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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

NY

Bokslut!? 

Den 18 januari kom skidsugna från hela Stockholms län till Ekebyhovsbacken, som var den backe i hela länet 
som hunnit snölägga och pista klart flest nedfarter. | 18                        Foto: Ewa Linnros

Nybildat 
parti på 
Mälaröarna
Badhuspartiet heter det nybildade enfrågepar-
tiet på Mälaröarna. De hoppas att planerna på 
ett badhus i kommunen återupptas. | 4

KOMMUNALVALET
Vi drar snart igång vår valbevakning. Men allra först gör 
vi en tillbakablick på den gångna mandatperioden.  | 12

”Som boende i kommunen sedan 1955, en 
kommun som enligt all statistik numera 
anses som en av landets mest välmående, 
ekonomiskt sett, kan man undra varför etik 
och moral inte hängt med?”  | 34 tyck

BYGGTAKTEN OFÖRÄNDRAD
Någon större byggboom är inte att räkna med de 
närmaste åren. Byggtakten kommer att vara ungefär 
densamma som man haft senaste tio åren.  | 6

NY UTREDNING OM FÄRJA 
Det blir ingen provisorisk färja mellan Färingsö och 
Lövsta, men en ny utredning ska undersöka möjlighe-
ten till en permanent.   | 14

FLER FÅR TILLGÅNG TILL FIBER
När 2014 är över tror kommunen att 14 000 mälarö-
bor ska ha tillgång till fiberuppkoppling. | 10

NY TRÄNARE
Pascal ”Pagge” Simpson, 
återvänder till moder-
klubben för att träna 
EIK:s A-lag i fotboll till-
sammans med Thomas 
Dahlberg. | Sporten 30
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2 för 1

2 för 1! Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

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

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

Kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller t.o.m 14-02-23

2 för 1

  

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

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

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

290 KRONOR
Giltig t.o.m 14-02-23
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PRENUMERATIONER 
Boende utanför kommunen  
450 kr/år. Bg:  837-0017
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Välkommen till årets första nummer! 
Nu kommer vi ut redan på torsdagar 
och lagom till frukosten med 100 procent 
redaktionellt material om Mälaröarna. 
Alla artiklar, från första till sista sidan, 
är unikt skrivna för mälaröborna.  

100 procent Mälaröarna... Det innebär att för-
utom att allt material handlar om Mälaröarna, 
så är vi som skriver MN också mälaröbor. 

Ni har fått vänta länge på denna tidning, 
men nu är den här och till bredden fylld med 
lokala nyheter. Det är valår, detta kommer vi 
att uppmärksamma och vi startar med en åter-
blick på vad som skett sedan förra valet. 

Fiberutbyggnaden fortsätter medan 
bostadsbyggandet går sämre, läs mer om det 
i detta nummer. Den nedlagda planen på en 
färja till Lövsta, det röriga biljettsystemet på 
Ekeröleden, Ekerös största ek, ett arkeologiskt 
fynd, en maratonlöpares liv och leverne och 
en inblick i ett viktigt möte alla invånare kan-
ske skulle ge en chans  –  ja, detta tillsammans 
med mycket mer finner du i detta nummer!
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MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 

på Mälaröarna.

 REDAKTIONEN        ANNONSBOKNINGEN

Nu blir vi morgontidning

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

Följ oss på 
Facebook nyheterMÄLARÖARNAS
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VILLOR / BOSTADSRÄTTER  / FASTIGHETSBYRAN.SE

Accepterat pris 3 995 000 kr Rum 9 rum, varav 5-4 sovrum Boarea 143 kvm + 170 kvm Tomt 1 560 kvm

Byggt 1974 Energiprestanda 80 kWh/kvm år Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Stenhamra Gudmundvägen 15

Smakfullt och bra planerat Trivselhus byggt

2007 beläget på barnvänlig och lugn

återvändsgata. Högt och fritt läge med fina

stenläggningar och planteringar i trädgården.

Kök och vardagsrum i öppen planlösning, fyra-

fem sovrum och praktisk groventré med

tvättstuga. Här bor man nära skolor, bussar och

fritidsaktiviteter.

Accepterat pris 5 600 000 kr

Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum

Boarea 151 kvm + 16 kvm Tomt 1 400 kvm

Byggt 2007

Energiprestanda 61 kWh/kvm år

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Tätort
Silverdalsvägen 33KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Varmt välkommen till detta underbara

fritidshus belägen ute på vackra Adelsö. Stor

härlig inhägnad tomt med ett trevligt fritidshus

för året runt boende på hela 55 kvm,

matkällare och två gäststugor den ena med

separat badrumsdel och bastu. Möjlighet till

två sovrum i stora huset. Mysig badtunna på

altan. Två öppna spisar.

Accepterat pris 1 700 000 kr

Rum 3 rum, varav 1-2 sovrum

Boarea 55 kvm Tomt 2 472 kvm

Byggt 1979

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Adelsö
Skogstorps Tomtväg 7

Rum 5 rum Avgift 5 639:-/mån (inkl värme, vatten och garageplats) Boarea 110 kvm

Energiprestanda 135 kWh/kvm år Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Ekerö Tätort Gustavavägen 110

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Boarea 28 kvm Tomt 1 164 kvm Byggt 1929 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Gällstaö Almvägen 4

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

En av få tomter med sjöutsikt som finns kvar

på Gällstaö! Underbart soligt och lummigt

läge. Detaljplan för området medger

huvudbyggnad om högst 250 kvm, varav uthus/

sjöbod och garage får uppta högst 60 kvm

byggnadsarea. Naturen inpå knuten men ändå

nära dagis, buss och badplats. Kommunalt VA i

tomtgräns.

Accepterat pris 2 750 000 kr

Tomt 1 192 kvm

Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Gällstaö
Solsidevägen 12

Centralt belägen i Ekerö centrum ligger denna

trevliga och välplanerade gavellägenhet om 4

rok. Rymligt renoverat kök med matplats för 6-

8 personer. Stort vardagsrum och utgång till

balkong. Tre sovrum. Nya tapeter och nyslipat

vardagsrumsgolv! Här har ni nära till allt!

Avgift 5 858:-/mån (inkl värme, vatten och kabelTV

(basutbud))

Boarea 79,5 kvm Vån 1 av 4 (Hiss)

Energiprestanda 84 kWh/kvm år

Visas i februari ring mäklaren för visningstid

Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

4:a Ekerö | Ekerö Tätort
Tegelbruksvägen 9C

KOMMANDE FÖRSÄLJNING



Nybildat parti på Mälaröarna

Badhuspartiets 
symbol är en lekfull 
delfin.

KOMMUNALVALET 2014

FAKTA SENASTE VÄNDAN KRING BADHUSET

KOMMUNEN | Ett nytt parti har 
bildats på Mälaröarna inför det kom-
mande valet. Det är Badhuspartiet, 
ett enfrågeparti som nu hoppas åter-
föra planerna på ett badhus i kom-
munen på agendan. 

Så tidigt som 1971 diskuterades en 
byggnation av ett badhus i kommu-
nen. Sedan dess har det gått många 
turer, men aldrig har det varit så nära 
ett förverkligande som det var den se-
naste vändan. Upphandlingsprocess, 
bygglov och ritningar var klara, men 
det räckte ändå inte hela vägen fram.

– Kommunen har lovat ett badhus 
så många gånger. Droppen blev när 
de helt plötsligt sa att villkoret var att 
man skulle sälja Ekerö bostäder men 
eftersom det inte skedde, blev det 
inget badhus. Då kände vi att nej, det 
måste vara tydligare än så, säger Niklas 
Wikman, ordförande i det nybildade 
Badhuspartiet.

Än så länge består partiet av honom, 
hans fru Ulrika Wikman som är par-
tisekreterare och Erik Helmenius är 
suppleant.

– Vi kommer att börja med att ta 
fram material om vad vi tycker och vad 
vi vill och sedan börja med att värva 
medlemmar till partiet.

Partiet är ett opolitiskt enfrågeparti, 
det är badhuset som gäller. 

– Vi kommer inte att väga det mot 
andra intressen som att exempelvis 
skolan eller vården behöver pengar. 
Vårt svar är att då får man vara beredd 
att ta en skattehöjning om det krävs. 
Det är väl de förutsättningarna vi vill 
ha våra väljare på, det vill säga att man 
vill ha ett badhus oavsett, säger Niklas 
Wikman och fortsätter: 

– Några tycker att man inte ska byg-
ga badhuset då kommunen inte har 
råd. Men det är i mitt tycke en ganska 
konstig inställning. Vi åker och badar i 

någon annans badhus så får de i Stock-
holm betala mer skatt, eller så åker vi 
och badar i Södertälje och låter dem 
betala. Ekerö har en högre medelin-
komst än Södertälje kan jag gissa.

Partiet vill att Ekerö kommun får en 
simhall som står färdig senast 2018, al-
ternativt att projektering för en större 
badanläggning som kan locka folk från 
hela Mälardalen eller även ett större 
område, är påbörjad.

– Vi kommer inte själva kunna fram-
kalla ett demokratiskt beslut, det blir 
väljarna som genom att lägga sin röst 
på oss, kan påverka. Om vi får tillräck-
ligt med röster, kommer vi att kunna 
visa att det finns många ändå som 
tycker att det är en så pass viktig fråga 
att den bör lyftas igen, avslutar Niklas 
Wikman.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Vi kommer 
inte väga det 
mot andra 
intressen...”

Badhuspartiets ordförande Niklas Wikman.                
Foto: Terri Lindholm

>> 2009 togs beslut att ett badhus skulle byggas i kom-
munen. 

>> 2010 skulle första spadtaget tas, beräknad byggtid på 
cirka 1,5 år.  

>> 2012 skulle en invigning av badhuset ske. Upphand-
lingen av badhuset blev mer komplicerad än väntat. Dock 

var förhoppningen att upphandlingen skulle vara avklarad 
årsskiftet 2010/2011. 

>> 2011 avbröts den pågående upphandlingen, ny upp-
handling skulle förberedas. Planerat första spadtag 2012.

>> På kommunfullmäktige 2011 sa alliansen att en försälj-
ning av Ekerö bostäder inte var en förutsättning för att kom-

munen skulle kunna bygga ett badhus.

>> 2012  var det folkomröstning om Ekerö bostäder skulle 
säljas och majoriteten röstade nej. Ingen  försäljning men 
planerna för badhuset lades ändå ner. ”Att sälja Ekerö bostä-
der har funnits med i alliansens planer redan då vi började 
tala om ett badhus” sa Peter Carpelan (M).                               

Mer om kommunalvalet: 
Läs vad partiledarna svarar på sid 12

4  | nyheter

Ekerö Sol

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

Klipp ut 
& ta med!

Värdecheck

Separat tjejdel

Kondition

Fria vikter

Under januari/februari månad 
bjuder vi på inpasseringsbricka!

TRÄNA FÖR

199kr
/mån

(värde 20kr)

DROP IN SOLARIUM 6-23 ALLA DAGAR Ingång vid Always Fitness

Sola fr.
30kr

Tegelbruksvägen 1
Erbjudandet gäller t.o.m 30/1-2014. Vi reserverar oss för ändringar och fel.

Varmt Välkomna Önskar Familjen Nilsson & Lau
08-560 230 70. info@rastaholm.se

www.rastaholm.se

 RASTAHOLMS 
VÄRDSHUS

 RASTAHOLMS 
VÄRDSHUS

 RASTAHOLMS 
VÄRDSHUS

önskar er God Fortsättning på det nya året!

Sköna Söndag  
med Brunchbuffé 12-16

255 kr/pp. Barn 0-5 år - gratis. 5-12 år - 165 kr 

26 januari startar

Låt kärleken flöda fredag den 14/2  
med en Alla Hjärtans Dag-middag mellan kl 17-22

Förläng din Mälarvistelse på Rastaholm  
med att stanna över natten…

Övernattning i vårt vandrarhem, bastubad,  
fördrink vid ankomst, 3-rättes middag (exkl. dryck) 

samt frukostbuffé 695 kr/pp  
endast middag 395 kr/pp

alla hjärtans dag



Priserna gäller vecka 4 t o m söndag 26/1-14 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 /kg 

 /kg 

 Ryggbiff 
 Naturkött Pampas. Ursprung Uruguay. 

  Ca 800 g.   I bit. Mittdelskött av nöt.   

 Entrecôte 
 Naturkött Pampas. Ursprung Uruguay. 

    I bit. Mittdelskött av nöt.   

Oxfi lé
US Beef. Hängmörad.  

 

 /kg   Från manuella köttdisken!

Helgklassiker!

 /st 

 Smått och gott !

 Potatis 
 Swegro.   1 kg.   I påse.   

 /kg 

 Svamp 
 Europa.     Skogschampinjon, 

Ostronskivling och Portabello.   

 Såsfabrikens goda 

och ekologiska såser! 
Bearnaise  och aioli. 
 Såsfabriken.   180 g.     

   Jfr pris 110:50/kg.    

 /st 

Lättlagat
i ugn och panna



KOMMUNEN | Ekerö kom-
mun växer och detaljpla-
nearbete pågår för flera 
områden. Någon större 
byggboom är dock inte att 
räkna med de närmaste 
åren. Byggtakten kommer 
att vara ungefär densamma 
som man haft senaste tio 
åren.

Även om det finns flera de-
taljplaner för kommunens 
framtida utbyggnad av bo-
städer, tar det ofta lång tid 
innan det går att ta det första 
spadtaget.

– Vi kommer att bygga un-
gefär det vi har tänkt oss, det 
är vår prognos. Sedan kom-
mer inte alla projekt att trilla 
in som det var tänkt, säger Jo-
han Hagland, chef för stads-
arkitektkontoret.

Detaljplanen för området 
vid Wrangels väg ställdes ut 
redan 2010. Stadsarkitekt-
kontoret fick ta emot många 
yttranden från kommunmed-
borgarna vilket ledde till att 
detaljplanen fick revideras. 

I mars 2013 år ställdes den 
omarbetade detaljplanen ut. 
Boende i området överklaga-

de även denna. Länsstyrelsen 
avslog dock överklagan, det 
beslutet överklagades i sin 
tur i november till Mark- och 
miljödomstolen, där ärendet 
nu ligger. 

– De tar ungefär tre måna-
der på sig att svara och det 
hanns väl inte med före jul. 
Jag tror att även de kommer 
att avslå överklagan. Läns-
styrelsen har funnit att vi for-
mellt sett har gjort allting rätt 
och att de synpunkter som 
kommit inte är tillräckligt 
starka, säger Johan Hagland.

Det är den detaljplan som 
troligast kommer att kunna 
komma igång inom en över-
skådlig tid, även om det är 
svårt att säga hur pass snart 
byggstarten kan komma 
igång. 

Det ser även ljust ut för de-
taljplanen för Jungfrusunds 
sjöstad. Endast en synpunkt 
har inkommit på planen. Den 
kommer från Svenska turist-
föreningen, STF och rör det 
planerade naturreservatet på 
Jungfrusundsåsen som du 
kan läsa mer om på sidan 21.

– Det ligger inom ramen 

för det här projektet att även 
få till naturreservatet så det 
är ingen motsättning, säger 
Johan Hagland och fortsätter:

– Det enda är att kommu-
nen inte är helt överens med 
byggherren om  byggkost-
naderna. Men man är i vilket 
fall hyggligt eniga och därför 
gick man ut med planen på 
utställning. Jag tror nog att 
den kan bli antagen mot slu-
tet av året.

Mycket av planerna för ut-
byggnaden av Ekerö centrum 
är avhängigt bussdepåns 
flytt. Även denna detaljplan 
för den nya bussdepån har 
överklagats en omgång och 
ska upp till nytt beslut. 

För Stenhamra och Sjöhäll 
har det gått upp och ner men 
förhoppningen är dock att  
man under året kommer att 

ha en utställd plan. Man hop-
pas även på att kunna ställa ut 
en plan för södra Klyvarsti-
gen under hösten. 

– Det särskilda boendet i 
Stenhamra blev överklagat. 
Man har lovat en byggstart 
2015 men upphandlingen 
kan inte starta förrän man vet 
att man verkligen kan bygga, 
därför ser det lite mörkt ut.

Ekerö strand är ett stort pro-
jekt som varit ute på samråd. 
Sakägare och andra berörda 
parter kan under samrådet 
lämna synpunkter till kom-
munen. 

Nästa steg i planprocessen 
är utställning av planen och 
därefter antagande av den-
samma. Det betyder inte att 
det är klart i och med detta. 
Den som senast under ut-
ställningstiden inkommer 
skriftligen med synpunkter 
som inte tillgodosetts, får 
överklaga detaljplanen. 

Den antagna detaljplanen 
kan överklagas inom tre 
veckor från den dag beslutet 
anslagits på kommunens an-
slagstavla. 

Vad beträffar Träkvista 
torg finns en del problem 
som gör att det är svårt att 

säga när det kan komma 
igång. 

– Det som kommer att byg-
gas i år är Skomakartorp, det 
är årets projekt. Sandudden 
är i princip helt färdigbyggt så 
när som på sex tomter, säger 
Johan Hagland och avslutar:

– Meningen är att vi ska 
bygga mellan 140 och 175 bo-
städer per år, men det handlar 
inte om någon direkt bygg-
boom. Det är vad som har 
byggts per år de senaste 10 
åren.

EWA LINNROS

Byggtakten densamma 

DETALJPLANER

”... det handlar 
inte om någon
direkt byggboom”

SKOMAKARTORP ÅRETS ENDA BYGGPROJEKT
Många detaljplaner är på gång i kommunen, men det är endast den för 

Skomakartorp i Skärvik som är antagen och klar för byggstart i år. 
Foto: Ewa Linnros

Vad tycker du om kommunens utbyggnadsplaner?  
Mejla din åsikt tilll: tyck@malaroarnasnyheter.se
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/kg

 Fläskkarré       ICA. Ursprung Sverige. 
Ca 1000 g. Med ben.      I skivor. 
Mittdelskött av gris.
  

 Herrgård, Präst, 
Grevé, Svecia   Arla.   Ca 667 g.        

  

 /kg 

    /st 

 Kaffe   Classic.   500 g. 

    Jfr pris 40:00/kg.   Gäller ej Eko, 
Reko, Selection.   Max 2 köp/hushåll.  

 Finns i butik 
från torsdag 

 Räkor   Sjöboden. Norge.   
500 g. Räkorna har varit f  rysta.
I burk med aioli.   Jfr pris 138:00.    

  

    /st 

    /st 

 Falukorv   ICA.   800 g.   Ring. 
  Jfr pris 18:75/kg.     Max 2 köp/hushåll.  

Billigare 
med kortet

Hummer Ursprungsland Canada. 

Ca 450 g. Jfr pris 264:00/kg. 

    /st 

Priserna gäller för v 4 (20/1–26/1 2014)

Skå



 
med inriktning på soul, pop & gospel m m 
För tjejer och killar mellan 13 och 19 år

Terminsstart  ONSDAG 15 JANUARI
Onsdagar 17.15-18.45 i  Ekebyhovskyrkan

 
Körledare: Mie Johansson
mie.johansson@svenskakyrkan.se  *  08-560 387 33

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING

SÖNDAG 26 JANUARI

Adelsö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA, Avtackning av  
LIZEN ANTERUD, Peter Strömmer,  
sång: Eva Udd, orgel/piano: Birgitta 
Ruthberg. Efter gudstjänsten: 
Sopplunch i Adelsö Hembygdsgård

SÖNDAG 2 FEBRUARI

Munsö kyrka 18.00

”LJUSMÄSSA”, Karin Frödinger, 
orgel: Birgitta Ruthberg 

EKERÖ FÖRSAMLING

SÖNDAG 26 JANUARI

Ekerö kyrka 11.00 

HÖGMÄSSA – När det omöjliga 
händer, Mårten Mårtensson,  
orgel: Kerstin Baldwin

SÖNDAG 26 JANUARI

Ekebyhovskyrkan 16.00 

EKEBYHOVSMÄSSA, Peter Strömmer, 
orgel: Kerstin Baldwin
Middag 50 kr. Film: Broken

ONSDAG 29 JANUARI

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Jonas Gräslund,  
musik: Daniel Stenbaek

SÖNDAG 2 FEBRUARI

Ekerö kyrka 18.00

”LJUSMÄSSA”, Jonas Gräslund, Ekerö 
kyrkokör, Helena Hansson, dirigent: 
Kerstin Baldwin

ONSDAG 5 FEBRUARI

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Peter Strömmer, 
musik: Daniel Stenbaek

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

SÖNDAG 26 JANUARI

Sånga kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD  
Lars Brattgård, orgel: Rickard Backlund

ONSDAG 29 JANUARI

Timmermannens kapell 18.30

VECKOMÄSSA Lars Brattgård,  
Lars Hillert

SÖNDAG 2 FEBRUARI

Färentuna kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Yngve Göransson, Birgitta Levin, Annika 
Becker, barnkör och ungdomskör, 
bibelutdelning till 5-åringar.

ONSDAG 5 FEBRUARI

Timmermannens kapell 18.30

VECKOMÄSSA Lars Brattgård

LOVÖ FÖRSAMLING

SÖNDAG 26 JANUARI

Drottningholms slottskyrka 16.00

HÖGMÄSSA – När det omöjliga 
händer, Mårten Mårtensson, 
orgel: Vivi-Ann Gäfvert 

SÖNDAG 2 FEBRUARI

Lovö kyrka 11.00

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA, 
Peter Strömmer, Lovö barnkör, dirigent: 
Klara Valkare, Lovö kyrkas kör, orgel: 
Roger Tanner

Ljus eller mörker
Ett enkelt val eller en djupare fråga...

Du är dum och jag är snäll. Som barn vill man att allt ska vara tydligt och 

klart - antingen det ena eller det andra. Eller kan man tänka som Pippi 

Långstrump som ville ha en flöjt som kunde spela alla de där tonerna 

mitt emellan också?

KYRKRADION 101,4 MHZ

PÅ RADIO VIKING 

LÖRDAGAR KL 12.00-13.00

25/1 Jesus skapar tro 
1/2 Kyndelsmäss

1 Joh 1:5

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

“Smått och gott”
MÅNDAGAR
Munsö församlingsgård 
18.30-20.30
3/2 STICKA OCH SKICKA

TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15
MEDITATION enligt 
zazen metoden 
Färentuna församlingshem 12.00
TISDAGSSOPPA 40 kr
Munsö församlingsgård 
13.30-15.30
28/1 KAFFESTUND PÅ MUNSÖ
Ekebyhovskyrkan kl 19.00-21.00
28/1 STICKCAFÉ 
Kyrkornas second hand 13.00
20.00
INLÄMNINGEN ÖPPEN

ONSDAGAR
Vävstugan, Sånga kyrkskola 10.00
KYRKLIGA SYFÖRENINGEN

Stenhamra församlingsgård  
17.30-20.00
ONSDAGSCAFÉ -  
öppen mötesplats

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan
11.45 LUNCHMUSIK
12.00 SOPPLUNCH 40 kr
12.45 ANDAKT - BÖN i kyrkan
18.30 MÄN EMELLAN 
(terminsstart)
Stenhamra församlingsgård 12.00
SOPPLUNCH 40 kr
Stenhamra församlingsgård 18.00
GUDSTJÄNSTFÖRBEREDELSE

LÖRDAGAR
Kyrkornas Second Hand, 
Troxhammar
10.00-14.00 ÖPPET 
både i affär och inlämning

 Gud är ljus 

 och inget mörker 

 finns i honom 

Miljösamtal
Välkommen till en temakväll om miljö.
Sven Hillert, miljöteolog kommer 
att prata på temat ”Kyrkans liv och 
jordens överlevnad”

ONSDAG 29 JANUARI KL 19.00 

STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD

Jag är glad över våra årstider. Vinter-
mörkret och den snöiga, kalla perioden är 

bra för att sen när våren kommer så kan man 
se hur livet återvänder. 

Så här års behövs denna påminnelse om 
ljuset som mest. Mörkret börjar släppa sitt 
grepp över våra öar och solen kommer upp allt 
tidigare varje morgon. I kyrkan firar vi ljuset 

på kyndelsmässodagen den 2 fe-
bruari. Ordet Kyndel har samma 
grund som det engelska ordet 
Candle.

Själva tanken att ljus och 
mörker är varandras motsatser 
är en vanlig bild här i Sverige. Vi 
använder oss gärna av så kallade 
dikotomier - två motsatsord som 
används för att beskriva en spän-
ning eller en konflikt; ljuset är 
gott och mörkret är ont men så är 
det inte överallt i världen! Ta den 
asiatiska symbolen Yin och Yang 
till exempel: cirkeln som är delad 
på mitten i en svart och en vit del 
med prickar i. Både den vita delen 
och den svarta delen har sina egna 
egenskaper och är lika viktiga. 

Ljuset vinner över mörkret 
men utan mörker kan man inte 
förstå vad ljus är. Eller är det så 
att mörker och ljus behöver finnas 

bredvid varandra för att bara ljus blir inte heller bra.
Vi behöver öppna oss för att det vi möter inne-

håller både bra och mindre bra sidor. Vi människor 
stoppar gärna in saker i olika fack för att enklare 
kunna sortera in efter kategori men vad gör vi av det 
som hör hemma i flera fack? 

CA

Foto: Anna Littmarck



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

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

283KVM Ekerö Närlunda

Adress: Ribstonvägen 10 

Typ: Villa Byggår: 1947, 95/96, 2010  Boarea: 170 kvm 

Biarea: 113 kvm Rum: 6 Tomt: 1 564 kvm 

Energideklaration: 66 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 5 475 000 kr 

125KVM Ekerö Gällstaö

Adress: Aspvägen 8 

Typ: Villa Byggår: 1979  Boarea: 70 kvm 

Biarea: 55 kvm Rum: 4 + 2 Tomt: 1 079 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 4 450 000 kr 

126KVM Ekerö Träkvista

Adress: Kapellvägen 1 

Typ: Villa Byggår: 2007  Boarea: 126 kvm 

Rum: 4 Tomt: 788 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 4 500 000 kr 

239KVM Färingsö Skå

Adress: Skå Kyrkväg 30 

Typ: Villa Byggår: 1890  Boarea: 224 kvm 

Biarea: 15 kvm Rum: 12 Tomt: 6 060 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 5 850 000 kr 

183KVM Färingsö Prästnibble

Adress: Prästnibblevägen 7 

Typ: Villa Byggår: 2013  Boarea: 175 kvm 

Biarea: 8 kvm Rum: 5 Tomt: 1 223 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 5 350 000 kr 

151KVM Färingsö Prästnibble

Adress: Klippans Väg 20 

Typ: Villa Byggår: 2005  Boarea: 151 kvm 

Rum: 7 Tomt: 659 kvm 

Energideklaration: 102 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 4 200 000 kr 

128KVM Färingsö Ölsta

Adress: Ölstavägen 112 

Typ: Villa Byggår: 1988  Boarea: 128 kvm 

Rum: 5 Tomt: 1 264 kvm 

Energideklaration: 71 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 925 000 kr 

128KVM Ekerö Sundby

Adress: Nibbla Backe 19 

Typ: Parhus Byggår: 1987  Boarea: 117 kvm 

Biarea: 11 kvm Rum: 4 Tomt: 465 kvm 

Energideklaration: 83 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 750 000 kr 

118KVM Ekerö Gällstaö

Adress: Riksrådsgränd 1 

Typ: Radhus Byggår: 2004  Boarea: 118 kvm 

Rum: 5 Tomt: 104 kvm 

Energideklaration: 60 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 3 775 000 kr 

109KVM Ekerö Gällstaö

Adress: Gällsta Bygränd 3 

Typ: Radhus Byggår: 2006  Boarea: 109 kvm 

Rum: 4 Tomt: 100 kvm 

Energideklaration: 91 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 3 775 000 kr 

125KVM Ekerö Väsby

Adress: Rapsvägen 10 

Typ: Radhus Byggår: 1969  Boarea: 125 kvm 

Rum: 5 Tomt: 186 kvm 

Energideklaration: 109 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 995 000 kr 

82KVM Ekerö Brunna

Adress: Tomtbacksvägen 7 

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1992 Boarea: 82 kvm 

Rum: 3 Avgift: 5 031 kr/mån 

Energideklaration: 71 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 1 695 000 kr 

122KVM Ekerö Brunna

Adress: Tomtbacksvägen 44 

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1992 Boarea: 122 kvm 

Rum: 4 Avgift: 7 255 kr/mån 

Energideklaration: 61 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris:: 1 950 000 kr 

62,2KVM Färingsö Kungsberga

Adress: Skepparns Väg 5 

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1992 Boarea: 62,2 kvm 

Rum: 2 Avgift: 3 675 kr/mån 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 1 175 000 kr 

1 520KVM Ekerö Närlunda

Adress: Sjöängsvägen 21 

Typ: Tomt 

Tomtareal: 1 520 kvm

Energideklaration: behövs ej

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 3 500 000 kr 

125KVM Ekerö Väsby

Adress: Hampvägen 52 

Typ: Radhus Byggår: 1969  Boarea: 125 kvm 

Rum: 5 Tomt: 170 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 775 000 kr 



www.maklarringen.se/ekero

Vinn bilen 1 år!

NU HAR DU SOM SKALL SÄLJA DIN BOSTAD PÅ EKERÖ 
CHANSEN ATT VINNA EN NY AUDI A1 I ETT HELT ÅR. 

Allt du behöver göra är att teckna ett förmedlingsuppdrag på din 
bostad med oss på Mäklarringen Ekerö senast den 20 mars 2014.  

Låter det intressant, kontakta Helene Dahlbäck på 0708-370303 
eller gå in på vår hemsida maklarringen.se/ekero så får du veta mer.
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Catrin 
Jacobsén, 
Munsö:
– Nej, vi 
har inte fått 
chansen 
än, men jag 
skulle gärna 
vilja ha fiber, med tanke på 
alla datorer och uppkopp-
lingar som man har i huset.

Maud 
Edvardsson, 
Ekebyhov:
– Jag är 
väldigt 
besviken. 
Jag fick en 
fråga för ett 
tag sedan och de lovade att 
återkomma, men det har 
de inte gjort. Jag vet att det 
fungerar bra hos andra som 
har installerat.

Anette 
Nilsson, 
Ekerö som-
marstad:
– Vi har 
haft svårt 
att få till en 
överenskom-
melse med installatörerna 
i området där jag bor. Jag 
skulle gärna vilja ha fiber-
uppkoppling  om det inte 
blir för dyrt.

Charlotte 
Svensson, 
Tranholmen:
– Jag vill 
väldigt gärna 
ha fiber och 
vi har till och 
med skapat 
en samfällighet där jag bor 
för att vi ska kunna instal-
lera det. 

SÅ TYCKER VI

BREDBANDSFIBER | Har 
du fått chansen att skaffa 
fiber i den stora satsning 
som görs just nu i kom-
munen?

MÄLARÖARNA | Två 
och ett halvt år efter att 
näringslivschef Stefan 
Pellén började få signaler 
från privatpersoner och 
företagare i kommunen om 
att de behövde snabbare 
uppkopplingar, har nu 9 
000 mälaröbor tillgång till 
bredbandsfiber.  Ytterligare 
7 000 väntas bli anslutna 
under 2014, men i vissa 
områden är fiberutrullning-
en en hård nöt att knäcka.

Enligt Post- och telestyrel-
sen (PTS) är antalet hushåll 
som har tillgång till fiberupp-
koppling eller bredband med 
hög hastighet i Ekerö kom-
mun stigit kraftigt under det 
senaste året.

– Vi kan dock inte ge några 
siffror på hur stor täckning 
det är förrän vi kommer med 
vår senaste rapport om en 
eller ett par månader, säger  
Peter Ekstedt, presschef  på 
PTS. 

Kommunens näringslivs-
chef Stefan Pellén vet dock 
lite mer.

– Det har gjorts mer än 4 
000 fiberinstallationer se-
dan starten, vilket betyder att 
nära 9 000 av kommunens 
26 000 invånare har tillgång 
till fiberuppkoppling nu. Un-
der 2014 räknar vi med att yt-
terligare 7 000 ska få tillgång, 
säger han.

I dagsläget är det företagen 
Telia och Bravo som erbjuder 
installationer i kommunen. 
Telia levererar vad som kallas 
”Öppen fiber”, vilket innebär 
att varje anslutet hushåll kan 
välja vem som ska leverera 
själva nättjänsterna. Väljer 

man Bravos installation är 
man dock hänvisad till dem 
även för abonnemanget.

– Vi välkomnar fler aktörer 
och uppmuntrar dem som 
visar intresse för att instal-
lera fiber i kommunen och 
ger samma service till alla. Vi 
bistår med kartor, tillstånd, 
adresslistor och annat som de 
kan tänkas behöva.

Stefan Pellén råder dem 
som inte fått fiber ännu att 
börja med att kontakta sin 
nuvarande bredbandsleve-
rantör och se om de har något 
intresse av att installera fiber 
i området.

Även om fiberns obegrän-
sade kapacitet är attraktiv för 
många, går utvecklingen i en 
rasande takt och nya sätt att 
koppla upp sig blir möjliga.

– Under resans gång har nya 
tekniska lösningar gjort det 
möjligt att få en bra uppkopp-
ling utan att ha fiber, konstate-
rar Stefan Pellén och berättar 
bland annat om möjligheten 
som nu finns att nätansluta 
sig genom 4G-uppkoppling. 
Dock påpekar han att det är fi-
berutrullningen som har gjort 
det möjligt att ha 3G och 4G-
tillgång i hela kommunen.

Han förklarar att de kunder 
som fortfarande använder det 
gamla kopparnätet har fått 

bättre bandbredd genom att 
de nu är färre som ska samsas 
om den begränsade kapacitet 
som finns däri.

Stefan Pellén berättar dess-
utom att när det gäller de 
eventuella vita fläckar som 
finns kvar på kartan när ut-
byggnaden börjar klinga av, 
kan kommunen bistå med 
hjälp kring att söka bidrag 
från länsstyrelsen och Jord-
bruksverket, ansökan måste 
man dock göra själv. Dessa 
instanser fördelar de medel 
som tillkommit för att un-
derlätta att uppnå regering-
ens mål om att 90 procent av 
landets invånare ska ha till-
gång till höghastighetsupp-
koppling 2020.

Eftersom själva stomnätet 
till största delen är utbyggt 
i kommunen är det nu frå-
gan om att koppla på olika 

bostadsområden på detta. I 
de fall där företagen ser en 
omedelbar lönsamhet i an-
slutandet tar aktörerna själva 
kontakt med de boende, men 
i övriga områden är det upp 
till de boende själva att ta 
kontakt, organisera sig och 
skriva avtal om att de vill ha 
fiber.  I många områden har 
detta fungerat väl och boende 
har hittat kreativa lösningar i 
samarbete med fiberaktörer-
na. Lokala markägare har i nå-

got fall varit behjälpliga med 
att lägga ner fiberkabel över 
sina ägor med egna maskiner.

I ett par områden har det 
varit svårt att få till en över-
enskommelse som alla parter 
är nöjda med. Då har kom-
munen gått in och hjälpt till 
i förhandlingarna för att hitta 
lösningar.

LO BÄCKLINDER
namn@malaroarnasnyheter.se

Allt fler får tillgång 
till fiber i kommunen

FIBERUTBYGGNADEN

Utbyggnaden ger även nya möjligheter till bra uppkoppling

”Vi välkomnar 
fler aktörer och 
uppmuntrar dem 
som visar intresse 
för att installera 
fiber i kommunen”

Vill du ha fiber, men har svårt att få tillgång där du bor?
Hör av dig till: red@malaroarnasnyheter.se

Under det gångna året har en febril verksamhet pågått runt om på Mälaröarna när fiberkablar har dragits 
fram.             Foto: Ove Westerberg

Mälaröborna 
vill gärna 
ha fiber 

FAKTA FIBERANSLUTNA I KOMMUNEN

>> Antal mälaröbor med möjlighet att nyttja fiberanslutning

Antalet redan anslutna kommuninvånare  
(9000)

Antalet kommuninvånare som erbjuds 
anslutning 2014 (7000)

Resterande antal kommuninvånare 
(10000 av de 26000 boende i kommunen)

900010000

7000

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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare



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

Sri Lanka Faddrar vill tacka sina sponsorer under 2013

Ett stort tack till alla våra sponsorer nedan

BxBesiktningsexperten

Barnen är många och hjälpbehovet på 
Sri Lanka är stort. På våra barnhem 

Hjälp oss att hjälpa dessa barn till ett 
bättre liv.
Irmgard Kaiser har sedan 1977 arbetat 

Under många år arbetade hon helt 
privat och med en brinnande iver att 
hjälpa.

-

handling ska vara kort och 
snabb. Varje insamlad krona 
går oavkortat till våra projekt. 

betalas alltid av de resande 
själva.

våra andra projekt. På detta sätt 
kan vi anpassa våra insatser 

ser bra ut.

Vill du hjälpa till?
Sätt in ditt bidrag på pg 191 54 13-7



KOMMUNEN | Det är valår och under 
detta kommer MN att bevaka valrörelsen 
på flera vis. Vi vill också ta med dig som 
läsare i denna bevakning. Dina frågor är 
viktiga frågor – nu drar MN igång valbe-
vakningen 2014!

Under året kommer vi att vända oss till 
politikerna i kommunen med frågor kring 
deras visioner, planer och inställning inom 

skola, miljö, omsorg, näringsliv, kultur, fri-
tid och samhällsplanering. Men till att börja 
med tänker vi starta upp med en återblick. 

Vi har därför frågat de politiska partierna 
“hur det gått” sedan valet 2010. Vad har bli-
vit bra? Vad brister fortfarande? 

Sverigedemokraterna har ett mandat i 
kommunfullmäktige men är inte med i denna 
återblick, då Dennis Ek avsade sig uppdraget 
och SD:s stol har stått tom sedan dess.

Om du undrar över vad som sades och lova-
des valåret 2010, kan du läsa detta på vår 
hemsida under arkiv och 2010. Där finns 
artiklarna inför valet i nummer 5, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, och 15.

När vi sedan drar igång med en blick fram-
åt, tar vi gärna del av dina frågor till poli-
tikerna. Skicka oss ett mejl eller ett vanligt 
brev med din fråga och till vilken politiker 

du vill ställa densamma. Sedan kommer vi 
att i mesta, möjligaste mån föra frågan vi-
dare och redovisa de svar som ges.

Du sänder din mejlfråga till valfraga@
malaroarnasnyheter.se eller skickar den i 
ett brev till Mälaröarnas nyheter, Box 100, 
178 22 Ekerö.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Återblick på mandatperioden

Allianspartierna svarar: Oppositionen svarar:

Adam Reuterskiöld (M) 
Foto: Jonna Tomasson

Solveig Brunstedt (C) 
Foto: Ove Westerberg

Gunilla Lindberg(FP)
Foto: Ove Westerberg

Sivert Åkerljung (KD) 
Foto: Ove Westerberg

Lars Holmström (S) 
Foto: Ove Westerberg

Ylva Forslid (Ö)
Foto: Ove Westerberg

Gina Rosales (V) 
Foto: Mariló Vasquez

KOMMUNALVAL 2014

SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna har lyckats få igenom flera av sina poli-
tiska förslag, exempelvis fler sommarjobb för unga, ytterligare 
en fältassistent, synliggjort behovet av det stora investerings- 
och renoveringsbehovet i kommunens fastigheter. Vi har till-
sammans med en samlad opposition stoppat försäljningen av 
Ekerö bostäder. Nu kan vi gemensamt ta ansvar för framtiden, 
fortsätta utveckla Ekerö bostäder och bygga fler hyresrätter. 
Moderaterna har misslyckats med konkreta vallöften. Bad-
huset skjuts åter på framtiden. Färjan mellan Lövsta och Häs-
selby hänger löst. Trafiksituationen på vägen in mot Bromma 
har snarast förvärrats och inga nya lösningar är i sikte. Inves-
teringar i fastigheter skjuts på framtiden. Socialdemokraterna 
kommer fortsatt prioritera framtidens bostäder, skola och tra-
fiklösningar för Ekerös medborgare.

ÖPARTIET

Att vara ett oppositionsparti innebär att allt man föreslår förkas-
tas och förvrängs av Peter Carpelan och andra ledande allianspo-
litiker. Inställningen från deras sida är mycket tydlig: Lyssna inte 
på oppositionens idéer och särskilt inte på Öpartiets.  Öpartiet 
har skrivit många motioner under mandatperioden och nästan 
alla har avslagits av kommunfullmäktige. Anledningen till avsla-
gen är prestige. Men förslagen i många av Öpartiets motioner har 
sedan ändå genomförts under de följande åren.  Öpartiets arbete 
med folkomröstningen för att rädda Ekerö bostäder upplever vi 
som en stor framgång. Det är en viktig milstolpe i kommunen.  
Att Öpartiet kommit in i de politiska rummen har haft stor be-
tydelse för den positiva utveckling som vi tycker satts i gång, och 
allteftersom flera av de ledande allianspolitikerna byts ut så för-
bättras det politiska klimatet. 

MILJÖPARTIET

Barngrupperna i våra förskolor är större än i andra kommuner 
och hundratals ekeröbarn har sina klassrum i dyra och dåliga 
tillfälliga skollokaler. Inte bra. Men, miljönämnden stängde en 
möglig skolbarack och en gräns sattes äntligen för hur dålig ar-
betsmiljön får bli.  

Vi gillar inte att alliansen välkomnar att en del av den gröna 
kilen nedanför Lidl blir asfalt och köplador. Eller att ny äldre-
vård i Ekerö ska drivas i privat regi, av politiska skäl, oavsett 
kostnader och konsekvenser. Vi glädjer oss åt att Ekerö bo-
städer fortfarande tillhör ekeröborna och att nya hyresbostä-
der planeras. Vi gillar att en pendelbåtslinje mellan Ekerö och 
Stockholm utreds och kan bli verklighet. Men det är verkligen 
synd att lösningen reversibelt körfält har övergetts. Det kunde 
löst upp köerna och minskat utsläppen.

VÄNSTERPARTIET
Förväntningar kring våra viktigaste frågor infriades inte som 
vi hade hoppas, oppositionen lyckades stoppa försäljningen 
av Ekerös bostadsbolag, men fortfarande saknas hyresbostäder. 
Våra ungdomar lämnar kommunen på grund av det. Perioden 
2012-2013 befann sig kommunen i en uppförsbacke ur ekono-
miskt perspektiv, vi är oroliga att kvaliteten på skolan, äldre-
omsorg och barnomsorg ska försämras. Ungdomars psykiska 
hälsa är fortfarande ett problem och har tyvärr inte minskat. 
Ett problem är att barn och ungdomar vistas i dåliga lokaler, 
kommunen åtgärdar det men det kommer att ta lång tid innan 
det blir klart. Trafiken är fortfarande ett problem, som kanske 
kommer att lättas med pendelbåt. Äldreboende i Stenhamra 
blir verklighet snart. Kommunen har arbetat med miljöfrågor 
men vi har kvar att göra.

KRISTDEMOKRATERNA
Kommunens service har blivit bättre, vi tror att vår KD-motion 
om tjänstegarantier i Ekerö kommun som antagits, har haft 
betydelse här. Vi är nöjda över fler miljöfordon, större del eko-
logisk mat i matproduktionen och beslut om att pröva matav-
fallsåtervinning. Kommunens service till företagarna har blivit 
allt bättre. Meritvärdena ökar, vi renoverar och bygger till skolor. 
Kulturskolan utvecklas, vi har anställt ytterliggare en fältassis-
tent och vi tagit beslut om en ny sporthall där vi varit pådrivan-
de. God kvalitet i äldreomsorg och hemtjänst, nya föräldrastöds-
modeller. Nytt äldreboende är på gång i Stenhamra.  Det finns 
även ett avtal mellan Ekerö, SL och Trafikverket om pendelbåts-
trafik, en fråga KD drivit hårt. Tyvärr har det inte byggts några 
hyreslägenheter, men nu är ett 70-tal på gång . Vi tycker även att 
det är synd att vi inte fått till ett badhus.                                                    

MODERATERNA

Mandatperioden är snart till ända och utvecklingen av Ekerö 
kommun går framåt. Mycket förberedande arbete har gjorts med 
planer för flytten av bussgaraget samt Träkvista och Stenhamra. 
Snart tas  även första spadtaget på Wrangels väg. Förbättrad pend-
ling skapas genom avtal med Trafikverket om förbifarten, ökad 
turtäthet för bussarna, pendelbåtar i kombination med bättre 
infartsparkeringar. Äldreomsorgen har förbättrats och 100-tals 
miljoner har investerats i skolan vilket ger omsorg i toppklass i 
länet och att vi nu är 14:e bästa skolkommunen av alla 290 kom-
muner. Investeringar i ny miljöteknologi, matavfallsinsamling 
och energimätningar samt tillvaratagande av kultur- och natur-
miljöer som till exempel Lovö, gör att vi kan efterlämna oss en 
bättre miljö till nästa generation.  Allt har gjorts med ansvar för 
ekonomin vilket ger möjligheter för fortsatt utveckling.      

      

CENTERPARTIET

Centerpartiet har fokus på ekonomi, miljö, skola och omsorg. 
Ekonomin är god, investeringar i skolor och fritidsanlägg-
ningar kan göras utan nya större lån. Mälarens vatten värnas 
med fortsatt sanering av enskilda avlopp och utbyggt VA. 
Fler miljöbilar, mer ekologisk mat och insamling av matavfall 
ger miljövärde. Avtal med Trafikverket om en fyrfilig väg 261 
är undertecknat. Färjan från Färingsö till Hässelby gick inte 
att genomföra på grund av protester från boende. Ny plats 
för färjan måste utredas. Med omsorg om de minsta behölls 
Klöverskolan. Säkrare skolvägar och gång- och cykelvägar, nä-
ringslivsutveckling, tätortsnära natur är viktiga vid centrum-
utbyggnad och förtätning. Ny bebyggelse ska varsamt ansluta 
till befintlig. Mälarvatten, kulturlandskap och levande lands-
bygd ska fortsatt prägla kommunen.

FOLKPARTIET

Vardagspolitiken innehåller så mycket mera än de mål och 
visioner som läggs fram inför varje ny mandatperiod. Vi har 
fortfarande en välskött kommun med en ekonomi i balans 
och kärnverksamheter av god kvalitet. Skola, äldreomsorg och 
kultur är viktiga frågor för Folkpartiet. Därför är vi nöjda med 
den kraftfulla satsningen på upprustningen av skolorna, andra 
lokaler, utemiljöer med mera. Det särskilda boendet i Sten-
hamra börjar snart byggas och våren 2014 tas första spadtaget 
till en efterlängtad sporthall vid Ekebyhovs skola. Folkpartiet 
har medverkat till inrättandet av en teknisk nämnd, insamling 
av matavfall, drivit fram en kommande cykelplan och idén om 
en pedagogisk trädgård i Stenhamra. Det blev inget skönhets-
råd men däremot en gestaltningspolicy att användas vid all 
planering i kommunen.

Lena Holst (Ö)
Foto: Model house

Fråga dina politiker! 
Skicka din fråga till valfraga@malaroarnasnyheter.se
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Träna judo i Ekerö budo. 

Kompisanda & bra gemenskap.            Ha roligt. 

Inga förkunskaper behövs.                    Från 4 år till vuxna. 

Fartfyllt.

Gratis prova-på de två första gångerna. 

Tjejgrupp, fr. 12 år och uppåt. 

Familjepris: 1.500 kr. för hela familjen (träna även i Ekerö kampsport).

Vi finns i Sundbyskolan och Färentunaskolan. 

www.ekerobudo.com judo@ekerobudo.com

Tel. 0760-93 46 91 Ekerö Budoklubb, 25 år på Mälaröarna.



Fråga

Carina Persberg är Sveriges första Hudstrateg. På sin klinik Stora
Blå på Färingsö stärker, lyfter och föryngrar Carina och hennes
kvalificerade stab, klienters hud – alltid med en noga utarbetad
behandlingsplan med bestående resultat som mål.

”Är min
musarm ett 

hopplöst fall?”

Camilla 45:

Hej! Läste nyligen om att LPG kan "bota" musarm? Har
själv så ont av min att jag dagligen hämmas och har svårt
att sova p g a smärtan. Har provat de traditionella be-
handlingarna i snart 15 år utan framgång. Kan LPG hjälpa
och i så fall vad innebär det?           Mvh, Camilla

SVAR: Hej Camilla! Vår NYA smärtklinik kan hjälpa dig!
LPG-behandling återställer effektivt begränsad rörelse-
och friktionsmöjlighet till vävnad, nerver, muskler och
leder. Smärtlindrar diskbråck, ryggsmärta och ischias,
mus- och tennisarm eller frozen shoulder och inte minst
migrän – samt flera andra smärttillstånd.

Behandlingen är helt smärtfri, mjuk och avslappnande.
Du känner en direkt lättnad från smärtan efter behand-
lingen och efter flera behandlingar kan symptomen avta
avsevärt. Välkommen in på kliniken så berättar jag mer!

Varmt, Carina Persberg

HUDSTRATEGC��a Per�erg

Har du en fråga till Carina eller 
vill du boka en kostnadsfri 
konsultation?

Varmt välkommen in på 
www.storablaklinik.se ATELJÉHUSEN, STENHAMRA

MÄLARÖARNAS SPECIALISTKLINIK STORA BLÅ

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

IPL
Hudföryngring

Ansiktsbehandlingar
Massage

Medicinsk Fotvård
Spa behandlingar
Nagelförlängning

Vaxning
Make-up

och mycket mer

Professionell vård

av hela dig
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FÄRINGSÖ | Det blir ingen 
provisorisk färja mellan 
Färingsö och Lövsta. Men 
samtidigt som det beslutet 
fattades, bestämde sig 
kommunstyrelsen för att 
inleda en ny, förutsätt-
ningslös utredning om en 
alternativ angöringsplats 
på Mälaröarna.

Under kommunstyrelsens 
senaste sammanträde den 17 
december 2013 fattades det 
beslut som MN skrev om i 
nummer 20. Enligt ett tjäns-
temannaförslag skulle den 
provisoriska lösningen ta allt-
för lång tid att få till stånd och 
därför föreslogs hela idén att 
läggas ner. 

– Bakgrunden till beslutet 
är att vi inte tycker att det är 
rimligt att markägare i anslut-
ning till färjeläget, mot deras 
vilja, skulle tvingas upplåta 
mark som tas från deras vil-
laträdgårdar och jordbruks-
mark. Eftersom markägarna 

är absoluta motståndare mot 
färjeläget skulle vi tvingas till 
årslånga domstolsprocesser 
mot enskilda villaägare och 
det är orimligt, förklarar Peter 
Carpelan (M), kommunstyrel-
sens ordförande.

Oppositionen reagerade 
starkt mot förslaget om att 
lägga ner idén då ärendet blev 
känt vid kommunstyrelsens 
arbetsutskotts möte i decem-
ber.  Till slut kom dock en enig 
kommunstyrelse överens om 
att avsluta arbetet med den 
provisoriska lösningen och 
istället se om man kan anlägga 
en permanent färjeförbindelse 
som angör en annan plats på 
Färingsö.

– Vi har gett kommun-
ledningskontoret i uppdrag 
att utreda ett annat läge för 
en färja mellan Färingsö 
och Stockholm. Det gäller 
att förutsättningslöst un-
dersöka om det finns några 
nya alternativ som vi inte 

tidigare har hittat och som 
dessutom inte bara är tillfäl-
lig lösning utan kanske kan 
vara en ny permanent färja 
på samma sätt som Ekerö-
leden är idag, säger Peter 
Carpelan.

Den nya utredningen gjor-
de att även oppositionen rös-
tade för förslaget.

– Alliansen ville släppa 
hela idén, men det ville inte 
vi. Den här lösningen gick 
vi dock med på eftersom det 
innebär att man ändå fortsät-
ter att arbeta med frågan. Vi 
ställde dock som krav att ären-
det måste återrapporteras före 
sommaren så att vi får veta före 
valet om det finns något att ar-
beta vidare med och kunna ta 
ställning till, säger Lars Holm-
ström (S), oppositionsråd.

Det blev också bestämt att 
återkopplingen ska ske före 
sommaren.

– Kommunstyrelsen kom-
mer att få en första redovis-

ning vid vårt sammanträde i 
juni i år. Då finns det en möj-
lighet att få en uppfattning om 
dels en tidplan, dels en unge-
färlig uppskattning av vilka 
kostnader som det kan handla 
om, säger Peter Carpelan.

I Svartsjöområdet, där trafi-
ken till det planerade färjeläget 
i Färjestaden skulle passera, är 
många boende nöjda efter be-
skedet.

– De har lyssnat på oss och 
våra synpunkter. Främst har 
ju oron handlat om trafiksä-
kerheten på den smala vägen, 
men de som är mest lättade 
just nu är nog de som bor i Fär-
jestaden och skulle ha fått fär-
jeläget till granne, säger Claes 
Bruhn, boende i området som 
varit en av dem som deltagit i 
diskussionerna med kommu-
nen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ny utredning om färja 

FÄRJA FÄRINGSÖ

Idén om provisorisk Färingsöfärja läggs ner

Har du förslag på ny linjedragning för färja till Hässelby?
Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

TRÄKVISTA | Med 97 pro-
cents återvinning av sina 
familjers dryckeskartonger, 
vann klass 7A i Träkvista 
skola första pris i tävlingen 
”Jakten på de glömda 
kartongerna”. Prissumman 
på 10 000 kronor får de 
använda till en önskeresa.

Tävlingen anordnades av 
WWF och Tetra Pak och var 
öppen för elever i allt från 
förskoleklass till årskurs 9. 
Lena Munther Sandström, 
No-lärare på Träkvista skola, 
berättar hur hon såg chansen 
till att knyta tävlingen till 
skolans ständigt pågående 
arbete med att fokusera på 
hållbar utveckling och mil-
jöarbete.

– Det var sex klasser på 
skolan som deltog. Under 
två veckor skulle de anteckna 
hur stor del av familjens kar-

tonger de återvann och båda 
de deltagande sjundeklas-
serna kom upp i 97 procent, 
säger hon.

Sedan avgjorde en lottdrag-
ning vilka klasser som skulle 
vinna. Träkvista skola fick 
dela förstplatsen med en 
skola i Saltsjöbaden och en 
i Lund. De vinnande klas-
serna fick välja ett av WWF:s 
naturvårdsprojekt att stödja 
med tusen kronor och efter 
långa diskussioner och om-
röstning valde 7A till slut att 
stötta tigerprojektet.

– Klassen vann också 10 
000 kronor som ska använ-
das till resa, men vi har ännu 
inte hunnit prata om de vill 
spara pengarna till nian eller 
åka nu, säger Lena Munther 
Sandström. 

Tävlingen som i år enga-
gerade 24 285 elever i hela 

landet startade 2012 för att 
öka återvinningen av dryck-
eskartonger.

– När lärare och elever lär 
sig mer om hur viktigt det är 
med återvinning, har vi kom-
mit en bit på vägen mot ett 
mer resurseffektivt samhälle. 
Returfiber från kartong kan 
användas flera gånger om i 

andra pappersprodukter. En 
mjölkkartong kan återfödas 
som exempelvis flingpaket el-
ler pizzakartong. Det handlar 
om att hushålla med jordens 
resurser, säger Håkan Wirtén, 
generalsekreterare WWF.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Träkvistaelever vann återvinningstävling

SKÄRVIK | Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen 
(FTI)  har öppnat en ny 
återvinningsstation på 
Jungfrusundsvägen i 
Skärvik nära Skomakartorp. 

Den nya återvinningsstatio-
nen öppnades den 17 januari. 
Stationen etableras efter sam-
arbete med Ekerö kommun. 

– Varje gång vi inviger en 
ny återvinningsstation är det 
med vetskapen om att det 

ger de boende i området en 
möjlighet att bidra till käll-
sortering och återvinning av 
sina förpackningar och tid-
ningar. På kort sikt kan detta 
uppfattas som skräp. I det 
långa loppet bidrar man till 
att den sekundära resurs som 
materialet faktiskt är. Det kan 
omvandlas till nya produkter 
och vi behöver inte tära på 
jordens begränsade resur-
ser i onödan. Förpackningar 
och tidningar som lämnas på 

återvinningsstationen ma-
terialåtervinns som nya pro-
dukter, säger Annika Ahl-
berg, regionchef vid FTI. 

Den nya återvinningsstatio-
nen är ett led i FTI:s ambition 
att över hela landet göra det 
smidigt för hushållen att bi-
dra till återvinningen. 

– Vi hoppas att detta ska 
uppmuntra hushållen att i 
ökad grad källsortera och 
lämna sina förpackningar 

och tidningar till återvin-
ning, säger Annika Ahlberg. 

Åter vinningsst ationen 
ger de närboende möjlighet 
att lämna sina källsorterade 
förpackningar av papper, 
plast, metall och glas samt 
tidningar. 

Stationen är till för för-
packningar och tidningar 
från privatpersoner och hus-
håll.  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ny återvinningsstation öppnad på Jungfrusundsvägen

Glada elever i Träkvista skolas klass 7A fick ta emot 10 000 kronor för 
sitt ambitiösa återvinningsarbete.                                                             Foto: WWF

PRISUTDELNING

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

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 



www.domainewines.se

Alkohol kan  
orsaka skador 
på lever och 

bukspottkörtel.  

71 kr
2009 VIÑA ALBALI  

RESERVA
Varunr. 22674  

13% vol.

81 kr
2007 VIÑA ALBALI  

GRAN RESERVA
Varunr. 2788  

13% vol.

Mer  
fatlagrad

Mest  
fatlagrad

Finns på Systembolaget på Ekerö

GALAN

S o n j a  A l d é n
H E L T  B A R O C K T

T h y r a
GALAORKESTERN

Galan leds av Niklas Lindblad

R I C K A R D
S J Ö B E R G

SUZANNE REUTER
Medverkande:

Biljetter kan köpas på Ticnet.se 
eller Ekerö bibliotek 
Pris 120 kr

Kultur- och fritidsnämnden 
presenterar:

Var med och hylla våra lokala hjältar! 

Vi delar ut priser och stipendier 

och bjuder på underhållning 

i världsklass! 

14.02.17
Klockan 19.00. Mingel från klockan 18.00

 Kulturhuset Ekerö centrum
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EKERÖ | Att göra natur-
reservat av Jungfru-
sundsåsen har planerats 
under ett tiotal år, men 
ännu kvarstår en hel del 
arbete innan projektet är i 
hamn. Förhandlingar med 
markägare är den svåraste 
nöten att knäcka.

I ett förhållandevis skarpt 
formulerat brev från no-
vember 2013 har Svenska tu-
ristföreningen (STF) påmint 
Ekerö kommun om att de 
åtagit sig att göra naturre-
servat av Jungfrusundsåsen 
senast 2015 och att tiden 
nu håller på att rinna ut. De 
hänvisar där till att läns-
styrelsen i samarbete med 
Stockholmsregionens kom-
muner har slagit fast vilka 
områden som främst ska 
skyddas. I handlingspro-
grammet för skydd av tät-
ortsnära natur som kallas 
”Aldrig långt till naturen”, 
pekas bland annat Jungfru-
sundsåsen ut som en plats 
som ska skyddas av en re-
servatsbildning. Från början 

var tidsfristen satt till 2013, 
men det årtalet har sedan 
ändrats till 2015, då länssty-
relsen konstaterat att reser-
vatsbildningar i tätortsnära 
områden oftast tar lång tid 
att genomföra.

– Kommunens avsikt är 
att vi ska bilda ett naturre-
servat i området och det är 
det som vi jobbar för. Det 
som drar ut på tiden är att vi 
sitter i förhandlingar angå-
ende marken med NCC som 
äger ungefär hälften av den. 
Kommunen äger resten, be-
rättar Maria Cassel, kommu-
nens miljöstrateg.

Så länge förhandlingarna på-
går vill inte kommunen for-
cera processen genom att ta 
till juridiska åtgärder, vilket 

man annars har möjlighet till 
med stöd av miljöbalken.

Maria Cassel har svarat på 
STF:s brev och hänvisar där 
till de pågående markför-
handlingarna och att om-
rådet är utpekat för att bli 
reservat i kommunens över-
siktsplan.

Mycket av det grundläg-
gande arbetet är redan gjort 
inför en reservatsbildning.

– Min föregångare har 
gjort ett jättejobb med att 
förebereda för ett reservat. 
Det har bland annat tagits 
fram en skogsbruksplan och 
en rekreations- och skogs-

skötselplan samt ett utkast 
till hur avgränsningarna 
skulle kunna göras, säger 
hon.

Så snart markförhand-
lingarna är klara, vilket Ma-
ria Cassel inte vill uttala sig 
om hur länge det kan ta, ska 
ärendet behandlas politiskt. 

Reservatsföreskrifter ska 
fastslås och markskötsel-
bidrag ska sökas. Hela den 
processen kan ta ytterligare 
ett par år. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Naturreservat dröjer flera år

”Kommunens avsikt 
är att vi ska bilda ett 
naturreservat i om-
rådet och det är det 
som vi jobbar för”

Markförhandlingar fördröjer reservatsbildningen på Jungfrusundsåsen
FAKTA NATURRESERVAT

>> Naturreservat bildas för att långsiktigt bevara biologisk 
mångfald, tillgodose behov av områden för friluftslivet, samt 
vårda och utveckla naturmiljöer och livsmiljöer för skydds-
värda arter.

>> Länsstyrelsen inventerar värdefulla områden och sam-
råder med Naturvårdsverket om vilka områden som bör bli 
naturreservat.

>> Ett naturreservat kan inrättas av länsstyrelsen eller 
kommuner.

>> En markägare får vanligen intrångsersättning för den 
marknadsvärdeminskning som ett nytt reservat kan inne-
bära. Det förekommer även att markägaren säljer sin mark.

Jungfrusundsåsen är ett populärt rekreationsområde på Ekerö som 
används av många mälaröbor. För att skydda och utveckla området 
ytterligare ska det bli naturreservat, men förhandlingarna tar tid. 

 Foto: Lo Bäcklinder

NATUR OCH MILJÖ
Vad betyder Jungfrusundsåsen för dig? 

Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

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

För dig som vill ha service 
och brett produktutbud!

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

HEM- 
LEVERANS  

från 
 400:-



Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se · Skå industriby, 179 75 Skå

Vår nya värmepump jobbar  
hårdast när elpriset är lägst. 

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

Nyhet!

STENHAMRA / KLYVARESTIGEN 29 A+B

INFLYTTNING 2014
Accepterat pris: 4 500 000 kr / Två villor med 
optimal planlösning. 6 rok, 4 bra sovrum, allrum 
och vardagsrum, 2 helkaklade badrum, tvättstuga 
och stor klädkammare. Förberett för uthyrnings-
del/generationsboende samt carport/garage.

G:A STENHAMRA / KLYVARESTIGEN 15

2 VILLATOMTER / FRITIDSHUS
Accepterat pris: 1 595 000 kr / Boarea: ca 50 kvm, 
3 rok / Tomtarea: 2��708 kvm. Detaljplansarbete 
pågår! Charmig stuga med egen brunn, tvätt-
maskin, diskmaskin, vedspis, braskamin, el och 
telefon. Solig sydvästvänd tomt, centralt med 
närhet till både buss, skola, aff är och badplats. 

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

VI HAR DET ANDRA MÄKLARE SAKNAR. 
NÖJDAST KUNDER SEX ÅR I RAD.

Johan Siönäs
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JUNGFRUSUND | Den 1 jan-
uari infördes en kontrollav-
giften på 700 kronor för den 
som reser med färjan utan 
giltigt färdbevis. Det finns 
dock fortfarande flera bris-
ter  i det nya biljettsystemet 
och färjelägena är inte hel-
ler färdigställda.

Den nya elektroniska biljett-
systemet som infördes den 
första juli 2013, har skapat 
en hel del missnöje. Därför 
beslutades det om en så kall-
lad testperiod för att dels få in 
synpunkter från resenärerna, 
dels för att den webbtjänst 
som är kopplad till systemet, 
inte var helt färdigutvecklat. 
Först den första december 
lanserades möjligheten att 
köpa biljett på webben.

Under testperioden har 
man inte heller haft någon 
kontrollavgift för de som inte 
haft giltig biljett, men från 
och med den 1 januari kostar 
det alltså 700 kronor för den 
som ej har löst biljett.

För den som exempelvis 
har köpt ett förköpskort med 
40 resor och vill kontrollera 

sitt saldo, har Färjerederiet en 
sms-tjänst för detta. Tjänsten 
har däremot allvarliga brister 
enligt datainspektionen.

– Jag handlägger ett på-
gående tillsynsärende mot 
Färjerederiet. Ärendet är inte 
avgjort, berättar Henriette 
Wejdmark, jurist på Datain-
spektionen. 

Det handlar om personupp-
giftslagen. Datainspektionen 
har bland annat ifrågasatt 
vilka som kan få del av infor-
mationen om ett fordons re-
sesaldo genom sms-tjänsten. 
Färjerederiet har svarat att 
alla med svenskt mobiltele-
fonabonnemang kan ta del av 
informationen. Vidare säger 
Datainspektionen att  ”enligt 
personuppgiftslagen ska den 
personuppgiftsansvarige vid-
ta lämpliga tekniska och orga-
nisatoriska säkerhetsåtgärder 
för att skydda personupp-
gifterna”. Datainspektionen 
frågar sig vilka avvägningar 
Färjerederiet har gjort be-
träffande sms-tjänsten och 
kraven om säkerhet i person-
uppgiftslagen. Färjerederiets 

svar är mer av beskrivande 
karaktär: ”Biljettsystemet är 
helt elektroniskt och infor-
mation om saldon måste vara 
tillgänglig för kunderna på ett 
enkelt sätt. Det är avgörande 
att veta att man har giltig bil-
jett innan ombordkörning 
och därmed undgå risken för 
kontrollavgift. Sms-tjänsten 
är enkel, snabb och effektiv 
att använda för resenärerna.” 

Man ger helt enkelt inte svar 
på Datainspektionens fråga.  
Henriette Wejdmark kan inte 
säga när ärendet avgörs, men 
MN följer naturligtvis upp 
detta.

Det ser inte ut som att det 
blir någon förenkling för de 
resenärer som alternerar mel-
lan flera fordon för överresan 
med färjan. Det är ju så att 

biljetter och förköpskort är 
knutna till ett registrerings-
nummer. MN har tidigare be-
rättat om exemplet där man-
nen och hustrun delat upp 
olika dagar för hämtning och 
lämning av barnen på dagis. 
Den som hämtar och lämnar 
tar den större bilen. Familjen 
är bosatt på Slagstasidan och 
mannen arbetar på Ekerösi-
dan. För hans del har det nya 
systemet blivit krångligare 
och framförallt dyrare.

Mannen har blivit rekom-
menderad av Färjerederiet att 
köpa ett månadskort för det 
ena fordonet och ett klippkort 
för den bil som används minst 
frekvent. Det innebär att för 
varje dag som han tar den bil 
som inte har månadskort, 
kommer det att kosta honom 
72 kronor extra. Tar han bilen 
i snitt två dagar i veckan kom-
mer detta att kosta 576 kronor 
extra per månad. 

Det går idag att byta registre-
ringsnummer för kort/biljett 
men bara för en mer långva-
rig period. Av vikt är också 
att man är ute i god tid, hand-

läggningstiden är nämligen 
24 timmar då det hela fortfa-
rande hanteras manuellt. 

– Vi tittar på fler lös-
ningar men det är inget som 
finns klart ännu, säger Lisen 
Winge, konsult på Färjere-
deriet.

Även arbetet med att fär-
digställa de båda väntpla-
nerna på båda sidor drar ut 
på tiden. Skyltar ska upp och 

filindelningar ska göras så att 
det blir en tydlig separat fil 
för de som ska köpa resan vid 
färjeläget. Fortfarande saknas 
också vind och väderskydd 
över biljettautomaterna. När 
detta blir klart kan varesig 
Färjerederiet eller kommu-
nen svara på i dagsläget.

               EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Fortsatta brister kring färjan

Vintern har kommit med emellanåt  isande vindar och kraftiga snöfall. 
Men några väderskydd har ännu inte kommit upp vid biljettautoma-
terna. När det ska bli klart kan man inte svara på.               Foto: Ewa Linnros

EKERÖLEDEN

”Jag handlägger 
ett pågående 
tillsynsärende mot 
Färjerederiet.”

Vad tycker du om det nya biljettsystemet? 
Hör av dig till: red@malaroarnasnyheter.se

EKEBYHOV | Äntligen 
kom vintern och den 18 
januari premiäröppnades 
Ekebyhovsbacken. Av alla 
Stockholmsbackar i länet, 
hade Ekebyhovsbacken 
flest nedfarter öppna denna 
första utförsåkarhelg.

Tre pister stod klara och an-
läggningens båda liftar var 
igång, då skidåkare från hela 
Stockholmsområdet kom hit. 
Liftköerna var långa men hu-
möret på åkarna var på topp. 

Arbetet med snöläggning-
en har pågått i cirka två veck-
ors tid, dag och natt sedan 
kylan slog till.

– Nu har vi jättebra med 
snö, det borde ligga kvar åt-
minstone mars månad ut, 
säger Joakim Blomqvist som 
driver Ekebyhovsbacken till-
sammans med sin bror Alex-

ander Blomqvist.
Några nyheter har till-

kommit för denna säsong. 
Fun-parken har bland an-
nat fått nya rör och ramper. 
Den kommer i år att skötas 
av snowboardproffset  Kalle 
Olsson som driver något som 
heter ”Blue Park”. Det kom-
mer att finnas flera rails och 
hopp där. 

Nytt för i år är också ett res-
taurangtält som går under 
namnet ”Ett hål i backen” och 
drivs av Kevin Duffy.

– Här serveras lite justare 
burgare som pulled pork-
burgare och högrevsburgare. 
Sedan finns också lite för bar-
nen som exempelvis pannka-
kor med sylt, berättar Joakim 
Blomqvist.

Kafé Sjötuna är också upprus-
tat men är numera renodlat 
kafé.

– Nu på lördag den 25 ja-
nuari, öppnar vi också Lång-
svängen. Sedan är alla våra 
nedfarter klara, avslutar Joa-
kim Blomqvist.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

MÄLARÖARNA | Arriva har 
utökat busstrafiken för att 
möta upp framförallt skole-
vers behov av att ta sig 
hem på eftermiddagen.

– Vi är glada över att mälarö-
borna har hört av sig till oss 
med sina förbättringsförslag. 
Resenärernas behov och öns-
kemål kring kollektivtrafiken 
är en viktig hörnsten när vi 
planerar vår trafik. Därför för 
vi en ständig dialog med våra 
resenärer om hur vi kan för-
bättra våra tidtabeller, säger 
Johan Åhlander, VD Arriva.

Några av de viktigaste för-
bättringarna är fler avgångar 
på linje 323. Många resenärer 
hörde av sig till SL och berät-
tade att det fanns ett behov 
bland skolelever och ungdo-
mar av att lättare kunna ta sig 
hem på eftermiddagen, när 

skolan slutat. Därför har Ar-
riva nu lagt in en extratur på 
linje 323 från Brommaplan. 
Det innebär att bussen nu går 
var 40:e minut istället för en 
gång i timmen som tidigare. 
Arriva erbjuder också fler av-
gångar på linje 338 på kvällar 
och helger från Brommaplan. 
Detta efter önskemål från 
skolungdomar och deras för-
äldrar.

Passagerare som åker med 
Ekeröleden mellan Jungfru-
sund och Slagsta har också 
hört av sig till Arriva och på-
pekat att man ofta missar den 
anslutande bussen. Därför 
kommer Arrivas bussar från 
och med nu att invänta alla 
resenärer som stiger av från 
Ekeröleden.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Fler bussavgångar

KOLLEKTIVTRAFIKENPREMIÄRÖPPNING

Äntligen full fart i Ekebyhovsbacken

Skidsugna kom från hela länet när Ekebyhovsbacken öppnade för säsongen. Backens Funpark har till denna 
säsong också fått nya rails och hopp.              Foto: Ewa Linnros

SKORSTENS-

ERBJUDANDE!

Karlsbodavägen 19A, Bromma. Tel: 08-445 14 10. 

www.bastuspecialisten.se 

Betala bekvämt på 24 månader utan ränta. Endast aviavgift 

30 kr/mån och uppläggningsavgift 495 kr tillkommer.

Contura 556:1 Stora sidoglas 

gör känslan av öppen eld mer 

levande. Finns i fl era utföranden. 

Miljömärkt med Svanen.

Pris NU 15.900:- 

(ord pris 18.900:-) 743:-/mån

Contura spiskassett i5 
Panorama- eller dubbellucka. 

Pris NU 10.400:- 

(ord pris 11.900:-) 505:-/mån

Contura 850:1 Med riktigt stora 

sidoglas syns ännu mer av elden.

Miljömärkt med Svanen. 

Pris NU 13.900:- 

(ord pris 15.900:-) 656:-/mån

Kampanjerbjudandet gäller för beställningar 
t o m  11 mars 2014.

STOR BRAS-
VÄRMEKAMPANJ
Nu har vi butiken laddad med mängder av förmånliga erbjudanden. Vi har 

9 spismodeller från Contura med 3-4000 kr rabatt. Vid samtidigt köp av 

Premodul skorsten lämnas även 3.000 kr i skorstensrabatt!

   Besök vår butik och tag med en husritning. Vi kan då lämna ett komplett 

pris som även inkluderar installation och besiktning om så önskas. Vi kallar 

det eldningsfärdig leverans. Bara att lägga in ved, njuta av brasan och den 

sköna värmen!



All träning i Sundby skola, Nyckelby. För mer information ring Ronny 073-086 00 88, ekerokampsport@telia.com    

www.ekerokampsport.se

Nytt år nya vanor! 
Träning när den är som roligast!

Prova-på-veckor i januari

 Thaiboxning fr 12 år
 Kick´n Box fr 12 år 
 Goshindo fr 15 år 
 Mattbrottning fr 12 år

med plats för livetKöper du kök för minst 60 000 kr så får du valfria vitvaror för 15 000 kr på köpet från vårt utvalda vitvarusortiment. Köper du kök för minst 150 000 kr så får du vitvaror
för 25 000 kr. Glenns Kokbok erhålls efter genomfört möte. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller under perioden 16/1 till 3/3 2014

Marbodal Bromma
Archimedesv 1-3, tel 08-515 114 10
www.marbodal.se/bromma Öppet: vard 10 - 18, lörd och sön 11 - 15

*

Marbodal har skapat kök för livets alla 
tillfällen sedan 1924. Vår mission är 
att skapa rum med personlig atmosfär 
där funktionerna bjuder in till 
enklare liv, trivsamma umgängen och 
fantastisk matlagning. 
Välkommen till din 
Marbodalbutik och 

Jubileums-
erbjudanden!

Vitvaror för minst

15 000 kr
på köpet!

-fler överraskningar i
din Marbodalbutik.

Välkommen!

Marbodal fyller 90 år 
och firar med att vinna 
Årets kök!

I bild: Arkitekt plus i PLUS-utförande. 
Vinnare i Bad & Kökguidens tävling 
Årets kök, december 2013.

*



KOMMUNEN | För att kom-
muninvånarna ska bli med-
vetna om vad som gäller, 
kommer till en början en 
något annorlunda ”bot” ges 
till den som parkerat fel i 
detta sammanhang.

Felparkerings-avgifterna i 
kommunen höjdes från och 
med den 1 januari. Desutom 
har så kallade skötseldagar 
införts. 

Kommunen delar ut en 
skrapa istället för böter till de 

som parkerat fel. På skrapan 
är de nya parkeringsreglerna 
tryckta. När de ”riktiga” bö-
terna tar vid vill man inte 
svara på av förklariga skäl.

Skötseldagarna gäller ons-
dagar och torsdagar klockan 
9 till klockan 15 mellan den 
15 november och 30 april. 
Dag med udda datum är det 
förbjudet att parkera på den 
sida av gatan som har udda 
nummer. Dag med jämt da-
tum är det förbjudet att par-
kera på den sidan av gatan 

som har jämna nummer. 
Förbudet gäller på alla vä-

gar inom Ekerö tätort. 

Att man beslutat att höja 
parkeringsavgifterna är inte 
för att få in mera pengar utan 
det är för att få avsedd ver-
kan. 

– 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 parke-
ringsböter och eventuellt få 

dem någon enstaka gång, än 
att hyra de parkeringsplatser 
som finns hos bostadsrätts-
föreningar och andra. För 
att uppnå den effekten som 
vi vill, är det nödvändigt 
att höja avgifterna, sa bygg-
nadsnämndens ordförande 
Lennart Nilsson (M) på 
kommunfullmäktigemötet 
i november, då beslutet togs 
om höjda avgifterna. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nytt företagscenter invigt

Ägarna till Ekebyhov Business Center,  Stefan Stjernberg och Mikael Wester, hjälpte till att hålla bandet sträckt då kommunstyrelsens ordförande 
Peter Carpelan (M) klippte bandet vid invigningen.                              Foto: Ewa Linnros

NÄRINGSLIV

Har du fått dig en rejäl skrapa av Ekerö kommun nyligen?

BRYGGA | Den 17 december 
klippte kommunstyrelsens 
ordförande Peter Carpelan 
(M) band och invigde 
Ekebyhov Business Center, 
EBC i Brygga industriom-
råde. Tre nybyggda, rödfär-
gade ”lador” med plats för 
lokalt företagande står nu 
klara, men än är det inte 
färdigbyggt. 

Vid invigningen närvarade 
förutom Peter Carpelan 
även kommundirektör Lars 
Hortlund, kommunens nä-
ringslivschef Stefan Pellén, 
Merete Palmberg, närings-
livsrådets sekreterare och 
oppositionsrådet Lars Holm-
ström (S). Även inflyttade 
hyresgäster var på plats varav 
en av de senast inflyttade är 
Ekerö bostäder.

EBC har 21 hyresgäster på 
totalt cirka 2500 kvadrat-
meter. Här finns allt från en-
skilda kontorsrum till hela 
våningsplan, verksamhets-
lokaler med lastport, kontor, 
lager och förrådsytor. I yt-
terligare en byggnad inryms 
tvätthall för små och stora 

fordon, förråd och garage. 
– Vår vision är att det ska vara 
som ett centrum för lokalt 
företagande på Ekerö med 
lokaler i högsta standard, 
säger Stefan Stjernberg som 
tillsammans med Mikael 
Wester med familj äger EBC.

EBC har central telefon-
växel, fiber och AC, mö-
tes- och konferensrum, kök, 
pausrum med omklädnings-
rum, dusch och bastu.

– Av de 21 hyresgästerna är 
sju av dessa företag nystar-
tade eller utflyttade till Ekerö 
från annan ort, säger Stefan 
Stjernberg.

Utbyggnad pågår med yt-
terligare två fastigheter varav 
den ena är såld. Inflyttning 
i den andra fastighetens lo-
kaler på sammanlagt 1000 
kvadratmeter, finns ute för 
intresseanmälan nu. Inflytt-
ning är beräknad till 1 au-
gusti i år. Byggentreprenaden 
sköts fullt ut av det lokala 
byggbolaget YA Bygg AB.

EWA LINNROS
namn@malaroarnasnyheter.se   

KURÖN | Ekerö civilför-
svarsförening utsåg i 
december Frälsningsarméns 
behandlingshem ”Hoppets 
ö, Kurön” till ”Årets ekerö-
bo 2013”. 

Utmärkelsen ”Årets ekerö-
bo” kan delas ut till en eller 
flera person, men även till 
organisationer som är verk-
samma inom kommunen 
och som under året medver-
kat till att rädda liv, förhindra 
olycka eller annan katastrof.

Vid en ceremoni utdelade 
Ekerö civilförsvarsförening 
priset till föreståndaren för 
Kurön, Leif Persson. Priset 
utdelades av föreningens 

ordförande, Lars-Eric Berg.
Motiveringen löd:”Fräls-

ningsarméns behandlings-
hem ”Hoppets ö, Kurön” 
tilldelas årets utmärkelse då 
de med kompetens och med-
känsla rehabiliterar och ut-
vecklar enskilda människor 
genom att lära dem att bear-
beta och förändra sitt miss-
bruksberoende och därmed 
kunna återgå till ett värdigt 
liv.”

Priset består av en pen-
ninggåva, diplom samt 
blommor. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Årets ekeröbo 2013
MÄLARÖARNA | Ekeröbon 
Fredrik Kullberg, marknads-
chef för Apotek Hjärtat, har 
utsetts till Årets marknads-
chef 2013 – alla kategorier. 
Apotek Hjärtats varumärke 
är det som har stärkts mest 
och effektivast av alla drygt 
100 varumärken i tävlingen. 

Som ledare för Apotek Hjär-
tats varumärkesarbete kan 
Fredrik Kullberg visa på ena-
stående resultat. Inte bara 
jämfört med övriga aktörer i 
apoteksbranschen utan också 
överlag, i konkurrens med 
marknadschefer från 15 andra 
branscher.

 – Vår ambition är att bli 

det mest personliga apoteket 
samtidigt som vi vill uppfat-
tas som kunniga, omtänk-
samma, enkla och moderna, 
säger Fredrik Kullberg.

För knappt fyra år sedan 
startade Apotek Hjärtat, då 
med 206 apotek. De har fort-
satt att öppna nya apotek och 
har i dag 305 stycken över 
hela Sverige, från Norrbot-
ten till Skåne. Medarbetarnas 
kunskap, kundbemötande 
och service är avgörande för 
hur varumärket uppfattas. 

 – Vår enskilt viktigaste 
kanal är apoteken där kund-
mötet sker. Våra medarbetare 
levererar varumärket genom 
att se kunderna, lyssna på de-

ras behov och ge råd utifrån 
varje enskild kunds situa-
tion, säger Fredrik Kullberg.  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Årets marknadschef

Föreståndaren för Kurön, Leif 
Persson tog emot utmärkelsen 
”Årets ekeröbo” som gick till 
Frälsningsarméns behandlings-
hem ”Hoppets ö, Kurön”.
 

 Foto: Mats Helmersson
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Ekebyhov Business Center har 21 hyresgäster på totalt cirka 2500 kva-
dratmeter.  Här infarten från Bryggavägen.                                       Foto: Ewa Linnros

Tre nybyggda, rödfärgade ”lador” med plats för lokalt företagande. Här 
sett från Ekebyhovsallén.                               Foto: Ewa Linnros
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PRISUTDELNINGAR

Kommunen delar ut en skrapa istället för böter. På skrapan är de 
nya parkeringsreglerna tryckta.                               Foto: Ewa Linnros



   | nyheter   21

MÄLARÖARNA | Tack vare 
ideella krafter, intresserade 
skolungdomar och gene-
rösa företagare erbjuds 
nu de fåglar som håller till 
kring Ekebyhovs slott och 
Svartsjö slott en stånds-
mässig utfordring. 

Två av kommunens slott 
har under senaste tiden fått 
fina fågelbord. Vid Ekeby-
hovs slott har ett lokalbyggt 
fågelbord placerats, som 
kommit dit på initiativ av 
Ewa Kierkegaard, Viltjour-
en. Vid Svartsjö slott finns 
sedan början av januari 
”Fåglarnas slottsbar”, som 
Mälaröarnas ornitoligska 
(MOF) förening kallar den. 
Sättra snickeri på Adelsö 
har byggt och samfinansie-
rat bordet tillsammans med 
MOF. Där kommer även en 
informativ skylt, med de 
15 vanligaste fågelarterna 
att komma upp inom det 
snaraste. Bordet vid Eke-
byhovs slott förses regel-
bundet med fågelmat som 
skänkts av Viltjouren och 
det i Svartsjö får sin mat 
från Djurens vänner. 

För att sprida fågelintres-
set vidare har Ewa Kierka-

gaard dessutom engagerat 
eleverna på Birkaskolan 
för att sköta påfyllningen 
av mat vid bordet i Ekeby-
hovsparken.

– Vi fick en förfrågan och 
tyckte att det kunde vara 
roligt att hjälpa fåglarna nu 
när det börjar bli kallt. Alla 
elever kommer få chansen 
att hjälpa till, men jag har 
framförallt en klass med 
sexåringar som kommer få 
följa med dit, berättar Gu-

nilla Persson, lärare på Bir-
kaskolan.

Från gryningen fredagen 
den 24 januari till skymning-
en måndagen den 27 januari 
2014 anordnar också Sveri-
ges ornitologiska förening 
sin årliga fågelbordsräkning 
”Vinterfåglar inpå knuten”. 
Då uppmanas skol- och för-
skoleklasser, arbetsplatser 
och privatpersoner att räkna 
in det största sammanlagda 
antal fåglar av en viss art, som 

de ser samtidigt vid sina få-
gelmatningar.

– I år hoppas vi på att slå re-
kordet på 108 rapporter som 
kom in förra året, säger Gigi 
Sahlstrand, MOF.

Under söndagen kommer 
MOF ha bemanning intill 
matningen vid Svartsjö slott 
för den som vill prata fågel.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

MÄLARÖARNA | Söndagen 
den 12 januari ordnade 
Mälaröarnas ornitologiska 
förening (MOF) sitt årligen 
återkommande artrally för 
fjortonde gången. En popu-
lär aktivitet för fågelentu-
siasterna mitt i vintern när 
det är som fågelfattigast. 

Tävlingen går ut på att se så 
många fågelarter som möjligt 
från klockan 7 på morgonen 
till 14, men förutom täv-
lingsmomentet är det dessut-
om en bra vinterinventering 
av fåglarna på Mälaröarna. 

– Klockan 7 på morgonen 
var det samling vid kom-
munhusets parkering i minus 
9 grader och nordanvind. Det 
kom fyra lag till start med 
sammanlagt tolv deltagare. 
Men egentligen var det en 
till då lilla Moa sju veckor var 
med mamma Signe. Det blev 

ingen lätt match då det blev 
vinterns kallaste dag, berättar 
Gigi Sahlstrand, MOF. 

Hon berättar att det blev 
ett bra resultat med många 
fågelarter trots kylan, mycket 
på grund av att isen inte hun-
nit lägga sig. 

– Det blev väldigt jämnt 
mellan lagen då två lag hade 
45 arter och fick dela på vin-
sten. Laget som kom sist hade 
41 arter och sammanlagt såg 
lagen 57 arter. Vinnande lag 
var ”Lag Rapphönan” och 
”Lag Janne och Glenn”, be-
rättar Gigi Sahlstrand som 
själv deltog i det förstnämnda 
laget tillsammans med lag-
kamraterna Angelica Arons-
son, Marianne Dannbeck, 
Eva Johansson och Annika 
Morberg. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fåglar får mat i slottsmiljö
Ornitologernas rally 
siktade många arter 

MILJÖPROJEKT

Sexåringar från Birkaskolan hjälper till och matar fåglarna vid Ekebyhovs slott.                        Foto: Lo Bäcklinder

                    Foto: Gigi Sahlstrand



EKERÖ | Mälaröarnas 
naturskyddsförening beslöt 
sig för att ta reda på vilken 
ek på Mälaröarna som är 
störst. Nu kommer klara 
besked.

Meningarna har gått isär om 
vilken av Ekerös två riktigt 
stora ekar som verkligen är 
störst. Därför beslöt sig re-

presentanter från Mälaröar-
nas naturskyddsförening 
att en gång för alla reda ut 
frågan.

De två ekarna i fråga är dels 
Gällstaöeken, dels Ekeby-
hovseken. Första ek som 
utvärderades blev Gällstaö-
eken.

– Vi mätte först med oss 

själva. Det behövdes åtta 
vuxna personer för att klara 
omkretsen. Sedan tog vi 
måttband och det visade 
sig bli imponerande 10,25 
meter i omkrets, det mås-
te vara den största tänkte 
samtliga, berättar Kenneth 
Bengtsson från Mälaröar-
nas naturskyddsförening. 
Han fortsätter:

– Efter en stärkande prome-
nad kom vi fram till Eke-
byhovseken som är väldigt 
imponerande och det visa-
de sig att den vann med en 
halvmeter. Dess omkrets är 
10,75 meter så nu vet vi hur 
det ligger till med det.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerös största ek 

NATUR OCH  MILJÖ

Det behövdes åtta vuxna personer för att klara omkretsen på 
Gällstaöeken.                                        Foto: Kenneth Bengtsson

Båda ekarna mättes först med människor, sedan måttband. Här mäts 
Ekebyhovseken.                                                             Foto: Kenneth Bengtsson

Ekebyhovseken vann med en halvmeter. Dess omkrets är 10,75 meter 
och är därmed Ekerös största ek.                                    Foto: Kenneth Bengtsson

Mälaröarnas naturskyddsförening har avgjort

Hjälp till att inventera Mälaröarnas ekbestånd! 
Mät en stor ek i din närhet och skicka uppgifter och bild till: red@malaroarnasnyheter.se
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MÅ BRA
Behandlingar & Aktiviteter 

för dig på Mälaröarna!

Söker du mer harmoni och  
balans i tillvaron?

Då är hypnosterapi en effektiv och 
bestående lösning för dig.

Med hypnos som grundtillstånd får du 
hjälp att bli fri från problem som t ex 
låg självkänsla, dåligt självförtroende, 
stress, oro, ångest, fobier, depressioner, 
alkohol-, tobak- eller sockerberoende, 
sömnlöshet och mycket mer.

Tack vare hypnosens unika egenska-
per är hypnosterapi en bestående men 
också betydligt kortare terapiprocess än 
vanliga terapier. 

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

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

Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

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

Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

Våra behandlingar:
Klassisk Ansiktsbehandling, 90 min 590 kr
AHA Ansiktsbehandling, 45 min 490 kr
Permanent ögonfransböjning 390 kr
Ögonfransförlängning, 120 min 890 kr
Frans och brynfärg inkl. plockning 290 kr
Fransk nagelförlängning  690 kr 
Manikyr med UV lack  420 kr
Vaxning av hela ben och bikinilinje   490 kr
NYHET! Braziliansk bikini-vaxning  550 kr
Helkroppsmassage 490 kr 
Fotvård inkl fotmassage 390 kr

Öppettider: Måndag - Söndag 09.00 - 19.00. 
NYHET! Boka tider online via hemsidan.

Följ oss på  
Facebook, för 
erbjudanden och 
nyheter.

Vi arbetar för att ge dig en skönare vardag!

Tempurkuddar för dig som  
reser mycket i arbetet!

Blir du trött i svanken då du sitter länge i bilen? 
Eller saknar du en skön huvudkudde då du är 
ute och reser?

Vi har lösningen!

En fantastisk svankkudde som hjälper dig 
att behålla din svank i bilen.

En resehuvudkudde som är lätt att packa 
med i väskan.

Vi har även andra kuddar, utformade  
för olika behov.

Titta gärna förbi, så kan vi ge expertråd för att 
hitta den perfekta kudden för dina speciella 
behov. 

STENHAMRA
GYM&REHAB
www.stenhamragym.se, Tel: 0708-96 29 55

ÖPPET HUS
måndagar kl 18- 20

 Gruppträning

 Styrketräning

 Sjukgymnastik

 Naprapat

 Massage

 Kostrådgivning

 Personlig träning

 Barngrupp

Välkommen!
Mer information? 

Besök vår hemsida stenhamragym.se 
eller ring 070-896 29 55

Öppet alla dagar  04.30-24.00

555

  

Välkommen till oss!
HÅRVÅRD – HUDVÅRD – MASSAGE – MEDICINSK FOTVÅRD

Boka tid via nätet!

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

UNNA DIG!



Kriminalvården söker

kriminalvårdare samt
semestervikarierande

kriminalvårdare
till Anstalterna Svartsjö och Färingsö 

www.kriminalvarden.se

Nu är det dags för skolval!

Från den 27 januari – 16 februari ska du göra skolval till  
förskoleklass och år 6 i Självservice Barn och utbildning. 

Användaruppgifter och information om skolvalet kommer  
att skickas hem till berörda vårdnadshavare under vecka 4. 

Du kan läsa mer och hitta länk till Självservice Barn och  
utbildning på www.ekero.se/skolval2014
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Inte trodde Peter Molin 
från Helgö att han skulle 
komma att springa ett stort 
antal lopp under de kom-

mande åren, när han för drygt 
fem år sedan fick erbjudande 
om att ta över en anmälan till 
Midnattsloppet.

– Det var ett par som gick på 
samma spinningpass som jag, 
som gav bort sina startbiljet-
ter till loppet. Trots femton års 
frånvaro från löpning, antog 
jag utmaningen och så började 
äventyret en skön augustikväll 
2008, berättar Peter hemma vid 
köksbordet på Helgö.

Han hade tidigare bland an-
nat varit aktiv som tennisspe-
lare och sprungit några kortare 
lopp, då för femton år sedan. 
Men i samband med studier på 
KTH och familjebildning hade 
träningen fått en alltmer un-
danskymd plats i livet. Under 
drygt fem år hade Peter inte 
varit fysiskt aktiv annat än den 
begränsade träningen som han 
fick när han tränade ungdomar 
i tennis.

– Jag mådde dåligt av det stil-
lasittande livet under studie-
åren och kommande årens kon-
torsjobb gav mig både rygg- och 
nackbesvär. Till slut testade jag 
gruppträning på ett av gymmen 
här ute på Mälaröarna och hade 
turen att få en riktigt bra tränare 
som gjorde att jag blev fast.

Och sedan dök de där biljetterna 
till Midnattsloppet, som ägde 
rum bara några dagar senare, 
upp…

– Jag hann inte träna något, men 
tog mig i alla fall igenom mils-
loppet. Av en märklig slump 
fick jag sedan ta över en kompis 
startplats till Stockholm halv-
marathon och av bara farten så 
anmälde jag mig till Stockholm 
marathon med start nio måna-
ders senare. 

Det här är dock inget han re-
kommenderar då han blev ska-
dad i flera månader på grund av 
överbelastning under monoton 
löpträning.

Peter är noga med att poäng-
tera att det kräver minutiös pla-
nering och förberedelse innan 
man ställer sig på startlinjen till 
ett maraton och väl där så kan-
ske man klarar sitt livs lopp om 
allt faller på plats. För honom 
blev de första två loppen, trots 
skadorna, en inspiration till att 
fortsätta löpträna. Tio mara-
ton och en hel del andra lopp 
har han hunnit med under de 
här åren, med kulmen vid New 
York-marathon i november 
2013. Ett lopp som han kvalade 
in till på egna meriter i en hård 
gallring.

– Det var en helt otrolig käns-
la när man i stort sett bars fram 
av den fantastiska publiken 
som bestod av nästan 2 miljo-
ner människor som gått man 
ur huse för att heja fram alla lö-
parna.

Året innan hade han också varit 
anmäld till maran i New York, 
men i taxin på väg till Manhat-
tan fick han veta att loppet var 

inställt till följd av stormen 
Sandy som drabbat staden en 
kort tid innan.

Enligt sin egen modell, med 
stor variation i träningen, blir 
det gruppträning och löpning 

i olika former. Löpningen har 
han hittat ett sätt att få till utan 
att det kräver alltför mycket tid 
borta från familjen.

– Jag tar bilen till Bromma 
och sedan springer jag därifrån 
till jobbet i Kista och därefter 
tillbaka till bilen på eftermid-
dagen. Jag äter frukost först på 
jobbet och det blir samman-
lagt 16 kilometer de dagar jag 
springer. 

Att träning ska vara varierande 
och motiverande återkom-
mer Peter flera gånger till un-
der samtalet. Nya utmaningar, 
träningsvariation och att inte 
pressa sig alltför hårt, är ledord 
som han applicerar både på egen 
träning och som tränare för den 
elvaåriga dotterns handbollslag 
i Skå IK.

– Vissa klubbar satsar hårt re-
dan inom barnidrotten, trots att 
man samtidigt vill undvika elit-
satsningar för barn upp till 12-
års ålder. Att ha tre till fyra trä-
ningar i veckan är ofta alldeles 
för mycket för barn, säger han 
med eftertryck och fortsätter:

– Jag tycker att det är viktigare 
att prata om prestationer som 
utvecklar laget än om resultat.

Han menar också att för hår-
da satsningar skrämmer bort 
många unga, vilket gör att lagen 
försvinner och därmed möjlig-
heten till långsiktlighet och is-
tället låta resultaten vänta några 
år.

Träning som en väg till hälsa 
och välmående och inte en plå-
ga som bryter ner kroppen, är 
en av de grundregler som han 
återkommer till. Och även om 
de stora loppen lockar honom, 
måste det inte vara ett maraton 
i en världsmetropol för att Pe-
ter ska få en kick av att ta på sig 
löpskorna.

– Lokala lopp är väl så roliga 
att springa. I somras sprang 
jag Magnus Ladulåsloppet på 
Adelsö och det var ett jättefint 
och bitvis tufft lopp i kupe-
rad terräng, som jag gärna vill 
springa igen. 

LO BÄCKLINDER
namn@malaroarnasnyheter.se

Peter gick från otränad till m 

Efter nio olika maror kunde Peter 
Molin äntligen få känna publikens 
stöd under New York-marathon i 
november 2013. ”Det var en helt otro-
lig känsla” konstaterar han efteråt.

 Foto: Pirvat

Vem är väl bättre lämpad att ge några 
kickstartande råd till den som givit sig 
själv i nyårslöfte att börja träna, än Peter 
Molin, som gick från att ha varit stillasit-
tande under många år, till att bli mara-
tonlöpare vid 40 års ålder? Variera trä-
ningen och ha ett mål inom räckhåll, är 
några av hans bästa tips.

PETERS TRÄNINGSTIPS

>> Tänk noga igenom varför 
just du vill träna, så att du har 
målet klart för dig. Det är bra att 
ha ett lopp att träna inför om du 
ska börja löpträna.

>> Prova flera olika sporter 
eller typer av gympass för att 
hitta det som passar just dig.

>> Om du tänker löpträna, se 
till att få hjälp att prova ut riktigt 
bra skor först.

>> Innan du är mogen att öka 
på längden på löprundan så 
krävs att grundstyrkan byggts 
upp och även att du fortsätter 
med regelbunden styrketräning.

>> Variera träningsformer och 
försök att hela tiden hitta nya 
sätt att träna för att minimera 
risken för att bli uttråkad, ska-
dor eller att kroppen ”går in i 
väggen”.

”Jag mådde dåligt 
av det stillasittande 
livet under studieåren 
och de kommande 
årens kontorsjobb 
gav mig både rygg 
och nackbesvär”



aratonlöpare

PETER MOLIN MARATONLÖPARE

Ålder 45 år Bor Helgö   Familj Sambo och två döttrar.
Intressen Handboll, löpträning, utförsåkning, och familjen.
Bäst med Mälaröarna De vackra omgivningarna och lugnet.
Favoritställe på Mälaröarna I båt på väg till Birka.
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Personlig assistent sökes!
Man 59 år, söker 1-2 st nya assistenter, intermittent. Du bör vara lugn 
i din natur då brukarens diagnos inte klarar av stress samt vara utåt-
riktad, självständig. Brukaren har många intressen såsom, ridning, resor, 
djur, natur, musik, MC, träning, dans, promenader med sin hund, mm.
Resor kan ingå i jobbet inrikes/utrikes. Som assistent bör du gilla att 
laga mat, gärna vara intresserad av alternativ behandling/medicin, 
homeopati, vara fysiskt stark, ej pälsallergiker. Stor fördel om du bor i 
Ekerö kommun, brukaren bor i Färentuna. Personkemi går före erfaren-
het. Du måste prata tydlig svenska detta då brukaren har nedsatt hörsel. 
Körkort ett stort plus.

Start feb -14. Lön enl kollektivavtal. 

Svar till: cw@cwpa.se CW Personlig Assistans & Consulting AB

Om våra öar till 100 %!

MÄLARÖARNAS NYHETER 

– gjord för mälaröbor, av mälaröbor, på Mälaröarna

MÄLARÖARNAS

  

100 % 

 Mälaröarna till 
morgonkaffet

På med morgonrocken!

Ut till brevlådan! 
En i ordets rätta bemärkelse 

“rykande färsk” Mälaröarnas nyheter 

kommer numera i ottan varannan torsdag.

Allt i anslutning till den stundande helgen 

med tid att planera för kommande 

aktiviteter, evenemang och inköp.  

Vill du 

TJUVSTARTA? 

MN finns 

som e-tidning 

på nätet redan 

under onsdagen!

www.malaroarnasnyheter.se 



 

Adelsö IF kallar till Årsmöte
Söndag 16 februari kl 13 i Adelsö hembygdsgård

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på 
AIF:s hemsida senast en (1) vecka före mötet. 

www.adelsoif.se                      Styrelsen

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

Klockan är strax före 
18 en tisdag i decem-
ber. I Mälarökyrkans 
lokaler doftar det 
kaffe och en ljud-

matta av sorl, blandat med en hel 
del skratt, breder ut sig. Det är årets 
sista kommunfullmäktigemöte före 
julen tar vid och ledamöter språkas 
vid innan det är dags att bänka sig 
i salen.

Just detta kommunfullmäktige-
möte har en extra lättsam stämning, 
först på ärendelistan står nämligen 
”Utdelning av stipendier 2013”. 
Förtjänstfulla anställda inom kom-
munen och ett par föreningar prisas 
denna kväll.

Vanligtvis handlar däremot dessa 
möten om beslutsfattande i ärenden 
och frågor som rör mål och riktlinjer 
för kommunens verksamhet, bud-
get, skatter, nämndernas organisa-
tion och arbetsformer och årsredo-
visning samt val av ledamöter och 
ersättare i kommunens nämnder. 
Kommunfullmäktige är den högsta 
beslutande församlingen i kommu-
nen, vald i direkta val av kommu-
nens invånare. 

Vid kommunfullmäktigemötet 
denna decemberkväll dyker en del 
kommunmedborgare upp, men det 
är ingen större skara.

– Vi vill att man ska komma in och 
dricka kaffe med oss. Eftersom vi nu 
sitter i ett sådant centralt läge som vi 
gör, är det enkelt att smita in och vi 
gör alltid en paus för kaffe. Vi hop-
pas på ett flöde av intresserade män-
niskor som kommer och lyssnar. I 
viss mån är det så redan nu, men det  
kunde vara många fler, säger Inger 
Linge, kommunfullmäktiges ord-
förande sedan flera år tillbaka. Detta 
märks tydligt då hon vänligt men 

bestämt, håller ”ordning på klas-
sen” under dessa möten. För ibland 
kan det bli lite oordning i leden då 
debatten hettar till mellan de olika 
ledamöterna. 

– Jag är partipolitiskt vald men 
här står jag vid sidan av politiken 
och ska vara allas ordförande. Jag 
känner människorna, jag tycker om 
dem var och en och jag har respekt 
för deras uppdrag. Min uppgift är att 
förena effektivitet i beslutsfattan-
det och respekt för varandra, vilket 
är respekt för demokratin, förklarar 
Inger Linge.

Tonen är för det mesta lättsam, 
men det har varit värre för några år 
sedan.

– Det skulle kunna bli taggigare 
och det har varit det mellan varven, 
men jag har försökt att tona ner det 
så gott jag har kunnat. När det kom-
mer in något nytt som när Ö-partiet 
var nya, var tongångarna inte alltid 
bra. Idag är detta mycket bättre, sä-
ger Inger Linge och fortsätter:

– Det är jätteviktigt att vi är eniga 
om sättet vi ska jobba på, att vi har 
en respektfull ton till varandra, 
inga utfall och att vi lyssnar på var-
andra. Det är jättebra i Ekerö kom-
mun i jämförelse med till exempel 
landstinget, där jag även sitter. Här 
hos oss, sitter man på sin plats. Vi 
tar paus tillsammans och det är 
inte nödvändigt att sitta vid samma 
bord som sina partikompisar. Sedan 
kommer vi tillbaka till mötet och 
lyssnar tillsammans. 

Kortfattat kan tågordningen i be-
slutsprocessen beskrivas på följan-
de vis: En motion, det vill säga ett 
förslag, lämnas från de förtroende-
valda till kommunfullmäktige 

som tar upp frågan och skickar den 
vidare till en eller flera nämnder för 
att få ett utlåtande.

Nämnden i sin tur ger tjänste-
män i uppdrag att utreda ärendet. 
När detta är gjort, gör nämnden ett 
yttrande. Ärendet går därefter vi-
dare till kommunstyrelsen (som är 
kommunens ”regering”, reds anm.) 
som förbereder det för kommun-
fullmäktige. När ärendet åter kom-
mer till kommunfullmäktige är det 
dags att fatta ett beslut. Det antas 
eller avslås.

Hur kan man då som medbor-
gare påverka? Man kan exempelvis 
lämna ett medborgarförslag till ett 
politiskt parti eller en enskild leda-
mot i kommunfullmäktige, som då 
kan skriva en motion.  

– Från kommunens sida handlar 
det om att bjuda in till medverkan 
och synpunkter kring ärenden, 
innan de kommer till kommun-
fullmäktige för beslut. Det gör man 
egentligen inom de politiska parti-
erna, så är det demokratiska syste-

met uppbyggt. Men också på andra 
sätt som exempelvis nu, då man tit-
tar på och utreder hur våra centrum 
ska utvecklas. Då har vi bjudit in in-
vånarna att tillsammans med stads-
arkitektkontoret göra en rundvand-
ring. Det kom tyvärr inte så många. 
Men de som kom fick en ordentlig 
genomgång och kunde ställa sina 
frågor, berättar Inger Linge.

Kommunfullmäktige har även ”All-
mänhetens frågestund” någon gång 
om året. Senast gjorde man detta i 
kaféform för att lätta upp det hela.

– Det blev väldigt lyckat. Tanken 
var också att inte bara kommunsty-
relsens ordförande skulle vara den 
som pratade, utan att även de olika 
nämndernas och styrelsernas ord-
föranden skulle få frågor, berättar 
Inger Linge.

Några gånger om året har hon 
gruppledarmöten och går igenom 
upplägget kring bland annat när det 
ska vara allmänhetens frågestund. 

– Kruxet i år är att det är valår. Ris-
ken är då att det blir valtal istället för 
vettiga svar, säger Inger Linge.

När det gäller medborgarnas möj-
lighet till påverkan, var kommunen 
en av de första kommunerna som 
hade folkomröstning då frågan om 
Ekerö bostäder skulle säljas ut eller 
inte, var uppe på agendan.

Så var det detta med att kom-
munfullmäktige är lite utav en fö-
reställning... Under mötets gång 
råder en tyst, men ändå lite febril 
aktivitet mellan bänkraderna. De 
olika ledamöterna tassar till någon 
partikollega, viskar, någon knap-
par på sin dator, höjer handen och 
ber om talan. När så kaffepausen 
tar vid, blandas ledamöterna över 
partigränserna, fikar och umgås. 
Sedan är det in i matchen igen. 
Stundvis är replikerna reptilsnab-
ba där allvar blandas upp med ett 
stänk humor. 

Det blir inte samma sak att  här 
citera några replikväxlingar. Värt 
är istället för var och en att besöka 
kommunfullmäktige, som framfö-
rallt är en möjlighet att få inblick i 
och att delta i det kommunala arbe-
tet, en demokratisk rättighet att vara 
rädd om. 

        EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kommunfullmäktige – möte  

Överst: Till vänster ses kommunfull-
mäktiges vice ordförande Ulric Andersen 
(S), kommunfullmäktiges ordförande 
Inger Linge (M) samt kommunsekre-
terare  Daniel Lindqvist. Nedre bilden: 
Kommunfullmäktiges ledamöter består 
av 41 ordinarie ledamöter och 24 ersät-
tare som väljs vart fjärde år. 

 Foto: Ove Westerberg
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FAKTA 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

>> Kommunfullmäktige är kom-
munens högsta politiska organ 
och beslutar i alla ärenden och 
frågor av större vikt som har stor 
betydelse för mälaröborna.

 >>  Kommunfullmäktige sam-
manträder i stort sett en gång i 
månaden, bortsett från juli till sep-
tember. Vanligtvis sker mötena en 
tisdag med start kl 18. Vid budget-
sammanträdet i november, börjar 
sammanträdet tidigare, liksom vid 
sammanträden då det är många 
och innehållsrika ärenden.

>> Kommunfullmäktige består 
av 41 ordinarie ledamöter och 24 
ersättare som väljs vart fjärde år.

>> Mandatperioden 2011-2014 
består fullmäktige av: Moderater-
na, Socialdemokraterna, Folkpar-
tiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Vänsterpar-
tiet, Sverigedemokraterna och 
Öpartiet.

Kommunfullmäktigemöte låter kanhända 
tråkigt för en del, men det är värt ett besök 
av flera skäl. Här får vi invånare inblick i 
vad som diskuteras och beslutas och även 
en chans att över en kopp kaffe, möta och 
samtala med de förtroendevalda och så en 
sak till, ta del av en faktiskt stundom ganska 
roande ”föreställning”.



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

990:FRÅN: med andra erbjudanden.

Vi säljer glas

och behandlingar av

högsta kvalitet från

Progressiva glas
  

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

Vi är specialister 
på progressiva glas!
Välj 
BAS, 
BÄTTRE 
eller 
BÄST!

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI
Synundersökning, glas + båge + ytbehandling – allt ingår!

PROGRESSIVA fr  2990:-   ENKELSLIPADE fr  990:-
Antireflexbehandling, hårdhetsbehandling samt aqua (vatten/smutsavvisande) Prisex. Progressiva avser BAS. 
Gäller båge från utvalt sortiment. Gäller lagerglas i styrkor +-6/-2. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

All inclusive!

TILLÄGGSISOLERA din vind med ICELLS 
miljövänliga och effektiva cellulosaisolering

Under  januari till mars lämnar vi 

10 % rabatt 
Isolerar även vägg, golv, vind och snedtak vid renovering och nyproduktion

För information och offert ring 070-444 31 96, Stellan Jordell, Färentuna 

Sänk dina energikostnader!
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värt ett besök

”Eftersom vi nu sitter i ett sådant centralt läge som vi gör, är det 
enkelt att smita in och vi gör alltid en paus för kaffe. Vi hoppas 
på ett flöde av intresserade människor som kommer och lyssnar. 
I viss mån är det så redan nu, men det kunde vara många fler”

  V
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 TILL EKERÖ CENTRUM
!

VÄ VV
LK
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EN

TILL EKERÖ CENTRUM
!

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

UPPTÄCK
Ekerö Centrums parkeringsmöjligheter

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



Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp datorer 

/ program

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hemsida 
på internet

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bärbar eller 
stationär 

dator?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Skydda 
datorna vid

åska

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bläck- eller 
laser-

skrivare?

ADELSÖ | Ett vikingatida 
gravkärl som grävdes fram 
ur gravhögen Skopintull på 
Adelsö 1917 har visat sig 
innehålla ett välbevarat 
fågelägg från 900-talet. Ett 
unikt fynd som nu får en 
plats i Historiska museets 
fasta utställning.

När Skopintull grävdes ut i 
början av 1900-talet hittades 
en mängd föremål, som idag 
finns utställda på Historiska 
museet i Stockholm. Bland 
annat fann man resterna av 
en förmögen man och vad 
man tror var hans betjänt. 
Även en ovanligt välbeva-
rad hårfläta fanns i graven, 
liksom djurskelett, rester av 
mat och dryck, samt förströ-
else och rikedomar för de 
döda.

Nu har dock ett av de kärlen 
visat sig innehålla en dold 
hemlighet.

– Det här är ett ovanligt 
fynd som vi vill ställa ut i vår 
vikingautställning. Det före-
kommer att man finner ägg i 
vikingatida brandgravar, men 
det tillhör definitivt inte van-
ligheterna. I våra samlingar 

finns en handfull kända fall, 
fler är de inte, säger Gunnar 
Andersson, förste antikvarie 
på Historiska museet.

Historiska museets sam-
lingar omfattar fler än tio 
miljoner enskilda föremål. 
Det var när museets arkeo-
loger sökte lämpliga gravkärl 
att ställa ut i en internatio-
nell vandringsutställning om 
vikingar som de snubblade 
över ett kärl som stod lite un-
danskymt bland de övriga 
nere i magasinet. På en gam-
mal etikett häftad vid asken 
stod ”Skopintull” skrivet 
med snirklig handstil.

 – De många fina fynden 
från den undersökningen har 
vi utställda här på museet, så 
vi tyckte väl att det var märk-
ligt att det fanns ytterligare 
kärl från graven nere i vårt 
magasin. Av någon för oss 
obekant anledning har man 
inte undersökt vad det inne-
höll när det en gång i tiden 
grävdes fram och lämnades 
in till museet, säger Gunnar 
Andersson.

I november gav sig muse-
ets arkeologer i kast med att 
undersöka kärlets innehåll. 

De fann flera ben som över-
lag var tämligen lätt brända, 
mycket sköra och stora. Mu-
seets osteolog kunde därför 
snabbt avgöra att de kom från 
en människa. På kärlets bot-
ten låg ett fågelägg. Ägget var 
intakt och cirka 5x2,5 centi-
meter stort.

Under vikingatid existerade 
asatro och kristendom paral-
lellt i de flesta skandinaviska 
samhällen och religiösa ut-
tryck kom att påverkas av 
varandra. Just det här ägget 
spelade troligtvis en viktig 
roll vid en vikingatida be-
gravning på Adelsö.

 – Det är troligt att det är 
en uppståndelsesymbol av 
samma slag som de bemålade 
keramikägg som har hittats i 
Sigtuna och på Gotland, som 
var vanliga inom den tidiga 
kyrkan i Östeuropa, säger 
Gunnar Andersson och fort-
sätter:

– Faktum är att det finns 
en hel del andra exempel 
där kristna föremål nedlagts 
i gravar över personer som 
sannolikt inte uppfattade 
sig själva som kristna. Ägg-
gets symboliska betydelse 

antyds också av att det inte 
varit med på gravbålet och 
av placeringen på kärlets bot-
ten. Det måste ha varit det 
första som lades ned i kärlet 

efter att gravbålet slocknat 
och graven iordningställdes.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Uppståndelseägg funnet i gravkärl

ARKEOLOGISKA UTGRÄVNINGAR

SKOPINTULL 
HOVGÅRDEN 
ADELSÖ

”Det här är ett 
ovanligt fynd som 
vi vill ställa ut i vår 
vikingautställning”

GRAVFYND
ADELSÖ

Historiska museets 
arkeologer hittade 
ett välbevarat ägg 

inuti ett gravkärl 
som inte tidigare 

öppnats. 

Foto:
 Katarina 

Nimmervolt

Hjälpverksamhet 
Ansökan om bidrag till enskild person
Stiftelsen Lovö hjälpfond har till ändamål att ”utöva tillfällig hjälpverksamhet bland behö-
vande, barn och sjuka inom Lovö församling, Ekerö pastorat, med företrädesrätt för 
personer boende på Drottningholm.”

Styrelsen uppmanar härmed behövande, barn och sjuka enligt ovan att skriftligen 
inkomma med begäran om bidrag. Motivera Din ansökan. 

Den sökande måste uppfylla de krav som myndigheterna ställer för erhållande av stöd 
från skattebefriade stiftelser. ”Behövande” och ”sjuka” innebär att sökanden inte får ha en 
högre inkomst än omkring 150.000 kr per år samt en förmögenhet uppgående till mellan 
30.000-40.000 kr. För ”barn” avses främjandet av vård och uppfostran samt undervis-
ning eller utbildning. Barn skall inte ha uppnått 18 års ålder.

Bifoga personbevis och övrigt av intresse. Den som är behövande bifogar slutskattese-
del och den som är sjuk bifogar därutöver läkarintyg.

Ansökan ska ha kommit Stiftelsen tillhanda senast den 28 februari 2014 
under adress: Stiftelsen Lovö hjälpfond c/o Kungl. Hovstaterna 
Drottningholms slottsförvaltning, Drottningholms slott 178 93 Drottningholm

Söndag 16/2, kl 13-17 
Ölsta Folkets Hus

En kurs för dig som vill prova på 
eller fräscha upp din dans. 

200 kr/person. 
Sedan följer 7 söndagskvällar 

med bas- och påbyggnadskurs. 

Välkommen!

EEnn kkuurrss fföörr ddiigg ssoomm vviillll pprroovvaa ppåå
eller fräscha upp din dans.

220000 kkrr//ppeerrssoonn.
Sedan följer 7 söndagskvällar 

mmeedd bbaass-- oocchh ppååbbyyggggnnaaddsskkuurrss.

VVäällkkoommmmeenn!!

Buggkurs!

Anmälan: 
faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00 
eller 070-684 11 22
Kursavgiften betalas in på 
vårt plusgiro 73 11 20 -2

åå 
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
”Mellan himmel och jord” – bildvävar av Inger 
Lavesson. T.o.m. 2/2, mån-fre kl 10-15 samt 
lör-sön kl 12-16, galleriet, Ekebyhovs slott. 
Arr: Mälaröarnas konstförening.

Sagolika rum
En sagoboksutställning som finns både på biblio-
teket i Ekerö centrum och Barnens eget bibliotek 
i Stenhamra. Där kan man träffa på t.ex. Mulle 
Meck (Ekerö C) och Lilla My (Stenhamra) och 
många fler barnbokspersoner. 

Drottningholms slott
Familjekul på slottet med visningar, egen rund-
vandring, lejonsafari, bildjakt och aktivitetsspår. 
Nyhet för i år: fri entré för alla barn 0-17 år. 
Öppet lördagar och söndagar hela vintern, 
kl 12-15 t.o.m. 30/3. 

 EVENEMANG

Vinterfåglar
Nionde året för Sveriges största fågelräkning,  
”Vinterfåglar inpå knuten”. Alla som har fågelmat-
ningar uppmanas nu att försöka räkna de fåglar 
som besöker ”de dukade borden” under sista 

helgen i januari. Uppgifterna rapporteras sedan till 
Sveriges ornitologiska förening där en samman-
ställning görs. 24-27/1.

Ekebyhovs slott
25/1 kl 14: Thomas Billig berättar om Green Man 
i Ekerö kommun. 
26/1 kl 14: Janne Andersson band. 
Kafeansvariga: Ekebyhovsskolan klass 5. 
1/2 kl 14: Medlemmar ur Mälaröarnas musik-
sällskap Mämus bjuder på musik. 
Kafeansvariga: Närlundaskolan klass 4 A. 
2/2 kl 14: Jazzgruppen Maybe Tuesday. 
Kafeansvariga: Närlundaskolan klass 4 B. 

Ekerö bio
26/1 kl 15: Bamse och tjuvstaden (barnt.), 
26 och 29/1 kl 19: The wolf of Wall Street (fr. 15 år). 
2/2 kl 15 : Bamse och tjuvstaden (barnt.) 2/2 och 
5/2 kl 19: Återträffen (fr.11 år). 
Erskinesalen, Ekerö C.         

Bridge
Ekeröpensionärernas bridgeklubb PRO ordnar 
under vårterminen partävlingar utan föranmälan 
måndagar kl 10 i Fabriken (gamla IT-ladan på 
Tegelbruksvägen). Bridgeklubben Fantan 
arrangerar bridgespel kl 10 tisdagar och torsda-
gar i samma lokal. Nya och gamla spelare önskas 
välkomna.

Stickcafé
Ta med ett redan påbörjat arbete eller sticka, tova, 
virka något nytt. En monstermössa, disktrasa eller 
kofta? Slöjdvärd Kerstin går igenom olika teman 
och tips. Kaffe och bulle bjuds. 4/2 kl 12- 14, 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra. 

Film
Traviata, regi: Bèziat, Frankrike 2013. Medlems-
kort i Filmstudion berättigar till inträde till vårens 
samtliga filmer. Enstaka biljetter får ej säljas. 
23/1 kl 19.30, Erskinesalen, Ekerö C.

Kortspel
Spela kort och drick kaffe tillsammans i träffloka-
len Kajutan, varje måndag kl 13-15. Pensionärer i 
alla åldrar välkomna. Kl 13-15, Träfflokalen Kajutan, 
Pomonavägen 2 (Ekgården nb). 
Arr: Fritidsverksamhet för äldre/Ekerö kommun.

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.

• Tipsa om 
utställningar 
och evenemang 
som äger rum 
på Mälaröarna!
De ska öppna 
för en bred 
allmänhet, utan 
förpliktelser an-
nat än eventuell 
entrébiljett. 

• Skicka till 
red@malaroar-
nasnyheter.se
• Eller till  
MN ”På gång”
Box 100, 178 22 
Ekerö 

Manusstopp: 
Torsdag före kl 
12 en vecka före 
utgivning.
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Bygga nytt, Bygga om, Bygga till
YA Bygg är ett lokalt Ekeröföretag med 16 medarbetare som antar 

alla utmaningar gällande byggprojekt och vilka lösvirkesbyggnader som helst.
Inget bygguppdrag är för litet eller för stort för oss. Vi bygger allt från garage 

till kontorshus och hallar. Kök och badrum ligger nära hjärtat. 

Vi tar på oss uppdrag i hela Stor-Stockholm. 
Vi har alla försäkringar och behörigheter som krävs och har kollektivavtal.

Välkommen att pröva oss !

Tel kontor 08-56030812. Kundtjänst 070-7253233. Bryggavägen 110
www.yabygg.se
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INNEBANDY
Herrar div 4v
Mariebergs SK 11 10 1 0 101 - 36 31
Enskede SK 12 8 1 3 89 - 64 25
Västerorts IBK 12 5 4 3 71 - 56 19
Älvsjö IBK 12 5 3 4 68 - 63 18
Ormbacka/Skälb. 12 5 1 6 60 - 85 16
Westermalms IBK 11 4 2 5 42 - 48 14
Vällingby BK 12 3 4 5 74 - 66 13
IK-Stym 12 4 1 7 60 - 53 13
IK Ängen/Sätra 11 3 3 5 52 - 50 12
Skå IK & Bygd. 11 1 0 10 40 - 136 3

INNEBANDY
Herrar div 5b
Mälarö IBK 11 9 0 2 91 - 48 27
Källbrinks IBS 11 7 1 3 84 - 60 22
Solitaire IBK 11 6 2 3 71 - 48 20
IBK Sundby 11 6 1 4 66 - 38 19
Skärholmens AIS 11 4 3 4 54 - 62 15
Ängby IF 9 4 2 3 57 - 64 14
Lokomotiv Stockh.IK 10 4 1 5 60 - 54 13
Norrtulls SK 10 1 2 7 46 - 69 5
Adelsö IF 10 0 0 10 32 - 118 0
 

ISHOCKEY
Herrar div 2 s
Haninge Anchors HC 14 12 1 1 79 - 33 37
Värmdö HC 14 12 0 2 79 - 35 36
Nynäshamns IF HC 14 7 1 6 69 - 64 23
Tyresö Hanviken H. 14 6 1 7 54 - 55 19
Mälarö HF 14 5 2 7 50 - 61 19
Mälarh/Bre Hockey 14 4 0 10 58 - 72 12
Eskilstuna Linden H. 14 4 0 10 31 - 71 12
Sudrets HC 14 3 1 10 38 - 67 10

FOTBOLL | Ekerö IK:s 
A-lag i fotboll får ny trä-
nare. Det är Pascal ”Pagge” 
Simpson, som med en diger 
fotbollskarriär i bagaget 
återvänder till moderklub-
ben för att träna laget 
tillsammans med Thomas 
Dahlberg. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Pagge” – A-lagets nye tränare

Pascal Simpson började sin fot-
bollsbana i EIK. Nu är han tillbaka 
som tränare.        Foto: Ove Westberg

Ekerö IK:s nye fotbollstränare Pascal Simpson kommer att träna laget tillsammans med Thomas Dahlberg. På bilden till höger förbereder sig Ekerö IK:s A-lag i fotboll årets första träningspass som ägde rum den 13 januari.  
                                                                               Foto: Ove Westerberg
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Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.seSporten

HANDBOLL
Damer div 4 v
HF Tyresöflickorna 10 10 0 0 267  -  147 20
Notlob IK 10 8 0 2 223  -  159 16
Tungelsta IF 10 7 0 3 207  -  162 14
IK Tellus 10 5 1 4 196  -  199 11
Skå IK 10 4 1 5 179  -  188 9
Bajen IF 10 4 1 5 160  -  169 9
Gurrabergs HK 10 4 0 6 200  -  186 8
BK Sol 10 3 0 7 216  -  219 6
Ösmo GIF HK 10 2 0 8 112  -  250 4
Handens SK 10 1 1 8 138  -  219 3

INNEBANDY
Damer div 4 n
Rotebro IS IBK 10 9 1 0 72 - 10 28
Sundbybergs IK 9 7 2 0 61 - 27 23
Turebergs IF 10 5 0 5 41 - 46 15
Högalids IF 9 5 0 4 43 - 49 15
Ekerö IK 9 3 1 5 32 - 37 10
Sollentuna IBK 9 3 0 6 47 - 45 9
Töjnan IBK 9 3 0 6 40 - 50 9
Sigtuna IF 9 0 0 9 13 - 85 0
Råsunda IS            Utgått

INNEBANDY
Herrar div 2 n
Tumba GOIF 15 12 1 2 131 - 79 37
Råsunda IS 14 8 3 3 107 - 79 27
Bele Barkarby IF IBF 14 8 2 4 108 - 80 26
Ekerö IK 15 8 2 5 134 - 114 26
Grimsta AIK 15 8 1 6 101 - 75 25
Ingarö IF 13 7 2 4 109 - 90 23
Tyresö Trollb. Ung.IBK 14 5 5 4 97 - 85 20
Högalids IF 14 5 1 8 83 - 84 16
Hammarbyhöjden IBK 14 4 4 6 100 - 105 16
Vallentuna IBK 14 1 1 12 56 - 155 4

LÄGET 20 JANUARI

HANDBOLL | Damer div 4 b: 2/2 kl 16:15 Tappströms bollhall: Skå IK - IK Tellus  INNEBANDY | Herrar div 5 b: 1/2 kl 16:45 Tappströmsskolan: Adelsö IF-Mälarö IBK 

Sportnyhet? 
Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.seDET HÄNDER TILL DEN 5 FEBRUARI



Mån-fredag  17.00-21.30
Lör & Sön    09.30-17.00
 
Välkommen till vinterlandet på Ekerö för hela 
familjen. Vår skiduthyrning & nyrenoverade cafét 
är alltid öppet när backen är öppen.

www.ekebyhov.com  •  facebook.com/ekebyhovsbacken

Dags att boka:

Skidskola!på vår hemsida

PREMIÄR! 
NYA YETI 

Nya ŠKODA Yeti har allt ifrån den senaste fyrhjulsdriftstekniken till automatisk 
Välkommen till ŠKODA Stockholm och provkör redan idag!

ŠKODA Yeti Outdoor Driver’s Edition
2,0 TDI 140 hk DSG 4x4 fr. 271 900 kr

2 060 kr / mån 1 640 kr / mån 1 783 kr / mån

Stockholm
www.skodastockholm.se

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

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

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

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

Bränsleförbrukning blandad körning 6,3 l/100 km CO2 från 164 g/km. SKODA Finansiering 
36 mån, 30% kontant/särskild leasingavgift, 50% restskuld/restvärde, rörlig ränta baserad 
på STIBOR 90 december 2013 (eff. ränta 4,36%). Leasingavgift exkl moms. Förmånsvärde 
är beräknat exklusive bränsle och redovisad netto per månad vid 50 % marginalskatt. 
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Finns även som ŠKODA Yeti Driver’s Edition 
1,4 TSI 122 hk 4x2 fr. 199 900 kr

Utrustad med bland annat: Bi-xenon strålkastare    Bakljus, LED-design,

  2-zons Climatronic    Navigationssystem Amundsen    Parkeringssensorer  

fram/bak    Backkamera    Off Road Assist (endast till 4x4)    Avtagbar dragkrok

Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen 

Ekerö Taxi har LÄGSTA 
jämförspris i branschen!

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

 
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.

Välkommen ombord!

A
!
A

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.

FASTA priser? Självklart!  

Åker du HEM 
från andra 

sidan Nockebybron? 
Ja, då slår vi av 

ytterligare 

15 % 
på våra redan 

låga priser!



Rättelse angående AIF
SPORT |  En olycklig felaktighet smög sig in i MN nr 20 i 
”sportåret som gått” om Adelsö IF:s fotbollslag i division 7 d.

Den korrekta texten ska vara som följer: Adelsö IF:s lag 
startade fotbollsäsongen med att toppa tabellen i division 7 d. 
De vann också sin serie efter storseger i seriefinalen (7-3) mot 
FC Innerstan. 

INNEBANDY | Ekerö IK 
innebandy P01 hade två lag 
anmälda i Storvretacupen 
som spelades helgen den 4 
till 6 januari i Uppsala. 

– Det var totalt 56 lag som var 
anmälda i vår klass, uppde-
lade i 14 grupper med fyra lag 
i varje grupp. Helgen började 
med ett gruppspel där alla 
mötte alla i respektive grupp, 
berättar Bengt Larsson, Ekerö 
IK innebandy.

Efter gruppspelet var det 
dags för A- respektive B-
slutspel beroende på place-
ring i respektive grupp. EIK 
P01 lyckades mycket bra i 
gruppspelet, där det ena laget 
kom med i A-slutspelet och 
det andra laget fick spela B-
slutspel.

Både i A- och B-slutspe-
let började slutspelet med 
16-delsfinaler.

Laget som spelade i A-slut-

spelet vann fyra matcher (16-
del till semifinal) och kom till 
A-final som spelades på Su-
perligalaget Storvretas hem-
maplan, Fyrishov A-hall. 

– A-finalen direktsändes 
på webb-TV så många av för-
äldrarna som inte kunde vara 
på plats tittade på matchen på 
TV. Tyvärr blev motståndet i 
A-finalen övermäktigt då vi 
mötte ett grymt bra ryskt lag 
som vann med siffrorna 8-3. 
Men killarna är mycket nöjda 
med ett silver i Storvretacu-
pen, berättar Bengt Larsson 
och fortsätter:

– Vårt andra P01-lag som 
spelade B-slutspel lyckades 
gå hela vägen och vann alla 
sina fem matcher i slutspelet. 
De vann således B-finalen 
med absolut minsta margi-
nal. B-finalmatchen var ex-
tremt jämn och det stod 0-0 
i halvlek och 1-1 i stor del av 
andra halvlek. Men när det 
bara var sekunder kvar av 

matchen, startade vi ett an-
fall som ledde fram till ett 
mål av oss. När vi tittade på 
matchklockan såg vi att den 
stod på 14:59, det vill säga 
att det var en sekund kvar av 
matchen. 

Summeringen för EIK P01 
innebandy blev ett silver i 
A-finalen och ett guld i B-
finalen.

Ekerös innebandylag P99 
var också på plats med 13 spe-
lare och tre ledare. Under två 
dagar blev det gruppspel med 
spännande matcher. 

– Under slutspelet blev 
EIK:s P99-lag utslaget mot 
ett lag från Gotland i en riktig 
rysare som slutade 2-4, bol-
len ville inte studsa Ekerös 
väg i denna match. Det var 
dock snart glömt. Allt som 
allt var det en uppskattad cup 
av både spelare och ledare, 
berättar Teddy Strandh, EIK 
innebandy.

EIK innebandy hoppas på att nå division 1 

BRIDGE | Före termins-
avslutningen i december 
spelade Ekerö pensionä-
rers bridgeklubb, PRO, 
klubbmästerskap i partäv-
ling under fem speldagar. 
Klubbmästare för 2013 blev 
Ove Karlberg tillsammans 
med Jan Faith Ell. De spe-
lade till sig resultatet 205 
procent för sina tre bästa 
speldagar som räknades in 
i KM. Detta är det högsta 
resultat som noterats i KM 
sedan klubben statade år 
1981. De överträffade där-
med fjolårets rekordresultat 
med 1 procent.  

Andraplatsen togs hem 
med 18 procent av Suzanne 
Bredler tillsammans med 
partnern Jan Stråle. På tredje 
plats kom Britt-Karin Alshe-
den i par med Torsten Nor-
ling, 178 procent. Båda dessa 
par hade bara tillfälle att vara 
med på tre av de fem spelda-
garna.

HANDBOLL | Helgen den 4 
till 6 januari deltog Skå IK 
F02/F03 i handbollscupen 
Aluceum cup i Finspång. 
Laget tog sig ända till fina-
len i B-slutspelet genom 
att bland annat slå 2013 års 
vinnare i semifinal med 
11-2. 

– Det var starkt av tje-
jerna då flera av motstån-
darnas spelare var ett år 
äldre. Bra sammanhållning, 
variation i träning och 
att alla spelare får mycket 
speltid i vårt lag bidrar till 
rätt utveckling och rolig-
hetsgrad i vår klubb, säger 
lagets tränare Peter Molin, 
med en förhoppning om att 
fler tjejer ska ta chansen att 
spela handboll.

LÄGET I LAGET

HOCKEY | Hur är läget i 
Mälarö hockeys A-lag så 
här halvvägs in i säsongen, 
Micke Kempe, tränare ?

– Det har varit en helt okej 
säsong så här långt för alla 
lagen, både A-lag, J-20 och 
J-18. A-laget missade All-
tvåan på målskillnad, men 
det kan vara bra eftersom vi 
har väldigt många unga spe-
lare som behöver lite mer 
tid.

Är ni nöjda med era pre-
stationer?
– Ja, eftersom vår målsätt-
ning är att utveckla våra unga 
spelare för framtiden. Halva 
A-laget består av J-20 spelare 

och halva J-20 laget består 
av J-18 spelare. Vi har sett en 
bra utveckling på många spe-
lare. Vi är till exempel väldigt 
stolta över att Simon Poisette 
har gjort fina framsteg och 
nu flyttar till Skellefteå för att 
spela med ett av landets bästa 
J-18 lag.

Vad är er styrka respektive 
svaghet?
– Styrka är lagmoralen och 
de ungas entusiasm. Svag-
heten är att vissa spelare spe-
lar mycket i flera lag och blir 
slitna, men egentligen är det 
en positiv sak när det gäller 
möjligheten för dem att ut-
vecklas.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Unga spelares entusiasm
ger styrka i hockeylaget

LÄGET I LAGET

INNEBANDY | Hur är läget 
för herrarnas A-lag, Bengt 
Larsson, ordförande i Ekerö 
IK innebandysektion?

– Lördagen den 11 januari möt-
te Ekerö IK motståndarna Rå-
sunda på hemmaplan i Boll-
hallen. Det var väldigt mycket 
folk i hallen, uppskattningsvis 
200 stycken. Det var så fullt 
att alla inte ens fick sittplats 
utan väldigt många fick stå. 
Både Råsunda och Ekerö IK 
är två av flera lag som slåss om 
andraplaceringen i serien där 
både 1:an och 2:an i serien går 
vidare till division 1.

Vilken placering har laget 
nu? 
– Efter matchen ligger Rå-
sunda på plats två och Ekerö 
IK ligger på fjärde plats, men 
det är extremt jämnt. Råsun-
da har 27 poäng, trean Bele 
Barkarby har 26 poäng och 
fyran Ekerö IK har 26 poäng, 
men har sämre målskillnad 
än Bele Barkarby. I poängli-

gan leder Ekerö IK:s Niklas 
Sävström med 53 poäng och 
tvåa ligger hans bror Viktor 
Sävström som har 45 poäng.

Går allting enlig planerna 
för säsongen?
 – Målsättningen i början av 
säsongen var att placera sig 
i mitten av division 2, men 
nu när vi ligger så bra till är 
förhoppningen att kunna 
placera sig på andra plats vil-
ket innebär avancemang till 
division 1.

– Den 18 januari spelade 
laget mot serieledaren Tum-
ba och förlorade då med 11-8. 
Fortfarande finns dock möj-
ligheten till avancemang.
 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

A-slutspel för innebandypojkar KORT OM SPORT

EIK:s innebandyherrar har käm-
pat väl under säsongen och ligger 
för närvarande på fjärde plats. På 
bilden ses Niklas Bergsten under 
en match i december. 

 Foto: Ove Westerberg

Ekerö IK:s pojkar -01 tog sig till både A- och B-final i Storvretacupen i Uppsala.                  Foto: Dagobert Billsten

 Foto: Morten Sandstå

KORT OM SPORT
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949

Tack vare 
ett aldrig 
sinande flöde 
av artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick 
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

”Stomatolfabrik i Tapp-
ström största industrien 
på Ekerö”, ”Drottning-
holms prakttjurar räcker 
till 16 000 kor” och ”Mä-
laröpolisen fick lugn helg” 
är några av rubrikerna i 
1964 års första nummer av 
Mälaröarnas nyheter, som 
kommer den 8 januari. 

Julottorna i Lovö och Ekerö 
har förflutit stilla och utan 
några som helst störande in-
slag, rapporterar MN. Man 
har dock garderat sig med in-
sats av ett kraftigt polisupp-
båd med dussinet konstaplar 
och flera radiobilar, som för-
hindrar att ”de skandalösa 
uppträdena på juldagsmor-
gonen 1962 vid Lovö kyrka 
ska upprepas”. 

Vad som skett 1962 fram-
går inte av artikeln. Däremot 
kan man läsa att poliserna 
under julhelgen 1963, redan 
vid Nockebybron kontrol-
lerar ”misstänkta ekipage av 
typ raggaråk och många ung-
domar som tänkt ställa till 
med bråk”, vänder när de får 
se polisbilarna. 

Två trafikolyckor har inträf-
fat under nyårsaftonen, men 
båda utan personskador och i 
övrigt har helgerna på Mälar-

öarna förflutit utan olycks-
tillbud eller ”ordningsstö-
rande inslag”.

Det är stora saker på gång 
på Mälaröarna. I MN rappor-
terar man att nästkommande 
sommar får Ekerö kommun 
sin hittills största industri, 
då Grummebolagens stora 
fabriksbyggnad ska stå klar i 
Tappströms industriområde. 
”Där skall en hel rad välkän-
da kemisk-tekniska och kos-
metiska preparat tillverkas, 
bland annat landets äldsta 
och under många år mest 
kända tandkräm – Stomatol. 
Rakin raktvål samt Hylins 
hårvatten och parfymer är 
andra av företagets mest sål-
da produkter.” (Fabriken ägs  
idag av Oriflame, reds anm.)

Från en produktion till 
en annan. Inte mindre än 
16 000 kor i Stockholms 
län, befruktas numera med 
sperma från de 16 nackbreda 
tjurarna i seminstationen vid 
Kungsgården i Drottning-
holm. ”En främling som in-
träder i de 16 virila tjurarnas 
hemvist, möts av en bölande 
konsert av djupa bastoner. 
Det låter som när tubor och 
tromboner i en symfonior-
kester prövar stämningen 
inför en konsert, när de pam-
piga, välansade djuren höjer 

sina huvuden och i ett vibre-
rande mistlursljud sjunger ut 
sin längtan efter en riktig ko 
eller sitt missnöje med fång-
enskapen.”

Det är tjurskötare Ingvar 
Pettersson som ”handskas 
mycket elegant med be-
starna” då han varje dag tar 
tjurarna till Karusellplan för 
rastning. Tjurarna kopplas 
där med nosring till en eldri-
ven rastmaskin som tvingar 
djuren till en motionspro-
menad. ”Utsocknes som 
passerar förbi på vägen und-
rar ofta över vad hr Petters-
son och tjurarna egentligen 
har för sig. Många gissar att 
man håller på att pumpa upp 
vatten ur en brunn!”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Prakttjurar i Kungsgården
”En främling som 
inträder i de 16 
virila tjurarnas 
hemvist, möts av en 
bölande konsert av 
djupa bastoner.”

Tjurskötaren Ingvar Pettersson med prakttjuren 335 Berga-Hero vid seminstatio-
nen i Drottningholm. 

I Mälaröarnas 
nyheter 1964 
annonseras 
bioutbudet i 
Färentuna i 
början på
januari. 
En barnför-
bjuden och en 
barntillåten 
film, något för 
alla. 

Byggentreprenör

www.yabygg.se www.ebece.se

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

Moderna nyproducerade kontorslokaler med karaktär, ljusa och rymliga ytor

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

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

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

EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ   –   Bryggavägen 110, 178 22 EKERÖ
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Andligt mörker!

Som naturälskare blir jag 
bestört över på vilket sätt 
man i Sverige har rätt att 
våldföra sig på skogen. Vid 
sämsta tidpunkt, när marken 
är som mest mättad av fukt 
och det inte finns någon tjäle, 

så vräker man sig in i skogen 
med stora maskiner, vilka 
river upp stora sår i marken 
som kommer att ta evigheter 
att läka.

Just nu så går detta elände 
att beskåda på markerna vid 

Stavsund, Kärsgatan, Myra 
och åsen mot Skytteholm.

Visst är man i sin fulla rätt 
att verka på detta vis, men 
vart tog omtanken för djur, 
natur och människor vägen? 
Stigar och vandringsleder 

förstörs. Men så får det tyd-
ligen vara och maskinerna 
maler på, dygnet runt.

Jag anar hur de tänker, men 
i mig gör det bara ont.

– Wolfram Rösch

Vart tog omtanken för djur, naturen och människor vägen

Det går inte att gå ut med skotträdd hund

Tusen tack alla ni  nattens änglar som 
arbetar på Ekerö på natten. Ni vet själva 
vilka ni är. Tack för avtackningen nu när 
det var dags för mig att byta arbetsplats.

– Innerligt varma kramar från ”Syster Lotta”

Jag skulle vilja tacka den underbara personalen på 
Adelsöleden som traditionsenligt varje år bjuder alla 
trafikanter, stora som små, på kaffe, saft och lussebulle.
Det är ett mycket uppskattat initiativ av personalen på 
Adelsöleden. Mysfaktorn av att stå ute på däck och fika 
och prata med alla möjliga är hög. Barnen pratar om det 
och längtar varje år. Oftast har det varit Luciadagen, men 
i år var det senare och det tror jag har att göra med att vår 
egen färja var trasig. Ett stort tack till 
personalen på Adelsöleden.

– Mvh Pia Molin

En ros vill jag dela ut till personalen på 
Adelsöfärjan. Den 19 december 2013 bjöd perso-
nalen på kaffe med nybakade lussebullar från Café 
Hovgården på resan över fjärden, vilken höjdare.  
Men vi som satt i bussen höll på att bli utan lusse-

kaffe. Det är förbjudet att kliva av bussen under färd 
på färjan, men så kom färjepersonalen till undsätt-
ning och förhandlade fram ett undantag med buss-
föraren så även vi resenärer  och  föraren fick smaka 
på godsakerna. Så ett jättetack till  er för det fina 
insatsen. 

– Rune, en helnöjd 
sommarstugegäst 

De allra vackraste rosor går denna januaridag 
till några exeptionella ledare i Ekerö IK. 
Ni fantastiska ledare som driver innebandy-
gängen Tigers och Sharks i pojkar -01 gör en 
otrolig insats i våra barns vardag. Starka, trygga och inspire-
rande leder ni våra pojkar framåt i deras fysiska och mentala 
utveckling. Era ideella insatser är helt ovärderliga för killarna 
som vet hur det är att tillhöra ett lag.  Efter helgens stora upp-
levelser i Storvreta innebandycup vill vi tacka för storslagen 
sammanhållning och magnifik underhållning!

– Familjen Hausenkamph

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare unikt skriven 
för Mälaröarnas nyheter!

• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.

• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se

• Eller till  
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som 
lämpar sig som  insändare och 
även att korta inläggen.

Utan tak över huvudet i väntan på äldreboendet!

Förvillar allmänheten
REPLIK

En representant för 
Strålskyddsstiftelsen argu-
menterade i MN nummer 
20, 2012 för att trådlösa 
nätverk i kommunens 
skolor ger skolbarnen allt 
ifrån cancer till huvudvärk, 
ångest och hudutslag. 
Strålskyddsstiftelsen har 
utsetts till Årets förvil-
lare 2013 av Föreningen 
vetenskap och folkbildning 
(VoF). 

På deras hemsida står 
att Strålskyddsstiftelsen 
får utmärkelsen ”för sin 
skrämselpropaganda och 
vinklade rapportering om 
farorna med mobiltele-

fonanvändning och tråd-
lösa nätverk” .

VoF skriver vidare att 
”stiftelsen fokuserar på 
barn, vilket skapar dåligt 
samvete hos föräldrar och 
låter stiftelsen undvika det 
faktum att forskning visat 
att trådlösa nätverk och 
mobiltelefoni är ofarliga 
för vuxna. Att barn skulle 
vara mera känsliga är högst 
tveksamt.

Strålskyddsstiftelsen har 
förvillat allmänheten, spritt 
obefogad oro och ökat 
risken för elfobi”.

– Hanna Aronsson, 
fil. dr i biologi, 
Färentuna

Jag vill uppmärksamma 
Smällarupproret, en hemsida 
för dig som bryr dig om djur-
skyddet i Sverige.

Det har smällt sedan Lucia 
och fortsätter fortfarande 
på Ekerö. Det går inte att gå 
ut om man har en skotträdd 

hund. Det gäller alla djur 
på Ekerö. Det måste gå att 
få personerna som skjuter 
smällare och köper ut till 

barn att ta hänsyn. Även 
måste Ekerö kommun ta sitt 
ansvar och skriva riktlinjer 
om hur och när man får 

skjuta raketer och smällare.

– Vänligen Ulla Hall,
 hundägare på Ekerö

Inom en snar framtid drabbas 
kommunen av betydande 
ekonomiska kostnader då 
behoven av bostäder för  
äldre ej är tillgodosedda. 
Många var vi som gladdes åt 
beskedet att äldreboendet på 
Söderströmska tomten nu kan 
byggas,  stort tack till besluts-

fattarna. Men säg den glädje 
som varar. Överklagande 
sätter käppar i hjulen. Möj-
ligen är vederbörande ej i 
behov själva, bostadsfrågan 
löser man utan hjälp av Ekerö 
kommun. Kloka beslut leder 
till stora kostnadsbesparingar! 
När äldreboendet byggs 

önskar många medborgare  
att  hälsocentralen integreras 
under samma tak. Här vilar ett 
tungt ansvar på så väl lands-
ting som Ekerö kommun. Till 
alla sunt tänkande människor, 
tänk i termer utan prestige. Vi 
som är listade på Stenhamra 
hälsocentral känner och vet att 

behoven varit aktuella under 
lika lång tid som ”Långbänken  
Söderströmska tomten”

Med hopp om att jag fort-
satt kan tro på mina medmän-
niskor, önskar jag  gott nytt 
år 2014!

– Anders på ön!

Jag promenerar ofta på 
Jungfrusundsåsen. Nu har 
jag sett att någon har satt upp 
cirka 30 stycken lilamålade 
fågelholkar på ett begränsat 
område. De sitter på olika 
höjder och är lite olika stora.
En sitter till och med upp 

och ner. Min undran är:  är de 
ämnade till fåglar eller är det 
en installation? Är det någon 
som vet?

– Nyfiken/intresserad 
motionär

Holkar på JungfrusundsåsenVart tog vintern vägen?
Dessa trattkantareller plock-
ade jag i höstvädret 4 januari 
på Ekerö. Känns ju inte som 
att det ska vara vinter nu.

– Med vänlig hälsning 
Katrin Sahl Ohlsson

Mycket uppskattade 
lussebullar på färjan

Tack till nattens änglar! 

Exeptionella ledare i EIK!
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Vad har egentligen hänt 
med Ekerö Bikepark? 
Det är inte många år sedan 
det var fullt av liv och lust 
här. Mycket engagemang 
och en hel del pengar antar 
jag. Eller byggdes den upp 
av en ideell förening, 
någon som vet? Tråkigt!

– Sett under 
stavpromenad

Granprakt
Den till en början snöfat-
tiga vinter utan julstäm-
ning utomhus har haft en 
ljusglimt i mörket. Varje dag 
då jag gått från infartsparke-
ringen för att ta bussen har 
den ståtliga granen med sin 
praktfulla ljusdekoration 
vid kommunhuset förgyllt  
morgonen.

–   Glad pendlare

Hur är läget 
med Ekerö 
Bikepark?

Som boende i kommunen sedan 
1955, en kommun som enligt all sta-
tistik numera anses som en av lan-
dets mest välmående, ekonomiskt 
sett, kan man undra varför etik och 
moral inte hängt med?

Traditionellt har jag sedan föräldrarnas 
bortgång, under den mörka årstiden, 
tänt mina gravljus på Ekerö kyrkogård, 
i blåst, regn och snöglopp. Tände det 
första under Allhelgonahelgen och 
tänkte inte mer på det. Men efter att 
på julafton tänt mitt ljus, placerat det i 

lyktan, kanske det nu blir dags att tänka 
om. 

På nyårsafton dags att upprepa pro-
ceduren, men möts då av en tom lykta 
med locket uppfällt. Måste väl vara en 
tillfällighet. Tänder nyårsljuset, stänger 
locket och åker hem.

Promenerar ner till kyrkan dagen 
därpå. Och ånyo möter en tom lykta 
med uppfällt lock. En gång sägs ju vara 
ingen, men två till tre gånger utmärker 
ett mönster. Är jag ensam eller är vi 
kanske fler som drabbats av liknande 
händelser?

Man kan undra hur 
det står till innanför 
pannbenet på den som 
ena stunden stjäl för att 
sedan med gott sam-
vete hedra sina nära 
och kära?

Och vad skulle dessa 
i sin tur tycka och tänka 
om att på ett så simpelt, känslokallt 
och ovärdigt sätt ihågkommas av sina 
efterlevande?

– Kenth Pettersson



Khoder från Syrien tyckte att Ekerö var det 
bästa stället i hela världen att bli skickad till. 
Bortsett från att han saknade sin mamma och 
pappa varje dag och frös för det mesta, var 
det så här paradiset borde se ut. 
 

Mälarens lugna vatten till exempel bara ville att han 
rörde upp ytan med sin sten som han snurrade iväg 
de gånger han var nere vid kanalen. Och män-
niskorna här var så vänliga. De hade vackra hus 

och hängde stjärnor och hjärtan i varje fönster. Hemma i Bagdad 
fanns bara ruiner kvar på hans gata. Khoder tyckte att ekeröbornas 
hjärtan var lika varma som den tjocka jackan han fått.

Kriget kändes långt borta, och den jobbiga resan med mannen 
som försvann när de stannade framför en polisstation i Stockholm 
också. Här behövde han inte spana efter elaka vuxna med gömda 
bomber under jackan. Han kunde leka utan att snabbt springa hem 
och blunda för blod och öppna sår.

Sedan en vecka tillbaka bodde han tillsammans med fyra 
pojkar i en lägenhet vid vattnet i närheten av Ekerö centrum. Han 
delade rum med en annan elvaåring från Bangladesh, och så fanns 
de där äldre killarna som ofta bråkade. Varje dag kom en man och 
en kvinna till deras lägenhet som hjälpte dem att laga mat och 
städa. Och så fick de lära sig svenska. Ibland gick de ut tillsammans 
och spelade fotboll. Igår var de i den stora mataffären på torget. 
Khoder kunde inte tro sina ögon när han såg köttdisken, fruktber-
gen, godishyllan och avdelningen med läsk. Hemma hade allt varit 
slut i affärerna. Mamma hade fått stå många timmar i en lång kö för 
att få lite bröd, grönsaker och bönor.

– Ima, varför är du inte här hos mig, viskade han på arameiska.
Men så i förmiddags hade han fått tjugo kronor av Elisabeth 

som kvinnan hette. Hon sa något som liknade ”köpa lördags-
godis”, och upprepade 
långsamt ”lördagsgodis”.              
Jo vars, godis visste han vad 
det var, resten brydde han 
sig inte om. Han stormade 

iväg till torget och mot den lilla leksaksaffären mitt emot mataf-
fären. Där i skyltfönstret hade han dagen innan tittat på en gyllene 
hjälm med två horn. Hjälmar hade han sett hemma i Bagdad. 
Ofta när han spanat ut genom brädlapparna som pappa spikat fast 
framför de sönderskjutna fönstren. Soldaternas hjälmar var dock 
mycket större och hade inga horn. Han hade ivrigt pekat på horn-
hjälmen. Först förstod inte Elisabeth vad han menade, men sedan 
sa hon något som lät som ”vikingar”. Istället för att gå hem, gick de 
raka vägen till en lokal med många böcker. Dessutom luktade det 
pizza därinne och han blev hungrig. Innan kriget hade de ibland 
ätit pizza därhemma. Elisabeth letade fram en bilderbok, gav den 
till en man bakom ett bord och la den i matkassen. Väl hemma tog 
hon fram boken och pekade på några män med hornhjälmar och 
upprepade sitt ”vikingar” och pekade på landskapet vid vattnet 
på nästa sida och sa ”Birka”. Hela eftermiddagen hade han sedan 
bläddrat i boken. Till sist hade han förstått att det för länge sedan 
funnits dessa vikingar som byggde skepp med drakhuvuden, drog 
ut på de stora haven och kämpade med pilbågar, yxor och svärd 
mot sina fiender. Deras hjälmar och sköldar påminde bara lite om 
soldaterna hemma när de sprang med sina maskingevär förbi hans 
fönsterplats.

Men bredvid hjälmen i skyltfönstret hade också en boll legat, 
röd- och vitrutig och så hade det stått 19:90 på den. Räkna kunde 
han, och han visste att pengarna räckte till bollen. När han såg 
kvinnan, tvärstannade han mitt på torget. Hon med samma svarta 
hår och mjuka ansikte som mamma, satt ensam på marken framför 
leksaksaffären. Bara på en filt, i denna kyla! Och så sträckte hon 
ut sin hand varje gång någon gick förbi. Men ingen stannade och 
gav henne något. Tvärtom gjorde människorna som om hon inte 
fanns. Som om där ingen satt. De tittade bort eller ner på gatstenen 
och skyndade vidare. Khoder närmade sig kvinnan. Bakom henne 
fanns hans rödvita boll, men innan dess fick han gå förbi den 
utsträckta handen och de bedjande ögonen. Han grävde fram två 
kronor ur sin ficka, la dem i kvinnans hand och sprang snabbt förbi 
leksaksaffären. 

Barbara Walter

Schlaraffenland

• 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.
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Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65 

IGNIS
Begravningsbyråer 

Modica mulier AB 
Samtalsterapi 

 

 

 

Mottagning på Ekerö
För tidsbokning ring 

076-798 64 55
www.modicamulier.se

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Anders Hjelm

www.ekerobegravning.se
Bryggavägen 110 

08-560 301 31

DÖDA

• Lennart Norén, Stenhamra, 
6/12, 62 år.

• Vivan Maria Kristina Lund-
ström, Ekerö, 13/12, 69 år.

• Sonja Karin Holtsberg,  
Stenhamra, 16/12, 80 år.

• Kjell Richard Gustavsson, 
Ekerö, 21/12, 65 år.

• Dagmar Agda Elisabet  
Dackell, Skå, 23/12, 90 år.

• Karin Inga-Lill Gustafsson, 
Svartsjö, 30/12, 68 år. 

• Vivan Elsa Maria Lindenmyr, 
Ekerö, 7/1, 93 år.

• Lars Magnus Teodor        
Engström, Ekerö, 2/1, 75 år.

• Ella Kristina Boström,    
Stenhamra, 5/1, 85 år. 

• Anna Maria Raakel Gäfvert, 
Svartsjö, 6/1, 91 år.

• Yvonne Margareta Munthe, 
Lovö, 7/1, 66 år.

Grattiskra-
mar till Malte 
som fyllde 
10 år den 24 
november 
från farmor 
och farfar. 

Grattiskra-
mar till Theo 
som fyllde 
9 år den 4 
januari från 
farmor och 
farfar.

Grattis Wil-
liam Strate 
14 år 19/1 från 
mormor, mor-
far, mostrar, 
morbröder 
och kusiner.

Stor grattis-
kram till Leia 
som fyllde 9 
år 15 januari 
från mormor 
och morfar.

Med  över  30  års  samlad  erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

Vi har begravningar från 6.750 kr. Se vår prislista på 
www.ekeröbegravningsbyrå.se

Vi gör hembesök för din trygghet. Ring för tidsbokning 08-560 360 80

Leif Eriksson Marianne Carlfors

Min älskade Maka
Vår kära Mamma och

Farmor

Dagmar Dackell
* 10 januari 1923

har stilla somnat in

Ekerö 
den 23 december 2013

B R O R
GÖRAN och BIRGITTA

Charlie  Liza
CHRISTINA och PELLE

Släkt och vänner

Begravningen äger rum den
torsdagen den 23 januari

kl. 15.00 i Skå kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund. Osa till

Ekerö Begravningstjänst 
tel 08-560 301 31 senast

 den 20 januari. Valfri klädsel.
Tänk gärna på Hjärt- och

Lungfonden gåvotel
 0200-88 24 00

Vår kära

Maja Gäfvert
* 20 december 1922

✝ 6 januari 2014

PELLE och HANS
med familjer

Jag vill tacka livet

Begravningen har ägt rum 
i stillhet.

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive 
blanksteg samt eventuell 
jpg-bild. 

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

• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt i mån av utrymme  

• Privatpersoner annonserar GRATIS 
• Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild

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

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

SÄLJES

Vi erbjuder ca 12, 13 st dame-
jeanger i olika storlekar från 
de tre största ca 50 l till ca 2 
l,  för det facila priset av 150 
kr, allt som allt, egen frakt. 
Alla är intakta i tillhörande 
korgar, ej tvättade de sista 
30 åren. Hör av dig till  
Roger Axelsson, Sluts bryg-
ge, Slutvägen 141,  Munsö. 
Tel 560 501 98.

Takräcke modell äldre, 
balkar med hängkorg samt 
fästen för 4 par skidor. 
Obetydligt använd. 500 kr. 
070-495 65 33.

2 vxl minicykel modell 50-
tal, 400 kr. 070-495 65 33.

Blå norsk herrcykel 16” 
modell 50-tal, 400 kr. 
070-495 65 33

Chevrolet Trans Sport, 
lågmilare 8000 mil. 
Pris: 39 000 kr. Nybesikti-
gad, välvårdad och servad. 
Fräsch, rök- och rostfri. 
Endast två ägare. 7-sitsig, 
löstagbar dragkrok, nya 
sommardäck, dubbade 
vinterdäck, nya strålkastare.                 
Tel. 070-894 85 97.

9 st operor på LP-skivor 
med, bl a Maria Callas, 100 
kr för alla! 8 st LP-skivor 
med kända stycken från 
operavärlden och kända 
sångare. Säljes för 100 kr.  
Ni når mig på tel 070-221 
74 57

KÖPES

Bil köpes. Från -99 och 
uppåt!  Små fel, obes ej hin-
der. Även äldre Toyota. 
Tacksam för alla förslag. 
Rickard 076-265 08 87.

Äldre metallbygglådor som 
Meccano, Märklin, Teknik 
och FAC köpes av pensio-
när. Även lösa delar, häften 
och broschyrer m.m.
Jag bor i Ekerö och kan 
hämta och betala omgåen-
de. E-post: biitii@telia.com 
Mobil: 070-610 90 80.

Äldre kafé-  och kondisinven-
tarier: flipperspel, jukebox, 
enarmad bandit, kraftmätare, 
coca cola-automat med kyla 
och myntinkast eller utan. 
Även andra saker intressan-
ta, t ex neonskyltar av äldre 
modell samt andra äldre ljus-
skyltar. 070-511 69 87.

Bensinmacks-kuriosa mm. 
Äldre bensinmacksprylar: 
bensinpumpar, emaljskyltar, 
oljeburkar, varuautomater, 
korvautomat från 50-60-ta-
let som värmer korven och 
sedan kan kunden ta ut den! 
Reaktionsspel, väggspel och 
mycket mera. 070-511 69 87.

Äldre bil från 30-talet och 
upp till tidigt 70-tal. Har ni 
en äldre bil som bara står 
och samlar damm? Tveka 
inte – ring mig! 070-511 69 
87. Mvh Harald.

BYTES

Fritidsstuga/bytesaffär
Sökes: Mindre fritidsstuga/
torp endast på Mälaröarna.
Krav: El, möjligheter till 
övernattning, friköpt tomt 

samt att det finnes körväg till 
objekt. Finnes: Stuga, Nibbla 
koloniförening, 27 kvm. El, 
sommarvatten inne samt 
pumpstationer i området 
med vatten året om. Öppen 
spis, källare under hela stu-
gan. Separett, arrendetomt 
424 kvm (Stockholm stad), 
ev friköp på gång. Finnes 
mindre badplats, båtplats 
samt dansbana för olika ak-
tiviteter. Affär samt bussför-
bindelser i närhet. Intresse-
rad ring 070-633 46 98.

ÖNSKAS HYRA

Skötsam kvinna 50 plus 
önskar hyra liten stuga på 
Ekerö/Munsö. Är arbetsam 
och hjälper gärna till med 
praktiska tomt- och husbe-
styr. Natur och djurvän. 
Rökrfri. Referenser finnes. 
Allt av intresse.
Annica 072-296 98 41.

Jag heter Caroline, 25-årig 
bibliotekarie, söker boende 
inom Ekerö kommun. Max 
hyra 6000 kr. 073-575 19 38.

Ett ungt, trevligt par med 
bra ekonomi och erfarenhet 
av att bo på landet vill hyra 
ett hus på Ekerö. Huset kan 
vara enkelt, lite fix är inget 
problem men helst ostört 
läge. Ring gärna för mer 
info. 073-851 53 13.

Jag önskar hyra en liten 
tomtbit för uppställning av 
manskapsbod (ser ut som 
en stuga) för fritidsända-
mål. Tillgång till el och helst 
vatten är önskvärt! Jag kan 
hjälpa till med olika saker 
om hyra är rimlig. Tack på 
förhand. Mvh Harald. 
070- 511 69 87.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

MADRINA 
Law and Trading AB

Bouppteckning
Arvskifte

Testamente 
08-735 68 69

Skytteholmsvägen 2, Solna

Utveckla ert samarbete!
Skulle det vara ok om livet blev lättare och 
roligare? Vill ni ha en bättre samtalston? Vill ni 
ha ett bättre resultat? Vill ni ta reda på om ni ska 
skiljas eller fortsätta? Med Par/Duocoaching är 
det mycket lättare än ni föreställer er! 

Boka tid för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt infomöte.

Monika Keiller Sjövall Certifierad Par- & DuoCoach 

0708-94 74 71               www.hampsanket.se



malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se
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Barnteater Ölsta Folkets hus kunde i december bjuda traktens för-
skolebarn på barnföreställningen ”Curry, Kompis och den försvunna 
sagan” . 

 Foto: Katrin Friberg

Ad Mundi Under julaftonens midnattsmässa sjöng kören Ad Mundi i  
Munsö kyrka. Malin Rudengren ledde kören under den stämningsfulla 
konserten.

 
Foto: Andreas Forsgren

Alla på snö I ett samarrangemang mellan Friluftsfrämjandet 
Mälaröarna och Ekebyhovsbacken erbjöds för tredje året i rad alla kom-
munens fjärdeklassare att få prova på vintersport på snö, företrädesvis 
utförsåkning. Ungefär 300 elever får chansen till snöaktiviteter under 
tre dagar i januari och en marsdag.                                     Foto: Lo Bäcklinder

Julgransplundring Söndagen den 12 januari ordnade Färingsö försam-
ling en välbesökt julgransplundring i Herman Palmsalen, Stenhamra. 
Många barn och vuxna slöt upp för att dansa ut julen. 

 Foto: Bill Gustafsson

Pepparkakstävling I den pepparkakstävling som Ekebyhovs slott ordnat kunde slutligen tre pristagare koras. Första pris gick till familjen Lindmark 
(mitten) med ”Mysterieslottet”. Andra pris till Konstmakarna (t.v.)  med ”Pepparkakshusgranen” och tredje pris till Signe och Hannas ”Julmarknad”.  
Sammanlagt 463 besökare röstade fram de bidrag som tog de tre första placeringarna. Allra flest röster fick ”Skrotverkstaden” av Alva och Henrik 
som deltog utom tävlan.                          Foto: Magnus Wik

MUNSÖ | På nyårsdagsnat-
ten klockan 00.39 föddes 
Walter Guldstrand, Munsö 
som Stockholms läns första 
bebis på det nya året. 

Stolta förstagångsföräldrarna 
Lena Justesen och Markus 
Guldstrand väcktes av värkar 
redan 02.30 på nyårsaftonens 
morgon och födde 22 tim-
mar senare på BB Stockholm 
i Danderyd. Walter vägde vid 
födseln 3 745 gram och mätte 
51 centimeter. Hela familjen 
är hemmahörande på Munsö 
och ägnar vid tidningens 
pressläggning de flesta av 
dygnets timmar åt blöjbyten 
och amning. 

– Det såg länge ut som att 
det skulle bli en december-
bebis och barnmorskan gis-

sade att han skulle födas runt 
8-9-tiden på kvällen, men så 
helt plötsligt avstannade vär-
karna. Walter hade bestämt 
sig för att invänta det nya 
året, vilket vi båda tycker var 
bra tänkt eftersom Walter är 
förstfödd, både för oss och 
för hela Stockholms län, be-
rättar pappa Markus. 

– Jag var mest trött på att 
alla tjatade om att knipa till 
januari, jag tyckte nyårsafton 
var en häftig dag att föda på. 
Det var en speciell upplevel-
se att krysta till ljud och syn 
av nyårsraketer, det glöm-
mer jag aldrig, fyller mamma 
Lena i.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Walter Guldstrand är ännu så länge helt ovetande om att han är först-
född i två bemärkelser – både som första barnet i sin familj och som 
Stockholms läns första bebis 2014.             Foto: Markus Guldstrand

Årets förstfödda 
bebis från Munsö



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06
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    Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

       Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården, 
alldeles intill Ekerö centrum

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

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

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

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!

Det vänliga 
taxibolaget!

Välkommen att åka med oss 
på Ekerö Taxi, ditt lokala taxibolag

som hittar dit du ska!

som har oslagbar lokalkännedom 

VED
550:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

KÖRKORT I SOMMAR?
Var smart - börja nu! 
Slipp långa väntetider!

BRA FINANSIERING 

Mopedkurs börjar 8/2

MOPED - BIL - SLÄP
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Brinnande bilar och hus
Nedan följer ett urval av de larm 
och anmälningar som inkommit till 
närpolisen och brandförsvaret på 
Mälaröarna under senaste månaden.

Förutom nedanstående händelser har 
också ett stort antal inbrott i villor, bil-
stölder och vandalisering av bilar inträf-
fat runt om i kommunen.

9 DECEMBER | En båtmotor och en 
båt blir stulna från Aluddens båtklubb i 
Ekerö sommarstad.

Någon kastar in en sten genom en 
fönsterruta på Ekerö kommuns social-
kontor i Tappström.

Viltolycka med en älg inträffar på Fä-
rentunavägen i Skå. Trafiken blir stilla-
stående i cirka 35 minuter då älgen blir 
liggande skadad mitt på vägen i väntan 
på viltvårdare.

En viltolycka med älg sker även på 
Ekerövägen vid Rastaborg.

10 DECEMBER | En singelolycka utan 
personskador inträffar på Ekerövägen 
vid Menhammar. Föraren misstänkts 
för rattfylleri och narkotikabrott.

12 DECEMBER | En tioårig pojke blir rå-
nad på väg till Allhallen i Skå.

14 DECEMBER | En person blir knivho-
tad av två män vid en busshållsplats på 
Ekerö. Förövarna grips av polis.

17 DECEMBER | Stöld av delar från en 
motor stjäls från en vinterförvarad båt 
på en privat tomt på Adelsö.

18 DECEMBER | En person påträffar en 
roddbåt utan motor och åror i Svartsjö.

En singelolycka utan personskador in-
träffar på Färentunavägen i Skå. En per-
son kör ned ett staket och blir anmäld för 
vårdslöshet i trafik.

19 DECEMBER | En marijuanaodling 
hittas på Ekerö.

20 DECEMBER | Bidragsbrott mot för-
säkringskassan inträffar i Stenhamra.

26 DECEMBER | Två anmälningar om 
brott mot lagen om bristande tillsyn 
av hund samt vållande till kroppsskada 
sker på hundön i  parken vid Drott-
ningholm.

27 DECEMBER | Grov stöld genom in-
brott i villa sker i Älvnäs.

29 DECEMBER | Skadegörelse sker ge-
nom att någon tänder eld på en bil på in-
fartsparkeringen vid Tappström.

31 DECEMBER | Skadegörelse sker ge-
nom att någon kastar ned en brinnande 
fyverkeripjäs i en brevlåda på Ekerö.

Viltolycka med vildsvin sker på Ekerö-
vägen vid Söderby.

1 JANUARI | En person blir omhänder-
tagen för rattfylleri på Färentunavägen 
vid Troxhammar.

Ytterligare en rattfyllerist blir omhän-

dertagen. Denna gång vid Karusellplan i 
Drottningholm.

2 JANUARI | Snatteri inträffar på Sta-
toil, Träkvista. Tre personer tar med 
sig en låda läsk utan att betala när de 
går.

4 JANUARI | En bil sätts i brand på par-
keringen vid Ica, Skå.

10 JANUARI | Villabrand på Adelsö. 
Villan brinner ned till grunden. Ingen 
person blir skadad.

En bil blir stulen i Stenhamra, men 
hittas senare brinnande på Ekerövägen 
vid Lovö.

16 JANUARI | Singelolycka med svår 
personskada inträffar mellan Rastaborg 
och Menhammar på Ekerövägen. Per-
sonen åker med ambulanshelikopter till 
sjukhuset.

Fråga: Hur gör vi mälaröbor när vi behöver skaffa pass? Kan vi göra det på polis-
stationen?

Svar: Vi utfärdar inte pass på Ekerös närpolisstation, man får vända sig till någon 
av passexpeditionerna, varav den närmaste ligger hos Västerortspolisen i Solna. 
Från och med januari i år måste man boka tid bland annat via internet på alla 
passexpeditioner, då drop-in-möjligheten försvinner.             

TOMMY STIERNERLANTZ, närpolischef

Har du en fråga med lokal anknytning som du vill ställa till polisen? 
Skicka den till fraga@malaroarnasnyheter.se

FRÅGA POLISEN OM PASS

BILBRÄNDER OCH DROGODLING  

Under några dagar kring månadsskiftet brann tre bilar på Mälaröarna. Enligt 
polisen finns det sannolikt inget samband mellan dem. 

– Övergivna bilar blir ofta sönderslagna och till slut uppeldade om de får stå 
tillräckligt länge. Polisen har heller inte befogenhet att flytta på dessa om de inte 
är trafikfarligt placerade, utan det är ägarens ansvar, förklarar Lena Törnblom 
Löfquist, Ekerö närpolis.

Ett ovanligt fynd gjordes också i december.
– En fastighetsägare hittade en mindre marijuanaodling i ett fristående för-

varingsutrymme och larmade polisen som tog plantorna i beslag. En utredning 
pågår så jag kan inte kommentera ärendet närmare, berättar Lena Törnblom 
Löfquist.

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!
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BYGGVAROR

FÖNSTER

BILSERVICE

BEGRAVNINGSBYRÅ

ADVOKATBYRÅ

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRING

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

BRUNNSBORRNING

Se 

EKESIÖÖs
hela 

virkessortiment
www.ekesioo.se

Binärdata AB

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  

Leif Rickegård

DATA

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

ENTREPRENAD

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

FASTIGHETSSERVICE

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

FÄRGHANDEL

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

Annonser på denna 
sida  kostar 

395:- resp 690:-
per införanden 

exkl moms 
Årsbokning gäller

Intresserad? 
Ring 560 356 00
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BILDBYRÅER

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

PLÅTSLAGERI

LOKALER

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Har du problem med

VILDSVIN?
VI KAN STAKET!
Alla sorter och modeller 

med eller utan montering

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

ekero@farmartjanst.se

VÄRMEPUMPAR

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TRÄD- & TOMTARBETEN

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
0709-844 200 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

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

Färingsö Brunnservice
Clas Häggberg

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

howqvist@gmail.com

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

FT EKERÖ AB

NY TV?
RADIOBUTIKEN

EKERÖ

Vi levererar, installerar och forslar 
bort din gamla.

32¨ från 2.990 

Ekerö Centrum, 08-560 357 20.

RADIO OCH TV

MÅLERI

Välkommen att åka 
med oss på Ekerö Taxi, 

ditt lokala taxibolag 
som hittar dit du ska!

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

STÄDNING

TAXI

MAX Måleri
30-årsjubileum 2014

Nibbla Backe 29, Ekerö
Tel: 070-630 57 07



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

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

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 216 kvm. EP 96 kWh/m²/år. Klevbergsvägen 143. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, ca 140 kvm

Gavelläge Fantastisk blomstrande trädgård Nyrenoverade badrum
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 775 000 kr/bud. TOMT 1 384 kvm. Kvarnvägen 18 A. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 4 rok, ca 56 kvm

Charmigt enplanshus Garage Kommunalt avlopp Nära till buss
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 700 000 kr/bud. TOMT 990 kvm. Kvarnvägen 18 B. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA Plan vacker tomt som gränsar mot ett grönområde

Detaljplanerat område Kommunalt V/A i tomtgräns Nära till buss
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ACCEPTERAT PRIS 3 800 000 kr/bud. TOMT 1 347 kvm. EP E. VISAS Sö 2/2. Skogsvägen 37. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 4 -5 rok, 120 kvm + 105 kvm

Fräscht & trivsamt Smakfullt renoverad Soldäck med pool Garage
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 5 900 000 kr/bud. TOMT 994 kvm . EP 93 kWh/m²/år. Strandvägen 17b. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 - 8 rok, 278 kvm + 70 kvm

Stor arkitektritad villa i toppklass Barnvänligt & populärt område
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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