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Polisens
frånvaro
kritiseras
Efter ett flertal dramatiska händelser där inga
poliser funnits att skicka sänder kommunalrådet Peter Carpelan (M) ett skarpt formulerat
brev till polismästaren i distriktet. | 4

HÖJD VA-TAXA
Kommunens VA-anslutningsavgift höjs med 30 procent. De som berörs av höjningen av anläggningsavgiften är nya abonnenter. | 4

’’

”Generationer av munsöbor har egna
minnen av Munsö gamla skola. Byggnaden
ligger tillsammans med före detta lärarbostaden på en stor, härlig tomt alldeles intill
Munsö kyrka. Nu planerar den politiska
ledningen att ändra detaljplanen och sälja
marken.” | 30 tyck

ÄPPELFABRIKEN PRISAD IGEN
Äppelfabriken har redan tio guld, sex silver och fyra
brons i SM i Mathantverk. Nu har de utsetts till ”Årets
landsbygdsföretagare 2013”. | 16

DANIEL KVALAR TILL LANDSLAG
Daniel Åkerman från Färingsö har på drygt två år avancerat till topplaceringar i gymnastikgrenen trampolin. | Sporten 28

MED KRAFT
FÖR LIVET

MÄNGDER
Ä
AV JULMARKNADER
Trots avsaknad av snö hjälper Mälaröarnas alla julmarknader till att skapa julstämning hos stora och små.
På bilden ses tomten som överlämnade små presenter till barnen i Ekerö centrum den 30 november som en
försmak av vad som komma skall. | 33
Foto: Lo Bäcklinder

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

Carina Persberg har
besegrat cancer två
gånger. Ur det mörka
föddes det ljusa och
strävan att stärka, förmedla och bidra till liv,
kraft och skönhet. | 24
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VÄSTERORT DJURSJUKHUS
 

Mälaröarnas nyheter | 9 DECEMBER 2013

Polisfrånvaron bekymrar
Välkommen till nummer 19 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.

Som ett led i vår strävan att utveckla Västerort Djursjukhus ingår vi
numer i Evidensia Smådjur, Nordens ledande kedja för djursjukvård.
Med Evidensia i ryggen kan vi hålla hög kunskapsnivå och
erbjuda det senaste inom behandling, medicin och utrustning.
Vårt nya namn är Evidensia Djursjukhuset Västerort.
Endast namnet är nytt. Vi har samma lokaler, samma innehåll
och samma kunniga och trevliga personal...

Läs om hur kommunens egen närpolis ofta
blir kommenderade till andra platser i länet.
Detta ryter kommunalrådet Peter Carpelan
till om och vill ha svar från polismästaren.
Hur hög den nya VA-taxan blir och hur priset beräknas reder vi också ut på nyhetsplats.
Ekerö kommuns invånare är bland dem som
skänker mest kläder i Emmaus insamlingskärl. Men vad händer med kläderna som man
lagt i den gröna lådan?
Möt också djupt engagerade mälaröbor.
Carina är en av dem. Vår profil som brinner
för att stärka andra, efter att hon själv fått två
dödsdomar som hon överlevt. Gudrun och
Henrik från Vindens vänner har vigt sitt liv till
att hjälpa funktionshindrade att få segla och
möta naturen. Dem träffar du i reportaget.
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Kvalitetssatsning på studieoch yrkesvägledare

Ekerö Sol
Under december/januari månad
bjuder vi på inpasseringsbricka!

Sola fr.

(värde 20kr)

DROP IN SOLARIUM 6-23 ALLA DAGAR

30kr

Ingång vid Always Fitness

2014 startar en stor kvalitetssatsning på studieoch yrkesvägledarna i Ekerö.
Omvärlden förändras allt snabbare och ställer allt
högre krav på rådgivning och uppföljning.

Separat tjejdel
Kondition
Fria vikter
Klipp ut
& ta med!

Tegelbruksvägen 1

TRÄNA FÖR
/mån

199kr

Alla tonåringar ska kunna få studierådgivning och
följas från årskurs 8 tills de blir 20 år. Målet är att
fler unga snabbare ska hitta rätt utbildning och yrke.

Värdecheck
Just nu får du 100 kr rabatt
när du börjar träna hos oss!
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Höjd VA-taxa från 1 januari
KOMMUNEN | Den 1
januari höjs kommunens
VA-anslutningsavgift med
30 procent och inte 20
procent, som vi skrev i
förra numret. Det finns
flera anledningar till
denna höjning.

kommunen. Generellt är
det ganska få abonnenter
per nedlagd meter ledning i
kommunen. Därför blir det
långa ledningar och ganska få anslutningar. Därför
kostar det mycket, förklarar
Mats Falås.

– Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten och säkerställa en god avloppsrening.
Detta för att få bra livsbetingelser här men också för
att säkerställa Mälaren som
dricksvattentäkt för hela
Stockholmsregionen, berättar Mats Falås, VA- och
renhållningschef i Ekerö
kommun.
För att kunna fullfölja
detta bygger man dels ut
anläggningen i stor omfattning, dels rör det sig om
ombyggnationer och reinvesteringar i anläggningen.
Ledningsnätet åldras och
behöver underhåll. Det ska
inte läcka utan måste hållas
tätt. Allt detta är kostsamt.
Det är inte bara i Ekerö
kommun som avgifterna
höjs, de går upp generellt i
hela landet.
– Sedan är också tanken
att
anläggningsavgiften
ska täcka kostnaden för utbyggnaden av VA-nätet i

Meningen är att nybyggnationerna inte ska belasta de
redan befintliga abonnenterna. De som berörs av den
30-procentiga
höjningen
av anläggningsavgiften är
alltså nya abonnenter.
Den så kallade brukningsavgiften höjs med 15
procent och berör samtliga
abonnenter.
Det finns ett flertal som-

marboende som överklagat
beslutet om att alla måste
ansluta sig till det kommunala VA-nätet där det
har anlagts. Det som gäller
är att när kommunen bygger ut vatten och avlopp,
måste alla betala anslutningsavgiften. Det kostar
lika mycket oavsett om man
ansluter sig på Gällstaö eller
om man gör det i Kungsberga, även om det där är en
lite längre ledning. Det är
nyttan av vattentjänsterna
man betalar för.

– Inom verksamhetsområdena har alla rätt till vatten
och avlopp men också skyldighet att betala avgift, där
finns inte en frivillighet.
Vi som huvudman för anläggningen, kan inte tvinga
någon att ansluta sig enligt
VA-lagen. Däremot har
kommunens miljönämnd
vid behov möjlighet att kräva anslutning med stöd av
miljöbalken. Vi bygger ut
anläggningen och tar ut avgifterna för att vi ska säkerställa miljöfrågan, förklarar
Mats Falås.

”Inom
verksamhetsområdena har alla
rätt till vatten och
avlopp men också
skyldighet att
betala avgift”

avgiften.
– I samband med att vi
skickar en faktura skickar
vi även en ritning med förbindelsepunkt och talar om
var de ska ansluta sig. Det
är också den taxa som gäller vid den tidpunkten som
vi meddelat om var anslutningspunkten är.
Kommunens utbyggnad av

VA-nätet är i full gång på
flera platser. Bland annat
har Skå skola anslutits och
utbyggnaden av VA på Helgö pågår.
De kommande åren planeras VA-utbyggnad enligt
den nyligen antagna VAplanen i Stjärtnäs, Ettans
väg i Kungsberga och Bergvik.
Ekerö kommun har dock
en låg VA-taxa som det är
nu. Kommunen har 2013
den 35:e lägsta brukningsavgiften i landet, efter
höjningen kommer Ekerö
kommun att hamna kring
femtionde plats av 290
kommuner.

För de som inte ännu betalat för anslutning men som
fått
förbindelsepunkten
förmedlad och faktura för
anslutning av kommunen,
drabbas inte av den höjda

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

VA-anslutningsavgiften i kommunen höjs med 30 procent. Ekerö kommun har en förhållandevis låg VA-taxa som det är nu. Diagrammet ovan
visar Stockholms läns kommuner i jämförelse vad beträffar anslutningsavgift.
Diagram: Ekerö kommun

Brukningsavgiften höjs med 15 procent. Kommunen har 2013 den 35:e
lägsta brukningsavgiften i landet. Efter höjningen kommer Ekerö kommun att hamna kring femtionde plats av 290 kommuner. Diagrammet
ovan visar Stockholms läns kommuner i jämförelse vad beträffar brukningsavgift.
Diagram: Ekerö kommun

Dålig polisnärvaro i kommunen
MÄLARÖARNA | Ungefär
60 procent av sin arbetstid tillbringar Ekerös närpoliser någon annanstans
än i den egna kommunen.
Nu ryter kommunalrådet
Peter Carpelan (M) till
efter att ha fått rapporter
om polisfrånvarons allvarliga konsekvenser från
kommunens fältarbetare.
Fältarbetarna har vid flera
tillfällen under senaste tiden upplevt att polisen
skulle ha behövt vara på
plats för att lösa situationer
som de ställts inför.
– Det har varit händelser
som slutat både i våld och i
stor skadegörelse, där vi har
kallat på polis, men det har
inte funnits några poliser
att skicka, berättar Maria
Hjalmarsson, fältarbetare.
Hon vill inte gå in på
detaljer av hänsyn till inblandade, men hänvisar till
lägen där både hon och kollegan ringt polisen, liksom
privatpersoner som också
varit oroliga. Det har då
inte funnits några poliser på
plats i kommunen och länskommunikationscentralen
har valt att prioritera andra
ärenden.
Förutom uteblivna utryckningar påpekar Maria

Hjalmarsson även vikten
av polisens förebyggande
arbete just när det gäller
arbete med ungdomar och
hur detta ofta får stryka på
foten för kommenderingar
och andra prioriteringar.
Peter Carpelan skrev ett
brev riktat till Västerortsdistriktets polismästare Elisabeth Anestad och ifrågasatte hur prioriteringarna hos
polisen görs, när han fick
vetskap om händelserna.

”Jag tycker att
det är oerhört
upprörande att
det fungerar så
här dåligt”

styra verksamheten, säger
han.
Han fortsätter med att
beskriva hur han tycker att
fokuset hos polisen idag
ligger mer på att driva projekt och syssla med annan
verksamhet än att vara ute
på gatorna och bedriva polisiärt arbete.
Elisabeth Anestad besvarar kritiken med att i första
hand hänvisa till de prioriteringar som länskommunikationscentralen måste
göra när ett akut ärende
rings in.
– De måste alltid avgöra
ärendets dignitet i jämförelse med andra händelser
som pågår samtidigt och de
har ett stort område att ta
hänsyn till, förklarar hon.
Hon bekräftar dessutom att

Han skräder inte orden när
han pratar om hur han upplever polisens verksamhet.
– Jag tycker att det är oerhört upprörande att det
fungerar så här dåligt. Dock
handlar det inte om enskilda polismän eller lokala polisens fel, utan är ett bevis
på polisledningens inkompetens. Polisen har blivit en
byråkratorganisation och
ledningen klarar inte av att

närpolisens arbete har haft
en utveckling från att arbeta
mycket förebyggande mot
att istället lagföra och utreda ungdomsbrott så snart
det bara går.
– Det är mycket som ligger bakom denna förändring, men framförallt måste
vi kunna visa att vårt arbete
gör någon skillnad genom
mätbara resultat. Vi har
dock fortfarande kvar en hel
del av vårt brottsförebyg-

gande arbete, säger hon och
förklarar att det fortfarande
ingår i närpolisernas uppdrag att vara kontaktpersoner gentemot skolorna.
Gällande

polisnärvaron i
kommunen bekräftar närpolischef Tommy Stiernerlantz
att de poliser som är stationerade på Ekerö ofta blir kommenderade till andra polisområden.
– Enligt den senaste statistiken som jag tog del av
är 60 procent av deras arbetstid förlagd till andra
områden. Detta är dock mer
än vanligt och under årets
första fyra månader hade
de lika stor andel kommenderingar som under ett helt
år tidigare. Mycket berodde
på Barack Obamas besök,
stora evenemang på Friends
arena och social oro i vissa
områden, berättar han.
Han

beskriver hur kommenderingarna
många
gånger är stressande för en
del av de poliser som sökt
sig till Ekerö närpolis för
att de känner engagemang
för området och gärna vill
jobba där.
– Det är dock viktigt att
inte glömma bort att det
även är utvecklande för po-

liserna att jobba i andra områden och att det ökar kompetensen hos våra poliser,
säger han.

”Jag tror dock
inte att Ekerö närpolisstation kommer att försvinna”

Han bekräftar att en ny
tjänst
tillkommer
på
Ekeröstationen från februari och att det i Bromma
tillkommer ett befäl och två
poliser i yttre tjänst, vilket
även kommer Ekerö till del
då de båda områdena samarbetar i stor utsträckning.
Elisabeth Anestad berättar

också om framtiden och om
polisens förändrade organisation som träder i kraft
den 1 januari 2015. Då blir
landets nuvarande 21 polismyndigheter till en enda.
Den lokala organisationen
kommer också att förändras
i samband med detta och
ännu vet ingen hur närpolisområden kommer att se
ut, men sannolikt kommer
de att förändras och vissa
kommer att försvinna helt

eller slås ihop med andra
stationer.
– Jag tror dock inte att
Ekerö närpolisstation kommer att försvinna, med
tanke på hur långt det är till
kommunens ytterområden,
säger hon.
Peter Carpelan har fått ett
svar på sitt brev till polismästaren, där närpolischef
Tommy Stiernerlantz kommenterar förloppet i en av
de händelser som tas upp
i brevet. Men detta tänker
dock inte Peter Carpelan
nöja sig med. Framförallt
vill han att den han adresserat brevet till ska svara.
– Hade jag önskat svar
från närpolischefen hade
jag kunnat gå över gatan och
frågat honom, säger han.
”Jag gör nu ett nytt försök
och förväntar mig denna
gång ett skyndsamt och mer
relevant svar från Dig som
ytterst ansvarig för fördelningen av resurser inom polismästardistriktet.” skriver
han i ytterligare ett brev till
Elisabeth Anestad. Då denna tidning gick i tryck hade
Peter Carpelan ännu inte fått
något svar.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nobelfest
hemma

Från vår fiskdisk. Vi firar
Nobeldagen med underbar
och helt benfri lax!
Nobellax
Sjöboden. Varmrökt
utan ryggben.
Jfr pris 149:00/kg.
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Från fiskdisken
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Från vår manuella köttdisk
Entrecôte
Ursprung USA.
Hängmörad av bästa kvalitet.

Örtagårdsås
Tappens eget kök.
Jfr pris 199:00/kg.

Grand Lumiere
Bonjour. Ca 1 kg.
Butiksbakat surdegsbröd.
Jfr pris 34:90/kg.

 


 


/st

/st
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Saffranspannacotta

Söta och goda
Babyplommontomater
ICA. 250 g. I ask.
Jfr pris 59:60/kg.

Tappens eget kök.

Priserna gäller vecka 50 t o m söndag 15/12-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Djupa diken på Färingsö
FÄRINGSÖ | Väg 802 på
Färingsö har fått djupa,
branta diken. Att möta bussen är inte idealt, kommer
man för nära kanten tippar
bilen ner.
Under hösten har dikena
längs väg 802 på Färingsö
rensats och grävts ur. Det är
Traﬁkverket som ansvarar
för vägen och Håkan Persson
har arbetat med dikesrensningen.
– Vi har återställt de diken
som har funnits där från början. Vi har utgått från gamla
vägtrummor som inte har
fungerat på länge som ﬁnns
under vägen. Men vägen är
inte smalare nu än vad den
någonsin har varit. Hade vi
underhållit den här vägen
som det var tänkt under de
här 50 åren som den har fått
ligga i träda, då hade vägen
alltid sett ut som den gör nu,
förklarar Håkan Persson.
För att få ordentlig vattenavrinning från vägen behövs
dikena. Då har vägen en möjlighet att torka ur. På så vis går
vägen inte sönder lika mycket som den tidigare gjort och
beläggningen kommer att
vara helare.
I Ekerö kommun ﬁnns
många gamla sockenvägar
som staten har ansvar för.

KOMMUNEN | Från och
med 1 januari 2014 höjs felparkeringsavgifterna i kommunen. Detta beslutades på
kommunfullmäktiges möte
den 19 november.

Från början höll staten väg
fram till kyrkorna. Väg 802
är delar av en sådan och är en
väg som ursprungligen var
gjord för helt andra fordon än
dagens.
– Den här vägen är en smal
landsbygdsväg och det ﬁnns
egentligen inte några normer
för hur bred en sådan väg ska
vara. I och med att den dessutom går fram i ett historiskt
landskap, är man aktsam med
att bredda och räta ut den här
typen av vägar. Strävan är att
de ska få behålla sin karaktär
så långt det är möjligt, säger
Bengt Freij på Traﬁkverket.

Den kommunala parkeringsövervakningen
infördes i kommunen 2011.
Målet var att det under ett
år skulle utfärdas max 200
parkeringsböter och att det
under ett halvår inte skulle
vara fler än 100 böter. Under det första halvåret 2013
har sammanlagt 145 anmärkningar utfärdats, 131
anmärkningar har utfärdats
med avgiften 150 kronor,
under samma tidsperiod
har 14 stycken utfärdats
med avgiften 450 kronor.

Men oavsett om vägen inte

från början var avsedd för biloch busstraﬁk, är det just den
typen av fordon som färdas
här idag. Den smala vägen, de
branta dikena och dessutom,
avsaknaden av vägbelysning, gör att det blir knepigt
att möta ett större fordon på
vägen. Men några planer på
att ändra på dagens situation,
ﬁnns inte.
– Så länge traﬁkmängden är
rimlig, gör man ingenting åt
den här typen av vägar. Det
är bara om det skulle bli aktuellt med en större utbyggnad av området, men det har
jag förstått att det inte ﬁnns
några planer på, säger Bengt
Freij.

Höjda parkeringsavgifter
i kommunen från årsskiftet
fekten, varför man nu höjer
avgifterna.
– Det är inte för att få in
mera pengar utan det är för att
få avsedd verkan. Det har visat sig att det har det inte med
den låga avgift som vi har idag
på 150 kronor. Det är billigare
att chansa på att inte få parkeringsböter och eventuellt få
dem någon enstaka gång, än
att hyra de parkeringsplatser
som ﬁnns hos bostadsrättsföreningar och andra. För att
uppnå den effekten som vi
vill, är det nödvändigt att höja
avgiften till 300 kronor för de
generella
felparkeringarna
och 600 kronor när man står
på exempelvis handikapplats
eller övergångsställe, sa byggnadsnämndens ordförande
Lennart Nilsson (M) på kommunfullmäktiges möte.

De nuvarande beloppen på

150 kronor respektive 450
kronor anses vara för låga
för att få den önskvärda ef-

ewa@malaroarnasnyheter.se

Har man parkerat där det är förbjudet att parkera, kostar det 300
kronor i böter.
Foto: Ewa Linnros

600 kronor kostar det om man
stannat eller parkerat där det är
stoppförbud.
Foto: Ewa Linnros

EWA LINNROS

Längs med väg 802 på Färingsö har djupa diken grävts. Vägen är redan
smal och den branta kanten ner i diket, gör det svårt att hålla åt sidan
vid möte av exempelvis en buss.
Foto: Ewa Linnros

Det som kommer att sättas upp är så kallade snökäppar längs vägkanten
som framförallt ska guida
plogbilarna, men dessa blir
naturligtvis även till hjälp
för andra trafikanter. Utö-

ver detta återstår nog bara
att uppmana var och en som
färdas längs väg 802, att köra
försiktigt.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Kaffe Classic, Löfbergs Lila, Gevalia. 450–500 g.
Jfr pris 33:33–30:00/kg. Gäller ej ekologiskt,
rättvisemärkt. Max 1 köp/hushåll.
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Kroon. 875 g. Jfr pris 57:03/kg.
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Apelsiner
ICA. Spanien. Klass 1. I lösvikt.

Skå

Adventsljusen tänder vi ett efter ett,
en brinnande bön för sanning och rätt.
Det första ska lysa i mig djupt härinne,
bevara mitt hjärta och värma mitt sinne.
Det andra ska lysa för alla jag känner,
att alla får plats och kan leva som vänner.
Det tredje ska lysa för alla som lider,
som kämpar och drömmer om lyckliga tider.
Det fjärde ska lysa för marken och skogen,
för luft och för hav och vår framtid på jorden.
Adventsljusen tänder vi ett efter ett,
en brinnande bön för sanning och rätt.

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 15 DECEMBER
Adelsö kyrka 18.00
MUSIKGUDSTJÄNST – Julens budskap
i ord och toner, Peter Strömmer,
Birkakören, orgel: Torbjörn Gustavsson,
dirigent: Johan Wallnäs. Kyrkkaffe med
nominering till församlingsråd

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 11 DECEMBER
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Lizen Anterud,
musik: Daniel Stenbaek
Ekebyhovskyrkan 20.00
JULKONSERT

Margareta Melin

LÖRDAG 14 DECEMBER
Ekebyhovskyrkan 18.00
JULKONSERT
SÖNDAG 15 DECEMBER
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Peter Strömmer,
orgel: Torbjörn Gustavsson,
AVTACKNING: Emma Grennard,
Lena Burman Holmgren
Kyrkkaffe med nominering till
församlingsråd
SÖNDAG 15 DECEMBER
Ekebyhovskyrkan 16.00
MUSIKGUDSTJÄNST, Marianne
Häggkvist, Sonorakören, Mälarstråk,
piano/orgel: Daniel Stenbaek,
dirigenter: Malin Rudengren, Gudrun
Pettersson. Kyrkkaffe med nominering
till församlingsråd

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING
LÖRDAGAR KL 12.00-13.00
14/12 Irmgard Kaiser samlar in
pengar till Sri Lanka.

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 11 DECEMBER
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA
Lars Brattgård
SÖNDAG 15 DECEMBER
Färentuna kyrka 15.00
MUSIKGUDSTJÄNST Yngve Göransson,
cello: Johan Kyllmar, orgel/piano:
Rickard Backlund

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 15 DECEMBER
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Marianne Häggkvist,
orgel: Irene Hammar. Efter gudstjänsten
JULSÅNGER OCH SKINKMACKA
Nominering till församlingsråd

Vill du vara med?

NOMINERING TILL FÖRSAMLINGSRÅD
Du som är medlem i Svenska kyrkan på Adelsö-Munsö, Lovö och Ekerö:
Har du några idéer, tankar eller visioner du skulle vilja förverkliga i
kyrkans arbete för församlingsborna?
– Tycker du att någonting fattas i kyrkans roll i samhället?
– Brinner du för behoven hos någon särskild åldersgrupp?
– Längtar du efter mer musik i våra kyrkolokaler?
– Är diakonin, hjälpen och stödet till särskilt utsatta, det viktigaste
i kyrkan?
Nu har du möjlighet att påverka utvecklingen i kyrkan genom
att engagera dig i ett Församlingsråd. I varje församling kommer ett
församlingsråd att bildas. Råden kommer att ha högt i tak och vara
öppna för alla goda tankar och idéer.
Begreppet församlingsråd är något nytt som införs i pastorat i Svenska
kyrkan med mer än en församling. Hur de ska fungera, vad de ska få bestämma om finns inga riktigt klara regler för. Här finns alla möjligheter att
forma något nytt, något bra för våra församlingar och kyrkor i framtiden.
Vill du vara med?
Informationsmöte /nomineringsmöte kommer att hållas i:
rADELSÖ KYRKA den 15/12 i samband med kyrkkaffe efter
musikgudstjänsten kl 18.00
rEKEBYHOVSKYRKAN den 15/12 i samband med kyrkkaffe efter
musikgudstjänsten kl 16.00
rEKERÖ KYRKA den 15/12 i samband med kyrkkaffe efter
gudstjänsten kl 11.00
rLOVÖ KYRKA den 15/12 i samband med ”Julsånger och
skinkmacka” efter gudstjänsten kl 11.00
rMUNSÖ FÖRSAMLINGSGÅRD den 15/12 kl 16.00 –
OBS! kyrkkaffe före gudstjänsten på Adelsö 18.00

ADVENTS- OCH
JULMUSIK
ONSDAG 11/12
Ekebyhovskyrkan 20.00
JULKONSERT
Ungdomskören Team Mälarö, kompgrupp
Mie Johansson dirigent
LÖRDAG 14/12
Färentuna kyrka 15.00
LUCIAKONSERT
Barnkör, ungdomskör, FaVo-kören, Yngve
Göransson, Birgitta Sommarbäck, Jonas
Lundahl, Annika Becker. Luciakaffe i
församlingshemmet efteråt.
Ekebyhovskyrkan 18.00
JULKONSERT
Mälaröarnas Kammarkör, Tove Åhman
dirigent. Välgörenhetskonsert till förmån för
Svenska kyrkans internationella arbete
TREDJE ADVENT 15/12
Klockargården, Lovö ca 12.15
JULSÅNGER OCH SKINKMACKA
Musik: Irene Hammar, Gocki Sköld Linge,
Thomas Erlandsson m.ﬂ.
Färentuna kyrka 15.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Yngve Göransson, cello: Johan Kyllmar,
orgel/piano: Rickard Backlund
Ekebyhovskyrkan 16.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Marianne Häggkvist, Sonorakören,
Mälarstråk, Malin
Rudengren, Gudrun Pettersson dirigenter
Adelsö kyrka 18.00
JULENS BUDSKAP I ORD OCH TONER,
Peter Strömmer, Birkakören, orgel/piano:
Torbjörn Gustavsson,
son, Johan Wal
Wallnäs dirigent

“Smått och gott”
MÅNDAG
Ekebyhovskyrkan kl 18.30-21.00
9/12 FINNS DET ETT LIV EFTER DETTA?
Samtalsledare: Mårten Mårtensson
TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan kl 7.45-8.15
MEDITATION enligt zazen metoden

Kyrkofullmäktige
ONSDAG 11 DECEMBER
Stenhamra församlingsgård 19.00
Färingsö församlings nyvalda
kyrkofullmäktige har sitt första
sammanträde.

ONSDAGAR
Stenhamra församlingsgård kl 12.30
11/12 JULAVSLUTNING FÖR
TORSDAGSSOPPAN. Vi inleder med luciatåg i
Herman Palmsalen kl 12.30. Därefter blir det
julbord, 100 kr
Stenhamra förs. gård kl 17.30-20.00
ONSDAGSCAFÉ
Birgitta Sommarbäck, Karin Sandberg

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan kl 12.00
12/12 JULGRÖT
Värmande visor i vintermörkret med
Visgruppen Kristall
LÖRDAGAR
Kyrkornas Second Hand, Troxhammar
ÖPPET kl 10.00-14.00
Nu ﬁnns det
advents- och
julsaker – och
massor av billiga
och bra julklappar
Gemensam annons för Svenska kyrkan
Ekerö pastorat och Färingsö församling
Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero
Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso
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Många lämnar kläder
 SÅ TYCKER VI
KLÄDINSAMLING | Brukar du lämna kläder till insamling?

Krister
Fredriksson,
Närlunda:

– Ja, det brukar jag göra.

Jackie
Rosberg,
Adelsö:

Stefan
Andersson,
Ekebyhovsvägen:

– Ja, det har
hänt.

Ulla Saevig,
Gällstaö:

– Ja ibland,
när jag får tid.

– Ja, det händer att jag gör
det.

Monika
Karlsson,
tidigare bott
i Brunna:

Mie
Jonell
Nyström,
Fantholmen:

– Ja det gör
jag.

– Ja, det händer att jag gör.

Barbara
Walter,
tappström:

Adam
Reutersköld,
Stavsund:

– Numera
lämnar jag till
second hand.

– Jag har gjort
det några
gånger, men
jag har för
mycket lagringsutrymmen
så de ligger på vinden.

För det mesta ligger inlämnade kläder i påsar. Här får dock Julia Finér sortera in lösa kläder. Sedan körs påsarna till sortering. Helt och rent är det
som gäller, det går nämligen 20 procent till sopor idag, en kostnad för Emmaus som kunde lagts på bistånd annars.
Foto: Ewa Linnros

78 ton kläder till insamling
KOMMUNEN | Ekerö kommuns invånare är duktiga
på att återvinna kläder.
Förra året samlades 78
ton kläder in bara från
Mälaröarna.

stånd. I första hand skickar vi
till västsahariska ﬂyktingläger i Algeriet. Det har vi gjort
sedan 80-talet. Det är väl
upparbetat och kontrolleras
av oss, berättar Julia Finér.

– Emmaus är en biståndsorganisation. Vi jobbar för att
fördelningen av resurser ska
bli mer rättvis i världen. Vi
vill ta vara på jordens resurser genom att återvinna och
ge kläderna en andra chans,
berättar ordförande i Emmaus Stockholm.
De samlar in kläder i
Stockholms län. Förra året
utgjorde Ekerö kommuns bidrag 24 procent av den totala
insamlingen.
– Den totala insamlingen
förra året i länet var på 326
ton kläder. Av dessa säljs
cirka 30 procent i våra två
butiker. 50 procent går till bi-

Pengarna från de kläder som

säljs i butiken går till löner
och hyror. Överskott går in i
olika projekt. De resterande
20 procenten av insamlade
kläder blir sopor.
– Man tror kanske att vi kan
göra något av det som inte är
helt, men det blir bara en sopkostnad för oss, pengar som
vi annars hade kunnat lägga
på våra projekt. Det pratas nu
om hur man ska kunna göra
en textilåtervinning hela vägen, det vill säga att man även
tar hand om sådant som är
trasigt och smutsigt. Men vi
är inte där ännu. Många organisationer som samlar in klä-

der får som vi, betala för att
våra sopor hämtas och förbränns, förklarar Julia Finér.

FAKTA


Hon började själv som chauf-

>> 3 boxar vid återvin-

för i organisationen och kan
jobbet med att tömma insamlingsboxarna.
– Vi tömmer boxarna manuellt. Ligger kläderna i väl
hopknutna påsar går arbetet
betydligt snabbare. Dessutom skyddas kläderna från
att bli smutsiga, avslutar Julia
Finér.
Det som gäller är alltså att
kläderna är hela och rena och
att de ligger i påsar som är väl
förslutna. För dem som har
trasiga kläder som man vill
bli av med, har återvinningsstationen i Skå textilåtervinning.
EWA LINNROS

KLÄDINSAMLING
ningsstationen i Tappström.

>> 1 box vid Ica Nyckelby.
>> 1 box vid återvinningsstationen vid Fårhagsplan i Stenhamra.

>> 2 boxar på Skå återvinningscentralen.

>> Boxarna töms två
gånger i veckan.

>> Kläderna ska vara
hela och rena och
packade i påsar.

ewa@malaroarnasnyheter.se

20 dagar kvar!
Sista ansökningsdag 31 december 2013

ATT SÖKA DINA DRÖMMAR & NOMINERA DINA HJÄLTAR!
30.000 kronor

Förverkliga din dröm, sök ett stipendium!
.XOWXUVWLSHQGLXP8QJGRPVNXOWXUVWLSHQGLXP
,GURWWVVWLSHQGLXP8QJGRPVOHGDUVWLSHQGLXP
10.000 kronor

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

.XOWXUSULVHWcUHWVLGURWWVSUHVWDWLRQcUHWVHOGVMlO
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

Carola Sellman –
en av våra toppmäklare

Jag heter Carola Sellman och arbetar som fastighetsmäklare här på Mälaröarna. Jag är
uppvuxen här och bor tillsammans med min man och våra två tonåringar på Färingsö. Att vara
fastighetsmäklare är att ha ett roligt jobb! Yrket bjuder på stor variation och en mängd möten
med intressanta och trevlig personer.
I år har jag 20-års jubileum som fastighetsmäklare. Med all den erfarenhet och det breda
kontaktnät jag har skaffat mig under åren, kan jag hjälpa dig till det bästa i en av ditt livs
viktigaste affär. Bostadsaffären! Varmt välkommen. Vi ses!

Carola Se lman

Mäklarringen – No 1
på Ekerö

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.

Ekerövägen 82

178 37 Ekerö

Telefon: 08-56032840

ekero@maklarringen.se

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

200KVM Ekerö Älvnäs, Domherrevägen 3
-MODERN FAMILILJEVILLA- Superfin 1,5-plans villa om 200 kvm, byggår 2009. Kök o vardagsrum m braskamin i öppen planlösning, 4 bra sovrum och allrum. Ljus modern färgsättning,
golvvärme och fina våtrum. Stort altandäck med pool och spabad i bra solläge. Nära badplats.
Typ: Villa Byggår: 2009 Boarea: 200 kvm
Rum: 5-6 Tomt: 900 kvm
Energideklaration: 74 kWh/kvm/år
Mäklare: Tina Hennicks, 070-44 11 292
tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 500 000 kr

118KVM Ekerö Gällstaö, Riksrådsgränd 1
-UNIKT GAVELLÄGE- Arkitektritad radhusidyll i modern tappning med nära till strand, dagis,
buss, sjökrog och vackra promenadstråk. Stilfulla materialval med ljus inredning. Stora fönsterpartier ger härligt ljusinsläpp. Tre bra sovrum, två helkaklade våtrum, två fina uteplatser.
Typ: Radhus Byggår: 2004 Boarea: 118 kvm
Rum: 5 Tomt: 104 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

125 KVM Ekerö Väsby, Linvägen 42
Typ: Radhus Byggår: 1969 Boarea: 125 kvm
Rum: 4 Tomt: 268 kvm
Energideklaration: 99 kWh/kvm/år
Mäklare: Linda Strid, 070-617 50 20
linda.strid@maklarringen.se

Accepterat pris: 3 775 000 kr

125KVM Ekerö Väsby, Linvägen 58
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 995 000 kr

Typ: Radhus Byggår: 1969 Boarea: 125 kvm
Rum: 5 Tomt: 183 kvm
Energideklaration: 102 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

111 KVM Ekerö Hummelvreten, Tennisgränd 16

172 KVM Ekerö Gräsåker, Gräsåkersvägen 7E

Typ: Atriumradhus Byggår: 1968 Boarea: 111 kvm
Rum: 4 Tomt: 237 kvm
Energideklaration: 109 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

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

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 375 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 500 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Utgångspris: 2 750 000 kr

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
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Förskolan som har en egen app
DROTTNINGHOLM | I tätt
samarbete med ett ITföretag har Drottningholms
förskola varit med och tagit
fram ett hjälpmedel som
förenklar dokumentation
och måluppföljningen. I
januari åker de till London
för att föreläsa på den
internationella BETTmässan.
Att dokumentera förskolebarnens dagar och att följa
upp hur man jobbar med läroplanens mål utgör en betydande del av förskolepersonalens arbete, som tidvis kan
bli tidskrävande. På Drottningholms förskola arbetar
man dock sedan en tid med
ett verktyg som förenklar det
arbetet avsevärt.
– Under förra årets BETTmässa (IT-mässa för skolor.
Reds. anm.) i London började
vi prata med företaget Caperio om att utveckla ett verktyg där vi både kan göra vår
pedagogiska dokumentation
och kvalitetssäkra vår verksamhet, berättar förskolechef
Carita Almqvist.
Tillsammans

med Jenny
Borgenport, förskolelärare
och Pernilla Jansson, barnskötare, beskriver hon hur
det arbetssätt som de använder sig av har blivit mycket

mer lätthanterligt genom
en ny app. Foton, ﬁlmsnuttar och beskrivningar av vad
som gjorts, med kopplingar
till vilka verksamhetsmål
som uppnåtts i arbetet ﬁnns
numera tillgängligt för både
föräldrar, barn och kollegor
i den ”app” som kan laddas
ner i en telefon eller läsplatta.
– Eftersom vi kan jobba i
realtid blir allt mycket enklare och mer lättillgängligt för
alla, säger Jenny Borgenport.
– Barnen är också delaktiga
i sin egen dokumentation genom att föreslå bilder som vi
ska lägga upp. Det kan vara
en teckning som ett barn vill
visa sin förälder direkt. Vi
lägger in bilden i systemet
och direkt plingar det till i
förälderns mobiltelefon som
kan sitta på sitt jobb och titta,
fyller Pernilla Jansson i.
Vinsterna är många och de
svårigheter som fanns i systemet inledningsvis har jobbats bort, men förbättringsarbetet pågår fortfarande.
– För mig är det också
mycket lättare att hålla mig
ajour med vad som händer i
verksamheten och kan möta
pedagogerna utifrån vad de
faktiskt gjort i till exempel
utvecklingssamtal, säger Carita Almqvist.
Idag använder ytterligare

Pedagogerna på Drottningholms förskola har jobbat tätt tillsammans med IT-företaget för att ta fram mobilappen. Nu används den för fullt i arbetet
med barnen för att dokumentera vad de gör så att informationen blir tillgänglig för föräldrar och kollegor.
Foto: Lo Bäcklinder

två förskolor i kommunen
systemet och ﬂer är på gång.
I appen finns möjlighet till att göra tankekartor
kring olika projekt som barnen arbetat med, skicka direktmeddelande till föräldrarna, sjukanmäla barnen,
det går att koppla upp den

mot förskolans Activeboard
(digital, interaktiv ”whiteboard”. Reds. anm.) och
barnen kan arbeta med den
direkt i de I-pads som finns
på förskolan.
– Vi kan till exempel direkt skicka en bild på ett barn
som var ledset när föräldern

lämnade och visa att det gick
över direkt, eller visa att barnet verkligen äter under lunchen, säger Jenny Borgenport
om alla de möjligheter som
systemet medger.
I januari återvänder hon,
Carita Almqvist och Pernilla Jansson till London och

BETT-mässan för att själva
kliva upp på scenen och berätta för kollegor och andra
intresserade om det verktyg
som de varit med och jobbat
fram.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Julklapparna hitta

JULÖPPET
Söndag 15/12 kl 10-15. Måndag-fredag 16-20/12 kl 10-19
Lördag-söndag 21-22/12 kl 10-16. Måndag 23/12 kl 10-19
Helgöppet: se respektive butik

EKERÖ CENT

Ekerö Centrum
Ditt eget personliga centrum på hemmaplan
ÖPPETTIDER: Vardagar 10 - 18.30. Lördag
ördag 10 - 15
w.ekerocentrum.se
ICA Supermarket Alla dagar 8 - 22. www.ekerocentrum.se
Apotek I Bank I Bibliotek I Blommor I Café, Restaurang & Grill I Djuraﬀär I Frisör I Hobby I Hud- & kroppsvård I Inredning I Kemtvätt & Skomakeri
Kyrka I Leksaker I Livsmedel I Låsservice I Mäklare I Mode – dam, herr & barn I Optiker I Polis I Post I Skor I Sport I Systembolag I Tobak/ATG
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ICA supermarket TAPPSTRÖM
16-23/12 alla dagar kl 8-22
Julafton kl 8-15. Juldagen, Annandagen kl 10-20
Nyårsafton kl 8-18. Nyårsdagen kl 10-20
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Jakten på solens strålar
Ekeröelever i forskningsprojekt för att förbättra solenergi
TRÄKVISTA | Blod, löv och
saft – eleverna i årskurs 8
A i Träkvista skola har inte
tvekat över att testa allt
när de under hösten har
deltagit i ett forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Kungliga tekniska
högskolan.
– Vi har varit med i ett projekt som går ut på att försöka hitta nya färgämnen
som ska användas i solceller
och kreativiteten har varit
mycket stor, berättar Lena
Munther Sandström, matematik-, no- och tekniklärare i Träkvista skola.
Hon beskriver hur eleverna har varit ute i naturen
och letat efter färgämnen
som på ett effektivare sätt
ska kunna fånga upp solstrålar och omvandla dem
till energi. De har plockat
löv, testat om saft kan fungera och några elever provade
till och med om blod kunde
innehålla de åtråvärda egenskaperna som behövs för att
lösa en stor del av världens
energibehov.
I projektet som ﬁnansieras av

Stiftelsen för strategisk forskning länkar Nobelmuseets
projekt ”Forskningshjälpen”
samman aktiva forskare med
elever för att förhoppningsvis hitta nya, innovativa lösningar. Förutom att bidra till
forskningen, är ett av huvudsyftena att elever och lärare
ska få medverka i ett riktigt
forskningsprojekt för att få
bättre förståelse för vad det
innebär.
Det har varit ett tidskrävande och engagerande ar-

I laborationer har eleverna från Träkvista skola försökt hitta ett färgämne som bättre ska kunna ta tillvara
solenergi.
Foto: Lena Munther Sandström

bete, där eleverna verkligen
fått känna på forskningens
glädjeämnen och svårigheter.
– En av forskarna har varit här och hälsat på, men vi
har också haft mycket kontakt med både andra deltagare och forskare via mejl
och Facebook, säger Lena
Munther Sandström.

Genom att samla ”likes”
(gillamarkeringar på Facebook, reds. anm.) har tre av
de trettio klasserna valts ut
till en final där forskarna
ska avgöra vilket projekt
som varit mest framgångsrikt. Vid en konferens på
Nobelmuseet den 9 december kommer ännu fler
projekt
uppmärksammas

genom ytterligare prisutdelningar.
– Ännu vet vi ju inte hur
bra våra resultat varit, men
förhoppningsvis får vi veta
mer när jag och tre av eleverna deltar i konferensen,
säger Lena Munther Sandström.
LO BÄCKLINDER
namn@malaroarnasnyheter.se

Universitetsutbildning på hemmaplan
KOMMUNEN | 30 av kommunens lärare och förskollärare har kunnat få
universitetsutbildning på
hemmaplan tack vare god
planering och flexibilitet.
Nu är de redo att hjälpa
till med att utbilda sina
blivande kollegor.
Under två terminer har
lärare från Stockholms universitet kommit till Ekerö
och genomfört en handledarutbildning på 7,5 poäng
för 30 av kommunens lärare
och förskollärare.
– Den här utbildningen
har kommit till för att höja

kvaliteten för lärarstudenterna genom inslaget av
verksamhetsförlagd utbildning (VFU, vilket innebär
praktik på arbetsplatser
under lärarstudier, reds,
anm.). Detta är ett viktigt
inslag som kompletterar
den teoretiska delen, berättar Berit Lund, VFU-samordnare på kommunen.
Hon berättar om vad
som är unikt i det upplägg
som kommunens lärare fått
chans att delta i.
– Universitetet har även
åkt ut till andra kommuner
och genomfört handledar-

utbildningar, men aldrig
för en grupp som är blandad
med lärare från förskola upp
till årskurs nio.
Denna blandning av olika
lärare tror hon också är en av
framgångsfaktorerna som
bidragit till att en ovanligt
stor grupp genomfört hela
utbildningen och examinerats.
– Lärarna har tyckt att
det har varit väldigt stimulerande att lära av varandra
och kunnat jämföra olikheter och likheter. Jag tror att
det var så många som 27 av
30 som tog halva sin exa-

men i somras, men än vet vi
inte hur många som blir färdiga med sin utbildning, då
de inte lämnat in sina slutuppgifter än. Förhoppningen är också att vi ska kunna
starta fler kurser framöver.
Nu väntar den slutgiltiga examinationen och ett
uppföljningstillfälle under
våren, men i övrigt är de 30
lärarna nu redo att ta emot
sina blivande kollegor för
att ge dem en introduktion
i arbetslivet.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Många larm om misstänkt dumpning Påminnelse om
ÄLVNÄS | Den 22 november larmade ett flertal personer i naturreservat

Rätt namn på
biografförening

Älvnäs kommunen om att det pågick vad de upplevde vara
en olovlig dumpning av muddermassor vid norra Älvnäsudden. Kommunen kontaktade omgående länsstyrelsen som i sin tur larmade sjöräddningen som begav sig till
platsen.
– Det visade sig vid kontroll att det inte skett någon dumpning utan endast var fråga om en muddring som företaget
ifråga hade tillstånd att genomföra, berättar Anna Roxell, länsstyrelsen.

RÄTTELSE | I den text i förra
numret som handlade om
nedskräpningen av Kulturhusets foajé ﬁck dessvärre
den ideella förening som driver biografen fel namn. Föreningen heter Mälarö kino
och inget annat.

KOMMUNEN | I en skarp
skrivelse till Ekerö kommun
påpekar Svenska turistföreningen att kommunen åtagit sig
att göra naturreservat av Jungfrusundsåsen senast 2015,
men att ingen ännu hänt.
MN följer upp ärendet i
kommande nummer.

TACK FÖR ETT FANTASTISKT 2013!
Gemensamma satsningar på idrottsplatser och
idrottshallar är nödvändiga om alla kommunens barnoch ungdomar ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Budskapet från oss alla 5.000 personer i Ekerö IK:s
kontaktnät är: BYGG MER HALLAR - NU!
Inför valåret 2014 vill vi nu skicka uppmaningen till
kommunens politiska partier att i kommande valrörelse berätta hur just deras parti vill skapa möjligheter
till organiserad idrott i fungerande lokaler i en av
Sveriges snabbast växande kommuner.

Tack till alla våra medlemmar för fantastiska
prestationer under 2013!
Ekerö IK - Sveriges GLADASTE idrottsklubb
Läs mer om Ekerö IKs framtidsvision - Vision Träkvistavallen - på http://www.ekeroik.com

(-%+&t"/47"3t53:(()&5t3&41&,5t(&.&/4,"1

16

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G.9:8:B7:G'%&(

Äppelfabriken ”Årets
landsbygdsföretagare”
FÄRINGSÖ | Äppelfabriken
utsågs till ”Årets landsbygdsföretagare” när
Ullbaggar delades ut vid
den årliga Landsbygdsgalan
den 26 november.
Under våren har en expertgrupp som består av personer från Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd,
Leader, länsstyrelserna och
Jordbruksverket varit jury och
utsett vilka som ska slutnomineras.
Det var sju Ullbaggar, designade av framlidne konstnären Peter Gadh som delades ut tillsammans med ett
stipendium på 10 000 kronor
i följande kategorier: Årets
landsbygdsföretagare, Årets
landsbygdsinnovation, Årets
landsbygdsprojekt,
Årets
integrationssatsning, Årets
miljösatsning och Årets ungdomssatsning.
Äppelfabriken vann Ullbaggen för årets landsbygdsföretagare med motiveringen:
”Äppelfabriken har på ett
elegant sätt med nytänkande,
kunskap och kvalitet återuppväckt forna tiders trädgårdstradition på Ekerös Färingsö.

Här förädlas äpplen, annan
frukt och bär från lokala
odlare till sylt, saft, must,
cider och öl! Besökare kan
njuta av vackra trädgårdar,
gårdsbutik, café, musteri och
bryggeri. Mathantverket har
uppmärksammats med medaljregn vid SM i Mathantverk. Tio guld, sex silver och
fyra brons!”
– Det är positivt att verksamheter i storstadsnära
landsbygd uppmärksammas
som ofta har det ganska tufft
med en enorm konkurrens
inifrån just städerna. Det
känns också väldigt roligt
att få bidra till att sätta Ekerö
kommun på kartan i dessa
sammanhang. Det känns jätteroligt, jag är stolt. Vi gör
allt möjligt och omöjligt av
äpplen. Vi har kanske vunnit för att vi gör någonting
som har varit vanligt förr
men som skulle kunna bli
det igen. Det ligger i tiden att
ta vara på det som ﬁnns nära
oss och äpplen ﬁnns i överﬂöd, säger Äppelfabrikens
Katharina Ångström.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hindret som Ross arkitektur och design har byggt är inspirerat av Pål
Ross ”Villa Skagern”.
Foto: Roland Thunholm

Ross arkitektur bidrar
med hinder till Globen
Äppelfabrikens Katharina Ångström vid prisutdelningen på Berns. Hon
mottog en ullbagge när Äppelfabriken utsågs till ”Årets landsbygdsföretagare”.
Foto: Daniel Patiño Flor

Katharina Ångström tillsammans med landsbygdsministern Eskil
Erlandsson.
Foto: Äppelfabriken

Ett av de hinder som nyttjades för denna hästtävling har
formgivits av ekeröbon Pål
Ross.
Designen har fått inspiration från ett av hans tidigare
verk, Villa Skagern och gick
att se på banan under ﬂera av
tävlingsdagarna.
Patrik Thour som är uppvuxen på Ekerö och ägare till

Gullmyrahinder, har varit
Ross samarbetspartner för att
kunna förverkliga byggnationen av hindret.
Nisseby snickeri, även det
ett Mälaröföretag, utförde
själva byggnationen av huset i
skala 1:10. Den som transporterat alla delar av skapelsen
till hindret är också mälaröbo,
Janne Broberg på Färingsö.
Eventet som hölls i Globen den 28 november till 1
december, är en av de största
och mest uppmärksammade
tävlingarna i Sverige med
både nationella och internationella hästar och ryttare i
världsklass.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

JJULGRANAR

JULKLAPPSTIPS 50 % RABATT
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kommer till oss senast den 11 december

220:LUCIAKAFFE!
Fredagen den 13 december bjuder vi
Lö traditionsenligt på luciakaffe och
tra
nybakade lussekatter.
ny

Så långt lagret räcker - begränsat parti

Välkommen!

Dock som längst till och med den 31 december

*         

Mot Adelsö

▼

Från oss alla till er alla
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Calle och Elizabeth
med personal

MÄLARÖARNA | Mälaröknutna arkitektfirman Pål
Ross har som första svenska arkitektkontor fått möjlighet att medverka med
ett hinder under Stockholm
International Horse Show
som ägde rum sista helgen i
november.

*  .

Sundbyskola
Nyckelby
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Nibble
Koloniområde
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Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Såld!

FÄRINGSÖ STENHAMRA
KLEVBERGSVÄGEN
Barnvänligt och skyddat
atriumhus nära skola, butik
och fina grönområden.

Ekerö 08-560 304 22

Såld!

EKERÖ NÄRLUNDA
VÄXTHUSVÄGEN
Barnvänlig idyll! Härlig
hörntomt. Nära skola, butik
och rekreation.

Ekerömäklaren
med höga slutpriser!
Vi gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska göra
sitt livs bästa affär. Det avspeglar sig i våra höga
slutpriser. Vi är mäklaren med nöjdare kunder!
Välkommen att bli nöjd du också!

Ekerö 08-560 304 22

Såld!

EKERÖ TAPPSTRÖM
TAPPSTRÖMSVÄGEN

Såld!

EKERÖ GÄLLSTAÖ
BOKVÄGEN

Såld!

EKERÖ ÄLVNÄS
KOLTRASTVÄGEN

Välbeläget radhus med
direkt närhet till Mälaren
samt skola och butiker.

Stilsäker villa i nyskick med
högt skyddat läge och
Mälarutsikt.

Stilfull villa med egen stig
ner till strandkanten. Härlig
Mälarvy från de flesta
rummen...

Ekerö 08-560 304 22

Ekerö 08-560 304 22

Ekerö 08-560 304 22

www.husmanhagberg.se
Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1, invid Träkvista Torg. Tel: 08-560 304 22

Vår nya värmepump jobbar hårdast
när elpriset är lägst.

Nyhet!

IVT PremiumLine® HQ – först i Sverige med Smartgrid.
Med vår nya värmepump introducerar vi många förbättringar – och en revolution. Den är
nämligen förberedd med Smartgrid. Det betyder att värmepumpen kopplas mot elbörsen
Nord Pool Spot, och själv anpassar så att den jobbar hårdast när elpriset är lägst. Och precis
som alla våra värmepumpar har IVT PremiumLine® HQ 10 års garanti. För vi chansar aldrig.

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå
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Världsmästare i barbershop
MÄLARÖARNA | Den 9
november tog Sverige
VM-guld i barbershop vid
de internationella mästerskapet på Honolulu, Hawaii.
Det var kören Rönninge
Show Chorus som överlägset tog hem segern och i
kören finns tre ekeröbor.
Mälarööborna Ewa Hemberg, Carin och Emma
Ländström riktigt tindrar
med ögonen då de berättar om den fantastiska segern på Hawaii. Guldet är
det första till en kör utanför Nordamerika sedan de
årliga tävlingarna började
hållas 1973 och Rönninge
Show Chorus fick de högsta
poäng som någonsin delats
ut i ett VM.
De har varit nära segern redan tidigare. Redan förra VM
tog de högsta poäng i ﬁnalen,
men då räckte det inte.
– Vi låg trea i semiﬁnalen
och därför hamnade vi på andra plats totalt den gången,
berättar Ewa Hemberg.
Men denna gång nådde de
132 sjungande körmedlemmarna hela vägen fram.
– Vi hade 3138 poäng och
jag tror att maxpoängen
man kan få är 3280 poäng,
berättar Emma Ländström

Mälaröborna och körmedlemmarna Ewa Hemberg, Emma och Carin
Ländström visar upp sina guldmedaljer.
Foto: Ewa Linnros

Rönninge Show Chorus från Sverige tog världsmästartiteln i barbershop på Hawaii.

Foto: Courtesy of E.R. Lilley Photography, Massachusetts, USA

som är körens yngsta medlem med sina 18 år. Den
äldsta i kören är 76 år.
Vad beror då framgången
på?
– Till att börja med är
vi svenskar duktiga på att
sjunga. Sedan har vi varit
oerhört målinriktade, säger
Ewa Hemberg.
– Vi har övat och tränat
intensivt och bestämde oss
redan efter förra VM för att
vi skulle vinna, inﬂikar Carin Ländström, mamma till

Emma.
De arbetar också med mental
träning.
– Vi vinner först och tävlar
sedan, så tänker vi, förklarar
Carin Ländström.
– Jag tror inte att någon av
oss var nervösa, alla var bara
superladdade istället, säger
Ewa Hemberg.
Det som också gör kören

unik är att de rör sig betydligt
mer än de andra körerna. Rönninge Show Chorus har en ge-

nomarbetad koreograﬁ där alla
deltar och de bjuder på show
på alla nivåer.
– Det ﬁnns ingen annan kör
som dansar så mycket som vi
gör och sjunger samtidig, berättar Carin Ländström.
De har haft duktiga coacher
till hjälp också, bland annat
David Wright som egentligen är matematikprofessor.
Han är betraktad som världens bästa arrangör av den
här typen av musik och det är
han som arrangerat all musik

till Rönninge Show Chorus.
Körsång i Barbershop har inte
riktigt fått hundraprocentigt
erkännande här hemma ännu,
åtminstone inte så som i USA.
– Där blir man behandlad
som värsta rockartisten. På väg
från tävlingen till hotellet var
det massor av folk som kom
fram och ville ta kort på mig,
berättar Emma Ländström.
Nu närmast är det julshow för

kören i Filadelﬁakyrkan den
13 och 14 december. Då är de
175 stycken på scen då även en
mansbarbershopkör är med.
Konferencier är Stefan Sauk
och gästartisterna Margareta
Bengtson och Andreas Weise.
Rönninge Show Chorus bildades 1983 och har skördat

ﬂera stora framgångar inom
barbershop både regionalt
och internationellt. Den hittills största framgången är
guldmedaljen de vann nu i
VM i Honolulu, Hawaii.
Mästerskapet på Hawaii arrangeras av organisationen
Sweet Adelines International som är en organisation
för världens alla kvinnor
som sjunger barbershop.
Organisationen arrangerar
varje år regionala tävlingar
i drygt 30 regioner och ett
världsmästerskap för kvalificerade körer och kvartetter.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kommunen har fått en egen Krakowkrubba
EKERÖ | Den 30 november
invigdes en riktig klenod i
Galleri Utkiken. Då avtäcktes kommunens egen
Krakowkrubba, en färgsprakande pjäs som länkar
samman kommunens två
världsarv med det i Krakow.
Den magnifika krubban är
byggd i Krakow av den berömde konstnären Roman
Wozniak, som är upphovsman till ett stort antal krubbor och har vunnit många
priser för sina skapelser.
– I min krubba berättar
jag bland annat om Ekerö
kommuns båda världsarv
och om de tre historiska
drottningar, som har haft
stor betydelse för världsarvet Drottningholm, men
även för Polen och Krakow.
Det finns dock mycket mer
att finna i krubban, så ta god
tid och titta noga på den,

berättar Roman Wozniak
själv om krubban.
– Det är smått fantastiskt att vi nu har vår egen
Krakowkrubba, som dessutom är gjord av den största
konstnären som är en levande legend i Polen, säger
Lennart Lundblad, chef för
Ekerö kultur.
Han förklarar att kommunens krubba är byggd enligt
de traditioner som omger
de krubbor som byggts i
Krakow sedan 1300-talet.
– Det finns också en
koppling mellan Mälaröarna och Krakow sedan flera
hundra år. Bland annat bodde Sigismund den tredje,
Sveriges och Polens kung
under slutet av 1500-talet,
på Drottningholms slott.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Krubbans skapare konstnären Roman Wozniak och Gunilla Lindberg,
kulturnämndens ordförande vid avtäckningen av Krakowkrubban i Galleri
Utkiken.
Foto: Lo Bäcklinder

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

KÖP JULKLAPPARNA HOS OSS!
GLOBAL KNIVSET

G55 & GS38. Ord pris 1795:-.

C

1395:GLOBAL KOCKKNIV
G2. Ord pris 1295:-.

995:-

Centrum

Gustavalund

Här finns vi!

Bryggavägen

Din idé – vår design!

KÖP DIN
JULGRAN
HOS OSS!

GE BORT KNIVAR
FRÅN GLOBAL I
JULKLAPP!

EKERÖ: Bryggav 100. Tel: 08-560 308 30.
Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
www.malaroidedesign.se
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UTSTÄLLNINGAR

På G!
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Ekebyhovs slott
Pepparkakshustävling,
besökarna röstar fram vinnarna. Utställning i galleriet
3-20/12. Vinnaren koras
i Wrangelska salen 20/12
kl 16.

• Välkommen att tipsa
redaktionen om kommande
utställningar och evenemang.
De ska öppna för en bred
allmänhet, utan förpliktelser
annat än att man ska betala
för eventuell entrébiljett.
Vi tar endast med evenemang
och utställningar som äger
rum på Mälaröarna.
Evenemangstips:
• Skicka till
red@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”På G”
Box 100
178 22 Ekerö
Manusstopp:
Torsdag före kl 12 en vecka
före utgivning.

biblioteket, Ekerö C. 13-23
december.

Fotoutställning
”Hundporträtt från Ekerö”
– Foto på canvas av Hans
Holmqvist. 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 överenskommelse.
Kanalgalleriet, Ekerö C.

Julkonsert
Ungdomskören Team Mälarö, Mats Andersson bas,
Janne Hedlund slagverk,
Hasse Johnzon gitarr. 11/12
kl 20-21, Ekebyhovskyrkan.
Arr: Ekerö pastorat.
Mässa
Lizen Anterud, musik:
Daniel Stenbaek. 11/12 kl
19-19.30, Ekebyhovskyrkan.
Arr: Ekerö pastorat.

Konstvinden
Ateljé och galleri Konstvinden har öppet fredagar kl
10-18 och lördagar 10-15
fram till jul. Träkvista torg,
Jungfrusundsvägen 2.

Galleri Utkiken
Traditionell julkrubba från
Krakow. Ekerö kommuns
nyinköpta Krakowkrubbas upphovsman och
skapare är den berömde
Krakowkonstnären Roman
Wozniak. Visas till och med
den 11/1, Galleri Utkiken,
Ekerö C.
Hantverksstallet
Julutställning fr.o.m. 28/12.
Öppet tor-sön kl 11-16,
Jungfrusunds marina.

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

EVENEMANG

Julpyssel
Biblioteken ställer fram
sina stora julpysselbord.
Barnens eget bibliotek i
Stenhamra, Vikingabiblioteket på Adelsö och

FRIDA PÅ NYKROG

MXOERUG

Skridskodisco
Fritt inträde upp till 15
år. Övriga betalar 10 kr
i inträde. Lotter till alla,
lotteridragning ca kl 19.30.
Iscafé med varmkorv och
dryck m.m. Skridskodiscot
sker varje lördag fram till
sportlovet v.9, 2014 med
uppehåll i julveckorna.
13/12 kl 18-21, Vikingahallen, Träkvistavallen.
Samarr: Ekerö kommun,
EIK hockey.

Lucia-nattklubb
Först Luciabandy och sen
blir det nattklubb. Under
kvällen fylls dansgolvet
med den senaste musiken,
fritidsgårdens DJ-grupper
är på plats och firar Lucia
med en rad överraskningar.
För alla mellan 13-20 år.
13/12 kl 18-24, Träkvista
fritidsgård.
Julkonsert
Mälaröarnas kammarkör,
Tove Åhman dirigent. 14/12
kl 18-19, Ekebyhovskyrkan.
Arr: Ekerö pastorat.
Musikgudstjänst
Julmusik med Sonorakören
och Mälarstråk, dirigenter:
Malin Rudengren, Gudrun
Pettersson, präst: Marianne Häggkvist, kyrkkaffe.
15/12 kl 15-17, Ekebyhovskyrkan. Arr: Ekerö
pastorat.

Ekebyhovs slott
Traditionell familjesittning.
Tomten kommer på besök
och delar ut godispåse till alla barn. Filmvisning på övervåningen.
15/12 kl 14, Ekebyhovs
slott.

Julens budskap
Julens budskap i ord och
toner. Birkakören under
ledning av Johan Wallnäs.
Orgel/piano: Torbjörn
Gustavsson, präst: Peter
Strömmer. 15/12 kl 18-19,
Adelsö kyrka. Arr: Ekerö
pastorat.

Designtävling
”Kläder för livet” – modedesigntävling för alla som
inspireras av medeltida
mode. Man tävlar i två
klasser: bästa medeltida
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.

Ekerö Bostäder
ﬂyttar!
Den 9 december 2013
är vi på plats i våra nya lokaler
Bryggavägen 110, Ekerö
Hus A2 (infart vid hotell Stjärnan)
Välkommen!

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

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

STENHAMRA / KLYVARESTIGEN 29 A+B

PÅGÅENDE BYGGNATION,
KLART 2014

Accepterat pris: 4 500 000 kr
Två villor med modern arkitektur och optimal
planlösning. 6 rum och kök, 4 bra sovrum, allrum
och vardagsrum, 2 helkaklade badrum, tvättstuga
och stor klädkammare. Förberett för uthyrningsdel/generationsboende samt carport/garage.

MÄKLARHUSET I TOPP SEDAN MÄTNINGARNA STARTADE

['PG[NOJMFqKNM<=<OO
HoI?<B JIN?<BQ@>F<
$mGG@M  N<HO AqMH@?G@HH<M QD?@OO
N<HG<OFqKqQ@MFMJIJM #qMoG?@MNK@INDJImMoM BmGG@MFM 


Rabatten gäller för inköp av allt utom tobak och ombudstjänster såsom: spel, presentkort, telekontant, apotek, postärenden och SL-biljetter, mfl.



STENHAMRA & KUNGSBERGA
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Socialnämndens pris får Vindens vänner för sitt mångåriga arbete med att göra segling och naturupplevelser tillgängliga för funktionshindrade, deras vänner och anhöriga. Seglarlägren på Koviken på Lovön har lockat många
deltagare genom åren.
Foto: Privat

Vind i seglen för var och en
Mer än tjugonio år av seglaroch friluftsläger har handikappseglarklubben Vindens
vänner hunnit med. Ett
oändligt antal timmars ideellt
arbete har de aktiva lagt ner,
men att hålla båtarna sjödugliga är även kostsamt. Socialnämndens prissumma på
10 000 kronor är ett välkommet tillskott.
– Det känns väldigt roligt att ha
fått det här priset, särskilt med
tanke på att det bara är andra året
som det delas ut, säger Gudrun
Pettersson, ekeröbo, kassör och
eldsjäl sedan Vindens vänner startade 1984.
Den 10 december tar föreningen emot socialnämndens pris
som delas ut ”till en ideell förening eller organisation som aktivt
arbetar för medmänniskor som
behöver olika former av stöd och
hjälp i sin vardag”. Ett pris som de
fick med motiveringen: ”Vindens
Vänner tilldelas årets utmärkelse
för sina mångåriga ideella insatser för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning. Föreningens aktiviteter möjliggör för barn,
ungdomar, deras familjer och
vänner att kunna utöva segling
och delta i sjönära upplevelser.”
För Gudrun Pettersson och maken

Henrik Nenämaa har klubbens
verksamhet blivit en del av livet.
Detsamma gäller för flera av sty-

relsemedlemmarna som bor på
Mälaröarna.
Henrik berättar om hur det hela
startade:
– Allt började egentligen när
Lennart Wälivaara och hans funktionshindrade son Arne fick följa
med mig ut och segla.
Så föddes idén om att hjälpa till
med att låta handikappade komma ut på sjön och en båt, som så
småningom kunde finansieras
med gåvor och bidrag, köptes in.
– Jag minns mycket väl när vi
var och hämtade den första Samban (handikappanpassad segelbåt,
reds.anm.) i Lysekil 1984, minns
Henrik.
Ryktet spred sig snabbt och klubben var i full gång och ordnade
seglarmöjligheter för funktionshindrade, deras anhöriga och vänner. Verksamheten har haft lite
olika verksamheter under åren,
men somrarnas seglarläger på Koviken på Lovön har bestått.
– Huvudverksamheten är en
seglarvecka med helpension för
såväl fysiskt som psykiskt funktionshindrade på sommaren, berättar Gudrun.
Ett trettiotal personer deltar i
lägret som kallas ”tillsammansläger” för att fokusera på att man
inte kommer till lägret för att bli
servad och omhändertagen, utan
att alla bidrar till hushållet och
verksamheten utifrån sina egna
förutsättningar. Städning, mat-

lagning och andra sysslor fördelas
utifrån gruppindelningar. Ungefär
tio av deltagarna är funktionshindrade och resten anhöriga, vänner
och ideellt arbetande ledare.

”Vi har fått otroligt
många vänner genom
de här lägren, många
kommer ju igen från år
till år och man kommer
varandra väldigt nära”

– Vi har fått otroligt många vänner
genom de här lägren, många kommer ju igen från år till år och man
kommer varandra väldigt nära när
man bor och jobbar tillsammans
på det här sättet, säger Gudrun
och berättar om personer som har
återkommit i olika skeden av livet
och hur de årliga lägren blivit oerhört viktiga för många.
I samarbete med föreningen Ny
gemenskap ordnas också en veckas
seglarläger på Koviken, för hemlösa och andra socialt utsatta. Detta
läger startades för att ersätta de
läger för Svartsjöanstaltens kvinnliga interner, som hållits under
många år, men blivit svårare att genomföra på grund av nya frigångsregler inom kriminalvården.
– Vi ordnar också tillsammansläger i Hassela för funktions-

hindrade varje vinter. Där ser vi
till att deltagarna får komma ut
på fjället med hjälp av snöskotrar
med slädar, något som många inte
skulle kunna få en möjlighet till
annars, förklarar Gudrun.
Lägerdeltagarna får själva betala

för sina vistelser, men avgiften är
starkt subventionerad och utan de
bidrag och gåvor som föreningen
får, hade verksamheten inte varit
möjlig att genomföra.
– Vi har ju många egna båtar,
segelbåtar, specialkanot, gummibåtar, vindsurfingbrädor och även
en katamaran. Dessutom hyr vi in
flera större båtar till lägren, så att
alla kan komma ut på sjön, berättar Gudrun.
Att hålla alla båtar i gott och sjösäkert skick är ett tidsödande och
kostsamt arbete som vilar tungt
både på de aktiva medlemmarna
och på klubbens ekonomi.
Idag samarbetar Vindens vän-

ner med Träkvista sjöscoutkår.
Båtarna ligger i vinterhamn vid
Alverbäcks brygga där också sjöscouterna förvara sina. De ordnar
tillsammans kaféhelger på Ekebyhovs slott för att dra in pengar.
Även Abrahamsbergskyrkan och
Vindens vänner är knutna till varandra och varje seglarläger avslutas med en gudstjänst i kyrkan.
– Vi har haft en viss föryngring
i klubben och vår vision framöver
är att vi ska knyta fler seglingskunniga till verksamheten. Även
om inte alla behöver kunna segla
från början måste det alltid finnas
med seglingskunniga ombord på
varje båt, konstaterar Gudrun.
Många av styrelsemedlemmarna och de som är mest aktiva i
klubben har varit med i många år,
men har gott hopp om framtidens
verksamhet.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FAKTA VINDENS VÄNNER


>> Handikappseglarklubben Vindens vänner tar emot socialnämndens pris den 10 december och får förutom utmärkelsen 10 000
kronor.

>> Den huvudsakliga verksamheten består i att arrangera seglarläger för funktionshindrade, deras anhöriga och vänner.

>> Klubben fyller 30 år 2014.

Ge bort skaparglädje!
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JULKLAPPSFUNDERINGAR?



Öppet fredagar & lördagar fram till jul
1$#'%%&!&)$4 
KÖP ETT PRESENTKORT PÅ MINST 350 KR SÅ FÅR DU EN GÅVA:
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EN PRAKTISK RESENECCESSÄR FYLLD MED FYRA SKÖNA EKOLOGISKA KROPPSVÅRDSPRODUKTER I RESESTORLEK FRÅN MARIA ÅKERBERG/DERMANORD.
VÄRDE CA 150 KR.
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Våra produkter håller hög- och artistkvalitet.
Webbutiken är öppen dygnet runt. Och för avhämtning enl. ök.
c/o Ateljé & Galleri Konstvinden
,&),*,&*- 0  #)4
!&')+'-'%0    
www.artofveda.com



www.skonogron.se
Tel: ϬϳϬͲϯϳϲϰϬϵϭ
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MÅ BRA

Behandlingar & Aktiviteter för dig på Mälaröarna!

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

JULERBJUDANDE!

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

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00

PRESENTKORT
på en valfri behandling till

40 % rabatt
(Ett kort per person mot uppvisande av annonsen)

STENHAMRA
GYM&REHAB

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

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



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

Boka tid via nätet!
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Söker du mer harmoni och
balans i tillvaron?
Då är hypnosterapi en effektiv och
bestående lösning för dig.

1\SRSHWWZ[PWZ
Vid köp av presentkort på klassisk
ansiktsbehandling (590 kr) bjuder vi på
frans- & brynfärgning eller kort manikyr
med gelelack (ord.pris 250 kr).
Vid köp av Beaute Paciﬁques A vitamin
nattkräm, A vitamin ögonkräm och fuktgivande dagkräm betalar du endast
940 kr (ord.pris 1395 kr).
Följ oss på
Facebook, för
erbjudanden
och nyheter.

Med hypnos som grundtillstånd
får du hjälp att bli fri från problem
som t ex låg självkänsla, dåligt
självförtroende, stress, oro, ångest,
fobier, depressioner, alkoholtobak- eller sockerberoende,
sömnlöshet och mycket mer.
Tack vare hypnosens unika egenskaper är hypnosterapi en
bestående men också betydligt
kortare terapiprocess än vanliga
terapier.

6nYDU
GHWGDJVI|U
MXOLJHQ
%lVWDWWJnWLOO
QDSUDSDWHQVn
DWWMDJNODUDU
U\JJHQXQGHU
MXORFKQ\nU

Vill du veta hur hypnosterapi kan
hjälpa just dig, tveka inte att ringa.

Tel: 08-560 310 11
www.salongnarlunda.se

Tel: 0768-685 717
www.innersense.dinstudio.se

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133
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Ur mörkret föddes en stark tillit till livet
Carina Persberg har besegrat
cancer två gånger. Ur det mörka
föddes det ljusa och strävan att
stärka, förmedla och bidra till
liv, kraft och skönhet.
I ett av ateljéhusen i Stenhamra
ﬁnns Mälaröarnas specialistklinik
Stora blå, Carina Persbergs skapelse
som föddes redan 1994. Då i betydligt mindre skala och under namnet
Lilla blå.
Carina är en varm kvinna med
lugn stämma. Samtidigt utstrålar
hon en enorm kraft och hennes
blick är skarp och fokuserad.
Efter att ha avverkat några år som
modell i utlandet under 80- och
90-talet, kom Carina hem till Sverige igen.
– Jag var riktigt trasig i magen.
Min ulcerösa kolit, en kronisk tarmsjukdom som bröt ut i unga år, hade
nu verkligen trasat sönder mina tarmar totalt, berättar Carina.
Efter en första operation upptäckte man att Carina även hade
tarmcancer. Hon ﬁck en allvarlig
dom. I stort sett alla tarmar behövde
opereras bort och Carina ﬁck även
beskedet att hon inte skulle kunna
få barn.
– Istället för att slås ner totalt eller
dö, vaknade jag upp och ﬁck kraft
att fortsätta, berättar Carina. Hon
träffade sin man och det som inte
var möjligt skedde, hon blev med
barn. Idag är hon mor till två döttrar, nu 16 respektive 18 år gamla.
– Jag är passionerad och fokuserad
person. Jag kände att jag inte bara
kunde vara mamma, säger Carina.
Hon utbildade sig till hudterapeut,

gick kurser i läran om energi och
hur energier påverkar oss, hur vi
kan hantera vår historia och komma
vidare.
– Jag lärde mig lite av den andliga
delen för att kunna få en kombination. Detta har jag haft stor nytta av
i mitt liv.
På familjens tomt på Färingsö
byggde maken en stuga 1994. Där
föddes ”Lilla blå”. Namnet fångade
Carina upp från ﬁlmen ”Det stora
blå” som hon såg på om och om
igen under sin rekreationstid efter
tarmoperationen.
– Lilla blå var redan då en slags
oas och där mitt fokus var att kunna hjälpa. Stora blå var en bredare
vision jag hade och jag såg framför
mig en lada.
Carina manifesterade sin lada
i byn Troxhammar. Hon skapade
även, tillsammans med Äppelfa-

brikens Katarina Ångström, ”Lilla
gröna” - en ekologisk butik. Detta
var en del av Carinas vision och här
fanns yogaloft och ekologisk mat att
handla och äta.
– Det var en 40-års dröm. Vi hade
alltid fullsatt och så pang kom beskedet – bröstcancer.
Denna gång ﬁck Carina en döds-

dom, cancertumören var så stor att
den täckte hela, ena bröstet. Det var
en mycket tung period med att reda
ut den ekonomiska situationen och
samtidigt dessutom genomgå skilsmässa.
– Då hamnade jag med pannan i
betongen. Jag var helt enkelt dödsdömd och under 19 månader hamnade jag i Ekerö kommuns socialtjänsts omsorg. Salongen orkade jag
inte driva. Jag var knappt pratbar, jag
kunde inte lita på livet över huvudtaget, berättar Carina och fortsätter:
– Jag har en extremt stark tillit till
livet nu och i grunden. Men det som
gjorde mig så maktlös och hopplös,
var den överläkare och professor på
KS som sa till mig att det här kommer inte att gå.
Carina bytte läkare direkt.
– Denna nya läkare ringde varje
dag i tre månader, tills min kropp
hade hört vad hon sa. ”Det här går,
det här klarar du. Jag har sett det här
förr, du kommer att komma igenom
och komma ut på andra sidan.”

”Istället för att slås ner
totalt eller dö, vaknade
jag upp och fick kraft
att fortsätta.”

Carina ﬁck också stöd av konstnärinna Margareta Stehr. Hon tillsammans med nya läkaren, gav Carina
kraft att inte ge upp.
– Margareta har alltid trott att hon
kan göra skillnad, nu är det min tur
att göra skillnad. Det gör jag idag.
Jag jobbar i lugn och ro och på en
sakkunnig basis, det jag inte kan, tar
jag reda på. Tidigare arbetade jag på
ett klassiskt sätt med hudvård där
man är mer eller mindre köpt av ett
märke. Jag hade ingen egen expertis
då.
Sakta men säkert kom Carina
tillbaka till livet. Håret kom tillbaka
och hon ﬁck kraft i att se att hennes
kropp inte givit upp på henne.
– Jag började jobba ganska tidigt
på salongen igen. Jag visste vad jag

Carina Persberg har besegrat cancer två gånger. Ur det mörka föddes det ljusa och strävan att stärka, förmedla och bidra till liv, kraft
och skönhet.
Foto: Ewa Linnros

hade framför mig. Jag var då säker
på att jag var tvungen att lägga ner
min verksamhet, säga upp lokalen
och hoppades att jag skulle orka. Jag
hade hela tiden den här nya läkaren
och min vän Margareta som höll en
hand i ryggen på mig och stöttade
mig.
Carina lyfter också fram den hjälp
hon ﬁck från kommunen under
sjukdomstiden.
– Ekerö kommuns hemtjänst för
cancersjuka och de bilar som kör
för cancervården, de gör ett mycket
stort och viktigt jobb. De kom hem
till mig två gånger om dagen, hjälpte
mig att ta loss håret som ramlade av
och hjälpte mig att stå vid spegeln
och klara av det. I allt det här och
skilsmässan, oron för mina barn och
min dödsångest, ﬁck jag liksom en
vagga att ligga i. Det är det jag nu ger,
men i min bransch, den omdiskuterade skönhetsbranschen. Jag tolkar
den på ett helt nytt sätt, säger Carina.
För Carina la inte ner sin verksam-

het. Goda vänner stärkte Carina att
fortsätta det hon byggt upp, hon ﬁck
tips om de blivande Ateljéhusen i
Stenhamra och där är hon idag.
Carina vill lyfta fram att det inte
är fult att känna sig ﬁn. Hon vill att
man känner igen sin sprudlande själ
när man står vid spegeln istället för
att tala om för sig själv att man är

gammal, ful, trött och inte duger till.
– Vad den klyschan ”tiden sätter
sina spår” gör med människor, är
långt värre än man förstår. De som
kommer till mig kan bära på en historia med sorger och bekymmer, de
är så slitna att jag måste börja bygga
upp dem och göra en strategisk plan
från 0 till 100, förklarar Carina.
Hon har tagit en egen titel, hudstra-

teg, en benämning som inte funnits
tidigare. Hon har, tillsammans med
sin mentor och tillika marknadsförare, tagit fram titeln utifrån hur Carina arbetar.
– Jag kände att jag inte hörde hemma i hudterapin längre, jag gör så
mycket mer. Jag vill inte jobba under
ett märke, jag vill inte bli styrd. Jag
vill tona ner dramat kring skönhetsbranschen och visa att man även här
kan göra stora viktiga saker.
Det gör Carina på ﬂera sätt. Hon
hade i oktober eventet ”Think
Pink”. Dagen var en hyllning till
tron på kvinnors styrka och med-

Öppet alla dagar 10-17

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.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Namn Carina Persberg
Bor Bygger just nu ett Eco-hus – min rekreationsoas, på vackra Myra,
Stavsund.
Gör Hudstrateg
Passion Hästar, har fyra stycken.
Vill förmedla Liv, kraft och skönhet.

VÄLKOMMEN TILL
BROSTUGAN!
Närlunda Schakt & Transport AB
söker ytterligare en erfaren
rörläggare/anläggare

vetenhet, en ”rungande, sjungande
och inspirerande träff som vill verka
för kvinnors behov av en mer positiv självbild och ett ökat självförtroende i en tid av ständigt ökande antal
bröstcancerdrabbade.” Framför allt
verkade denna rosa dag för de överlevande och de anhöriga till bortgångna. Carina kommer att fortsätta
med dessa ”Rosa galor” och hoppas
på att göra evenemanget större och
att lyckas få med sig ﬂera företagare
på Mälaröarna.
– Efter bröstcancern växte min
kraft sig så stark att det ﬁnns ingenting om och ikring mig som jag
skulle ge upp på idag. Jag har ett starkare syfte med mitt liv idag som jag
inte hade före den enorma krisen.
Det ﬁck mig verkligen att ”födas på
nytt”. Ta fart mot himlen. Är det nu
så att jag ska vara kvar en andra gång,
så ska jag göra skillnad, avslutar Carina.

JULTALLRIK 119:Öppenspis med mysig brasa.
Nybyggt glashus!

Varmt välkomna!
08-759 03 01 info@brostugan.se

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

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com
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Julhandla på hemmaplan!

Presentkort

Hundkläder från

99:-

Tel 08-560 357 27
www.anias.se
ÖPPET: Vard 10-18.30, lörd 10-15 z Tel: 560 355 00 z Ekerö Centrum z www.djurknuten.se

Ge bort en julklapp för kropp och själ!

Julens bästa klappar
hittar du hos oss.
Ekerös bredaste utbud
och bästa läge.

HARMONI - FÖR EN MER MEDVETEN LIVSSTIL

FÄRENTUNA
Klippkort yoga, 5 ggr endast 650 kr (ord pris 750 kr)
Presentkort på yogamassage, klassisk massage,
coaching eller ayurvedisk hälsorådgivning

Köp direkt i vår webshop
eller kom förbi oss
www.sensebysea.se

ÖPPET HUS, 5 jan, kl 13-16
www.pernillasharmoni.se

Hitta klapparna på Manickas Bod!
Köp en ljusbunt om

10 RUSTIKLJUS för 49:-

Ansiktsbehandlingar - IPL - Massage - Med. Fotvård
RadioFrekvens - Naglar - Fransförlängning - Vaxning
Botox & Fillers - Ansiktslyft utan kniv - Hotstonemassage
Pedikyr - Manikyr - Make-up - Färgning av fransar & bryn

(Ord. pris 90:-) Gäller hela december, en gång per hushåll. Medtag annonsen!

NY REGI!
ÖPPET: Mån-fre 10-18
Lör-sön 10-16

TRÄKVISTA TORG

z

560 354 90

z

www.manickasbod.se

Ett PRESENTKORT
är den perfekta
julklappen till
dina nära
och kära

20 %

rabatt på

PRESENTKORT
Gäller vid köp före jul
OBS! Presentkortet måste utnyttjas före den 28.2-2014.
och kan ej kombineras med andra erbjudanden

Tel 560 355 82. Mälarö torg 10, Ekerö C
www.salongcosmetae.se

08- 505 934 50
Jungfrusunds Skärgårdsstad

Julerbjudande!

Köp 2 st bäddset i ﬂanell fr Gripsholm för

399:-

Kingswood
Since 2012

(ord.pris 299:-/st)

Ekerö Centrum. Tel
Tel:
el 560
56 355 94
Mån- Fre 10 - 18.30. Lör 10 - 15
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Trångt på Drottningholmsbron redan 1963
50 ÅR SEDAN | Drottningholmsbron har under hösten
2013 reparerats och gjort det
bökigt för trafikanterna. Det
var inte så mycket bättre 1963
kan man läsa i MN. ”Den trånga
Drottningholmsbron har på grund
av ombyggnaden blivit ett ännu
besvärligare trafikhinder för bilisterna.”

lång vattenledning, montera upp
sarg och belysning och sist men
inte minst, vänta på en köldknäpp.
MN kan berätta att ishockeyintresset är stort i klubben, även om
man säsongen 1963 inte har något
seniorlag i seriespel. Det ﬁnns dock
ett lovande juniorlag och två, eventuellt tre pojklag som ”emellertid
gå i elden”.

Under vintern 1963 ska körbanan
och trottoarerna på Drottningholmsbron läggas om. Kostnaden
för arbetet uppskattas till 130 000
kronor.
”Vägförvaltningen hade hoppats
slippa punga ut med dessa pengar,
bygge av en helt ny bro är som
bekant förestående. Men nu har det
meddelats att den nya Drottningholmsbron inte kan komma till
stånd förrän tidigast 1969. Under
sådana förhållanden är det nödvändigt att omgående byta ut de gamla
murkna och nedslitna broplankorna. De stoppar inte sju år till”,
skriver MN den 11 december 1963.
Det var nog väl att arbetet blev
gjort för det skulle bli mer än sju år,
först 1973 invigdes den nya bron.

I samma tidning står också att konsumtionsföreningen Stockholm
med omnejd förvärvat köpman
Anders Hedborgs fastighet vid
Träkvista torg. ”Konsum ämnar om
några år när planerna på Träkvista
centrums utformning klarnat,
riva huset och bygga en modern
butiksfastighet. Tills vidare skall
herr Hedborg fortsätta att driva
sin livsmedelsbutik som hittills.
Åtminstone fem år får han sitta i
orubbat bo, tror man hos Konsum.”

1963 passar Ekerö IK på att nyttja
mellansäsongen till att bygga ut
idrottsplatsen med en ny ishockeyrink som ska anläggas i direkt
anslutning till Ekerövallen. De
första planeringsarbetena är redan
klara, det som återstår är att fylla ut
planen , gräva en cirka 100 meter

Det är då liksom nu även tid för

julmarknader. ”Lovö kyrkliga
syförening hör till de äldre i landet
och är en av de ﬂitigaste i stiftet.
En av medlemmarna, fröken Maja
Nyström, Hogsta, har varit med i
hela femtio år och hon är alltjämt
mycket aktiv och har varit livligt
verksam för att bidraga till den
julbasar föreningen, lördag den 30
november, håller i Drottningholms
skola.”
EWA LINNROS
namn@malaroarnasnyheter.se

Överst till vänster: 1963 köper Konsum Hedborgs affär vid Träkvista torg, herr Hedborg får dock driva sin verksamhet några år till.
Bilden är ett vykort, utgivet av Hedborgs och fanns förmodligen till försäljning i butiken. Bilden kommer från Ekerö-Munsö hembygdsförenings arkiv.
Nedan till vänster: Fröken Åsa Ladberg visar några av de trevliga arbeten som säljs och utlottas vid julmässan i Drottningholms skola.
Till höger: 1963 görs reparationsarbeten på Drottningholmsbron. Det är trångt för trafikanterna men man räknar med att arbetet
ska vara klart till julen.

Servicetekniker
Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer
för ALLA bolagsformer och verksamheter
Välkommen till ERB!

z Bolagsbildning
z Bokföring
z Kund-

& leverantörsfakturahantering
z Inkassohantering
z Bokslut och årsredovisningar
z Löner
z Deklarationer och skattefrågor
z Koncernredovisning
z Budgetering
z Ekonomiska analyser
z Affärsplan
z Affärs- och bolagsjuridik
z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering

Ekerö Redovisningsbyrå AB är en modern redovisningsbyrå som strävar efter att hålla en aktiv dialog med sina
uppdragsgivare. Sedan starten 1987 har vi fått förtroendet att arbeta åt ﬂera hundra företag och vi kan idag
räkna oss bland de större redovisningsbyråerna i Sverige.
Vår personal har tystnadsplikt om våra uppdrag och
behandlar all information med sekretess. Vi har ett aktivt
kvalitetsarbete och en strävan att personalen ska vara
delaktig och engagerad i byråns resultat och utveckling.
Vi ser oss som fullservicebyrå och en komplett ekonomipartner till våra uppdragsgivare.

Vi välkomnar nya kunder!

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

EKERÖ C

I

08-560 397 00

Vi söker dig som bor i Ekerö kommun och
önskar ett intressant arbete samt vill arbeta i
ett litet företag med trivsamma arbetskamrater,
är du intresserad kontakta oss.
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet och
är tekniskt lagd, vill arbeta med service och
reparationer av värmepumpar, pannor värmesystem m.m
Du behöver körkort och ha teknisk erfarenhet
Arbetet är självständigt och kräver att du
är ansvarsfull och noggrann, tar egna initiativ
och kan planera och arbeta, samt är positiv.
Inneklimats filosofi är att arbeta med
kunden i centrum.
Du ingår i en arbetsgrupp tillsammans med
andra kompetenta tekniker.
Krav på erfarenhet och att du är intresserad av
att lära dig allt om värmepumpar och vvs teknik.
Maila dina kontaktuppgifter och CV till
SveinErik Rugås på: sveinerik@inneklimat.se

Inneklimat service ab
Tel 560 248 00
www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå
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Årets fackbok och Augustprisvinnare, Expeditionen
– min kärlekshistoria av Bea Uusma skildrar S.A.
Andrées färd mot Nordpolen. Expeditionen låter läsaren som en osynlig deltagare följa tre mäns väg mot
döden på en ödslig polarö. Detta äventyr har dramatiska, tragiska och djupt mänskliga moment som gör
det till en klassisk äventyrsberättelse, inte minst därför
att polarfararnas öde alltid kommer att innehålla obesvarade frågor. Kanske kan det då vara värt att veta att
Andrées färd mot polen var nära att få en på den tiden
mycket känd ekeröbo som deltagare.
ret var 1895. På Stafsund, godset mitt på Ekerön, fanns vetenskapsmannen, zoologen, forskningsresanden, författaren,
fotografen, jägaren och jag vet inte allt, känd som ”Klinckan”.
Bakom smeknamnet stod herr docenten och godsägaren Axel
Klinckowström.
Mycket hände ute i stora världen som lockade Klinckan till hans
äventyr. Ett av de mest dramatiska och omtalade projekten vid denna
tid var Andrées planer på att flyga över Nordpolen i ballong, en ballong
som skulle kunna styras genom en genialisk anordning med släplinor
som Andrée uppfunnit. Axel Klinckowström hoppades bli en av expeditionens medlemmar, god vän till Andrée som han var. Möjligen var
det detta hägrande uppdrag som lockade honom till ett djärvt experiment.
I tidningarna hade Klinckan läst om Otto Lilienthal, mannen som
före flygplanens tid försökte flyga med egenhändigt konstruerade
glidflygplan, efterliknande fågelvingar. Med några tidningsbilder av
Lilienthals farkost som förlaga, godsets egna uppfinnargeni smeden
Carlsson som chefskonstruktör och som hantlangare en av godsets
torpare pusslade herrarna under några veckor ihop en flygfarkost
tillverkad av bakändan på en kasserad sparkstötting knuten till ett slags
sele, diverse stag, bamburör, vajrar och ett segel. Det hela hade vid ”ytligt påseende en viss likhet” med fotografier av Lilienthals mästerverk,
berättar Klinckan i sina memoarer.
Turligt nog hade man på ägorna ett högt berg med brant sluttning
ner mot Norrsundet, vattnet mellan Ekerön och Helgön. Väl placerad
i sitsen på sin konstruktion och med vingarna utbredda, slungade sig
Klinckan ut från backen ner mot sjön medan hans medhjälpare betänksamt såg på och undrade hur detta skulle
gå; de hade tänkt sig att godsägaren möjligen hade tänkt hoppa från något slags
trampolin ner i vattnet. Att flyga över land
föreföll dem som höjden av galenskap.
Klinckan skildrar hur det hela avlöpte.
Färdandes utan minsta styrsel i luften
en bit ovanför marken närmade han sig
vattnet, upptäckte att det hela höll på att
gå galet, lyckades gira med farkosten för att
inte kollidera med en byggnad. Och landade med ett plask i en stinkande pöl bakom byggnaden bestående av –
ja, vad tror ni – låt oss bara nämna att det var före avloppsreningens tid.
Men tala om tur i oturen, landning på fast mark hade blivit hårdhäntare.
Tillskyndande smed och torpare bärgade flygaren ur smeten. Han
kastade sig genast i Norrsundets vatten för att bli av med den värsta lukten. Det tog flera dagar innan Klinckan lyckades tvätta sig luktfri; hans
präktiga skägg blev inte rent i första taget. Själva farkosten hade, skriver
han i sina memoarer, ”upplösts i sina principer” som en röra av knäckta
bamburör och hoptrasslat tågvirke. Men segelduken gick med tiden att
använda till sitt rätta ändamål.
När Axel Klinckowström litet senare berättade för Andrée om sin
flygtur såg denne betänksam ut och förklarade att man nog måste göra
en del hållfasthetsberäkningar innan man snickrar ihop sin egen flygfarkost och önskade lycka till med nästa försök. Att Ekerös förste flygare
avstod från något nytt flygförsök är knappast förvånande.
Andrée hade valt ut en av de två övriga som skulle ingå i Nordpolsexpeditionen. Till den återstående platsen kom han aldrig att välja
Klinckowström, som i själva verket hade utmärkta meriter för ett sådant
uppdrag.
Klinckan blev snopen över Andrées beslut, men det räddade livet
på vår äventyrare från Ekerö. Två år senare seglade Andrées expedition
iväg på den tur som efter ohyggliga vedermödor kostade expeditionsmedlemmarna livet; de tre polarflygarna hittades först
efter 33 år ihjälfrusna på Vitön.
Då var det en bagatell att ha landat i smörjan vid
Norrsundets strand.

Å

Han kom
inte med på
Expeditionen

Jan Malmstedt

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

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

Vilka vill du ska
styra i Ekerö?
Nu har alla medborgare i Ekerö kommun en unik

möjlighet att bestämma vilka som ska ställa upp
i kommunvalet. Folkpartiet i Ekerö erbjuder dig att
delta i en

öppen nominering.
Visst känner du någon person du tror skulle göra en

bra insats som förtroendevald? Någon som du gärna
skulle ha som din representant i kommunen eller i
landstinget? Någon som tillsammans med oss kan lyfta
Ekerö och skapa ett mer liberalt samhälle?

Ta chansen!
y Fundera på vem eller vilka du vill föreslå.
y Lämna dina förslag via folkpartiet.se/nominera
före den 24 januari.
y Vi kontaktar dem du föreslår.
Information eller nominera direkt:
Kontakta Jan-Erik Billter,
sammankallande i nomineringskommittén
tel: 073-040 46 21
jan-eric.billter@ekero.se

Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen

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

299
307
306
325

kr
kr
kr
kr

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

15 %

på våra redan
låga priser!

FASTA priser? Självklart!
Bli avtalskund hos Ekerö Taxi!
Ekerö Taxi tecknar avtal med både privatpersoner och företag.
Som förälder kanske man är orolig när barnen är ute på kvällen och
speciellt då när det är dags för hemresan. Vi har lösningen!
Låt oss köra hem era barn till bostaden på ett tryggt och säkert sätt.
Inget krångel! Beställ hemskjuts, vi kör och du betalar via faktura.
Även föräldrar och medarbetare på företag behöver skjuts ibland.
Vi har lösningen! Här gäller samma sak:
Tryggt och säkert och inget krångel.

Trevlig sommar önskar vi alla mälaröbor! Välkommen ombord!

Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi!
Ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
Ekerö Taxi utför taxitransporter för alla:
privatpersoner, företag, kommun
och Riksfärdtjänst. Vi kör också Färdtjänst
för rullstolsburna, s.k. Rullstolstaxi
samt kör också vanlig Färdtjänst
när din beställda Färdtjänsttransport
inte kommer i tid eller hittar fram.
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Daniel kvalar till
juniorlandslaget
TRAMPOLIN | Trettonårige
Daniel Åkerman från
Färingsö har på drygt två
år avancerat till topplaceringar i gymnastikgrenen
”trampolin”.

lingarna i Svenska cupen.
Han har nyligen varit i
Soﬁa i Bulgarien och tävlat i
junior-VM.
– Där kom jag på 57:e plats
i världen av pojkar 13 till 14 år.
Det gör att jag kvalat till uttagningen för juniorlandslaget som är i januari, berättar
Daniel Åkerman.
Man tävlar i tre klasser,
klass 1, 2 och 3. Klasserna är
inte åldersindelade utan det
är svårighetsgraden man går
på.
– Jag har tävlat i klass tre

Daniel Åkerman hoppade
studsmatta redan som femåring, men han började träna
gymnastikgrenen trampolin
för två och ett halvt år sedan. Han kom på femte plats
i ungdoms-SM i höstas och
totalt på 2:a plats av ett tjugotal tävlande i de 4:a deltäv-

träna sig till ganska mycket,
måste man ha en viss talang
i att framförallt våga hoppa
högt, volta och rotera, säger
Niklas Grönström.
Trampolin är också en
OS-gren och Daniel har som
mål att komma med till OS i
Japan 2020. Men först gäller
det alltså i januari då han ska
kvala till landslaget.

men jag ska byta upp till klass
två nästa år i mars.
Daniel tränar och tävlar för
Upplands Väsbys gymnastikklubb, UVGK. Han tränar
fyra till fem gånger i veckan.
Niklas Grönström är en av
hans tränare.
– Daniel har utvecklats
väldigt snabbt. Har man den
naturliga talangen att man är
duktig på att volta, göra konster i luften och ha kontroll
på var man är någonstans, då
utvecklas man ofta ganska så
snabbt. Även om man kan

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Foto: Privat

Daniel Åkerman på VM i Bulgarien.

EIK:s ordförande Anders Huldt lämnar över stafettpinnen

Seger i Sverigecupen

EIK | Efter fyra år som
ordförande i Ekerö IK och
dessförinnan en rad olika
roller inom klubben, lämnar
Anders Huldt sitt engagemang. Hans tid i klubben
är dock mer än fyra år, han
har varit med sedan åtta
års ålder.

ska laget kom till oss hade de
landslagströjor på sig, men det
ﬁck inte vi ha för Svenska ishockeyförbundet. Men Ekerö
IK:s emblem var i gult, blått
och vitt. Då gjorde vi en specialtröja som var väldigt blågul,
berättar Anders Huldt.

HANDBOLL | De två före
detta Skåspelande handbollstjejerna Rebecca
Nilsson och Emilia
Lindmark var med och tog
hem segern i Sverigecupen
i handboll den 8 till 10
november.

Nu uppmanar han föräldrar
till den unga generationen
EIK:are att engagera sig i utvecklingen av klubben. Han
vill också förmedla till dem att
de får mycket tillbaka om de
engagerar sig.
– Mitt engagemang i Ekerö
IK har gjort mig till en bättre
ledare, ja till och med en bättre
människa. Framför allt har
jag lärt känna en massa glada,
engagerade och underbara
mälaröbor, avslutar Anders
Huldt.

Sverigecupen i handboll för
ﬂickor och pojkar födda -98,
var den 36:e i ordningen och
ägde rum i Västerås. Det är
en turnering som motsvarar hockeyns ”Tevepucken”
och som ger spelarna möjlighet att spela inför landets
förbundskaptener. I ”Stockholms stadslag” återfanns
två spelare med moderklubb
Skå IK: Rebecca Nilsson och
Emilia Lindmark.
Stockholmslaget tog sig
enkelt vidare till ﬁnal där
det blev en svår match mot
Västergötland. Efter fulltid
var ställningen lika och när
matchen skulle avgöras på
”Shoot Out” var före detta
Skå IK-spelarna mycket delaktiga.
Rebecca som målvakt le-

Han började redan i mitten
av 70-talet som åttaåring och
tränade både fotboll, handboll
och ishockey.
– Vår årskull, 67-orna var
ganska duktiga i ishockey
om man jämför med andra
i samma åldersgrupp under
den här tidpunkten. Vi var
det första Ekerölaget som åkte
över till USA på utbytesresa.
Vi hade duktiga föräldrar som
engagerade sig.
Året efter kom utbyteslaget
från USA till Ekerö och var
här över jul och nyår. Vid 15
års ålder blev det ishockey för
hela slanten. Han bytte klubb
och spelade för Djurgården.

– I mars avgår jag som ordförande i Ekerö IK och jag
kommer inte att ställa upp
för omval. Det låter mer
dramatiskt än det är. Det är
ett ideellt uppdrag och i en
ideell förening är det meningen att alla ska göra lika
lite. Jag har gjort mina år, nu
är det dags för någon annan
att ta över. Jag tror att det
är bra för både klubben och
mig så att man inte fastnar
och blir en institution i de
olika rollerna, säger Anders
Huldt.

Med tiden blev Anders Huldt

tränare i Ekerö IK till sina och
andras barn. Nu har de egna
barnen gått vidare till andra
aktiviteter och nu behövs Anders Huldts tid för nya upp-


DET HÄNDER

Anders Huldt har förutom ordförandeposten de senaste fyra
åren, haft en rad funktioner i klubben.
Foto: Arthur Payne

gifter och utmaningar.
Att plocka fram något speciellt minne från åren i Ekerö
IK är inte helt lätt.
– Det beror på vilken roll
vi talar om. Men det största
personliga minnet var när
vi ﬁck åka till USA och spela
ishockey. När det amerikan-

TILL DEN 15 DECEMBER

Sportnyhet?
Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se

INNEBANDY | Herrar div 4n: 14/12 kl 16:45 Tappströmsskolan: Skå IK & Bygd.-IK Ängen/Sätra

LÄGET!


INNEBANDY

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

Damer div 4n
Rotebro IS IBK
Sundbybergs IK
Turebergs IF
Högalids IF
Sollentuna IBK
Töjnan IBK
Ekerö IK
Sigtuna IF
Råsunda IS

8
6
5
5
5
3
3
2
1
0

0
0
1
0
0
1
0
1
0
1

0
2
2
3
3
4
5
5
7
7

207
179
168
183
156
136
180
137
86
103

-

119
125
139
145
135
135
177
152
215
193

16
12
11
10
10
7
6
5
2
1

INNEBANDY

INNEBANDY

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

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

7
8
8
8
8
8
7
8
8
6

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Rebecca Nilsson och Emilia
Lindmark.
Foto: Andreas Wallin

3 DECEMBER

HANDBOLL
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

vererade perfekta utkast och
Emilia var en av spelarna som
säkert satte sitt kast. Efter förlängningen vann Stockholm
turneringen med 20-18. Skåtjejerna presterade bra under
helgen och Emilia Lindmark
blev även utsedd till turneringens bästa H6 genom en
plats i ”allstarteamet”.

6
4
4
4
3
2
2
2
1
1

1
3
1
1
1
3
2
2
4
0

0
1
3
3
4
3
3
4
3
5

63
52
47
63
32
34
25
22
40
25

-

21
35
32
50
55
43
24
36
43
64

19
15
13
13
10
9
8
8
7
3

INNEBANDY
7
6
7
6
6
4
6
3
6
2
5
2
6
1
7
0
Utgått

1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
2
3
4
3
5
7

54
51
27
30
30
28
17
9

-

7
23
23
33
29
31
26
74

19
19
12
9
6
6
3
0

Herrar div 2
Tumba GOIF
10
Råsunda IS
10
Bele Barkarby IF IBF 10
Grimsta AIK
10
Ingarö IF
9
Ekerö IK
10
Hammarbyhöjden IBK 10
Tyresö Trollbäck. U.IBK 10
Högalids IF
10
Vallentuna IBK
10
Vendelsö IK
9

9
6
6
6
5
5
4
3
3
1
0

0
1
1
0
1
1
3
3
1
1
0

1
3
3
4
3
4
3
4
6
8
9

90
78
75
71
76
81
81
66
57
42
40

-

51
62
61
56
61
83
61
65
62
99
96

27
19
19
18
16
16
15
12
10
4
0

12
12
7
6
5
4
4
3

1
0
1
1
2
0
0
1

1
2
6
7
7
10
10
10

79
79
69
54
50
58
31
38

-

33
35
64
55
61
72
71
67

37
36
23
19
19
12
12
10

ISHOCKEY
7
7
7
7
7
7
7
8
7

5
5
4
3
3
3
2
1
0

1
0
2
3
2
1
1
2
0

1
2
1
1
2
3
4
5
7

61
60
45
41
47
33
38
34
24

-

34
29
31
40
49
22
39
55
84

16
15
14
12
11
10
7
5
0

Herrar div 2 s
Haninge Anchors HC
Värmdö HC
Nynäshamns IF HC
Tyresö Hanviken
Mälarö HF
Mälarh/Bre Hockey
Eskilstuna Linden
Sudrets HC

14
14
14
14
14
14
14
14
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  SÄLJES




Slalompjäxor Salomon
storlek 39. Helt oanvända.
Pris: 350 kr. Smoking
svart ”Tiger of Sweden”
storlek 52-54 med ﬂuga
och maggördel. Pris: 800
kr. Mobil: 070-256 49 07.

Skydds/lastgaller till
Hyundai till salu. 300 kr
eller högstbjudande.
Ring 070-453 51 44.

partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt
och kunnigt bemötande.
08-400 258 35.
Vinylskivor köpes! Rock,
Progg, Punk, New Wave,
Jazz, Hårdrock, Modern
jazz, Reggae mm. Betalar
kontant och hämtar.
Ring eller maila Jörgen.
Tel: 073-808 12 28 eller
jorgen.skoglund64@
gmail.com

Brun, handikapp-anpassad fåtölj, så gott som
ny. Säljes för under halva
priset. 2500 kr. Fåtöljen
är köpt hos ”Varsam”,
Kungsgatan 59.
Tel. 076-204 32 24.



ÖNSKAS HYRA





Mulltoa
säljes för
1000 kr.
eller
högstbjudande.
Ring
070-453
51 44.

Emmaljunga city cross
med mjuklift som även
kan göras om till åkpåse.
Vagnen är oanvänd och i
perfekt skick. Regnskydd.
Stadig och rejäl vagn som
lämpar sig väl på landet.
Finns i Skå. 4000 kr.
076-015 23 57.

Glasvägg
till salu.
Bredd
180 cm,
höjd
220 cm.
Ring:
070-453
51 44.

  KÖPES

Konstnär söker lokal/
rum/ateljé. Helst på
Färingsö eller Ekerö
men allt är av intresse.
Erik 073-023 58 57.

  ROSOR & TACK








Bil köpes. Från -00 och
uppåt! Små fel, obes ej
hinder. Även äldre Toyota.
Tacksam för alla förslag.
Rickard. 076-265 08 87.
Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och

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

Parken är Din!
Visste du att du som medlem
äger en folkpark?
Till det även ett Folkets Hus.
Totalt 4 scener där du får vara
med att bestämma
vad som ska presenteras på dem.
Bli medlem idag!

Stort tack för uppvaktning med blommor och
gåvor i samband med
min 80-årsdag! Arne

• 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.

ETT NYTT LAGOM!

För mer info: www.olstafolkpark.se
eller styrelsen@olstafolkpark.se
Vill du engagera dig i styrelsearbetet?
Kontakta valberedningen@olstafolkpark.se

Det är lätt att tänka på lagom som den där lite tråkiga kompromissen. Vi tänker tvärtom. Lagom för oss är när helheten
stämmer perfekt, och du får ut mer av allt. Som en bil gjord
för vardagen utan att se vardaglig ut. Som ger dig massor av
~}{vvnxlq|jv}rmrp{nwtnuj}}Ôltyj{tn{jrwwnr|}jwÕ

ŠKODA Rapid Spaceback fr. 154.900 kr
Med bland annat: Luftkonditionering 16” aluminiumfälgar Radio Swing med 6 högtalare Elfönsterhissar fram och bak Elbackspeglar 3-ekrad sportratt i skinn Multifunktion för radio Mittarmstöd fram och bak Färddator Maxi Dot Dimljus med kurvfunktion
Höjdjusterbart förar och passagerarsäte Parkeringssensor bak.
Billån fr. 1.180 kr/mån. Leasing fr. 940 kr/mån
Förmånsvärde fr. 1.238 kr/mån

SIGN&DRIVE fr. 2.295 kr/mån*
INK. SERVICE & VINTERHJUL

*SIGN&DRIVE (S&D) är SKODA Konsument/privatleasing: 36 mån 4 500 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Övermil och
onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. SKODA Konsumentleasing erbjuds genom SKODA Finansiering. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Stockholm
www.skodastockholm.se

ŠKODA Rapid Spaceback. Ett nytt lagom.

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 från 4,9 l / 100 km, CO2
från 114 g / km. ŠKODA Finansiering 36 mån, 30% kontant/
särskild leasingavgift, 50% restskuld / restvärde, rörlig ränta
baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,69%). Leasing exkl. moms.
Förmånsvärde netto / mån vid 50% marginalskatt.

!BtA6Gy6GC6HCN=:I:G.9:8:B7:G'%&(

tyck!

30

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

Etabl: 1949

Munsö gamla skolas nya öden
Generationer av munsöbor har
egna minnen av Munsö gamla skola.
Byggnaden ligger tillsammans med
före detta lärarbostaden på en stor,
härlig tomt alldeles intill Munsö
kyrka. Nu planerar den politiska
ledningen att ändra detaljplanen
och sälja marken.
Det skydd området nu har skulle
därmed försvinna. Byggnaderna riskerar att rivas och tomten att styckas och
försäljas. Den kulturhistoriska miljön,
landskapsbilden och bebyggelsemiljön
skulle radikalt förändras om den nuvarande detaljplanen revs upp innan det
fanns en enighet om vad området bäst
skulle användas till.
Bostäder för äldre som inte längre

orkar med sina kanske stora hus eller
gårdar saknas alltmer akut på Munsö.
De få kommunala hyreslägenheter
som ﬁnns, säljs så fort de blir lediga. Att
tvinga äldre att ﬂytta från sin närmiljö
och sitt eget nätverk visar på bristande
omtanke och inlevelse hos de kommunala beslutsfattarna.
Hembygdsföreningen på Munsö har
förgäves kämpat för att få en långsiktig lösning på de äldre munsöbornas
bostadsproblem.
Munsö gamla skola skulle kunna
bli ett idealiskt och mycket attraktivt område för äldre. De tre husen
på tomten skulle kunna rustas upp
varsamt och omvandlas till pensionärslägenheter. Även samlingslokaler
för olika åldrar, för föreningar och för

Ny busslinje förenklar
Det har handlat mycket
om utbyggd tunnelbana i
nyheterna senaste tiden.
Alla är glada och nöjda,
framförallt de som bor
på den östra sidan om
Stockholm.
Här i Västerort verkar
det mesta ha avstannat när
det gäller kollektivtraﬁk
för här får vi ju förbifarten! Och fyrﬁlig väg till
Brommaplan från Ekerö
centrum.
Jag tittade på Ekerö kommuns hemsida, där står
att färjan mellan Färingsö

och Lövsta är på gång och
väntas tas i bruk vid årsskiftet 201 4- 2015.
När den är klar, med en
ny väg till färjestället, är
det inte långt till tunnelbane-stationen Hässelby
strand.
Med en ny busslinje:
Ekerö centrum – Svanhagen – nya färjeläget
– Hässelby strand skulle
ju även vi som bor i Ekerö
kommun kunna åka kollektivt, snabbt och enkelt!
– Monica

MÄLARÖARNAS

kyrkan skulle kunna rymmas inom
området.
Men vad man än i samråd mellan
lokalbefolkningen och kommunen
kommer fram till, måste användningsområdet vara klart innan detaljplanen
ändras. Sedan är det för sent. Den spekulant som vill exploatera tomten ska
inte invaggas i falska förhoppningar om
det visar sig att kommunen trots allt
vill ta sitt ansvar för munsöborna, deras
äldreboende och behov av gemensamma lokaler. Munsö gamla skola och
dess framtida öden visar vilket samhälle beslutsfattarna helst vill ha – den
privata plånbokens eller den solidariska
gemenskapens samhälle.
– Gunilla Tovatt, Ekerö

Anskrämligt med skaderisk
REPLIK

Replik till replik av
Ingemar Hertz och Adam
Reuterskiöld i nummer 18.
På Helgö grävs nu för VA.
Vi har även fått ﬁber, som
Skanova/Telia har hängt i
beﬁntliga stolpar. Det tråkiga
är att ﬁbern inte läggs i samma
fåra som VA-ledningarna. På
till exempel Hästskon blev
två ﬁberkablar hängda, det
ﬁnns nu tre “trådar” eftersom
den gamla koppartråden
ﬁnns kvar. När det nu grävs
för VA, varför inte lägga ner

ﬁberkablarna samtidigt?
På sina ställen borde räddningstjänsten ha åsikter då
kablarna inte är 4 meter ovanför vägbanan. Vid en utryckning kommer ﬁberkablarna
att rivas ner. Dessutom ser
det anskrämligt ut. Det har
också hänt att stolpar längs
med Kaggeholmsvägen gått
sönder och ledningarna
ramlat ner på marken, även
koppartråden. En del får
problem med sina fasta telefoner.

Vid Kullens entré möter besökarna denna syn.

Dags för
renovering?
Den här synen möter oss
sedan några dagar utanför
bergsentrén till Kullen – en
skam för Ekerö kommun!
Skylten har varit trasig i ett
10-tal år, nu har den förstörts ytterligare och man
ställer sig frågan: varför har
inte Ekerö kommun lagat
den tidigare? Och varför
ﬁnns ingen bra papperskorg att slänga hundbajs
och annat skräp i utanför
denna entré? Den beﬁntliga
papperskorgen är ständigt
trasig och skräp ligger på
marken.

– Kerstin Hägg

– Anita Olsson

Den 15 december
byter vi tidtabell.

100 %
Mälaröarna

15 december byter vi tidtabell. Du kan se den redan nu på sl.se
eller på mobil.sl.se. Från 10 december kan du också hämta ditt
eget tryckta exemplar på bussen, i spärren eller på SL Center.
Den nya tidtabellen är giltig till och med 19 juni 2014 och fortsätter att gälla
även efter sommaren (18 augusti till och med 13 december 2014) med följande
undantag:
Buss/Lokalbana
Tidtabellerna för Ekerö, Täby och Vallentuna gäller till och med 19 juni 2014.
Tidtabellerna för Österåker/Åkersberga och Roslagsbanan gäller till och med
23 februari 2014.
Nockebybanans/Tvärbanans tidtabell från 28 oktober 2013 gäller till och med
26 januari 2014.

Om våra öar till 100 %!
MÄLARÖARNAS NYHETER
– gjord för mälaröbor, av mälaröbor, på Mälaröarna

För mer information gå in på sl.se eller ring SL:s kundtjänst
08-600 10 00. Trevlig resa!
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Alla ska få plats inne i värmen
Ekerös kommunala budget
för 2014 är nu beslutad. Den
är mycket återhållsam, för att
inte säga sparsam. Självklart
ska skattepengar användas
med stor omsorg, men man
får se upp så att sparsamheten inte övergår i dålig hushållning på lång sikt. Sparar
man på vissa saker så skjuter
man istället kostnader framför sig. Vilket leder till högre
kostnader senare. Och till
utanförskap, det vill säga
lidande och svårare problem
senare. Vi vill fästa uppmärksamhet på några saker:
Om barn med särskilda
behov inte får dessa tillgodosedda under skoltiden,
resulterar det i att några
av dem i tonåren behöver
hjälp att börja om, de måste
omhändertas och placeras i
behandling. Behandlingen
kostar ungefär som en kommunalrådslön, varje månad.
Tyvärr så fungerar den inte
alltid, en del hamnar trots
behandling i livslångt utanförskap, det gick för långt
innan hjälpen kom.
Ett annat exempel: Ju
längre en människa är utanför arbetsmarknaden, ju
svårare är det att komma in.
En viss del av dem som lever
av försörjningsstöd, i Ekerö
och i andra kommuner, gör
det därför att de står utanför
arbetsmarknaden. De som
hamnat utanför behöver
alltså hjälp att hitta en väg in,
så fort som möjligt.

Det här resonemanget har
ytterligare en nivå: forskning
visar att ojämlikhet och utanförskap har ett högt pris, inte
bara för dem som beﬁnner
sig längst ner i hierarkin utan
för hela samhället. Richard
Wilkinson och Kate Pickett,
två engelska professorer,
har sammanställt statistik
och forskningsstudier, man
har jämfört 23 länder och
Sverige är ett av dem. De har
ställt samman jämförbara
data om livslängd, psykisk
ohälsa, antal mord, frekvens
av fängelsestraff, barnens
skolprestationer, fetma och
ytterligare några parametrar
och slutsatsen blir otvetydig:
de mest ojämlika samhällena
har de största problemen.
Lägg märke till att det inte
har med BNP att göra, rika
länder med stor ojämlikhet
har samma problem som
fattigare länder med stor
ojämlikhet.
Visst är det en märklig
paradox att vi beﬁnner oss
på toppen av mänsklighetens materiella och tekniska
landvinningar samtidigt som
alltﬂer tröstäter, shoppar för
mycket, blir workoholics,
är deprimerade, dricker mer
alkohol än vad som är hälsosamt och att bruket av psykofarmaka ökar år från år i hela
västvärlden. Vår överdrivna
konsumtion hotar planeten
och människorna mår samtidigt allt sämre. Politikerna
missar något, hävdar

Wilkinson och Pickett. Vi
gör ohälsa och utanförskap
till individuella problem och
därför har vi ännu inte börjat
arbeta med de politiska lösningarna. Beska sanningar.
Den goda nyheten är att
vi kan göra något, här och
nu. Vi kan se till att inga
ungar får lov att ramla ur i
våra skolor i Ekerö, vi kan
höja skolpengen stegvis och
komma upp på en nivå som
ger utrymme för ﬂer vuxna
med hög kompetens i skola
och barnomsorg. Vi kan se till
att barn med särskilda behov
får det de behöver utan fördröjning.
Vi kan också se till att alla
som kan jobba, om så bara
några timmar i veckan, verkligen får göra det. Vårt läge är
gynnsamt, andra kommuner
har det betydligt värre, vi
kan sätta igång ett par, tre
projekt och komma ett stort
steg framåt på bara några år,
det kan handla om starthjälp
till några sociala företag, bra
integration av nytillkomna
och ﬂer och bättre ungdomsprojekt.
I miljöpartiets tilläggsförslag till budget för 2014 ﬁnns
ett antal konkreta förslag.
Bland annat föreslår vi att
1 miljon kronor förs till en
Hållbarhetsfond som kan
ﬁnansiera projekt som hjälper in dem som riskerar att
hamna utanför.

Du behöver
inte leta längre!
Vi har lokalen för ditt årsmöte,
föreningsträff, födelsedagskalas,
kick-off, studiecirkel eller bröllop.
Det är du som sätter
begränsningen för vad
Folkets Hus kan användas till.

Välkommen med din bokningsförfrågan
på telefon 0730-68 07 06
Mer info ﬁnns på www.olstafolkpark.se

– Lena Holst

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
Byggentreprenör

www.yabygg.se
EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ

www.ebece.se
– Bryggavägen 110, 178 22 EKERÖ

Modica mulier AB
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• Margareta Ingrid Linnéa

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

Utveckla
samarbeten

Palmqvist, Ekerö, avled den
20 november i en ålder av
65 år.
• Karl Erik Möllergren,

Färentuna, avled den
17 oktober i en ålder av
83 år.
Stor grattiskram till Elin,
som fyllde 9 år
den 12 oktober
från mamma, pappa,
Fredrik, Sara och Tiger.

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

Grattis Wilmer Selander
2 år den 8 december
önskar mor och far,
Marcus och Annika, Dante,
farmor och farfar.

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

Monika Keiller Sjövall
0708-94 74 71

www.hampsanket.se

• Anna Birgitta Viktoria
Ranefur, Stenhamra,
avled den 24 oktober i en
ålder av 61 år.

• Karl Roland Kvarnälv,

Stenhamra, avled den
2 november i en ålder
av 60 år.
• Per Gunnar Åkesson,

Stenhamra, avled den
17 november i en ålder
av 84 år.
• Ann-Soﬁe Tundal,

Stenhamra, avled den
24 november i en ålder
av 70 år.

• 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

Alfa Ekerö

IGNIS

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

Företagsstäd
Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65

Tag med annonsen så lämnar vi på hela inköpet

10 % RABATT
Ålstens
Fiskaffär

Gäller t.o.m 31/12 -13

Vår innerligt Älskade

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Vår älskade

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Maja-Lisa
Nilsson
* 27 mars 1928
✝ 29 november 2013

Kyrko
fullmä

INGEMAR
ROGER
SVANTE
ÅSA och GÖRAN
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt o vänner

ktige

Färingsö församlings nya
kyrkofullmäktige sammanträder onsdagen den 11/12
kl 19.00 i Stenhamra
församlingsgård.

Julbasar

Lördag 14 dec kl 13-15 vid Husby skola
Lotteri, korv & glögg, granförsäljning,
hantverksförsäljning och servering
Varmt välkomna!

Julmarkn
a
Ka g ge h o
lms
s l ott

d

Lördag
14 dec
kl 12–16

www.kaggeholmsslott.se 08-560 222 50

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

f. Hilton
* 27 november 1947
✝ 20 november 2013
HANS
JOHAN och KATARINA
Alexander Abbe
NIKLAS och SARAH
Wilton Penny
Släkt och vänner

Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld

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

Munsö IF

Margareta
Palmqvist

Begravningen äger rum den
fredag den 27 december kl.11.00
i Ekerö kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Osa till Ekerö Begravningstjänst
tel 08-560 301 31 senast
den 20 december.
Ett varmt tack till personalen på
Kullens Äldreboende.

En evighet
En kort sekund
När vi blir ett
Med tid och rum
Ett ögonblick
Oändlighet
Långt bortom allt
I evighet
T. G:son, C. Häggkvist

Begravningen har ägt rum
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på
Cancerfonden tel 020-59 59 59.

www.malaroarnasnyheter.se
Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Bredband,
är det något
för mig?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Hans Melander,
tredje generationen

Anders Hjelm
VI HAR FLYTTAT!
Välkommen till våra
nya lokaler på
Ekebyhov Business
Center, Bryggavägen 110
Telefon 08-560 301 31

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa,
traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar.
Vi gör även hembesök och hjälper gärna till med bouppteckningar.
Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se
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Adelsö evenemang är senaste tillskottet i Adelsös föreningskalender.
Huvudfokus är att bidra till ökad gemenskap och trivsel för öborna. Den
senaste trivselträffen var ”Allsång på Adelsö krog” den 24 november,
vilken lockade 59 öbor. Förutom allsång under ledning av föreningens
eget husband ingick köttgryta och dryck i biljettköpet.
Foto: Ove Westerberg

Julmarknad i Ekerö centrum var det den 30 november. Mälaröborna
gick man ur huse för att dricka glögg, träffa tomten, ta del av allehanda
fina julerbjudande och handla hantverk.

Foto: Lo Bäcklinder

Foto: Ove Westerberg
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Berättarafton Ekerö-Munsö hembygdsförening inbjöd till berättarafton
fredagen den 22 november. James Blom berättade om och visade bilder
från den av friherrinnan Marie Klinckowström donerade katolska stiftsgården Marielund med Marieudd och Mariaön. Bland annat fick åhörarna veta
att Cornelis Vreeswijk och den musikaliska familjen Trapp har vistats här.
Foto: Lars Isaksson

Kärnkraftsföreläsning Jan Blomgren, professor i kärnfysik, föreläste
i Herman Palmsalen i Stenhamra onsdagen den 27 november. Han pratade om kärnkraft och avslöjade många myter om hur farligt det är.

Jultall På Ekebyhovs slott är julgranen i år en tall, ett betydligt vänligare
alternativ för allergiker. Magnus Wik och Mia Gyllenklev klär jultallen i
rött och guld i år.

Ekerö-Munsö hembygdsförening bjöd traditionsenligt på varm glögg
och pepparkakor i hembygdsrummet under julmarknaden i Ekebyhovs
slott söndagen den 1 december. Jan Byström visade bilder och berättade minnen från området Träkvista/Skärvik. Ett flertal av de över 100
besökarna bidrog med egna minnen.

Julmarknaden på Skå Festplats den första advent arrangerades av
Kulturföreningen Schakalen. Detta första arrangemang är också en
strävan för föreningen att öppna upp festplatsen och skapa en mötesplats för färingsöborna. Förutom marknad och fika bjöds på lekar,
tipspromenad, musik, en snöhög och styv kuling. Ovan biodlarfamiljen
Fagrell från Sandudden.
Foto: Ove Westerberg

Färingsö sjöscoutkår bjöd in till julmarknad i Stenhamra centrum
30 november och 1 december. Scouterna vill att julmarknaden ska bli en
årlig tradition i deras regi tillsammans med Lions och Coop Stenhamra.
Intäkterna fördelades även till scoutkollegorna i Filipinerna som tidigt
deltog i räddningsarbetet efter den förödande naturkatastrofen den 9
november.
Foto: Ove Westerberg

Hunger games Röda mattan var utrullad i kulturhusets foajé när
världssuccén ”Hunger games: Catching fire” hade biopremiär såväl i
Sverige som i hela Skandinavien den 27 november. En mingelbuffé var
uppdukad och böckerna som ligger till grund för filmerna kunde köpas
på plats.

Foto: Christian Appelsved

Foto: Lars Isaksson

Adelsö IF:s nya gym vid Adelsövallen invigdes med öppet hus, glögg
och adventsfika den 1 december. Invigningsträffen lockade många
gymaktivister från ön som ska förlägga sina kommande träningspass
i den nya lokalen på hemmaplan. En av gymgruppens eldsjälar, Per
”Wermland” Thorén, t v, guidar vid trampmaskinen.

| öarna runt

Foto: Ewa Linnros

Foto: Karolina Berkell-Kirk
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VED Bäverangrepp hotade båtar
550:- m
3

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

Skydda
datorn
vid åska

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Vad behöver du?
™

vi fixar det mesta

08-410 417 70
www.alltjanstpoolen.se

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

info@alltjanstpoolen.se

Vi har öppet i helgerna!

Julerbjudande!
Betala nu!
Kör sen...
Köp ett paket med 10 x 80
min körlektioner för 9100:(rabatt 700:-) och få en
körlektion 80 min GRATIS!!!
OBS! Gäller om du bokar dina
körlektioner i jan-feb 2014!

Våra löpande kurser

JULKLAPPSTIPS!
Vi har
presentkort på
valfri summa

God Jul och Gott Nytt År!

20 NOVEMBER | En plånbok blir stulen
ur en jackﬁcka i ett omklädningsrum på
Sundby skola, Ekerö.
 <ohW abejj[hWdcbd_d]Wh _daecc[h
från kommunen.
 IdWjj[h_ Wl X[di_d ia[h f IjWje_b"
Ekerö.
=helijbZ][dec_dXhejj_l_bbW_djh\far i Stenhamra.
;dilWhj^WdaWjjifh_d][hXehj_Gustavalund och anmäls försvunnen till
polisen.
 F Färentunavägen vid Färentuna
kyrka sker en viltolycka med rådjur.
F9eefAedikc_Stenhamra inträffar en stöld.
ul[d?YWikf[hcWha[j"Tappström utsätts för stöld.
 8[Zh][h_ l[h _dj[hd[j ia[h cej [d
privatperson i Brunnaområdet.
21 NOVEMBER | En brun hankatt med

Foto: Kenneth Bengtsson

]hdW ]ed ifh_d][h Xehj \hd IZ[hströms väg i Stenhamra och anmäls
försvunnen.
 D]ed ifhd][h idZ[h [d Xh[lbZW _
Träkvista.
 ;d l_bjeboYaW c[Z hZ`kh _djh\\Wh f
Ekerövägen vid Wallenbergs allé.
 Jebl abejj[hWdcbd_d]Wh _daecc[h
från kommunen.
22 NOVEMBER | 8hejj cej bW][d ec
tillsyn över hund inträffar i Drottningholm.
 IaWZ[]h[bi[ f X_b Zh d]ed aheiiWh
en bakruta inträffar i Vendeludd, Färentuna.
9eefAedikc"Stenhamra råkar ännu
en gång ut för stöld.
L_bjeboYaWc[Zb]_djh\\WhfEkerövägen vid Rastaholm.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
på Herman Palms plan_Ij[d^WchW$
 L_bjeboYaW c[Z hZ`kh ia[h _ Tappström, Ekerö.
23 NOVEMBER | IjbZ][dec_dXhejj_
villa sker i Närlunda.
 L_bjeboYaW c[Z hZ`kh ia[h f Ricksättravägen"IlWhji`$
 IjbZ ][dec _dXhejj _ X_b _djh\\Wh _
Ekerö centrum.
 8hWdZ\hilWh[j \h _d [jj bWhc ec Wjj
ett träd hotar att falla över båtar och
bryggor på Lovön på grund av att bävrar gnagt av trädet. Problemet överlåts
till trädfällare.

26 NOVEMBER | En bil blir stulen från
Närlunda.
 L_bjeboYaW c[Z l_bZil_d ia[h f
Ekerövägenl_Z8[h]l_a$
;dl_bjeboYaWc[ZhZ`khia[hfStenhamravägen vid Törnby.
vjjWl_dj[hZYaXb_hijkbdWkh[dl[Zbod i Rödsten, Ekerö.
 F Ekerövägen l_Z 8[h]l_a _djh\\Wh
ytterligare en viltolycka med vildsvin.
;dl_bjeboYaWc[ZhZ`khia[hfStenhamravägen vid Törnby.
27 NOVEMBER | D]edaWijWh]]f[d
husfasad i Väsbyområdet.
 ;d l_bjeboYaW c[Z l_bZil_d ia[h f
Ekerövägenl_ZDoYa[bXo$
 L_bjeboYaW c[Z l_bZil_d _djh\\Wh
även på Ekerövägen vid Rastaborgs
ridskola.
28 NOVEMBER | IjbZWlZ_[i[bia[hkh
en lastbil på en industritomt vid Bryggavägen.
 Abejj[hWdcbWd _daecc[h \hd Ekuddsvägen.
29 NOVEMBER | Försök till stöld av en
bil inträffar i Stenhamra.
30 NOVEMBER | En traﬁkolycka utan
personskador sker på Kaggeholmsvägen.
1 DECEMBER | IjbZWlXjcejehZ[bWh
sker vid vassen på Tappströmsvägen.
 ;d l_bjeboYaW c[Z hZ`kh ia[h f
Ekerövägenl_ZDoYa[bXo$
 ul[d f Ekerövägen vid OKQ8 inträffar en viltolycka med rådjur.

PC Akuten
i säkra händer

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

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



info@pcakuten.se
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mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

www.pcakuten.se

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ
9LVDPDUEHWDUPHGVDPWOLJDI|UVlNULQJVERODJ
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Halkbana

19 NOVEMBER | Anmälan om brott mot
ﬁskelagsstiftningen inkommer då en
person lagt ut nät med för små maskor
utanför Mariaön.
:[jia[h[dic_jd_d]\hdjhWÓaeboYaW
på Kattdammsvägen, Ekerö.
<hiaj_bbijbZ_X_b_djh\\WhfGällstaö.
 ;d l_bjeboYaW c[Z hZ`kh _djh\\Wh f
Ekerö vid Sanda.
 Jl abejj[hWdcbd_d]Wh _daecc[h
från kommunen.

Gnagande bävrar på Lovön föranledde att
brandförsvaret fick göra en utryckning då ett
träd hotade att ramla över båtar och bryggor.

S

Risktvåan

18 NOVEMBER | På Färentunavägen
vid Färentuna kyrka inträffar en viltelycka med rådjur.
 ul[d f Ekerövägen vid Tappström
sker en viltolycka med rådjur.
uddk[dl_bjeboYaWc[ZhZ`kh_djh\far på Ekerövägen vid Rastaborg.

EN

Grupp eller individuellt

Förutom nedanstående larm har det
under denna period även inkommit tre
anmälningar om så kallade ”Kongosamtal” .

H

Handledarkurs
Riskettankurs
Teorikurser

25 NOVEMBER | En person i Skärvik
råkar ut för stöld av post genom inbrott
i en låst brevlåda.
 ;d fbdXea ij`bi ][dec _dXhejj _ [jj
låst skåp på ett gym på Ekerö.
>[jicej\eba]hkffia[h][decebW]W
afﬁschering på Ekebyhovskyrkan, Ekebyhov.

T

Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

24 NOVEMBER | IaWZ[]h[bi[ia[h][nom att någon kastar ägg på en husfasad
i Väsbyområdet.

MO

www.ekerobudo.com

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

D

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

SFÖ

RBU

N

ZZZHNHURELOVNDGHFHQWHUFRP
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

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





BtA6Gy6GC6HCN=:I:G.9:8:B7:G'%&(

ADVOKATBYRÅ


DATA


ADVOKATBYRÅN

b er ga
Å-

Din verkstad
nära Dig

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål

O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

golv

Service
Däck
Service •z Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

T

RB

RANSC

R

IK

BEGRAVNINGSBYRÅ


Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

D

S

MO

EN

560 349 30, 528 006 55

O

H

Ekerö Centrum

SFÖ

RBU

N

BILUTHYRING


BILUTHYRNING

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

Statoil, Träkvista

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

För hem och offentlig miljö

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

Annonser på denna
sida kostar

b ld
EKERO

ENTREPRENAD


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

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

BRUNNSBORRNING


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

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

BYGGVAROR


Se

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

CGS
Trädfällning

Lilla Berga, Skå

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


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

EKESIÖÖs
hela
virkessortiment
www.ekesioo.se

LOKALER


VILDSVIN?
VI KAN STAKET!

Alla sorter och modeller
med eller utan montering

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

FT EKERÖ AB

PLÅTSLAGERI

08-560 304 54
070-555 15 08

ALLSERVICE AB
av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

www.fsons.se
FÄRGHANDEL


FÄRG TAPET
GOLV

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

info@nyplat.se
www.nyplat.se

UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
Grundat 1921

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



z







Färingsö Brunnservice

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

RADIO OCH TV


NY TV?

Vi levererar, installerar och forslar
bort din gamla.

32¨ från 2.990
Ekerö Färglager

RADIOBUTIKEN

Träkvista Torg

EKERÖ

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

Ekerö Centrum, 08-560 357 20.

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

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

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


Trygghet & Kvalitet
Service & reparationer
av alla bilmodeller
Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.

560 301 00
0705-94 23 19

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se



STÄDNING


Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Auktoriserad
serviceverkstad för

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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

Telefon:

F’SONS

FÖNSTER


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

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

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



www.ekerobilskadecenter.com

M

L O K A L E R

Tel: 560 47 111

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

TRÄD- & TOMTARBETEN


LACKERING


Har du problem med

UBorttagning

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

L E D I G A

395:- resp 690:-

BYRA

BILSERVICE


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

www.micklack.se

BILDBYRÅER




&

l
kake

GOLV & KLINKER


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

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

GOLV & KLINKER


| service för dig! 35

CENTRALDAMMSUGARE
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

SMS:A 44634 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ ÄLVNÄS 6 rok, 137 kvm + garage

Underbar familjevilla

Mycket populär adress

Genomgående fräscht

Soliga uteplatser

Lummig & insynsskyddad trädgård!

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ KNALLEBORG 5 rok, 116 kvm + 50 kvm

Rymligt gavelradhus i barnvänligt område

EKERÖ EKUDDEN 2 rok, ca 65,5 kvm

Nära natur och motionsspår

Bostadsrättsradhus i ett plan

FÄRINGSÖ SÅNGA Villatomt - ca 2 145 kvm

Vacker utsikt över åkrar och ängar

Nya parkettgolv

Sydvästläge

Centralt

ACCEPTERAT PRIS 1 475 000 kr/bud. AVGIFT 4 579 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme, v/a, kabel-tv,
sophämtning och förråd. EP 59 kWh/m²/år. Ekuddsvägen 24 E. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 43082 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 550 000 kr/bud. TOMT 231 kvm. EP 50 kWh/m²/år. Knalleborgsvägen 8F. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

Plan tomt med lantligt läge

SMS:A 43927 TILL 71122

SMS:A 43481 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 kr/bud TOMT Tomtarea 652 m² (friköpt).. VISAS Sö 8/12 13.00-14.00. Må 9/12 18.00-18.45. Koltrastvägen 28. EKERÖ Oskar Ahlgren 070-826 83 00 oskar.ekero@svenskfast.se.

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

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

ACCEPTERAT PRIS 875 000 kr/bud. TOMT Tomtarea ca 2 145 m². Sånga-Säbyvägen 106. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

