp... ring

DST är det lokala företaget som med egen personal hjälper er med allt från grund till skorsten. Företaget ägs 
och drivs av familjen Dahlqvist som med sin gedigna erfarenhet av entreprenader i kommunen snabbt och 
till rätt kostnad hjälper er med det ni behöver. Vi har det som krävs för att utföra arbeten av hög kvalitet och 
vi är måna om att alltid ha en nära dialog med våra uppdragsgivare.Tack vare kompetent personal ger vi er 
snabbt och korrekt svar vad gäller alla typer av uppdrag. Ring oss på 08-560 240 50

DSTär ett sammansvetsat gäng med bred kompetens och lång erfarenhet. Det behövs för att kunna arbeta 
snabbt och självständigt. Vi är vana att ha ett nära samarbete med våra kunder och har ett stort kontaktnät 
när det gäller konstruktörer, underentreprenörer och leverantörer. Med vår lokala närvaro och fullt utrustade 
servicebilar kan vi även vara på plats vid akuta uppdrag. Ring oss på 08-560 240 50

DST växer hela tiden med förnuft. 
Vi söker därför personal med hög 

Just nu letar vi efter personal 
inom följande områden...

Snickare
Chaufförer
Maskinförare
Anläggningsarbetare

Ring DST på 
08-560 240 50
Besöksadress
Troxhammar Butiksby

  Markarbeten
  Trädgårdsmurar
  Omdräneringar

  Markstensarbeten
  Vatten & avlopp

  Ombyggnad
 Tillbyggnad
 Nyproduktion
 Takrenovering
 Kök & badrum
 Fönster

 Tilläggsisolering
 Mur & puts
 Kakelugnsrenoveringar



18  nyheter | 

SÅNGA SÄBY | För tolfte 
året i rad ägde kommu-
nens företagarseminarium 
Näringslivsdagen rum. 
Närmare 250 företagare 
och företrädare från kom-
munhuset deltog på Sånga 
Säby, där bland annat Årets 
Ekeröföretagare utsågs.

Dagen inleddes med ett par 
timmars mingel bland fö-
retgare i kommunen. Därpå 
samlades alla i Sånga Säbys 
hörsal och kommunstyrel-
sens ordförande Peter Carpe-
lan (M) inledde med att stolt 
konstatera att kommunen 
stigit i SBA (Stockholm Busi-
ness Alliance) ranking av hur 
kommunerna fungerar visavi 
företagarna. Undersökningen 
utförs vartannat år och 51 
kommuner deltar. Man tittar 
bland annat på servicenivån 
vad gäller bygglov, markupp-
låtelse, miljö och brandskydd.

– Vi låg dåligt till för några 
år sedan. 2011 hamnade kom-
munen på plats 39. I år har vi 
hamnat på plats fyra, berät-
tade Peter Carpelan.

Kommunens näringslivs-
chef Stefan Pellén presentera-
de även han en rad intressanta 
siffror. I SKLs (Sveriges kom-
muner och landsting) ranking 
hamnade Ekerö kommun 
också högt upp.

– SKL använder sig av sam-
ma frågor och underlag som 

SBA i samarbete med dem. I 
år deltog 197 kommuner, av 
dessa, hamnade vi på plats 19, 
sa Stefan Pellén.

Före prisutdelningen till 
Årets Ekeröföretagare och 
det för året, nyinstiftade 
priset ”Årets nyföretagare”, 
höll Stefan Einhorn, profes-
sor vid Karolinska Institutet 
och överläkare vid Radium-
hemmet, en föreläsning om 
godhet och klokhet. Åhö-
rarna fick med sig gott om 
visdomsord och inspirerande 
råd, levererade av professor 
Einhorn med en stor dos av 
humor.

MFF Mälaröarnas företaga-
reförening, Handelskamma-
ren Västerort/Ekerö och Fö-
retagarna Sundbyberg/Ekerö 
delade ut det nyinstiftade 
priset ”Årets nyföretagare” 
som tilldelades Åsa Eklund 
Ylipää från Logopedbyrån 
Dynamica AB. (Läs mer om 
Åsa  Ylipää på sidan 20.)

Juryns motivering löd:
”Åsa Ylipää har sett nya 

affärsmöjligheter i Vårdval 
Stockholm. Sedan Vårdvalet 
trädde i kraft har Åsa utveck-
lat en av Sveriges största pri-
vatkliniker med närmare 70 
anställda och ca 20 mottag-
ningar runt om i Stockholm. 
Detta samtidigt som de an-
ställda åtnjuter attraktiva 
anställningsvillkor genom 

en sorts prestationsbaserad 
semestermöjlighet.”

Därefter var det dags att 
utse ”Årets Ekeröföreta-
gare 2013”. Tre företag var 
nominerade: Mälaröarnas 
träningsverk, Mälarö städ-
service och Svegro.

– Duktiga och förtjänst-
fulla företagare i Ekerö 
kommun ska uppmärksam-
mas, det är viktigt. Vinnare 
av ”Årets Ekeröföretagare 
2013 är Svegro AB, sa Stefan 
Pellén och läste upp juryns 
motivering:

”Årets Ekeröföretagare 
2013 har bevisat att en dröm 
kan bli sann och stor.  Från 
en liten trädgårdsodling 
år 1960 till en supermo-
dern miljöcertifierad od-
lingsanläggning i dag på 
över 50,000 kvm och 100 
anställda. Med en tydlig 
affärsidé och en klar mål-
sättning tillsammans med 
engagerad personal har de 
under alla år lyckats med 
nya smaker och utveck-
lat säljande förpackningar 
samt bidragit till spännande 
trender inom matlagning. 
Idag levereras färska sal-
lader, örter och potatis till 
hela svenska folket. Svegro 
AB är en uppskattad och 
viktig arbetsgivare  som satt 
Ekerö kommun på Sverige-
kartan.”

Bröderna Per och Patric 
Norman mottog plakett och 
applåder.

– Det känns underbart att 
stå här på scenen men egentli-
gen hade man velat ha med sig 
hela företaget, sa Patric Nor-
man efter prisutdelningen.

– Nomineringen var helt 
oväntad, det känns fantas-
tiskt, sa Per Norman. Läs mer 
om Svegro på sidan 20.

De två andra nominerade 
företagen mottog varsin bu-
kett och både hade anledning 
att vara stolta. Mälarö städser-
vice har i år för fjärde gången 
i rad, mottagit Dagens indu-
stris ”Gaselldiplom” och Mä-
larö träningsverk var nomine-
rade till Årets Ekeröföretagare 
för andra året i rad.

Före middagen möttes del-
tagarna av ett udda rockband 
med Stefan Pellén och före 
detta oppositionsrådet Ulric 
Andersen (S) på gitarr och 
sång, Sivert Åkerljung, key-
board, tekniska nämndens 
ordförande Adam Reuter-
sköld (M), gitarr och kultur-
chef Lennart Lundblad på 
trummor.

Därefter intogs middag 
och ståuppkomikern Thomas 
Järvheden fick avrunda årets 
näringslivsdag.

             EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Duktiga företagare prisades

Överst: Årets Ekeröföretagare blev Svegro AB. På bilden Per Norman, 
Svegros VD. Mitten: Årets nyföretagare Åsa Ylipää (i mitten) med företa-
get Logopedbyrån Dynamica AB. Nederst: Stefan Pellén, Sivert Åkerljung, 
Adam Reutersköld och Lennart Lundblad underhöll. Även Ulric Andersen 
deltog, ej med i bild dock.                                                                       Ove Westerberg

Receptionist
Ekerö Redovisningsbyrå AB med 15 
anställda på Ekerö  och cirka 500 klienter 
är en av de större redovisningsbyråerna i 
Sverige. 

Vi söker nu en receptionist på heltid.

Lämplig bakgrund är någon ekonomisk 
utbildning. Engelskakunskaper är ett krav. 

Vi kan erbjuda Dig fortbildning och möjlig-
het till avancemang inom företaget. 

Tillträde 1 januari.

Vår arbetsplats är belägen i Ekerö cen-
trum.

Ansökningshandlingar med meritförteck-
ning, löneanspråk och tidigaste tillträdes-
dag skickas till: 
Ekerö Redovisningsbyrå AB, 
Diana Larsson 
Box 2
178 21  EKERÖ

Telefon 560 397 00 eller 
diana.larsson@erb.se. 

Redovisningskonsult
Ekerö Redovisningsbyrå AB med 15 anställ-
da på Ekerö kontoret och cirka 500 klienter 
är en av de större redovisningsbyråerna i 
Sverige. 

Vi söker nu redovisningskonsulter på hel-
tid. Du kommer självständigt att ansvara 
för klientuppdrag med framförallt bokföring, 
bokslut, årsredovisning, deklaration, rappor-
tering och aktiv konsultation.

Lämplig bakgrund är ekonomisk utbildning 
samt några års praktisk erfarenhet av bok-
föring, bokslut och deklarationer. 
Engelskakunskaper är ett krav. 

Vi kan erbjuda Dig fortbildning och möjlighet 
till avancemang inom företaget. Våra med-
arbetare har stor frihet under ansvar med 

del distansarbete. Konsultuppdrag ute hos 
klienter förekommer.

Vår arbetsplats är belägen i Ekerö centrum.

Ansökningshandlingar med meritförteck-
ning, löneanspråk och tidigaste tillträdesdag 
skickas till Ekerö Redovisningsbyrå AB, 
Diana Larsson Box 2, 178 21  EKERÖ. 
Telefon 560 397 00 eller 
diana.larsson@erb.se. 



Bromma Blocks ägs och utvecklas av 

S
W
E

Mer jul. Mindre stök.
Hos oss fi nns hela julen på samma plats: 

Kläderna, snapsen, maten, prylarna och allt annat 
du behöver för att få en riktigt god jul. 

Missa inte vår julkonsert den 13 december kl 18.00. 
Och vill du träff a tomten ska du komma hit 

14 och 15 eller 21 och 22 december.

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

Julöppettider: 16-20 dec 10-21, 21-22 dec 10-20, 
23 dec 10-21, julafton 10-14, juldagen stängt, annandagen 10-18, 

nyårsafton 10-15 och nyårsdagen stängt.
För avvikelser se brommablocks.se



FÄRINGSÖ | Årets Ekerö-
företagare 2013 blev 
Svegro på Färingsö, ett 
företag som för 53 år 
sedan startade i blygsam 
omfattning. Idag omsätter 
de nästan 400 miljoner 
kronor. 

När priset delades ut på 
årets Näringslivsdag på 
Sånga Säby, var det bröder-
na Per och Patric Norman 
som mottog priset. Det var 
deras mamma Ingegerd och 
pappa Thore som startade 
företaget 1960.

– 1958 gick pappa en kurs 
på Sånga Säby. Då var det 
så att man skulle ha av-
slutning med dans, men 
det fanns inga tjejer med i 
kursen. Därför bjöd man in 
tjejer lokalt. Mamma, som 
är uppvuxen på Torslunda 
gård, var en av dem som 
kom. Det var så de träffades 

och vi kan väl säga att det är 
tack vare Sånga Säby som 
vi står på scenen och kan ta 
emot priset, sa Per Norman.

Han är tillsammans med 
sina bröder Peter och Pa-
tric, fjärde generationen på 
Torslunda gård som ligger 
på Färingsö, inte långt från 
Sånga Säby. 

Thore Norman började sitt 
värv tidigt i livet.

– Jag har alltid tyckt om 
att hålla på med affärer. 
Jag började att handla med 
frukt och grönsaker redan 
när jag var 16 år, berättar 
Thore Norman. 

Han kommer från Got-
land och hans far hade jord-
bruk och ett stort intresse 
för trädgårdar.

– Jag praktiserade på som-
rarna när jag var ledig från 
skolan. När jag var 16 år job-
bade jag på Findus och när 

jag var 17 år arbetade jag i 
England på en stor farm och 
även inne på Covent garden 
i London, berättar Thore.

Så kom kursen på Sånga Säby 
och mötet med blivande hus-
trun Ingegerd. Ett par år se-
nare, 1960 började Thore och 
Ingegerd att köpa in grönsa-
ker, överskott från trädgårds-
föreningar i Sverige som de 
sålde på Stockholmsmarkna-
den. De fraktade sina varor i 
en Volvo Duett och verksam-
heten var i liten skala. Till en 
början hette företaget Öst-
svenska trädgårdsprodukter.
– 1972 köpte vi Torslunda 

gård där min hustru är upp-
vuxen. Det var ett vanligt 
jordbruk med kor och grisar. 
Vi gjorde om det till vanlig 
frilansodling, säger Thore.

Från att tidigare ha köpt 
grönsaker från andra odlare, 
började de nu att odla eget. 
Sönerna Per, Peter och Patric 
var tidigt med i arbetet i fa-
miljeföretaget och hjälpte till 
i grönsakslanden. Företaget 
bytte också namn till sitt nu-
varande, Svegro. Varumärket 
byggdes upp, produkterna 
utvecklades och också för-
packningarna. Man närmade 
sig kunderna mer offensivt 
med olika erbjudanden. 

1983 byggdes det första 
växthuset och Svegro kunde 
erbjuda svenskodlad sallad 
året runt.

– Det var helt nytt då. Det 
har varit väldigt intressant 
och roligt att komma på nå-
got nytt, säger Thore. 

Han arbetade också fram 
nya förpackningslösningar 
för att kunna erbjuda konsu-
menterna färska, smakrika 
och närodlade kvalitets-
grönsaker året runt.

Äldste sonen Per började 
efter ekonomistudier att ar-
beta i företaget 1985 och blev 
VD 1988. Tio år senare bör-
jade Patric och blev affärsom-
rådeschef för sallad och örter 
1997. Den tredje brodern Pe-
ter valde kockyrket och som 
matkreatör skapar han idag 
recept från världens alla hörn 
med företagets örter, sallader 
och potatissorter.

Det är inte första gången 
företaget har prisats. 2005 
fick Svegro dagligvarubran-
schens utmärkelse ”Årets 
leverantör” tack vare före-
tagets konsumentfokus och 
utveckling som bidragit till 
allt mer färska örter och sal-

lader i svenska måltider.
I motiveringen till utmär-

kelsen ”Årets Ekeröföreta-
gare 2013” nämns att Svegro 
”har bevisat att en dröm kan 
bli sann och stor”.  

Företaget har verkligen 
vuxit och har idag en od-
lingsyta som uppgår till 50 
000 kvadratmeter och nya 
produktgrupper introduce-
ras. Företaget har närmare 
100 anställda. Cirka 40 pro-
cent av vad som konsumeras 
i Sverige av örter i kruka som 
dill, persilja, gräslök och sal-
lad kommer från Svegro på 
Färingsö.

– Det har varit en trevlig 
utveckling. Sedan har jag 
haft en väldigt duktig hus-
tru. Det är väldigt viktigt att 
ha, avslutar Thore Norman.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nytt pris: Årets nyföretagare 2013

”...har bevisat att 
en dröm kan bli 
sann och stor”

  nyheter | 

EKERÖ | Det nyinstiftade 
priset ”Årets nyföretagare” 
gick i år till logoped Åsa 
Ylipää från Logopedbyrån 
Dynamica AB. Åsa har från 
att ha varit egen konsult, 
byggt upp ett företag med 
cirka 70 anställda och med 
en omsättning runt 25 mil-
joner kronor.

Åsa Ylipää är en mjuk och 
öppen person, med en tyd-
lig målinriktning. Det är inte 
första gången hennes företag 
vinner en utmärkelse, förra 
året fick de Dagens industris 
”Gaselldiplom” för företag 
på uppåtgående.

Åsa Ylipää ville bli läkare 
eller psykolog från början 
och gick naturlinjen. 

– Det var jättesvårt. Jag 
kommer inte från en akade-
misk familj och ingen hem-
ma kunde hjälpa mig. Jag av-
bröt gymnasiet för jag visste 
att jag behövde ha femmor i 
allt för att komma in och jag 
fick fyror och femmor, berät-
tar Åsa.

Hon arbetade med att stä-
da ett par år och sedan läste 
hon på Komvux. Där fick 
hon femmor i alla ämnen. På 
Komvux träffade Åsa också 
en tjej som skulle bli logo-
ped.

– Jag blev nyfiken och satte 
mig in i vad det var. Det var 

som att vara läkare. Man fick 
ställa diagnos, men sedan får 
man också behandla. Man 
är som en läkare som bara är 
inriktad på det jag är mest 
intresserad av, nämligen tal-
språk och kommunikation. 

Åsa kom in på den fyraår-
iga logopedutbildningen och 
vid 27 års ålder var hon klar. 
Då hade hon samtidigt hun-
nit med att vara mamma till 
sina tvillingar som hon fick 
då hon var 21 år.

Hon började att arbeta inom 
barnhabilitering i Botkyrka 
kommun. Där träffade hon 
handikappade barn med 
Downs syndrom, Cp-ska-
dade barn och barn som inte 
kunde andas och svälja mat 
ordentligt. 

– Jag hade ansvar för hund-
ratals barn och flerspråkiga 
barn. Det var hårt jobb från 
morgon till kväll. Jag älskade 
mitt jobb men jag avskydde 
att aldrig räcka till, säger Åsa.

Det fanns några få privata 
logopeder som arbetade med 
barn som var sena i talet, men 
ingen som kunde arbeta med 
handikappade barn. 

– Här fanns ett behov att 
fylla. Jag sa upp mig och er-
bjöd istället mina tjänster 
som konsult. Jag kände att 
det måste gå att göra detta på 
mina villkor. Det blev bättre 

för barnen att jag kom tre 
gånger per termin än att de 
hade en logoped som var ut-
bränd och aldrig hann med 
något.

Året var 1999 då Åsa blev sin 
egen, hon är i och med det 
egentligen inte en nyföreta-
gare. Men priset ”Årets nyfö-
retagare” vann hon eftersom 
hon såg nya affärsmöjligheter 
i Vårdval Stockholm.

Före det hade efterfrågan 
av Åsas konsultarbete blivit 
så stort, att Åsa nu anställde 
Åsa Engström, en kurskam-
rat från logopedutbildningen. 
Företaget fortsatte, sakta men 
säkert att växa. 

– Vi var fyra, fem stycken 
i företaget och vi sålde våra 
tjänster till landstinget med 
de olika habiliteringscentren. 
Vi var de enda som gjorde det, 
berättar Åsa. 

2008 blev det klart att även 
logopedi skulle ingå i Vårdval 
Stockholm. När Åsa hörde 
detta blev det fart.

– Jag tänkte att det är bara 
för mig att öppna tio mottag-
ningar och anställa logopeder. 

Sagt och gjort. Först med-

delade Åsa till sjukhusen där 
det fanns logopedi, att hon 
skulle dra igång sin verksam-
het.

– Det finns två tunga om-
råden, nord och syd. Dit har 
det varit upp till tio månaders 
väntetid. Tänk dig ett barn 
på Ekerö där föräldrarna får 
besked om att barnet är sen i 
talet. De får en remiss till Ro-
senlund inne i stan, dit vän-
tetiden är åtta månader. När 
barnet äntligen får komma 
till specialisten, då får man 
åka långa resor in till stan 
för 30 minuters behandling. 
Man vet inte ens om barnet 
orkar den resan alla gånger. 

Under tiden hade Åsa fått 
två barn till och väntade sitt 
femte. Samtidigt skötte hon 
företaget helt själv. Hennes 
medarbetare sa till henne att 
hon måste ha en medarbetare 
som kunde vara Åsas högra 
hand.

– De kände en tjej, Victoria 
Gejerot. Hon är helt fantas-
tisk. Hon är utbildad lektor 
i grekiska, latin och franska 
och var på väg att utbilda sig 
till rektor. Varför skulle hon 
vilja jobba här som en allt i 
allo tänkte jag.

Men det ville Victoria och 
idag är hon vice VD på före-
taget.

Så drog det igång ordent-

ligt. Under åren 2008 till 2011 
byggde de upp mottagningar, 
allra först Ekerö, Bromma 
och Hallunda. Idag är de en 
av Sveriges största privatkli-
niker med cirka 70 anställda 
och med 22 mottagningar 
runt om i Stockholm. Åsa har 
sett till att de om jobbar hos 
henne får rejält med semester. 

– Om patienterna inte 
kommer får vi inte betalt, 
det är lite utmaningen med 
det systemet som vi har. Per-
sonalen är anställda på kvot 
och ska göra 875 besök på ett 
år. Om de gör 26 besök per 
vecka, då blir de lediga hela 
sommaren och hela julen. De 
får runt tio veckors semester 
att ladda batterierna på.

Hade du kunnat drömma om 
att det skulle bli så här stort?

– Nej, det hade jag inte. Det 
jag ville från början var att få 
göra det jag gjorde, utan att 
ha ångest och ont i magen för 
att jag inte räckte till. Sedan 
ville jag inte göra mina kunder 
besvikna så jag anställde Åsa 
Engström. Sedan ville jag inte 
göra henne besviken och så sa 
jag ”tänk om vi blev tio styck-
en en dag”. Nu är vi många fler 
än så. Väntetiden är jättekort 
hos oss och vi har vuxit mer 
och mer utifrån behoven, av-
slutar Åsa.

EWA LINNROS
ewaw@malaroarnasnyheter.se

Årets Ekeröföretagare 2013

Lennart Lundblad, kulturchef och Stefan Pellén, näringslivschef på var 
sida om bröderna Patric och Per Norman från Svegro vid prisutdel-
ningen på årets Näringslivsdag.                                  Foto: Ove Westerberg

1960 startade Ingegerd och Thore Norman i liten skala företaget som 
först hette Östsvenska trädgårdsprodukter. På bilden är Ingegerd och 
Thore i Holland.                                            Foto: Privat

Svegro odlar och levererar färska sallader, örter och potatis till hela 
Sverige. Svegro har  en supermodern miljöcertifierad odlingsanläggning 
i dag på över 50 000 kvm och 100 anställda.               Foto: Daniela Norman

”Här fanns ett 
behov att fylla. ”

Åsa Ylipää med plaketten ”Årets nyföretagare 2013.           Foto: Ewa Linnros



Välkommen till Drottningholms årliga julmarknad som infaller helgen i andra advent, 7–8 
december kl. 11.00–16.00. Passa också på att besöka Slottet - under marknadsdagarna är 
Slottet öppet för egen rundvandring och julkulejakt för barn – drottning Lovisa Ulrikas apor har 
gömt julpyntet och nu måste vi ha barnens hjälp att leta reda på alla julkulor! 

.  
 
I Drottningholms besökscenter finns, förutom ett trevligt kafé och restaurang, butiken Slotts-
boden där du hittar unika julklappar med anknytning till de kungliga samlingarna.  

För info om Drottningholms Slotts öppettider och aktiviteter, se www.kungahuset.se/drottningholm. 
Info tel: 08-402 62 80. God Jul och Gott Nytt År önskar Drottningholms slottsförvaltning! 
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MÄLARÖARNA | Med 
hjälp av bidrag på nära en 
halv miljon kronor gör nu 
Kulturskolan en storsats-
ning på film bland eleverna 
i kommunens skolor. Elever 
i klass ett och sex får prova 
på att göra professionell 
film och högstadieelever 
får en egen filmfestival.

– Vi har fått ett bidrag från 
Kulturrådet på 360 000 
kronor och ett från barn- 
och utbildningsnämnden 
på 100 000 kronor för att 
kunna genomföra det här 
projektet, berättar Susanna 
Hellberg, teaterpedagog 
och teaterregissör, som ti-
digare vikarierat på Kultur-
skolan och nu är projekt-
anställd för att genomföra 
filmprojektet tillsammans 
med Björn Benbasat, kom-
munens IT-pedagog.

Pengarna från Kulturrådet 
ingår i satsningen ”Skapan-
de skola” som har som syfte 
att integrera kulturell verk-
samhet i skolorna genom 
att ge direkta lönebidrag till 
kulturarbetare.

Den här satsningen inne-
bär att flera årskurser får 
möjlighet att stifta närmare 
bekantskap med filmvärl-
den, både genom eget ar-

bete och genom att titta på 
film.

Under ett par månader 
får hälften av kommunens 
första- och sjätteklassele-
ver ägna sig åt filmskapande 
under tre halvdagar. För 
sjätteklassarna blir det ett 
traditionellt filmskapande, 
där de får använda profes-
sionell filmutrustning och 
även en del specialeffekter. 
De skriver sitt eget manus, 
filmar, skådespelar och re-
digerar filmen i grupper om 
fyra och fyra. 

Förstaklassarna får göra 
något enklare filmer på ett 
sagotema där de använder 
Ipads för filmning och redi-
gering.

Alla elever får dock inte 
chansen att göra film under 
detta år.

– Vi fick bara hälften av de 
pengar vi sökte från Kultur-
rådet, vilket betyder att vi 
jobbar med hälften av elev-

erna i år. Förhoppningsvis 
får vi ett nytt bidrag och kan 
låta den andra hälften vara 
med nästa år, säger Susanna 
Hellgren.

I de sjätteklasser som hun-
nit göra sina filmer redan 
har ”vänskap” varit temat 
som de har utgått från.

– Det är ett bra och brett 
tema som det går att få in i 
alla olika filmgenrer, säger 

Susanna Hellberg.
Som förberedelse för lä-

rarna i de klasser som ska 
vara med i projektet hölls 
en workshop i oktober på 
Unga Klara, där Suzanne 
Osten höll föredrag och lä-
rarna även fick prova på att 
göra egna små filmer.

Finalen på filmprojektet 
blir en minifilmfestival där 
eleverna får visa upp sina 
färdiga filmer för varandra 

på den stora bioduken i Er-
skinesalen.

I januari hålls dessutom 
ännu ett evenemang i fil-
mens tecken för kommu-
nens elever. Även detta 
inom ramen för projektet, 
Då får klass 8 och 9 vara 
med om en tre dagar lång 
filmfestival i Erskinesalen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Filmprojekt för kommunens unga
Första- och sjätteklassare får göra egen film under professionell ledning

I oktober fick de lärare vars klasser blir berörda av filmprojektet själva prova på att göra film under en work-
shop på Unga Klara på Stadsteatern.           Foto: Johan Sömnes

EKERÖ | Några dagar efter 
den omfattande katastro-
fen i Filippinerna togs ett 
snabbt beslut av Kyrkornas 
secondhand om att skicka 
100 000 kronor till arbetet 
med att hjälpa de drabbade 
människorna.

Hälften av pengarna skickas 
genom Svenska kyrkans in-
ternationella arbete och hälf-
ten av pengarna skickas ge-
nom PMU (Pingstmissionens 
utvecklingsarbete).

– Vi är förundrade över att 
så många vill vara med i den 
här verksamheten och glada 
att kunna göra en snabb insats 
när en katastrof inträffar, säger 
Gabriella Wessman, butiks-
chef på Kyrkornas second-
hand.

Bakom butiken står alla kyr-
kor på Ekerö. Den har blivit 
en samlingsplats för mälarö-
borna och många personer 
jobbar varje vecka som volon-
tärer med att ta hand om gåvor 
som lämnats in och att stå i 
butiken. Just nu är det cirka 
75 personer på mejllistan över 
aktiva volontärer. Hundratals 
kunder kommer också varje 
lördag för att handla billigt 
och miljövänligt. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

100 000 till 
Filippinerna

”Det här är ett 
bra och brett 
tema som det går 
att få in i alla 
olika filmgenrer”

Lista dig som kund hos 

Folktandvården Ekerö Centrum  

och boka en undersökning under 

perioden december - februari så 

bjuder vi på en puts och polering  

(värde 375 kr)!

Varmt välkommen!

Folktandvården  
Ekerö 
Tel: 123 152 85

Tegelbruksvägen 1B

atv.ekero@ftv.sll.se

Besök oss på 
julmarknaden i 
Ekerö Centrum
30 november! 

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!  
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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



När man träffar My Blomqvist 
Olsberg, inser man ganska snart 
att frågan ”vad har du gjort”, 
istället borde varit ”vad har du 
inte gjort”. My är artist, förfat-
tare, föreläsare, kreatör och 
entreprenör. Under sina fyrtio 
levnadsår har det inte stått still 
många gånger.

My Blomqvist Olsberg tar emot 
hemma i Älvnäs en regnig och 
kulen septemberdag, men vädret 
glömmer man ganska så fort. My är 
något av ett yrväder men ändå med 
ett skarpt fokus, det gäller att hänga 
med när hon berättar om allt hon 
gjort och gör.

– Jag var nio år gammal när jag fick 
min första framsida i en tidning i 
Ängelholm och elva år när jag gjor-
de mitt första TV- program, berättar 
My.

I barnprogrammet ”På direkten” 
fick hon tjugo minuter själv i direkt-
sändning, där hon sjöng med orkes-
ter och gjorde sketcher.

– Jag var helt orädd. Det är jag nog 
fortfarande, men jag har trots allt 
mer rädsla idag än då.

Det blev mycket TV under åren 
som följde, men skolan gick ändå 
bra. Mamma och pappa uppmunt-
rade både My och hennes syster i allt 
de gjorde. För My var det sånglektio-
ner, danslektioner, elorgel, saxofon 
och gitarrspel. 

När hon var 17 år var hon körsång-
erska och dansare i Carolas come-
backturné ”Fångad av en storm-
vind”. 

– Under gymnasietiden tog jag 
flygbussen efter skolan och flög till 
turnégänget där de befann sig. Så 
spelade jag hela helgen och sedan 
åter till skolan på måndag morgon. 

Trots två helt skilda världar med å 
ena sidan kravallstaket och 26 000 
personer på Gröna Lund och den 
andra, skolbänken i Ängelholm, 
hindrade detta inte My från att gå ut 
med jättefina betyg från gymnasiet.

My visste redan som barn att det var 
sången och artisteriet som var hen-
nes bana och så blev det också. Hon 
har uppträtt med Cirkus Maximum, 
på Wallmans salonger, varit skåde-
spelare i olika sammanhang, gjort 
en rad olika sång- och teaterföre-
ställningar och haft egen show för 
att nämna några av alla meriter. Lis-
tan i hennes CV är betydligt längre.

– Jag arbetade väldigt mycket och 
sedan blev jag också sjuk i utmatt-
ningsdepression för 10 år sedan. Det 
blev en hård läxa och jag hade myck-

et mörka tankar. Men tack vare detta 
har jag nu hittat  balansen. I och med 
att jag har sett mörkret kan jag också 
se ljuset. Då plötsligt kunde jag se 
och höra fåglarna som jag tidigare 
inte lyssnade på och se att himlen är 
blå. Även om det var rent förfärligt 
när jag var sjuk, föddes en eftertänk-
samhet, en tanke och ett djup som 
gör att jag idag kan skapa alla mina 
produkter som de flesta är väldigt 
känslobaserade. Jag har en positiv 
livsinställning, men man måste 
nånstans ha upplevt både ljus och 
mörker för att livet ska bli ”Livet” på 
något vis.

Ur det ville My göra något med 
hjärtat och själen och då blev det en 
stor, tjock mus, Snårpan som säger 
att ”allt man vill, det kan man. Man 
måste bara tro på det”. På vägen 
tillbaka från sjukskrivningen, tur-
nerade hon med Cirkus Maximum 
och spelade då bland annat Snårpan. 
– På turnén träffade jag en tjej som 
hade ett förlag och hon gav ut den 
första boken om Snårpan. Sedan 
startade jag ett eget förlag. Man 
kan lika gärna göra det själv, det går 
snabbare tänkte jag, säger My och 
med sin devis ”allt man vill det kan 
man”, har hon gjort två böcker till 
om Snårpan och sålt 8200 exemplar. 
Snårpan finns även som cd-skivor, 
webbreporter och föreställning.
För några år sedan blev My kontak-
tad av företaget ”Kreativ insikt” 
som frågade om hon ville göra deras 

barn- och ungdomprodukter. Där 
har hon gjort cirka 60 produkter. 
Det är canvastavlor, magneter, af-
fischer och smycken, inspirations-
kort, känslokort med texter och 
meningar, illustrerade av Mikaela 
Nordlund. Produkterna förmedlar 
positiva budskap och blir något av 
ett verktyg för att locka fram det 
bästa i livet för var och en. 

– Jag tror att varje människa har 
en unik kombination av talanger. 
Vi är alla bra på olika saker, säger My 
och fortsätter:

– Jag har en föreläsningsföreställ-
ning som  heter ”Du föddes med 
vingar, nu är det dags att lära sig 
att flyga”. Vissa vet redan från bör-
jan hur de ska vifta med de där små 
vingarna medan andra blommar lite 

senare. Det spelar egentligen ingen 
roll, bara vi vet att vi kan flyga och 
att vi kan göra det högt. Möjlighe-
terna är oändliga.

Tidigare har hon skapat så kallade 
Känslokort för barn. Nu kommer 
också inspirationskort för ungdo-
mar mellan 14-18 år, för att stärka 
självkänslan.

– Det kan vara jobbigt att prata 
om känslor och obehagligt att känna 
vissa av dem, ibland är det svårt att 
veta vad det är man känner. Därför 
har jag skapat känslokorten som 
en hjälp för att stärka både själv-
känsla och trygghet. Jag tycker att 
alla känslor ska finnas, även de så 
kallade negativa. Det finns ju mas-
sor av kraft i till exempel ilska, om 
man använder det på rätt sätt. Men 
går man omkring hela tiden och är  
arg, då mår man skitdåligt och alla 
runt omkring. Avundsjuka, toppen, 
då vet du vad du vill ha. Den enda 
känsla jag inte kunde hitta något po-
sitivt med, det var sur. Där får man 
tänka på vad man sprider ut till alla 
i rummet. Ingen vill vara med en 
om man är sur. Det du utstrålar drar 
du till dig. Strålar du som en sol blir 
du som en magnet som alla vill vara 
nära, men är du en surpuppa, då 
kanske människor i din närhet inte 
vill vara med dig längre.

Sol och glädje sprider My även 
till de äldsta i samhället då hon 
åker runt på äldre- och demensbo-
enden i Stockholms län med sitt 
program”My - en kaka till kaffet”.

– Demenssjuka minns kanske inte 
sin egen son men de minns texten 
till ”Swing it magistern”. Det är en 
otrolig förändring som jag får se när 
jag börjar sjunga, gnistan som tänds 
i ögonen och de är helt plötsligt med. 
En gång kring jul sjöng jag Stilla 
natt. Där satt en gammal dam i rull-
stol och helt plötsligt tändes blicken, 
hon tittade mig rakt in i ögonen och  
börjar sjunga med. Hennes man och 
personalen började gråta, hon hade 
inte sagt ett ljud på flera år. Då kände 
jag att detta måste vi få på film. Mu-
siken gör något med hjärnan, musi-
ken och rörelsen är det sista du tap-
par när du är sjuk i demens, förklarar 
My.

Eftersom hon bestämt sig blev 
självklart den där filmen gjord. ”Det 
var en gång en melodi” är titeln, en 
dokumentär bestående av intervjuer 
med experter och forskare samt mö-
ten med de gamla och Mys musik. 
Filmen har finansierats av Demens-
förbundet och släpptes i september 
på internationella Alzeimerdagen. 

I dagsläget visas den  för personal 
inom äldrevården men TV finns med 
i tanken och bestämmer sig My för 
det, blir det säkert så.

– Jag genomför i princip alltid mina 
projekt. Jag är en slags kombination 
av konstnär och administrativ hjärna 
och är bra på att fokusera, säger My 
och lägger till:

– ”Skit-i-det-principen” är min 
egen lilla princip. Att få pirr i magen 
är bra om man vill flyga högt. Man 
ska följa det som är roligt och det man 
ser fram emot.

Hon hinner också med att under-
hålla på hemmaplan och till jul har 
hon en julshow på Ekebyhovs slott 

föralla julbordsgäster. Finns det nå-
got utrymme för rast och ro? Jodå, 
hennes oas är hemmet i Älvnäs dit 
hon och maken Björn som för öv-
rigt är en av medlemmarna i Bagge-
kören, flyttade för två år sedan.

– Jag älskar Ekerö och Älvnäs och 
så har jag en fantastisk man. Jag har 
tagit högsta vinsten i livet. Han är 
det bästa jag vet. Det enda jag vill är 
att vara med honom hela tiden, men 
så måste han jobba på dagen så då 
jobbar jag också, avslutar My.    

                          
                                          
                            EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Ett yrväder fullt av energi och värme
24  profilen | 

På ”De gamlas dag” vid Ekebyhovs slott i augusti, uppträdde My för Drottningen och 
kommunens äldre medborgare. På bilden ses Willy Johansson som satt i publiken och 
som förärades med att delta i Mys clownssångsnummer.             Foto: Ewa Linnros 

My Blomqvist Olsberg har skapat ett stort antal kreativa inspirationsprodukter. Hennes 
huvudyrke är dock sångerska och artist.                                          Foto: Ewa Linnros 

Namn My Blomqvist Olsberg
Bor Älvnäs
Gör Artist, författare, kreativ inspiratör
Favoritställe på Mälaröarna Hemmet i Älvnäs
Oanad talang Spruta eld
Vill påverka Att ingen röstar på Sverigedemokraterna. Mina vänner är 
tjocka, smala, bögar, flator, adopterade, utlänningar och jag älskar dem 
allihopa. 

”Att få pirr i magen 
är bra om man vill 
flyga högt.”

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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare
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Under trettio år har förening-
en Färingsö humbuggs hjälpt 
till att sprida dansens välgö-
rande effekter bland mälarö-
borna. Läkning av kropp och 
själ, motion samt ren och skär 
glädje, är bara några av de 
positiva följder som dansen 
ger.

Platsen är stora salen i Ölsta Fol-
kets park och tiden kvart i sju en 
kulen söndagskväll i oktober. 
En lätt doft av gympasal möter i 
dubbeldörrarna, men den mörka 
höstkvällen håller sig utanför 
fönstret och härinne är det ljust 
och varmt. Ett tjugotal personer 
far runt i salen med ”hoppsa-
steg” ackompanjerade av taktfast 
musik och kursledaren Eva Sol-
hälls muntra tillrop.

– Fem, sex, sju, ått, räknar hon 
högt och klappar i händerna.

Sedan hon kom in i föreningen 
i slutet av 90-talet har hon gått 
mängder av utbildningar och är 
idag en erfaren danslärare.

De olika dansövningarna avlö-
ser varandra och graden av lätthet 
i turerna varierar från deltagare 

till deltagare, även om alla verkar 
vara väl insatta i vad buggen går 
ut på. Dansglädjen går inte att ta 
miste på.

– Dansen har en läkande förmåga 
och gör människor glada. Men det 
finns också många andra positiva 
aspekter. Både den sociala delen, 
att träffa dina vänner eller till och 
med en partner, men dansen ut-
gör också en stor, central del av 
vårt kulturarv. Vi har dansat på 
våra logar, i samband med skör-
den, på fester och i många andra 
situationer i alla tider, förklarar 
Eva Solhäll.

Hon berättar om de välgörande 
ämnen som frigörs i kroppen när 
man dansar, men konstaterar ock-
så att man definitivt inte ska un-
derskatta dansens betydelse som 

motion genom den lågintensiva 
träning som den ger.

Samspelet mellan paren i salen 
visar sig tydligt genom den in-
tensiva kontakten och ”följarnas” 
nästintill magiska förmågan att 
följa ”förarna”. I en övning håller 
de dansande paren handflatorna 
intill varandra, utan att nudda och 
övar på att föra och följa bara ge-
nom ögonkontakt och händernas 
värme.

I trettio år har nu Färingsö hum-
buggs varit föreningen där dans-
glada mälaröbor kan träffa lika-
sinnade.

– De första stadgarna är från 
hösten 1983. Från början var det 
några föräldrar med dansintres-
serade barn som samlades i Fären-
tuna skola och dansade, berättar 
Eva Solhäll.

Träningarna flyttade ganska 
snart till Ölsta Folkets hus och 
så småningom till Skå skola. För-
eningen anslöt sig till Svenska 
danssportsförbundet och föräld-
rarna utbildade sig till ledare och 
tränade sina barn.

– Vi brukar säga att det var ett 
gäng unga punkare som träffades 

och buggade, säger Eva Solhäll 
och skrattar.

Hon berättar om ett gäng tuffa 
tonåringar som blev duktiga dan-
sare och började tävla. Vissa nåd-
de till och med upp till SM-klass. 
Tävlingseran pågick ända till 1998 
då sista tävlingen som dansare från 
Färingsö humbuggs deltog i, ägde 
rum på Färingsö. Ungdoms- och 
tävlingsverksamheten tunnades 
ut, men fortfarande är föreningen 
medlem i Svenska danssportsför-
bundet om någon medlem skulle 
känna lust att börja tävlingsdansa.

– Idag är Färingsö humbuggs 
främst en förening för motions- 
och socialdans som har ungefär 
hundra medlemmar. Vi ordnar 
flera intensivkurser varje termin 
och har öppna danser på onsda-

gar, då alla medlemmar är väl-
komna att dansa.

Under kurserna byter man part-
ner efter varje dans, för att få pröva 
på att dansa med fler och på så sätt 
även lära sig mer. Andelen män 
jämfört med kvinnor har föränd-
rats många gånger under åren, men 
just nu är männen fler än kvinnor-
na och det finns både gifta par och 
singlar bland medlemmarna.

De mer erfarna dansarna stannar 
kvar i salen när de som nyss bör-
jat bugga tar av sig dansskorna för 
att bege sig hemåt i mörkret. De 
två kurserna överlappar varandra 
i mötet mellan grupperna och lär 
sig på så sätt även av varandra. 
Även om många befinner sig på 
olika kunskapsnivåer i sitt dan-
sande är de gemensamma näm-
narna fler än de som skiljer.

– Vi brukar också åka ut på dans-
ställen tillsammans ett par gånger 
per termin och vi brukar ta in en 
lärare i foxtrot någon gång för att 
vi även ska få prova på lite annan 
dans, avslutar Eva Solhäll.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Jubileum för ”humbuggs”
När Färingsö humbuggs firade trettioårsjubileum med fest i Ölsta Folkets hus fanns 68 sittande gäster på plats. Många fler dök upp till 
själva dansen efteråt.                                  Foto: Gunilla Andreasson

”Dansen har en läkande 
förmåga och gör män-
niskor glada, men det 
finns också många 
andra positiva aspekter”

”Idag är det främst en 
förening för motions- 
och socialdans som 
har ungefär hundra 
medlemmar”

I vissa dansövningar vidrör inte ens de dansande varandra utan övar upp sin 
följsamhet på annat sätt.                    Foto: Lo Bäcklinder
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ALLTID FRI HEMLEVERANS 
NÄR DU KÖPER GOLV!

www.coloramaekero.se

Vi har Söndagsöppet kl 10-14

Trägolv Ek 3-stav 
14 mm, mattlackat
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”Ansiktslyft utan kniv”
Ge dig själv en tidig julklapp
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ReFine-behandling och 
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nu 950 kr, ord pris 1295
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Hotstonemassage 60 min 500 kr
IPL Bikini + Axill 1200 kr
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Vi bjuder alltid 
på kaffe!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

65 år=65 %

35 år=35 %

25 år=25 %

Ja, ju äldre du är, desto billigare blir dina nya glasögon!
Åldersrabatt på bågen!

VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Utföres av legitimerad optiker. Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc.). Gäller t.o.m. 2013-12-31

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

290 KRONOR

Åldersrabatten gäller på bågen vid 
köp av kompletta glasögon och på 
merparten av bågsortimentet t.o.m. 
2013-12-14. Kan kombineras med 
värdechecken men ej med andra 
erbjudanden.

Endagslinser, till ett pris jämförbart med månadslinser.*

*Erbjudandet gäller vid köp av 6 mån. förbrukning av DAILIES® AquaComfort Plus®. Prisjämförelsen baseras på en genomsnittlig kostnad 

för månadslinser och linsvätska. Gäller t.o.m. 2014-01-15. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

DAILIES® AquaComfort Plus®

 - En mjuk endagslins som ger utmärkt komfort från morgon till sen kväll.

*Vårt kampanjpris: 1590:- Pris i största nätbutiken: 2228:- Du sparar 638:-

SPARA
638:-

Använder du glasögon? 
Välj frihet, välj progressiva linser!

De multifokala kontaktlinserna AIR OPTIX® AQUA 

är lösningen. Inte övertygad? Det kommer du att 

vara när du har provat de multifokala AIR OPTIX® 

AQUA! Tack vare precisionstekniken kan dina ögon 

smidigt och enkelt växla mellan de olika styrkorna 

som alltid ger klar och tydlig syn från alla avstånd 

– allt i en och samma lins!

Tag med den här kupongen till någon av 

våra butiker, så får du prova linserna helt 

kostnadsfritt* under en månad. Gäller t.o.m. 

2014-01-15. Kan ej kombineras med andra 

erbjudanden eller rabatter. *Arvode för lin-

stillpassning tillkommer.

Prova en månad GRATIS
VÄRDEKUPONG

Ja ju äällldddrre dddu ääär dddeessttoo billigare blir dina nya glasögon!

Åldersrabatt på bågen!
Ja, ju äldre du är, desto billigare blir dina nya glasögon!

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

 

Ateljéhusen i Stenhamra 
De mest kreativa lokalerna på Ekerö

I Ateljéhusen på Ekerö är en grupp företag från 
hälsobranschen samlade under konceptet Stärk dig. 
78 kvm ledigt från nyår! Vi välkomnar företag med 
liknande inriktning – hör av er!

smedsudden
KONCEPTHUS FÖR SMÅFÖRETAGARE

välkomnar företag med
er!

www.smedsudden.se 070-733 50 95

ATELJÉHUSEN I  STENHAMRA 

– de mest kreativa lokalerna på Ekerö –

Bästa  
julpriserna 
på  LPG!

Djup bindvävsmassage

Stenhamra

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

Stenhamra 
Centrum 

och 
Ateljéhusen

Välkommna till oss i 
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EKERÖ | Mathilda Edman 
från Ekerö kom på tredje 
plats i regionstävlingen 
i discodans i Enköping 
i guldklassen. Med det 
resultatet tog hon sig upp 
i starklass.

Mathilda Edman är född 
1997. Hon började tävla i 
discodans för två år sedan 
och har under dessa år gått 
med raketfart genom klas-
serna och har nu tagit sig 

ända upp till starklass. Ma-
thildas mål är att fortsätta 
upp till högsta klassen ”su-
perstar” och att få möjlighet 
att kvalificera sig till EM.

Målet närmast nästa år är 
SM i Västerås där hon satsar 
på en topplats. De senaste 
två årens SM har gett en 4:e 
plats och en 12:e plats.

Mathilda Edman dan-
sar för Kindahls dansskola 
i Vällingby där hon tränar 

fem dagar i veckan. Utöver 
detta tränar hon fys med 
Ekerö TK en gång i veckan. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ny skiva med Paula 
ÖLSTA | Den 30 november 
visas den tredje och sista 
barn- och familjeföre-
ställningen i Ölsta folkets 
hus. Då får publiken möta 
Familjen Svängsson.

”Familjen Svängsson på 
Sverigeturné” heter fö-
reställningen. Det är den 
grammisnominerade Fa-
miljen Svängsson som ger 
barnen en musikupplevelse 
de sent ska glömma. 

Publiken möter familjen 
Svängsson i deras mysiga 
musikaffär. ”Farsan” står 
i kassan och spelar på sin 
kontrabas. Pappa Börje skö-
ter lagret, fast spelar hellre 
på sina trummor. Storebror 
Adde ansvarar för key-
boardavdelningen, men sit-
ter helst bakom den stora 
svarta flygeln. Lillasyrran 
Lisa chefar och charmar 
kunderna och sjunger så 
det svänger i hela butiken. 

Föreställningen är ett musi-
kaliskt äventyr för familjer 
och barn från tre år. Grup-
pen ”Jazzmys” framför 
egenkomponerad musik. 
Texterna är lekfulla, humo-
ristiska, allvarliga, kloka, 
direkta, och lättillgängliga 
för barnen. Nu får äntligen 
den mest kräsna publiken, 

de största finsmakarna och 
förstå-sig-påarna, nämli-
gen barnen, en musikupp-
levelse de sent kommer att 
glömma. 

Gruppen består av Ninni 
Bautista – sång, klockspel 
och melodika, Andreas 
Landegren – piano, drag-
spel och sång, Isak Anders-
son – trummor och sång 
och Josef Kallerdahl – kon-
trabas och sång.

Familjen Svängssons 
senaste album, ”Familjen 
Svängsson, tuta och kör!”, 
är nominerat till Grammis 
2013.

Under hösten har samman-
lagt tre barnteaterföreställ-
ningar visats på Ölsta fol-
kets hus.

– I dagsläget är inga barn-
föreställningar bokade för 
våren. Vi kommer att åka 
till Umeå i slutet av janu-
ari för att ta del av utbudet 
2014. Vi vill gärna ha barn-
föreställningar året om, 
men budgeten räcker inte 
till, berättar Katrin Friberg, 
ordförande i Ölsta folkets 
hus.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se  

Musikaliskt äventyr 
för familjer och barn 

Mathilda Edman från Ekerö har 
avancerat snabbt inom disco-
danstävlingar.     
                                    Foto: Cecilia Edman

Mathilda gör dansframgångar med raketfart

GÄLLSTAÖ | Sångerskan 
Paula Lobos, Gällstaö, har 
haft fullt upp med sina 
femmånaders tvillingpoj-
kar senaste tiden, men nu 
har hon släppt en ny skiva. 

– För ett år sedan blev jag 
djupt berörd av unga Ma-
lala Yousafzai och bestämde 
mig för att skriva en låt in-
spirerad av henne. Det blev 
”The Meaning of Love”. Av 
olika anledningar släpptes 
den inte då, utan har legat i 
mitt iTunes bibliotek nästan 
ett år, berättar Paula Lobos.

Den 22 oktober släppte 
hon låten fri för nerladdning 
på Soundcloud och hon har 
fått väldigt fin respons. 

– Jag kände att den här lå-
ten är alldeles för bra och 
viktig för att aldrig höras. 
Förtrycket mot flickor och 

kvinnor i många delar av 
världen är så vansinnig. 
Svårt att förstå att man kan 
känna sig så hotad av en ung 

flickas åsikter att man mås-
te försöka ta livet av henne, 
säger Paula.

16-åriga Malala Yousafzai, 
överlevde mirakulöst ef-
ter att ha blivit skjuten av 
talibaner på väg hem från 
skolan 2012. Hon sköts på 
grund av sin kamp för flick-
ors rätt till utbildning.

”The  Meaning  of  Love”  
är ett samarbete mellan 
Paula Lobos och den ryske  
dj:n och producenten Ezzy 
Safaris. Låten har även 
släppts på iTunes och andra 
digitala portaler.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Paula Lobos nya skiva släpptes i oktober.                               Foto: Ladybug Records

TILLÄGGSISOLERA din vind med ICELLS 
miljövänliga och effektiva cellulosaisolering

Under november till mars lämnar vi 

10 % rabatt 
Isolerar även vägg, golv, vind och snedtak vid renovering och nyproduktion
För information och offert ring 070-444 31 96, Stellan Jordell, Färentuna 

Sänk dina energikostnader!

Från den 27 januari till 16 februari ska du göra skolval till förskoleklass 
och år 6 på webben.
Under januari och februari är ni välkomna till de informationsträffar som 
respektive skola håller om sin verksamhet.

Information om skolvalet har skickats till berörda vårdnadshavare under 
vecka 47. Om du inte har fått informationen, kontakta nämndkontoret 
barn och utbildning eller titta på hemsidan 
www.ekero.se/skolval2014

Nu är det dags för skolval 2014

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!

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



LÄTT ATT PARKERA!
Ö P P E T T I D E R :
Vardag: 0 8 - 2 1
Lör-, Sön-, Helgdag 1 0 - 1 6
A D R E S S : Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA
T E L E F O N : 0 8 - 3 6  2 6  7 0
www.vasterortdjursjukhus.se  · www.evidensia.se

TIPSPROMENAD

Lördag 30 nov. kl. 11-15

TANDBORSTNING
Vi demonstrerar hur tandborsning 
på katt går till kl 11.00 och 15.00

VÄSTERORT 
DJURSJUKHUS

– Vi bjuder på glögg och lussekatter!

GRATIS DROP IN 
TANDKONTROLL
för din katt mellan
klockan 11 och 13

25% RABATT
PÅ KATTFODER

(max 1 st påse torrfoder/

platta våtfoder per hushåll)

EVERCLEAN KATTSAND

Vid köp av kattmat 

får du 6 kg Everclean kattsand 

utan extra kostnad 

(endast ett erbjudande per hushåll)
EKERÖ / HUMMELVRETSVÄGEN 10

UTBYGGT GAVELLÄGE, 
5 RUM OCH KÖK, EGET 
GARAGE VID HUSET
Accepterat pris: 2 795 000 kr 
Boarea: 121 kvm + ca 24 kvm garage/
förråd. / Nyare fräscht kök, bastu, omlagt 
yttertak, soligt s/v läge. Insynsskyddad 
solig atriumgård, ”stor” tomt med fritt, 
lugnt och centralt läge nära bad, skolor, 
buss och strövområden. Besiktigat och 
försäkrat mot dolda fel
Mäklare: Johan Siönäs 070-810 12 24

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

MÄKLARHUSET I TOPP SEDAN MÄTNINGARNA STARTADE



Ett 20-tal porträtt av hundar med sin hemvist på Mälaröarna ställs ut på 
Kanalgalleriet i Ekerö centrum i december månad.    Foto: Hans Holmqvist

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Pepparkakshustävling. 
Anmälan enskild eller lag 
senast 2/12. Pepparkakshu-
sen lämnas in på slottet den 
2/12 kl 14-16 och ställs sedan 
ut för allmänheten i galleriet 
3-20/12. Besökarna röstar. 
Vinnaren koras i Wrangelska 
salen 20/12 
kl 16.

Hantverksstallet
Julutställning fr.o.m. 22/12. 
Öppet tor-sön kl 11-16, fr.o.m. 
1/12 tis-sön. Jungfrusunds 
marina.

Fotoutställning
”Hundporträtt från Ekerö” 
– foto på canvas av Hans 
Holmqvist. Vernissage 8/12 
kl 13-16. Öppet: tis-tor kl 
15-18, lör-sön kl 12-16, mån 
22/12 (sista dagen) kl 12-17 
för hämtning av köpta tavlor. 
Öppet också efter överens-
kommelse. Kanalgalleriet, 
Ekerö C.

Utställning
Pia Isaksson – olje- och ak-
varellmålningar. T.o.m. 18/12, 
mån-tor kl 8-17, väntrummet 
på tandläkaremottagningen 
Profydent, Ekebyhovsvägen 1 
(vid brandstationen).

EVENEMANG

Bio
27/11 kl 19: ”The hunger 
games – catching fire”, fr. 11 

år. Ekerö bio, Erskinesalen, 
Ekerö C.

Årets fågelbilder 
Ta med 10-15 bilder från året 
som gått på öarna på en 
sticka och visa. Resultatet 
av årets fiskgjuseinventering 
som Jan Sondell ansvarat 
för i Sveriges ornitologiska 
förenings regi. 28/11 kl 19, 
Ekuddens föreningslokal 
Ekuddsvägen 12, på baksidan. 
(P-platser vid Ekebyhovskyr-
kan). Arr: Mälaröarnas 
ornitologiska förening. 

Årets bilder
Mälaröarnas naturskyddsför-
ening visar egna och andras 
bilder från upplevelser under 
året. Ta med de egna bästa 
bilderna från 2013. 28/11 kl 
19-22, Ekebyhovs slott. Arr: 
Mälaröarnas naturskyddsför-
ening. 

Julmarknad
Lotterier, chokladhjul, försälj-
ning av julsaker, hantverk, 
korv, alkoholfri glögg och akti-
viteter som ”Pop-on-fire” och 
träffa tomten. 30/11 och 1/12 
kl 11-16, Coop Stenhamra. 
Samarr: Färingsö sjöscout-
kår, Coop Stenhamra, Lions.

Jul-loppis-marknad
Alla välkomna att vara med 
och hålla marknad. 30/11 och 
1/12 kl 12-16, Gamla huset 
butik och kafé, Åkerstigen 93.

Barnteater
” Familjen Svängsson – Tuta 

och kör ”, en barn- och 
familjeföreställning från 3 år. 
Entré 60kr/barn, vuxen (fri) 
villig entré. 30/11 kl 14-16, 
Ölsta folkets hus, Solbergav. 
1, Färentuna. 
Arr: Ölsta folkets hus. 

Julmarknad
Ett flertal av Ekerö hant-
verkare är på plats, tomten 
kommer med säcken full med 
julklappar till alla barn, glögg 
bjuds, ponnyridning kl 12-14, 
julmusik och mycket mer. 
30/11 kl 10-15, Ekerö C.

Ekebyhovs slott
30/11 kl 14: Ekerökören 
sjunger in julen. 1/12: Hant-
verksjulmarknad, kl 12-16. Ka-
féansvariga: Ekerö-Färingsö 
Röda korskrets. 5 och 19/12 
kl 18: julbord och musikun-
derhållning av My Blomqvist 
Olsberg.

Julmarknad
30/11 och 1/12 kl 12-16 i 
gamla skolan vid Hilleshög 
kyrka.

Julmarknad
Tombola, glögg, levande 
musik och marknad. 1/12 kl 
11-17, Skå festplats. Samarr: 
kulturföreningen Schakalen, 
Skå IK och bygdegård.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 28 november)

             FORTS PÅ SIDAN 40

Annorlunda porträtt ställs ut

3   På G  |    | Kultur 

EKERÖ | ”Hundporträtt 
från Ekerö” , så heter en 
annorlunda fotoutställning 
som visas under december 
månad på Kanalgalleriet i 
Ekerö centrum. 

Fotografen Hans Holm-
qvist ställer ut ett 20-tal 
foton, tagna 2013 på hun-
dar med hemvist på Mälar-
öarna. Bilderna är tryckta 
på canvas och monterade på 
spännram. Hans Holmqvist 
uttrycker sig på följande vis 
om utställningen:

”Utställningen speglar 
hur vi ser på våra hundar 
och hur de ser på oss. Vi kan 
också förundras över mång-
fald och variation. Tekni-
ken ger här ögonblicksbil-
der som ibland fångar det 
vi inte ser med ögat. Por-
trätten kan komplettera vår 
bild och förståelse av för-
hållanden mellan männis-
kan och ”människans bästa 
vän” – hunden.”                    

                          

EKEBYHOV | I år blir det pepparkakshustäv-
ling på Ekebyhovs slott. 

Gammal som ung är välkommen att delta. 
Det går bra att anmäla sig antingen själv eller 
som ett lag. Detta gör man på slottets hem-
sida. 

– Alla är välkomna att delta. Vi hoppas att 
hela Mälaröarna kommer att vara med, säger 
Agneta Asp, enhetschef på Ekebyhovs slott.

Pepparkakshusen kommer att ställas ut för 
allmänheten i slottets galleri mellan den 3 
och den 20 december och det är besökarna 
som röstar fram bidragen. Vinnaren koras i 
Wrangelska salen den 20 december.

– Vi har inte bestämt ännu vad man vin-
ner, men priser blir det, säger Agneta Asp.

Pepparkakshusen lämnas in den 2 decem-
ber på slottet. 

                                                                                     

Tävling i pepparkakshusbygge på slottet

  

100 % 

 Mälaröarna

MÄLARÖARNAS

Om våra öar till 100 %!

MÄLARÖARNAS NYHETER 

– gjord för mälaröbor, av mälaröbor, på Mälaröarna

Etabl: 1949



 Tyvärr blev vår adress fel på baksidan av 

Min Magiska Värld
Det ska naturligtvis vara Mälarö Torg 3 och inget annat 

Har du inte fått 
någon katalog?
Kom in och hämta 
en hos oss!

Byggentreprenör

www.yabygg.se www.ebece.se

Nu har vi påbörjat sista etappen av Ekebyhov Business Center!
Gör som allt fler mälaröbor  –  sluta köa in till stan, hyr kontor på Ekerö!

Moderna nyproducerade kontorslokaler med karaktär, ljusa och rymliga ytor

Kontor med flexibla ytor på 72 kvm, 90 kvm i ett plan alt verksamhetslokaler i tvåvåningslösning à 72 kvm alt 90 kvm 
per plan med inlastningsport i bottenplan. 

Lokalerna på Bryggavägen 110 har moderna ytskikt, värme/kyla samt fiberanslutning.
Beräknad inflyttning 1/7 2014.

Ring eller e-posta för ytterligare information: Stefan Stjernberg 08-560 308 12, e-post: stefan@yabygg.se

EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ   –   Bryggavägen 110, 178 22 EKERÖ



  50 år sedan |    

50 ÅR SEDAN | Getförbud i 
bostadshus, teatermuntrationer 
och en kvarn som blir sommar-
bostad är några av de axplock 
ur Mälarölivet som Mälaröarnas 
nyheter lyfter fram i november 
1963.  En matsedel full av hus-
manskost får också plats.

I samband med att Ekerö kom-
munfullmäktige antar indelning-
en av kommunen i nio ”hälso-
vårdstätorter” införs också många 
nya hälsovårdsregler. En av dessa 
går ut på att man inte längre får 
hålla häst, kreatur, getter, svin 
eller höns i ”byggnad som nyttjas 
till bostad”. Inte heller får man ha 
nötkreatur, får, getter, svin, päls-
djur eller fjäderfän överhuvudta-
get i dessa områden om man inte 
har en jordbruksfastighet.

För hotell och pensionat gäl-
ler att boningsrum ska vädras 
minst en gång varje dag samt att 
rent sänglinne ska tillhandahål-
las varje gäst minst en gång var 
fjortonde dag.

Barberare får också hårdare 
hälsovårdsregler och ska efter 
införandet av nya regler se till att 
kam, borste, rakkniv och sax ska 
rengöras inför varje ny kund.

I Färentuna Folkets hus bjuder 
Kamratgillet Kedjan på folkdans 
och ”teatermuntrationer” i höst-
rusket. Klas Rolans ”utmärkta 
trio” står för gammaldansen och 

ett axplock ur tidigare framförda 
revyer. Åskådarna får också se 
hur det kan gå till på restaurang 
eller när man besöker rakstugan. 
Kvällens höjdpunkt blir en scen 
från en tågresa vid sekelskiftet, 
presenterad av Bitte Morling och 
Teddy Westergreen.

Två skjuttävlingar äger också 
rum i november 1963. Den ena 
arrangeras av Helge och John 
Gustafsson, Magnus Tillman 
och Uno Nyh för Ekerö-Munsö 
skyttegille och beskrivs som en 
”mycket lyckad skjutning, särskilt 
som prissamlingen räckte för att 
så gott som alla skulle få något vid 
utdelningen”. Även Lovö skyt-
tegilles traditionella ”Gåsablot” 
blir lyckad och samlar detta år 
närmare 200 skyttar.

Till Mälaröarnas mest originel-
la sommarbostad utses den gamla 
kvarn som filmchefen Sixten 
Lund och hans familj inrett vid 
Eldgarn på Svartsjölandet. ”Till 
det yttre är byggnaden mycket 
pietetsfullt restaurerad och det 
enda som avslöjar att den används 
som bostad är en TV-antenn” 
skriver Mälaröarnas nyheter. Herr 
Lund, som är chef för film-, ra-
dio- och TV-sektionen i Svenska 
telegrambyrån, råkade för ett 
par år sedan åka förbi den gamla 
möllan av en slump och försökte 
köpa den. 

Han fick dock nej av Domän-

verket som äger gården som 
kvarnen hör till, men efter ett 
förslag om renovering fick han 
tillstånd att hyra den för 100 
kronor per år. Nu har kvarnens 
tre våningar förvandlats till ”tre 
trevliga, originella sommarrum” 
till en kostnad av uppskattnings-
vis 10 000 kronor. Moderniteter 
saknas inte och familjen Lund har 
dragit in såväl vatten och avlopp 
som elström. 

Mälaröarnars barn serveras rejäla 
måltider i sina skolmatsalar. Stekt 
strömming med potatismos, 
pepparrotskött med potatis, sylta 
och kalops är några av rätterna på 
menyn. På lördagarna är det dock 
oftast något lättare skaffning så-
som saftsoppa eller blåbärssoppa 
med smörgås.

På Kunsta gård på Adelsö 
plockar 15 deltagare i ”Operation 
dagsverke” potatis och skänker 
en hel dagsförtjänst på cirka 500 
kronor till ett utlandsprojekt i 
Etiopien. Potatisplockarna som 
kommer från Svartsjölandets, 
Adelsös och Stockholmsstuden-
ternas CUF-avdelningar skötte 
sig ”högst förträffligt” enligt 
riksombudsman Rolf Örjes som 
inspekterar operationen per flyg.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Getförbud och ovanligt sommarboende

Filmchefen Sixten Lund, sonen Stephan och sondottern Cecilia njuter sommarens 
friska Mälarbrisar på bryggan vid sin unika sommarbostad. 

FRIDA PÅ NYKROG 

               

              
Vi har inspirerats av traditioner från norr till 
söder, och skapat ett fantastiskt julbord i vårt 
mysiga 1600-tals torp. Ni är varmt välkomna 
till oss för att njuta av vårt julbord  
                        start 1:a advent  
                Pris 485 kr/person 
     Boka bord på telefon: 08-560 330 25 

                              www.nykrog.se 

Familjen Nilsson & Lau hälsar Er hjärtligt välkomna!
Rastaholms Värdshus 178 90 EKERÖ 08-560 230 70

För mer info gå in på www.rastaholm.se

RASTAHOLMS  
VÄRDSHUS

Julbordet
Fira in julen hos oss!

Julbord start 1/12 
Öppet fredag 17-21 , lördag 12-16 samt 17-21, 

söndag 12-16
Öppet även övriga vardagar för bokningar 

över 20 personer

 

Julbordspaket
Förläng din Mälarvistelse på Rastaholm 

sängar, handduk, härligt julbord 

795 kr/person

 Välkommen till 

 Jul                              bordet



Kontor   Konferens    
Guidade familjevisningar  

Föredrag  (bl.a. om julpyntets historia) av Göran Alm, konstkritiker 
och f.d. chef för Bernadottebiblioteket och Stina Odlinder Haubo  

Jultomte 
 Utlottningar 

 Helt Barockt sjunger Christmas Carols  
Annorlunda och personliga julklappar till försäljning i vår slottsbod  

 
Allt detta i den hänförande miljön på Svartsjö Slott bäddar för en 

skön uppladdning inför julen.       

 
Ps. ni  har väl inte missat att vi serverar julbord på slottet till . Se vår hemsida 

för mer information.  

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

x<hh

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!



34  sporten | 

JUDO | Ekerö budoklubb 
hade prova-på-judo under 
höstlovet i Färentunaskolan 
och Sundbyskolan. Det kom 
sammanlagt ett femtiotal 
personer och prövade på.

Hur många tränar judo hos 
er idag, Matthias Johnson, 
judoinstruktör i Ekerö 
budo?
– I dagsläget är det ett 160-tal 
som tränar, mer eller mindre, 
regelbundet hos oss, vilket vi 
tycker är riktigt roligt.

Hur länge har klubben 
funnits?
– Klubben startade som en ju-

jutsuklubb januari 1989 och 
då hette vi Ekerö ju-jutsu. 
1994 bytte klubben namn 
till Ekerö budoklubb, efter-
som vi bytte inriktning till 
judo för barn och goshindo 
för vuxna. Till våren 2013 
delades klubben i två där 
Ekerö budoklubb behöll ju-
doverksamheten och den 
nya klubben, Ekerö kamp-
sport, tog över goshindon, 
thaiboxningen och kick and 
boxen.

Vilka åldersgrupper har 
klubben?
– 4 till 6-åriga barn som 
tränar med en förälder el-

ler vuxen, 7 till 9-åriga barn 
som tränar med varandra, 10 
till 14-åriga barn som tränar 
med varandra, vuxna från 
15 år och uppåt samt flera 
blandade grupper där barn, 
ungdomar och vuxna tränar 
tillsammans. På måndagar i 
Färentunaskolan till exem-
pel, kommer det mellan 25-
33 tränande varje gång till 
judoträningen på kvällen där 
barn från 6 år tränar tillsam-
mans med andra barn och 
vuxna.

Hur många tjejer/killar?
– För tillfället är fördelningen 
tjejer/killar cirka 40/60.

 Har ni några som tävlar? 
– För tillfället så ligger täv-
lingsverksamheten på is men 
för många år sedan var vi ute 
på många tävlingar och då 
kom klubbens representanter 
alltid hem med någon form 
av medaljer. En av Sveriges 
bästa judoutövare, Olle Sund-
ström, började sin bana i Ekerö 
budoklubb och tävlar numera 
för SPIF judo. Han är uttagen i 
svenska judolandslaget och får 
ersättning från bland SOK för 
sin tävlingsverksamhet.

                           
            EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

ALPINT | Även om snön 
lyser med sin frånvaro då 
denna tidning går till tryck, 
har Mask alpins aktiva 
redan kommit igång med 
träning.  

Masks första träningsläger 
för säsongen gick av stapeln 
i  tyska orten Wittenburg 3 
till 6 oktober där elva åkare 
hade tre dagars intensiv trä-
ning i inomhusbackar. Den 
26 oktober var det så dags 
för klubbens aktiva att åka på 
familjelägret i Sölden i Öster-
rike. I år deltog rekordmånga, 
totalt 82 personer var med på 
träningslägret. 

På lägret delades åkarna 
upp i olika grupper och träna-
des med mycket betoning på 
friåkning. Alla tränare ställer 
upp på ideell basis. 

– Det lägret är samtidigt 
som premiären av världscu-
pen. Det är jättestimulerande 
för ungarna att se världseliten 

tävla, säger Julle Ydstie som är 
lagledare för U12.

Intresset för den alpina skid-
åkningen ökar allt mer. Mask 
har idag mellan 250 till 300 
aktiva åkare i grupperna U8, 
U10, U12, U14 och U16. Den 
absolut största gruppen är 
U8:orna som kommer nu, de 
är 80 stycken. 

– Det finns även en trä-
ningsgrupp för U16 som inte 
kör tävling. Vi har också för-
äldraträning när vi har snö i 
backen och då på söndagar. 
Då får föräldrar som har barn 
som är aktiva, köra slalomba-
nan under ledning. Nu har vi 
dessutom startat upp en dam-
sektion, berättar Julle Ydstie.

I U12, där Julle är lagledare 
är barnen födda 02 och 03. 
De är 38 stycken och det är 
lika många tjejer som killar 
bland de som tränar. När det 
kommer till de som tävlar, är 
det fler tjejer.

– Bland 02:orna har vi Timo-
thy Eriksson Elmroth, Brom-
ma som är en riktigt stabil 
och duktig åkare. Sedan är det 
faktiskt min egen son Ludde 
som kallas för ”Masks Bode 
Miller”. Det är full fräs neråt, 
det ska gå fort. Bland 03:orna 
har vi tre tjejer som är mycket 
duktiga. Det är Saga Pelleg-

rini, Ellie Nordberg och Linn 
Liedholm. Både Saga och El-
lie är ekeröbor, Linn är från 
Bromma, berättar Julle. 

Före jul blir det ett storslal-
omläger och ett familjeläger  
i Funäsdalen. Sedan drar täv-
lingssäsongen igång i januari.

För U12:orna är det två täv-

lingsformer man kör. Den 
ena är Mälarcupen som består 
av tio tävlingar. Sedan är det 
Lilla världscupen som också 
den består av tio tävlingar. 
Den avslutas med en grand 
final i Kläppen i Sälen där 
man gör upp i både slalom 
och storslalom. 

– Mask kommer att vara 

tävlingsvärd för en tävling den 
här säsongen, det blir i januari. 
Jag vet ännu inte om det blir 
slalom eller storslalom men 
med stor sannolikhet kommer 
det att bli i slalom, avslutar 
Julle Ydstie.  
                               

                           EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Alpinsäsongen har börjat

Matthias Johnson ett kast på Ralf Eichhorn, för några barn från 
Sundbyskolan                                                  Foto: Susanne Eichhorn

Stort intresse när Ekerö budo hade prova-på-judo

DET HÄNDER  TILL DEN 8 DECEMBER

LÄGET!   18 NOVEMBER

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Mariebergs SK 6 5 1 0 57 - 19 16
Västerorts IBK 7 4 2 1 44 - 27 14
IK-Stym 7 4 1 2 45 - 26 13
Enskede SK 7 3 1 3 55 - 49 10
Ormbacka/Skälby IBK 7 3 1 3 27 - 46 10
Westermalms IBK 7 2 2 3 21 - 28 8
IK Ängen/Sätra 6 2 1 3 22 - 21 7
Älvsjö IBK 7 1 3 3 25 - 38 6
Vällingby BK 6 1 2 3 29 - 32 5
Skå IK & Bygd. 6 1 0 5 25 - 64 3 

 

INNEBANDY
Herrar div 5b
Mälarö IBK 7 5 0 2 60 - 29 15
Solitaire IBK 5 4 1 0 35 - 19 13
Skärholmens AIS 6 3 2 1 36 - 35 11
Källbrinks IBS 5 3 1 1 36 - 25 10
Ängby IF 6 3 1 2 42 - 44 10
IBK Sundby 6 3 0 3 28 - 17 9
Lokomotiv Stockh. IK 6 2 0 4 33 - 34 6
Norrtulls SK 7 1 1 5 31 - 52 4
Adelsö IF 6 0 0 6 22 - 68 0 

HANDBOLL
Damer div 4 b
HF Tyresöflickorna 7 7 0 0 186  -  102 14
Notlob IK 7 5 0 2 148  -  101 10
Tungelsta IF 7 5 0 2 143  -  110 10
IK Tellus 7 4 1 2 142  -  122 9
Gurrabergs HK 7 4 0 3 158  -  132 8
BK Sol 7 3 0 4 156  -  146 6
Bajen IF 7 2 1 4 114  -  121 5
Skå IK 7 2 1 4 120  -  131 5
Ösmo GIF HK 7 1 0 6 72  -  193 2
Handens SK 7 0 1 6 86  -  167 1

INNEBANDY 
Herrar div 2
Tumba GOIF 9 8 0 1 80 - 42 24
Råsunda IS 8 6 0 2 62 - 39 18
Grimsta AIK 9 5 0 4 67 - 54 15
Ingarö IF 7 4 1 2 54 - 45 13
Ekerö IK 8 4 1 3 61 - 61 13
Bele Barkarby IF IBF 8 4 1 3 51 - 54 13
Högalids IF 8 3 1 4 45 - 45 10
Hammarbyhöjden IBK 8 2 3 3 55 - 54 9
Tyresö Trollb. Ungd.IBK 8 2 2 4 46 - 51 8
Vallentuna IBK 8 1 1 6 38 - 69 4
Vendelsö IK 7 0 0 7 33 - 78 0 
 

INNEBANDY
Damer div 4n
Rotebro IS IBK 6 5 1 0 47 - 6 16
Sundbybergs IK 5 4 1 0 33 - 17 13
Turebergs IF 6 4 0 2 27 - 23 12
Högalids IF 5 3 0 2 25 - 25 9
Sollentuna IBK 6 2 0 4 30 - 29 6
Töjnan IBK 5 2 0 3 28 - 31 6
Ekerö IK 5 1 0 4 16 - 19 3
Sigtuna IF 6 0 0 6 8 - 64 0
Råsunda IS                       Utgått  
 
 

  
 
 

ISHOCKEY
Herrar div 2 s
Haninge Anchors HC 14 12 1 1 79 - 33  37
Värmdö HC 13 11 0 2 72 - 31 33
Nynäshamns IF HC 14 7 1 6 69 - 64 23
Mälarö HF 13 5 2 6 46 - 54 19
Tyresö Hanviken  13 5 1 7 47 - 53 16
Mälarh/Bre Hockey 14 4 0 10 58 - 72 12
Eskilstuna Linden  13 4 0 9 29 - 64 12
Sudrets HC 14 3 1 10 38 - 67 10

INNEBANDY |  Damer div 4n: 8/12 kl 13:15 Tappströmsskolan: Ekerö IK-Sollentuna IBK  Herrar div 2: 16/11 kl 15.30 Tappströms bollhall: Ekerö IK - Hammarbyhöjden IBK  Herrar div 4n: 16/11 kl 15.30 
Tappströms bollhall: Ekerö IK - Hammarbyhöjden IBK   Herrar div 5b: 16/11 kl 15.30 Tappströms bollhall: Ekerö IK - Hammarbyhöjden IBK 

Det blev rekorddeltagande på Mask alpins familjeläger i Sölden med 
totalt 82 personer.                                                               Foto: Gustav Hagerud 

Fyra Mask-juniorer i Sölden, fr.v. Jonas Vannerus, Anna Vannerus, Ludde 
Ydsti och Timothy Eriksso Elmroth.                                             Foto: Julle Ydsti 
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HOCKEY | Fyra Mälarökillar spelade i årets upplaga av TV-pucken. Stockholm syd med Elias 
Engström och Hugo Leufvenius, gick längst i turneringen och tog en bronsplats. Stockholm 
nord, där Gustav Söderkvist och Viktor Åström spelade, åkte ut tidigare i turneringen.

Dessutom hade fler Mälaröprofiler framträdande roller i TV-pucken. Per Wernström, ordfö-
rande i Mälarö hockeyförening, var lagledare i Stockholm nord och Magnus Welin, mälaröbo 
och bland annat gymnastiklärare i kommunen, var huvudtränare för Stockholm syd.

Bra tillväxt bland hockeyjuniorer

Fyra TV-puckspelare
från Ekerö kommun

LÄGET I LAGET

HOCKEY | Mälarö hockey-
förenings juniorer fortsät-
ter att kämpa hårt.

Hur är läget med hockey-
juniorerna, tränare Micke 
Kempe?
– Vi har fulla juniorlag, men 
både J18 och J20 är väldigt 
unga lag. De flesta spelarna är 
ett år yngre än sin åldersgrupp 
och har ett år till att växa till 
sig på. Men vi ligger ändå i 

mitten av tabellen, vilket är 
ett bra resultat. Dessutom är 
det mycket mer utvecklande 
att spela jämna matcher än att 
konsekvent vinna eller för-
lora varje match.

Hur ser tillväxten ut?
– Vi fortsätter att producera 
talanger och många elitspe-
lare kommer från Mälaröar-
na. Just nu spelar ungefär tio 
till tolv juniorer med A-lag-
struppen och det ser väldigt 
ljust ut inför framtiden.

Har det varit några delta-
gare från MHF i TV-puck-
en i år?
– Vi har haft Victor Åström 
med från oss i år och det gick 
bra för honom. Flera stora 
klubbar har visat intresse för 
att värva honom. Emil Alba, 
som spelade förra året, spelar 
i Modo i år.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stockholm nord  Moderklubb Nuvarande klubb
Gustav Söderkvist  Ekerö IK  Spånga IS IK
Viktor Åström  Skå IK  Mälarö HF

Stockholm syd 
Elias Engström   Skå IK  Djurgårdens IF
Hugo Leufvenius  Ekerö IK  Djurgårdens IF

TV-PUCKSPELARE FRÅN MÄLARÖARNA 2013

Stockholm
www.skodastockholm.se

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

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

TÄBY: Enhagsvägen 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör 11-16, Sön 11-15

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

Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 4,5 l/100 km CO2 från 119 g/km,  
Fabia från 5,2 l/100 km CO2 från 119 g/km,. Bilarna på bilden kan vara extra utrustade.  
Erbjudanderna kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.

Nu introducerar vi SIGN&DRIVE -
kontantinsatsen är 0 kr 

fr. 179.900 kr fr. 129.900 kr

S&D 2.595 kr/mån*
INK. SERVICE & VINTERHJUL

0 KR KONTANTINSATS! INK. SERVICE & VINTERHJUL

S&D 1.695 kr/mån*
INK. SERVICE & VINTERHJUL

2-zons Climatronic     Elhissar fram/bak 
   CD-stereo    16” aluminiumfälgar    Färddator MaxiDot färgdisplay 
   Trötthetsvarnare     Regnsensor    Tonade rutor (högre UV-skydd).

Farthållare    3-ekrad multifunk. ratt     Park.sensor bak

Erbjudandet gäller både sedan och combi modellen.

 Maxi Dot infodisplay    Höjdjusterbart 
förarsäte     Eluppvärmda stolar fram    Green Tech (start-stop funk)
  15” aluminiumfälg    Farthållare    3-ekrad ratt    Dimljus fram/bak. 

Climatic luftkonditionering    Park.sensor bak    Kurvdimljus

Erbjudandet gäller Fabia HB.

SIGN&DRIVE!

*SKODA Konsument/privatleasing: 36 mån 4 500 mil, 0% särskild lea-
singavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Övermil 
och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och 
administrationsavgift tillkommer.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare 
svarar självständigt för sin egen prissättning. SKODA Konsumentleasing er-
bjuds genom SKODA Finansiering.

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.



Närlunda Schakt & Transport AB 
söker ytterligare en erfaren 

rörläggare/anläggare

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

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

gia@nstab.se om du vill veta mer.

PPRROOVVAA--PPÅÅ--PPRRIISS  

Boka din första behandling hos Skön & Grön 
innan den 7/12 2013 så får du den för halva priset.  

VÄLKOMMEN att ringa! 

ANSIKTSBEHANDLINGAR, CIRKULATIONS- OCH CELLULITMASSAGE, NATURLIG 
FACELIFT, ACNEBEHANDLINGAR OCH MYCKET MER  SE HEMSIDA 

FÖR FULLSTÄNDIG INFORMATION:  

www.skonogron.se 

 

 
Telefon:

Adress:

Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora 
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågel-
krog för 950:-. Kan
fås måttbeställd
och hemlevererad.

Sättra småfågelkrog

Tommy H 0703-879194
eller Ove W 0708-358162

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i 
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,  
tisdag den 10 december kl.18.00.

Varmt välkommen! 

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 
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Varning för djur
REPLIK

Michaels varning för djurskydds-
inspektörer i förra numret av 
Mälaröarnas nyheter är helt 
befogad. 

Man vet aldrig vad inspektörerna hittar 
på. De har ingen skyldighet att kontakta 
djurägaren vid inspektionen. De kan 
komma mitt i natten och ta dina djur 
utan förvarning. Du vaknar på morgo-
nen och ska utfodra. Djuren är borta 
och grinden öppen. Du springer som 
en galning i skogen och ropar tills du 
snubblar av utmattning. Om du fortfa-
rande kan resa dig, tar du bilen och åker 
runt för att höra om någon sett ditt/
dina försvunna djur. Ingen vet något. 
Timmarna går. Du ringer polisen och 
får då veta att djuren är beslagtagna. 
Du var hemma, men ingen hade någon 
skyldighet att kontakta dig. Detta finns 

dokumenterat i polisrapport och hos 
länsstyrelsen daterat den 19 februari 
2003.

En frusen vattenpyts i hagen ansågs 
vara bevis på att djuren inte fick vatten. 
Vattenpytsen står kvar där, för att man 
vill, att djuren ska ha ständig tillgång 
på vatten i det längsta. Så en morgon på 
hösten/vintern har vattnet frusit och 
baljan sitter fast. Den får vara kvar tills 
det blir mildväder. Djuren får vatten 
ett par gånger om dagen för att dricka 
sig otörstiga, men inget vatten lämnas 
därefter i hagen. Ingen frågar efter om 
djuren är törstiga eller inte, vilket lätt 
kontrolleras genom att bjuda dem på lite 
vatten. Myndighetspersonen har rätt.  

Inspektören kan till och med påstå, 
att där finns en öppning/hål i ett el-
staket. Omöjligt. Med en öppning i ett 
el-staket är givetvis hela staketet ström-
löst och djuren inte kvar i hagen. Det 
vet varje djurägare, men inte inspek-

tören. Myndighetspersonen har alltid 
rätt. Detta från inspektion oktober 2011.

När inspektionen pågår, kanske 
markägaren ödmjukt ber att få veta, 
om det finns något att anmärka på. 
Inspektören talar inte med dig. Du får 
vänta på rapporten. När det mesta av 
det som står i rapporten är felaktigt, 
blir du frustrerad och vet inte vad du 
ska göra. Till exempel hur lagar man ett 
hål som inte finns? Myndigheterna har 
alltid rätt.

Om du har många djur, ligger du 
dåligt till. Du får nämligen betala all-
ting. Om du inte har pengar, men äger 
ditt hus, blir det utmätt. Du kanske 
blir tvungen att gå från gård och grund. 
Hur började nu detta? Någon anmälde. 
Denne ”någon” kanske vill åt din mark, 
ditt hus eller annat. Räkningen skickas 
till djurägaren.

– Gull Olli

Med stor glädje kunde vi i 
styrelsen för PRO Färingsö 
under senaste månadsmö-
tet den 14 november 2013, 
berätta om ”Vårt äldreboende 
på Söderströmska tomten. 
Nu är det bekräftat, man är på 
gång”.

Noteringen från Ekerö 
kommuns möte lyder: 
Detaljplanen för det särskilda 

boendet i Stenhamra är på 
väg mot antagande. Planerad 
byggstart 2014 och inflytt 
(man menar inflyttning för-
modar jag) tidigast 2015.

Nu önskar jag att Ekerö 
kommuns allianspolitiker 
planerar för bostäder till 
våra ungdomar och äldre. 
Hyresrätter, som våra unga/
äldre kan hyra till moderata 

kostnader.
Till alla belackare ! Se möj-

ligheterna, bevaka vad politi-
kerna lovar och gör! Att inom 
rimlig tid få se och uppleva 
ett nytt Stenhamra-centrum 
i närhet till äldreboendet, där 
även vår nya ”hälsocentral” 
ryms under samma tak...?

Vi över 5000 människor, 
som är listade på vår hälso-

central, kan bara uttrycka oss 
på ett sätt ! Vi är nöjda med 
valet av Stenhamra hälso-
central!

– Kämpa på önskar 
Anders på Ön! 
Med stor förhoppning 
att våra folkvalda ser 
Färingsö, som en del av 
Ekerö kommun!

REPLIK

Ekerö kommun sam-
arbetar med nätopera-
törer såsom Skanova 
som lägger ner fiber 
bland annat på sträckan 
Svartsjö-Vifärna/
Korslöt. Skå skola var 
redan innan anslutning 
till det kommunala vat-
tennätet anslutet med 
fiberuppkoppling. 

Ekerö kommun 
erbjuder intressenter 
som önskar dra fiber i 
kommunen att de kan 
lägga ner rör för fiber i 
samband med kommu-
nens fortsatta utbyggnad 
av VA-nätet. Dessutom 
har Ekerö kommun kon-
tinuerliga möten med 
aktörerna. Skanova/
Telia som är den klart 
största fiberaktören i 
Ekerö planerar, enligt 
uppgift, att fortsätta 
utbyggnaden av sitt 
fibernät.

– Ingemar Hertz,
ordförande 
näringslivsrådet   

Adam Reuterskiöld,
ordförande
i tekniska nämnden

Fiber och 

VA-utbyggnad

Framtida bostäder för Ekerös alla innevånare oavsett ålder

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.

c/o Ateljé & Galleri Konstvinden

 
www.artofveda.com

Öppet fredagar & lördagar fram till jul

 

Våra produkter håller hög- och artistkvalitet. 
Webbutiken är öppen dygnet runt. Och för avhämtning enl. ök.

Ge bort skaparglädje!



Svegro tackar för utnämningen 
till Årets Ekeröföretagare 2013

www.svegro.se
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SÄLJES

4 st tekoppar med fat, 
Ostindia Rörstrand, perfekt 
skick, 400 kr, 08-560 212 
79. Anders

Säljes bokhylla. B 205, H 
215, dj 30. 150 kr. 10 kaffe-
koppar + ass Uppsala-Ekeby 
mod. Karlskrona 125 kr.
Nya blandade vykort 
ca 50 st säljes billigt.
070-822 49 11.

Cylinda kallmangel 
bordsmodell 100 kr.
Skötbord från IKEA lite 
använt 200 kr.
073-073 48 77 Mona.

Sommardäck utan fälg
185/65-14. 2 Kleber köpta 
mars 2009. 2 Seebring 
köpta mars 2013. 1000 kr. 
Tel 070-459 17 50.

KÖPES

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. 
E-post: biitii@telia.com
Mobil: 070-610 90 80.

Bil köpes. Från -00 och 
uppåt. Obes, småfel ej hin-

der. Tacksam för alla förslag. 
Rickard. 076-265 08 87.

UTHYRES

Malta:  Hyr vår fina nybygg-
da lägenhet i Marsascala. 
Lägenheten är på 100kvm 
med fantastisk havsutsikt. 3 
sovrum med 6 bäddar och 2 
badrum. Nära bad,  strand, 
många restauranger och 
barer på gångavstånd. Pris 
fr 4000:-/vecka. Tel: 08-560 
212 34/070-695 12 50.  

BORTSKÄNKES

Piano, Wilh. Steinmann mo-
dell Carmen. Inköpsår 1967. 
Behov av stämning. Finns 
att hämta i Svartsjö 
en trappa upp utan hiss. 
Ring Pia på 08-560 403 48 
eller 073-040 06 27.

Badkar bortskänkes mot av-
hämtning. Finns i Närlunda.
Tel 073-675 05 56.

ÖVRIGT

Jag flytter till en studentlä-
genhet. Där får man inte ha 
några husdjur. Därför söker 
jag ett nytt hem för min 
trevliga smarta katt (hona).
Perfekt ute- och innekatt, 
kastrerad. Hon är svart-röd-
vit. Vill du ha katten, ring 
073-825 90 95 eller 073-
073 52 22 .

ROSOR OCH TACK

Stort tack till det vänliga par 
på bussen i måndagsmorse 
som räddade min dag!
De erbjöd mig blipp av sin 
reskassebiljett då buss-
chauffören nekade mig åka 
med till närmaste butik för 
att fylla på månadskortet.
Tacksam

Vill vi ge dagens ros till 
Ove Wallin som sitter som 
ordförande i styrelsen för 
AIF för att han alltid ser till 
föreningens bästa och tack 
för vårt goda samarbete.
Styrelsen i AIF

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

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

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

Utveckla 
samarbeten
Läs mer på www.duocoaching.se 
och www.parcoaching.se

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 inklusive blanksteg samt eventuell jpgbild

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

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

• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• 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

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Bläck- eller 
laser-

skrivare?

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 

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!
Välkommen till våra 
nya lokaler på
Ekebyhov Business 
Center, Bryggavägen 110
Telefon 08-560 301 31

FÖRLOVADE

Elin och Kalle "Limpan"
New York  16/11  2013

FÖDDA

 ”Fröet” var en Dante.
Annika Hammarlund 
och Marcus Selander
BB Sthlm 26/9 2013

DÖDA

• Britt Lillemor Werner, 
Ekerö, avled den 22 okto-
ber i en ålder av 80 år.

Välkommen ”Fyran”
 – världens finaste lillebror
BB Stockholm 27/9 2013
Helén och Jonas, Vendela, 
Vincent och Nova Bjurberg

   Tag med annonsen så lämnar vi på hela inköpet 

 10 % RABATT   
Gäller t.o.m 31/12 -13

Ålstens 
Fiskaffär
Ålstensgatan 11, Bromma
08-26 00 80  www.alstensfisk.se

Boka oss för en storstädning 
före jul så får du tid över för annat.

190 kr/tim efter rut. Först till kvarn! 

 070-560 19 54 eller ese@ekerostad.com
Välkomna!

Psst... svärmor kommer! 

Grattis vår älskade
 prinsessa Céline 

på 1-årsdagen önskar 
mamma och pappa.

Stort grattis till vår lilla 
Jasmin som blir fyra år 

den 18 november. 
Grattar gör mamma och 
pappa, släkt och vänner.

Munsö IF  Julbasar
Lördag 14 dec kl 13-15 vid Husby skola

Lotteri, korv & glögg, granförsäljning,
hantverksförsäljning och servering

Varmt välkomna!

SKÅ FESTPLATS
JULMARKNAD

Sön 1/12
11:00 - 17:00

Fri entré!
info: julmarknad.schakalen.org

Kaggeholms
slott

Lördag 
14 dec  

kl 12–16

www.kaggeholmsslott.se

12–16
ggeKag

Julmarknad

08-560 222 50



Wallenberg – ett familjeimperium Historieförfattaren Gunnar 
Wetterberg berättade den 12 november på biblioteket i Ekerö centrum 
för en mycket intresserad publik om hur Wallenbergfamiljen från 1800-
talet och framåt byggt upp sin verksamhet. 

 Foto: Frida Eriksson

Girlpower heter det verk som Mälarökonstnären Max Magnus Norman och Ekerö kommun 
donerat till Stenhamra ungdomsgård. Konstnären var själv på plats under vernissagen, då 
även bidragen från höstlovets bildtävling ”Att vara ung i dag” visades upp.   
                                                    Foto: Linda Krüger

Jazzkonsert Ett lyhört samspel mellan Helena Eriksson, sång, Alf 
Häggkvist, piano, Luciano Mosetti, kromatiskt munspel och trumpet, 
Lasse Andersson, kontrabas och Mats Jadin, trummor avnjöts i ett över-
fullt  Ekebyhovs slott den 1 november. Konserten arrangerades av Jazz 
på Mälaröarna, Ekebyhovs slott, Studieförbundet vuxenskolan samt 
Ekerö kultur-och fritidsnämnd.                         Foto: Inger Sehlqvist

Sophia Kniberg pianist och cellist, som fanns med på Öarna runt 
i förra numret, fick delvis en felaktig bildtext. Hon dirigerade myck-
et riktigt Fnykos höstkonsert i Stenhamra, men under konserten i 
Abrahamsbergs kyrka var hon pianosolist i Mozarts pianokonsert nr 21 
och spelade cello i stycket Förklädd Gud.            

Foto: Anna-Lena Forsman

Vem ristade runor efter Öpir? Runforskaren Magnus Källström 
berättade och visade bilder om den siste store runristaren i Uppland på 
biblioteket i Ekerö centrum den 22 oktober.                       Foto: Åsa Sjöberg

Viskleken var en av många spel och lekar som det bjöds in till den 16 
november på Nordisk speldag. Den ursprungliga hemligheten uppstod i 
Australien. Besökarna på Ekerö bibliotek fick sin förvrängda fras inringd 
från ett bibliotek i Danmark. När den vandrat runt bland Ekeröbesökarna 
en timme fick ett bibliotek i England föra budskapet vidare. 

 Foto: Ove Westerberg

Frö-och knölbytardag Dahliaknölar mot valnötsträdsskott, rosa pion-
frön mot blåa tomatfrön – det var stor bytarglädje på biblioteket i Ekerö 
centrum den 29 oktober.      Foto: Åsa Sjöberg

Närlunda – berättarcafé Många intresserade kom, lyssnade och 
berättade minnen och anekdoter om platser och personer i Närlunda 
på biblioteket i Ekerö centrum den 5 november. 

 Foto: Åsa Sjöberg

Rekordbadaren Per Secher slår i år sitt personliga badrekord med råge.
På bilden badar han 14 oktober i +11º C i Tappströmskanalen, hans 380:e 
bad för året. Han räknar med att bada upp emot 390 gånger i år, vilket 
blir rekord med nästan 70 bad jämfört med 2012. 

 Foto: Caroline Cardenas

”Till dig – en hyllning till Monica Zetterlund” framförde ensem-
blen ”Teater Hjärtattack” i Ölsta Folkets hus lördagen den 9 november. 
På bilden: Erik Kjellberg, piano, Johanna Fossum, sång samt Hans 
Muller, el-kontrabas.

 Foto: Inger Sehlqvist

Målarmästare Den 6 november tog ekeröbon 
Leif Nyberg emot sitt mästarbrev i Blå hallen i 
Stadshuset ur landshövding Chris Heisters hand. 

 Foto: Bengt Tedenmyr

    | öarna runt   39



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
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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 

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 
datorn

 vid åska

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

40  larmet går | 

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

28 OKTOBER | På Munsö stjäls en åk-
gräsklippare och en snöslunga.

Svartsjö.

29 OKTOBER | -
görelse i Drottningholm.

Drottningholm.

Wrangels väg.
Tappströmsskolan utsätts 

Närlun-
da får inbrott.

30 OKTOBER | -
Drott-

ningholm

31 OKTOBER | 
på Ekerö sker när någon kastar upp en 

Stenhamra blir en rollator stulen.
-

Väsby.

1 NOVEMBER | 

Närlunda.
-

Svartsjö.
Adelsö

2 NOVEMBER | 
stulna i Svartsjö.

Adelsö.

far på Ekerövägen

4 NOVEMBER | 
-

Ekebyhov.

inträffar i Närlunda.

5 NOVEMBER | 
Tranholmen.

6 NOVEMBER | En person grips på Fä-
ringsö
häleri. 

7 NOVEMBER | På Färentunavägen 
-

8 NOVEMBER | Ett företag på Ekerö blir 

i Ekerö centrum.

9 NOVEMBER | -
Troxhammar i 

10 NOVEMBER | 
Tapp-

ström -
rättas.

Tappström in-

Ekerövägen

Lillskog

11 NOVEMBER | 

och ristat klottertags på Ekebyhovs 
förskola

Tegelbruksvägen
Ekerö.

Drottning-
holm -

Ekerö. Bilen är 
-

ligt ställe i bilen.

Ekerövägen

12 NOVEMBER | -
sel sker från ett företag på Ekerö.

-
tikabrott på Färentunavägen

-
Närlunda.

13 NOVEMBER | 
Väsby.

Ekerö.
-

träffar i Björkudden.
Träkvista -

14 NOVEMBER | 

Munsö.

15 NOVEMBER | 
Stenhamra.

-
Skå.

16 NOVEMBER | 
Ekerö -

sar fönsterrutorna till entrén.

17 NOVEMBER | 
Brunna

-

-

Ytterligare en person på Ekerö råkar ut 

Många stölder och villainbrott

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 32

Bildvisning
Ekerö-Munsö hembygdsför-
ening bjuder på varm glögg 
och nybakade pepparkakor. 
Jan Byström – Bildvisning 
och minnen – nedslag i 
området Träkvista/Skärvik. 
Bidra gärna med ”puzzel-
bitar”. 1/12 kl 12-16, hem-
bygdsrummet, Ekebyhovs 
slott. Arr: Ekerö-Munsö 
hembygdsförening.

Film
”Kvartetten”, regi: Dustin 
Hoffman, England. Medlem-
skort i Filmstudion berät-
tigar till inträde till höstens 
samtliga filmer. Enstaka 
biljetter får ej säljas. 5/12 kl 
19.30, Erskinesalen, Ekerö C.

Julmarknad
Stor julmarknad med 22 
utställare i Adelsö hem-
bygdsgård, förutom julpynt, 
presenter och godis har 
serveringen laddat med 
tomtegröt, skinkmackor och

nybakat. 7/12 kl 11-16. 
Arr: Café Hovgården.

Julmarknad
Massor av hantverk och 
produkter från Mälaröarna 
samlas på Jungfrusunds 
skärgårdsstad. Här finns det 
mesta som hör julen till. 7 
och 8/12 kl 11-16, Jungfru-
sunds marina.

Designtävling
”Kläder för livet” – Mode-
designtävling för alla som 
inspireras av medeltida

mode. Man tävlar i två 
klasser: bästa medel-
tida dräkt alternativt bästa 
moderna design inspirerad 
av medeltidsmode. I juryn: 
klädskapare, sömmerskor, 
arkeologer och Tina Rodhe, 
chef för Medeltidsmuseet 
där vinnande plagg ställs 
ut. Anmälan öppen t.o.m. 
31/5 2014. Final i augusti på 
Ladulås hus, Adelsö.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
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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- & TOMTARBETENLACKERING

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

FT EKERÖ AB

NY TV?
RADIOBUTIKEN

EKERÖ

Vi levererar, installerar och forslar 
bort din gamla.

32¨ från 2.990 

Ekerö Centrum, 08-560 357 20.

RADIO OCH TV

GOLV & KLINKER

Välkommen att åka 
med oss på Ekerö Taxi, 

ditt lokala taxibolag 
som hittar dit du ska!



Välj den mäklare  
som har köparna!

 
               

               
         svenskfast.se/viharkoparna



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

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, ca 156 kvm

Drömboende för barnfamiljen Invid återvändsgata Låg driftskostnad
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 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

S
M
S
:A

3
7
4
9
3
T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 775 000 kr/bud. AVGIFT 4 068 kr/månad. EP 113 kWh/m²/år. Kvarnstugevägen 23. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

MUNSÖ KVARNBYN 2 rok, ca 59,2 kvm

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

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 162 + 51 kvm

Högt läge Vacker vy Balkong med kvällssol Barnvänligt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 7 500 000 kr/bud. TOMT 3 282 kvm. Sävstaholmsvägen 5. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

EKERÖ NÄRLUNDA Möjlighet till 4 tomter

Styckningsbar villatomt i hjärtat av barnvänliga Närlunda
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 1 225 000 kr/bud. AVGIFT 3 538 kr/månad. EP 99 kWh/m²/år. Blåsbacksvägen 87. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2 rok, ca 58 kvm

Trevligt bostadsrättsradhus i populära Blåsbacken Garage ingår
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Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Oskar Ahlgren, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 4 695 000 kr/bud. TOMT 3 529 kvm. EP 61 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Kungshäll
19. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSHÄLL 11 rok, ca 230 kvm + 110 kvm

Stor villa invid Mälarens strand Företagsdel/Uthyrningsdel
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ACCEPTERAT PRIS 5 500 000 kr. TOMT 3 829 kvm . EP 128 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Ottarvägen 6,
Domarringen. EKERÖ Sophia Åkerman 0707- 60 46 63.

FÄRINGSÖ TUREHOLM 6 rok, 135 kvm

Underbart sekelskiftshus Strålande sjöutsikt Kakelugnar Båtplats
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT 1 340 kvm. EP 43 kWh/m²/år. Paradisvägen 11. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

EKERÖ TAPPSUND 5 rok, ca 161 kvm

Centralt Nytt tak & nya fönster Bergvärme Öppet fritt läge
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VARUDEKLARERAT*

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*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ÖPPETTIDER: Vardagar  10 - 18.30. Lördag  10 - 15

ICA Supermarket Alla dagar  8 - 22

Välkommen till en stämningsfull jul i Ekerö Centrum. Denna dag bjuder vi på många 

juliga aktiviteter. Ett flertal av Ekerös hantverkare finns på plats och säljer från våra 

marknadsstånd – stickade vantar och mössor, bakverk med julgodis, handgjorda 

mattor, smycken mm. 

AKTIVITETER UNDER DAGEN
 Kom och träffa tomten som har säcken full med julklappar till alla barn

  Vi bjuder på glögg

  Ponnyridning kl 12 - 14

  Julmusik i centrum  mm

Hämta inspiration i våra 

butiker som är fyllda med många 

fina erbjudanen och julklappstips.

  V
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 TILL EKERÖ CENTRUM
!

0 - 18.30. Lördag  10 - 15

8 - 22
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Apotek I Bank I Bibliotek I Blommor I Café, Restaurang & Grill I Djuraffär I Frisör I Hobby I Hud- & kroppsvård I Inredning I Kemtvätt & Skomakeri

Kyrka I Leksaker I Livsmedel I Låsservice I Mäklare I Mode - dam, herr & barn I Optiker I Polis I Post I Skor I Sport I Systembolag I Tobak/ATG E
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JULMARKNAD
Lördagen den 30 november kl. 10.00 - 15.00 



FIRA FÖRSTA ADVENT MED OSS!

ADVENSTMINGEL 

DE LUX

Löjrom Årets skörd fr Bottenviken99:-/hg

Skagenröra Tappens kök, extra fin 2990/hg

*

ERBJUDANDE!

169
ÅRSKORT

Ekerö C - Tegelbruksvägen 1 

Klipp ut 
& ta med!

Separat tjejdel
Kondition
Fria vikter

ÖPPET

DYGNET

RUNT

Gäller tom 2013-12-02

/mån
kr

Välkommen att träffa  
oss på torget! Vi bjuder 
på glögg, saft och  
pepparkakor.  

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING EKERÖ 
 

SVENSKFAST.SE/EKERO 

Vi har 
öppet 
kl 11-15

Varmt 
välkomna!

 Linnea Fiskansvarig

Här finns  Ekerös  största matbutik 

DAGLIGVAROR
Ica Supermarket, Ekerö Grillen, 

Mälarökyrkans Café 

& Ekerö Tobak

Tappström

Vi tänder 
grillen utanför 
och laddar 
med goda 
korvar! 

Handelsbanken, Swedbank, Svensk Fastighets-

förmedling, Ekerö Redovisningsbyrå 

och Always FitnessHÄR FINNS ÄVEN



FIRA FÖRSTA ADVENT MED OSS!

Vi har allt till julpysslet!
Kom och bli julinspirerad i 
Ekerös enda Pysselbutik!

Flirtkulor, piprensare, filttyger, färg och fina 
trädekorationer. Pyssel, pussel, tomte- och änglakitt 
att göra med barnen. Kreativa leksaker från SES, 

kvalitetsprodukter från Djeco

Låt barnen skriva och lämna in sin önskelista 

på Pysselhuset så får släkt och vänner 

20 % 

vid köp från önskelistan under hela december!

Välkommen 
till oss din 

blomsterhandlare 
på Mälaröarna

Jul hos Kingswood!

Köp 3 tomtar,

 betala för två
Gäller endast under julmarknaden

Ekerö BlommanEkerö BlommanEkEkerö Bloerö Blommammann

Kingswood
                                         Since 2012

Passa på att se vintern nyheter!Vi har stort utbud av hem-,  fritids- 
och hobbyprodukter!

HALVA PRISET 

på alla spel
Gäller på ordinarie priser

Pysselhuset, Sportextra, Smultronet, 

Djurknuten, BC-lås, Interflora 

& KingswoodHEM & FRITID

JULERBJUDANDEN 

i butiken

99:-
Du får Alltid LÄGSTA-PRIS-GARANTI 

på hundmat och kattmat hos oss! 
             Varmt  välkommen!

Godisfylld ADVENTSKALENDER

till ditt husdjur!   



FIRA FÖRSTA ADVENT MED OSS!

Ålders-
rabatt på 

bågen!

Ja, ju äldre du är 
desto billigare blir 
dina nya glasögon

 

Åldersrabatten gäller på bågen 

vid köp av kompletta glasögon 

och på merparten av bågsortimentet 

t.o.m. 2013-12-14. Kan kombineras 

med värdechecken (finns i egen 

friståend annons i denna tidning) 

men ej med andra erbjudanden.

 

Vintern är  snart här! Behöver 
du uppdatera garderoben för 

kyligare tider.  Kom in till någon av våra butiker och få råd och tips!

MODE  &  SKÖNHET
Kapp-Ahl, Backsippan, Euro Sko, Din syn Ekerö Optik, Klippoteket & Salong Cosmetae

      Köp ett  
serum och vi bjuder 
Dig på ögonkrämen 

Hydrating Eye Complex 
värde ca. 400:-

Online bokning 
www.salongcosmetae.se

Tel. 08-560 355 82

Lördagen 30 november

Köp 3 betala för 2
Den billigaste gratis

65 år=65 %

35 år=35 %

25 år=25 %
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