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2014 kommer att bli ett mycket spännande år för Ekerö budoklubbs medlemmar berättar klubbens judoin-
struktör Matthias Johnson, här i blå dräkt i aktion på judomattan.  | 24-25                         Foto: Ove Westerberg

Kommunen
stoppar VA-
utbyggnad
Det fortsatta arbetet med utbyggnaden av VA-
nätet till Lisselby och Vifärna har avbeställts. 
Anledningen är att kostnaderna blivit betydligt 
dyrare än vad som sagts från början. | 4

INGEN STÄNGNING AV BRON
Trafikverket backar nu från sina planer på att stänga 
Nockebybron nattetid för miljöskyddsarbete.  | 4

”Med 99 procents säkerhet är det någon 
typ av kråkfågel som ställer till det på Kenth 
Petterssons föräldrars grav. Dessa fåglar 
är som känt otroligt försigkomna vad gäller 
att komma åt något ätbart. Jag har vid ett 
flertal tillfällen studerat tekniken då fågeln 
går fram till en gravlykta, bänder upp locket 
med näbben och lyfter upp gravljuset utan 
minsta problem. | 34 tyck

HINDER FÖR TENNISHALL 
Ekerö TK:s förhoppning att få en ny hall klar till hösten 
grusas. Projektet krockar med kommunens eget hall-
projekt på samma fastighet.  | 16

LÅG STATISTIK FÖR BROTT
Enligt polisens statistik är ungdomsbrottsligheten 
låg i Ekerö kommun. Många brott hamnar dock inte i 
polisens rullor. | 12

FLINKA FINGRAR 
PÅ MUNSÖ
Björn Bekåson har ritat 
tusentals teckningar. Men 
när han börjar berätta 
förstår man att det inte är 
det enda spektakulära han 
har gjort i sitt liv. | 22-23

EKERÖ BUDO FYLLER 25 ÅR
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  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid 
på kaffe!
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Det finns långt framskridna planer på ett samarbete 
mellan Ekerö kommun och Roslagsvatten, vilket san-
nolikt kommmer höja kompetensen och servicenivån. 
Se sid 6.              Foto: Ewa Linnros

Efter protester från många håll har nu Trafikverket 
bestämt sig för att Nockebybron inte ska stängas 
nattetid under sommaren som det tidigare befarats. 
Läs mer på sid 4.       Foto: Ove Westerberg
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Välkommen till ännu ett välfyllt nummer av 
Mälaröarnas nyheter, din lokala nyhetstid-
ning med 100 procent redaktionellt mate-
rial om Mälaröarna. I 65 år har tidningen 
bevakat det som sker och speglat de som 
lever i kommunen. Alla artiklar, från första 
till sista sidan, är unikt skrivna för mälarö-
borna. 

I detta nummer får du veta senaste nytt om 
en hel del stora projekt som är på gång i kom-
munen.  Vi kan till exemepel berätta att det 
inte blir någon stängning av Nockebybron i 
sommar, att kostnaderna för en VA-utbygg-
nad skenat iväg så att kommunen avbrutit 
arbetet och att Jungfrusunds marina är på väg 
att bli en attraktiv destination. 

Nya siffror visar att ungdomsbrottslighe-
ten på Mälaröarna är låg, men som vanligt 
ska statistiken tas med en nypa salt. Alla 
brott kommer inte till polisens kännedom 
och frånvarande poliser kan inte heller fånga 
några bovar.

Vi låter er veta mer om att Ekerö bostä-
ders nya hyresavtal ännu inte är klart trots 
att förhandlingarna påbörjades redan i 
november. Planerna för det efterlängtade 
tenniscentret i Ekebyhov har också avstan-

nat då kommunen vill bygga på samma 
tomt.

Men inte nog med det, en livkraftig budo-
klubb, en poetisk dykare och en fingerflink 
vinterbadare kommer också till liv i tid-
ningen.
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Välkommen till ett toppenboende i lagom storlek. Varför inte njuta av ett eget hus utan insyn och

knappt någon trädgård att ta hand om?

Accepterat pris 2 995 000 kr Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 111 kvm Tomt 237 kvm Byggt 1967

Energiprestanda 119 kWh/kvm år Visas Sön 16/2 11.00-12.00 Mån 17/2 18.00-18.45

Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Ekerö Tätort
Tennisgränd 15

Accepterat pris 2 395 000 kr Boarea 129 kvm Tomt 723 kvm Byggt 1969 Visas Sön 16/2 13.00-14.00

Mån 17/2 19.30-20.00 Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Färingsö Stenhamra Morellvägen 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

VisasSön9/2 13.00-14.00Mån 10/2 18.00-18.30

Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Tätort
Silverdalsvägen 33

Accepterat pris 2 800 000 kr Rum 3 rum, varav 1-2 sovrum Boarea 120 kvm Tomt 5 376 kvm Byggt 1996

Energiprestanda 130 kWh/kvm år Visas Sön 9/2 14.15-15.15 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Munsö Steninge 4

Accepterat pris 2 750 000 kr Rum 3 rum, varav 1-1 sovrum Boarea 28 kvm Tomt 1 164 kvm Byggt 1929

Visas Sön 9/2 12.30-13.30 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Gällstaö Almvägen 4

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

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!

Accepterat pris 1 650 000 kr

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

(basutbud))

Boarea 79,5 kvm Vån 1 av 4 (Hiss)

Energiprestanda 84 kWh/kvm år

VisasSön9/212.00-13.00Mån10/217.00-18.00

Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

4:a Ekerö | Ekerö Tätort
Tegelbruksvägen 9C

Nu har du tillfälle att förvärva en vackert

belägen naturtomt på hela 2 223 kvm ute på

vackra Adelsö. Tomten som har gott om ängar

och hagar runtomkring har en trevlig sjöglimt

ut mot Mälaren. Bra bussförbindelser mot

Färjeläget. Förhandsbesked finns. Ta nu

chansen och förverkliga din husdröm!

Accepterat pris 595 000 kr

Tomt 2 223 kvm

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Adelsö
Gredby 1:26
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NOCKEBYBRON | Den 
planerade stängningen av 
Nockebybron nattetid i juli 
mötte kraftigt motstånd. 
Nu backar Trafikverket och 
skjuter på den del av arbe-
tet som ska göras på brons 
öppningsbara del. I och med 
det, behöver man inte heller 
stänga av bron helt. 

I slutet av förra året medde-
lade Trafikverket till kom-
munen att de behöver stänga 
Nockebybron under minst 15 
nätter under juli månad för 
miljöskyddsarbete. Huvud-
syftet med arbetet är att skyd-
da miljön, men en stängd bro 
ger ett mycket sårbart läge för 
de boende och yrkesverk-
samma i Ekerö kommun ef-

tersom framkomligheten un-
der en lång tid skulle utsättas 
för mycket svåra störningar. 

– Trafikverket gör arbetet 
på uppdrag av vattenmyn-
digheten. Huvudsyftet med 
arbetet på bron är att skydda 
Mälaren som dricksvatten-
täckt. Framförallt om det 
händer en olycka med tung 
trafik med exempelvis diesel-
utsläpp. Då är det två miljo-
ner personer som drabbas då 
de är beroende av dricksvatt-
net, berättar Pernilla Ngo, 
projektledare på Trafikverket.

– Vi är alla överens om att 
skyddet för Mälaren är oer-
hört viktigt. Men det innebär 
inte att vi kan frångå ett säkrat 
brandskydd för Drottning-
holm, polisens möjligheter 

att verka i kommunen, FRA:s 
militära sektorsansvar samt 
sist men inte minst, vårt an-
svar för sjukvården, säger 
Leif Kåsthag, på kommun-
ledningsstaben.

Efter att överläggningar skett 
med trafikverket där förutom 
Ekerö kommun, även Polisen 
Västerort, Södertörns brand-
försvar, FRA, Statens fastig-

hetsverk, Ståthållarämbetet 
(Kungliga hovstaterna) och 
Arriva deltog, har nu Tra-
fikverket ändrat sina planer.

– Vi kommer att skjuta på 
arbetet på den öppningsbara 
delen av bron till 2016. Då 
planeras en breddning av 
bron och då har vi tänkt att 
samköra dessa två arbeten, 
berättar Pernilla Ngo.  
Det som kommer att göras i 
år är att vattenskyddsarbetet 
inleds med att säkras genom 
att längsgående rännor på 
bron anordnas.

– Det arbetet beräknas ta 
tjugo veckor men vi behöver 
alltså inte stänga av bron och 
i och med det blir det mindre 
påverkan för mälaröborna, 
säger Pernilla Ngo.

En viss påverkan blir det 
dock, då ett av brons tre kör-
fält kommer att utgå för att 
arbetsmaskiner ska få plats. 
Arbetet kommer att utföras 
dagtid. Exakt när arbetet drar 
igång är inte bestämt ännu. 
Men även om det delvis för-
läggs under semesterperio-
den på sommaren, rör det sig 
alltså om totalt 20 veckor. 
Det finns ytterligare en fak-
tor att ta hänsyn till då ett an-
nat vägarbete på Drottning-
holmsbron, ska återupptas.  

Drottningholmsbron hade 
under hösten bara två körfält 
tillgängliga, då arbeten pågick 
med att byta ut brofogarna. 
Första delen är klar men under 
våren återupptas alltså arbetet 
för att färdigställa hela bron.

– Lite beroende på vädret, 
men vi beräknar att komma 
igång i april och arbetet kom-
mer att pågå ungefär en och 
en halv till två månader, be-
rättar Joachim Jacobsson, 
projektledare på Trafikverket.

Detta innebär alltså åter 
en begränsning av körfält på 
Drottningholmsbron. Hur 
stor är risken att det blir bro-
arbeten samtidigt på de två 
broarna? 

– Det är definitivt något vi 
kommer att titta på och för-
söka att samverka så att det 
inte krockar med varandra, 
säger Pernilla Ngo.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nya planer för Nockebybron

TRAFIK

Trafikverket backar. Det blir ingen stängning av bron nattetid i juli

FÄRINGSÖ | Det fortsatta 
arbetet med utbyggnaden 
av VA-nätet till Lisselby och 
Vifärna har avbeställts, då 
det visat sig bli betydligt 
dyrare än vad som sagts 
från början.

Kommunen arbetar med att 
försörja Lisselby och Vifärna 
med vatten- och avlopp med 
hjälp av nya överföringsled-
ningar. Projektet har varit i 
full gång sedan i höstas. Ar-
betet har handlats upp efter 
konstens alla regler och kom-
munen har ingått ett kontrakt 

där entreprenören har lagt 
ett anbud och har meddelat 
att kostnaden blir betydligt 
högre.

 – Nu har vi kommit till 
en punkt där vi och vår en-
treprenör har delade me-
ningar om vilka delar som 
ska ingå i ersättningen och 
vilka kostnader som till-
kommer entreprenörens 
anbud. Kostnaderna för 
ledningsprojektet har ökat 
i en omfattning som gör att 
vi i nuläget inte längre kan 
motivera att gå vidare med 
projektet. Vi har därför av-

beställt resterande delar av 
ledningsprojektet, berättar 
Mats Falås, VA- och renhåll-
ningschef i Ekerö kommun.

Man är från kommunen dä-
remot mycket nöjd med det 
arbete som är gjort fram till 
nu. Men i nuläget avbeställer 
man alltså delar av entrepre-
naden för att titta närmare 
på hur projektet ska slutföras 
på bästa sätt. Kommunen har 
rätt att både lägga till och som 
i detta fall, avbeställa delar av 
avtalet. 

– Vi kommer nu att ta en 
diskussion med entrepre-

nören så att ersättningen 
blir rätt. Därefter kommer vi 
att under året utreda hur vi 
ska gå vidare med lednings-
projektet så att vatten- och 
avloppsfrågan får en bra lös-

ning. Dessutom informerar 
vi nu berörda fastighetsägare 
och samfälligheter om situa-
tionen.

I och med den nya situa-
tionen blir arbetet försenat, 
planen är dock att projektet 
avslutas under 2015. Detal-
jerna kring detta kvarstår att 
utreda och kommer också att 
tas upp i det kommande bud-
getarbetet.

Huruvida detta kommer 
att påverka kostnaderna för 
fastighetsägarna, går inte att 
svara på i dagsläget.

– Jag har förståelse för att 

berörda fastighetsägare kän-
ner besvikelse över att pro-
jektet skjuts framåt i tiden 
och att de känner en oro för 
kostnadsutvecklingen. 

– Det går inte att spekulera 
i hur taxan kommer att på-
verkas i nuläget men en strä-
van är naturligtvis att hålla 
kostnaderna så låga som möj-
ligt, säger Mats Falås.

Mälaröarnas nyheter följer 
upp ärendet under våren.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

VA-utbyggnad stoppad

VATTEN OCH AVLOPP
Hur påverkas du?

Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

”Huvudsyftet med 
arbetet på bron 
är att skydda 
Mälaren som 
dricksvattentäkt”

Utbyggnaden av VA-nätet till Lisselby och Vifärna har avbeställts då det råder delade 
meningar mellan kommunen och entreprenören om vilka delar som ska ingå 

i ersättningen och vilka kostnader som tillkommer entreprenörens anbud.
Foto: Laila Westerberg

”Jag har förståelse 
för att berörda 
fastighetsägare 
känner besvikelse 
över att projektet 
skjuts framåt...”



Priserna gäller vecka 6 t o m söndag 9/2      -14 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

  

 Bästa surdegsbrödet !

 Grand blanche 
 Gateau.   650 g.     

Jfr pris 30:00/kg. 

Sköna tillbehör och

Anna, ostansvarig.

Prata gärna ost med mig!

GOD OST

 Päron  
Conference 
 Holland.       

 /st 

 Gröna druvor 
 ICA. Sydafrika.   500 g.  

 I ask. Klass 1.   

   Jfr pris 30:00/kg.    

 /kg 

 Extralagrad! 

 Alpost 
 Engelmanns.       

 /st 

 Krämig !
 Camembert 
 Le Val.   240 g.     

   Jfr pris 145:80/kg.    

 /kg 

 Gorgonzola 
Mountain 
 Italien.     

Smakrik klassiker.   

 /kg 

 /kg  Ekologisk !

 Brie Suisse 
 Engelmanns.     Pastöriserad, smakrik.   

 /hg 

 Bra pris 

denna vecka i Tapasoasen !

 Tapas 
     Bl.a. soltorkade tomater, olika olivvari-

anter, inlagd ost, kronärtskocka, vitlök 

mm.   

   Jfr pris 149:00/kg.    
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KOMMUNEN | Långt 
framskridna planer finns 
på att Ekerö kommun ska 
samordna VA-verksamheten 
med Roslagsvatten AB. Om 
beslut i frågan tas, sker 
övergången i maj månad. 

Roslagsvatten AB har på 
uppdrag av sina ägarkommu-
ner bedrivit VA-verksamhet i 
samverkansform i 25 år. Det 
är ett kommunalt bolag där 
huvudägarna är Österåker, 
Vaxholm, Vallentuna och 
Knivsta kommun. Ytterligare 
tre kommuner ingår: Dan-
deryd, Täby och Upplands 
Väsby.

Ekerö kommun har idag 
en liten organisation som 
inte kan hålla med spetskom-
petens inom alla områden.  
Kommunen växer och VA-
arbetet är redan idag omfat-
tande. 

– Vårt ansvar är att leverera 
dricksvatten och spillvatten-
tjänsten i Ekerö kommun. 
Vi står inför en ganska stor 
mängd utmaningar. Vi är en 
väldigt liten verksamhet men 
som har ett stort ansvar för 
grundläggande infrastruktur 
och att leverera dricksvatten, 
vårt viktigaste livsmedel. Se-
dan ska vi ta hand om avlop-
pet och se till att det inte rin-
ner ut orenat i Mälaren  som 
är hela regionens dricksvat-
tenstäckt. Det gör vi bra idag, 
men vi ser att vi möter utma-
ningar framåt, säger Mats Fa-
lås, VA- och renhållningschef 
i Ekerö kommun.

Man har under lång tid 
undersökt olika vägar för att 
utveckla kommunens VA-
verksamhet. Att möta utma-
ningarna på sikt genom att 
kommunen själv skulle re-
krytera mer personal och ut-
veckla verksamheten har inte 
setts som ett bra alternativ, 
inte heller att lägga ut verk-
samheten på driftentrepre-
nad. För att långsiktigt kunna 
säkerställa en god VA-verk-
samhet är samverkan över 

kommungränser det alterna-
tiv man funnit vara det bästa. 

– Det är också en nödvän-
dighet för att kunna erbjuda 
kommuninvånarna en god 
och effektiv service idag och 
i framtiden. Vi har fantastiskt 
bra medarbetare, men det är 
en stor efterfrågan på dem. Vi 
blir väldigt sårbara som det är 
idag, säger Mats Falås.

Roslagsvatten jobbar med 
VA-frågor i många kommu-
ner. Huvudägarkommunerna 
är likartade Ekerö kommun 
till storlek. Man har samma 
VA-situation på det vis att 
man växer ganska kraftigt 
och har, precis som Ekerö 
omvandlingsområden, det 
vill säga många flyttar ut till 
sin sommarstuga och bosät-

ter sig där permanent.
I Österåker kommun, Vax-

holms kommun, Vallentuna 
kommun och Knivsta kom-
mun sköter Roslagsvatten 
idag ledningsnät, pumpsta-
tioner, reningsverk, dricks-
vattentäckter, kundtjänst, 
planering och projektering. 
Framöver kommer Ros-
lagsvatten även sköta detta i 
Ekerö kommun. I Danderyd, 
Täby och Upplands Väsby 
sköter Roslagsvatten VA-
kundtjänsten.

– Abonnenterna får bättre 
service genom större till-
gänglighet och bättre öppet-
tider i kundtjänsten. Det blir 
en mer anpassad hemsida 
och fler e-tjänster. Allt detta 
mäktar vi inte med att ut-
veckla idag.

Utöver en bättre kund-
tjänst, ökar även kompetens-
tillgången, både vad gäller 
drift och underhåll och en 
rad andra områden.

– Vi kan ta fram bättre 
material utan att det kostar 
stora summor per abonnent 
och planeringen inom sam-
hällsbyggnadsprocessen blir 
också förstärkt när man har 
bättre förmåga att vara med 
hela vägen.

Vad beträffar de ekono-
miska konsekvenserna, rör 
det sig om samma kostnader 
i framtiden som de som är 
idag. Långsiktigt tror man i 
kommunen att det kommer 
att bli mer kostnadseffektivt. 

Kommunens personal som 
idag arbetar med VA-verk-
samheten, kommer att er-
bjudas att följa med till Ros-
lagsvatten, som blir den nye 
arbetsgivaren. Huvudkonto-
ret kommer att ligga i Åkers-
berga men driftspersonalen 
kommer att stanna kvar i 
kommunen.   

 – Som abonnent kommer 
man inte att märka av det 
så mycket. Fakturan kom-
mer att se lite annorlunda ut 
liksom bilarna, det blir en 

ny hemsida och nya telefon-
nummer, förklarar Mats Fa-
lås.

Ekerö kommun kommer 
fortfarande ha kontroll över 
sin egen anläggning. Kom-
munen kommer att gå in och 
köpa en del av Roslagsvatten, 
men anläggningen som Ekerö 
kommun har, det vill säga ett 
stort och fyra små renings-
verk, 41 avloppspumpstatio-
ner, två vattentorn och 42 mil 
ledningar kommer att över-
föras till Ekerövatten som är 
ett nybildat bolag. Styrelsen i 
det bolaget utgörs av förtro-
endevalda i Ekerö kommun. 
Roslagsvatten har också att 
följa de övergripande poli-
tiska ställningstagandena vad 
gäller översikts- och VA-pla-

nen. Det är styrdokument för 
verksamheten idag och det 
kommer det att vara även när 
verksamheten går in i Ros-
lagsvattens regi.

– Vi har tagit fram avtals-
förslag för samgåendet och vi 
har ett uppdrag från politiken 
att göra det här. Ärendet är nu 
på väg till kommunstyrelsen 
och därefter ska det till kom-
munfullmäktige, avslutar 
Mats Falås.

Om beslut tas om att Ekerö 
kommun samordnar VA-
verksamheten med Ros-
lagsvatten, startar det första 
maj.

– Jag ser mycket positivt på 
detta. Det är en kvalitetshöj-
ning för våra medarbetare 

och för medborgarna. Jag tror 
också att det här är framti-
dens melodi. Alla kan inte 
vara bra på allt och framfö-
rallt inte när man är en liten 
kommun. Därför är samver-
kan mellan flera kommuner 
en bra form. Vi har tidigare 
för några år sedan gått in i ett 
samarbete med Södertörns 
brandförsvarsförbund, vilket 
har fallit ut mycket väl. Drar 
man lärdomar av det ser man 
att det finns klara paralleller 
med samverkan med Ros-
lagsvatten, säger Peter Car-
pelan, kommunstyrelsens 
ordförande.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

VATTEN OCH AVLOPP
Vad tycker du om förslaget?

Mejla din åsikt till: tyck@malaroarnasnyheter.se

VA-verksamheten samordnas

”Som abonnent 
kommer man inte 
att märka av det så 
mycket”

Roslagsvatten AB tar över om förslaget antas av fullmäktige

FAKTA VA

I kommunen finns:

> 9 dricksvattenpumpsta-
tioner

> 2 vattentorn 

> 41 avloppspumpstationer 

> 1 större avloppsrenings-
verk

> 4 mindre avloppsrenings-
verk

> 1 infiltrationsanläggning 

> 188 km vattenledningar 

> 168 km spillvattenled-
ningar 

> 67 km dagvattenled-
ningar

Källa: Ekerö kommun

Samordning av VA-verksamheten med Roslagsvatten AB startar den första maj 
om kommunfullmäktige antar förslaget. På bild: Träkvista vattentorn.

                                              Foto: Ewa Linnros 

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



 
 

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

Gudstjänster
ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
Söndag 9 februari
adelsö kyrka 11.00 
söndagsgudstjänst – vart är du på 
väg,  Mårten Mårtensson. orgel: Birgitta 
ruthberg
Söndag 16 februari
söndagsgudstjänst 
Karin Frödinger 

EKERÖ FÖRSAMLING
Söndag 9 februari
ekerö kyrka 11.00 
HögMässa – jonas gräslund, Ekerö 
gospel, piano: daniel stenbaek
Söndag 9 februari
ekebyhovskyrkan 16.00 
EKEByHovsMässa, jonas gräslund, 
Ekerö gospel, piano: daniel stenbaek
onSdag 12 februari
ekebyhovskyrkan 19.00
Mässa, Mårten Mårtensson,  
musik: daniel stenbaek
Söndag 16 februari
HögMässa – Hur Blir dEt För oss? 
Mårten Mårtensson,  Ekeröensemblen 
dirigent: Kerstin Baldwin
Söndag 16 februari
ekebyhovskyrkan 16.00 
gudstjänst MEd sMå ocH stora 
peter strömmer, Barnkören, 
Marie Björnvad, musik: Helena Hansson
onSdag 19 februari
ekebyhovskyrkan 13.00
Mässa, peter strömmer,  
musik: Kerstin Baldwin
ekebyhovskyrkan 19.00
Mässa,jonas gräslund 
musik: Mie johansson

FäRENtUNA FÖRSAMLING
Söndag 9 februari
Herman Palmssalen11.00
gudstjänst MEd nattvard 
yngve göransson, orgel: rickard Backlund

onSdag 12 februari
Timmermannens kapell 18.30
vEcKoMässa, yngve göransson 
orgel: rickard Backlund

Söndag 16 februari
Hilleshögs kyrka  11.00
önsKEpsalMsgudstjänst, jeanette 
Frenkman,  orgel: rickard Backlund

onSdag 4 december
Timmermannens kapell 18.30
vEcKoMässa yngve göransson, 
orgel: Birgitta levin

LOVÖ FÖRSAMLING
Söndag 9 februari
Lovö kyrka 11.00
Högmässogudstjänst,  
marianne Häggkvist, orgel: Roger tanner 
Söndag 16 februari
Lovö kyrka 11.00
Högmässa, Peter strömmer,  
orgel: roger tanner

Låt hjärtat va’ med

Nu ser vi hjärtan överallt. I Ekerö centrum hänger hjärtan i trä-
den. Men ett bättre bevis på Mälaröbornas hjärtan är nog det 
arbete som pågår i Kyrkornas Second Hand. 

musik
tORSDAGAR
ekebyhovskyrkan 11.45
 luncHMusiK 
13/2 - romantiskt,Helena Hansson fiol,  
Kerstin Baldwin piano och orgel
20/2 - Från a till ö: d Kerstin Baldwin orgel

FREDAG 14  FEbRUARI
ekerö kyrka 19.30
alla Hjärtans dags-KonsErt 
KoM ocH lyssna på pastoratEts 
MusiKEr! Kerstin Baldwin, Helena Hansson, Birgitta 
ruthberg, Klara valkare,Mie johansson, 
daniel stenbaek
Efter konserten: Mingel i Kyrkstugan

LÖRDAG 15 FEbRUARI
Skå kyrka 15.00
vintErorgEl ocH soMMarsång
sång: jessica Forsell, klaviatur: rickard Backlund
jeanette Frenkman, präst

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

8/2 Miljöteologi christian appelsved 
intervjuar sven Hillert

15/2 Mera miljö med  Marianne 
abrahamsson

“smått och gott”
MåNDAGAR
ekebyhovskyrkan 18.20-2100
17/2 tEologi För nyFiKna 
att ge vidare –delad glädje
munsö församlingsgård 18.30-20.30
17/2 sticKa ocH sKicKa

tISDAGAR
ekebyhovskyrkan 7.45-8.15
MEditation enligt zazen metoden

färentuna församlingshem  11.00
18/2 BiBElstudiuM, yngve göransson

färentuna församlingshem  12.00
tisdagssoppa

munsö församlingsgård 13.30-15.30
11/2 KaFFEstund på Munsö,

ekebyhovskyrkan 19-20.30
11/2 sticKcaFé

adelsö hembygdsgård 13.00-15.00
18/2 Flitiga fingrar

Kyrkornas second hand 13.00-20.00
inläMningEn öppEn

ONSDAGAR
ekebyhovskyrkan 19.00-21-30
ungdoMsKväll

Stenhamra församlingsgård 17.30
12/2 onsdagscaFé,   
Birgitta sommarbäck
Stenhamra församlingsgård 19.00
19/2 grundKurs i KristEn tro    
yngve göransson

tORSDAGAR
ekebyhovskyrkan
11.45 luncHMusiK 
12.00 soppluncH (40:-) 
12.45 andaKt - Bön i kyrkan

Stenhamra församlingsgård kl 12.00
torsdagssoppa  (40:-)

Klockargården Lovö 13.30-15.00
20/2 ”dEn gladE lutHEr”
öppet Hus där peter strömmer berättar om 
luther

Stenhamra församlingsgård kl 18.00
gudstjänstFörBErEdElsE
6/2 rickard Backlund, jeanette Frenkman 
13/2 yngve göransson, jonas lundahl

lördagar
Kyrkornas Second Hand, Troxhammar
10.00-14.00 öppEt  
både i affär och inlämning
 

Öppna mig för din kärlek.
Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek
strömmande genom mig.
Omslut mig med din kärlek.
Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek
Strömmande genom mig.     Psalm 96 v 1,4

Totalt	  	  skickade	  vi	  iväg	  892	  711:-‐	  under	  2013	  
De=a	  tack	  vare	  alla	  kunder	  som	  handlar	  i	  vår	  buBk,	  
	  alla	  ni	  som	  har	  skänkt	  så	  fina	  saker	  som	  vi	  kan	  sälja	  	  

och	  alla	  våra	  underbar	  volontärer.	  
STORT	  VARMT	  TACK!	  

Vart	  gick	  alla	  pengar	  2013?	  
520	  000:-‐	   	  KVINNOSJUKHUSET	  PANZI,	  KONGO	  (via	  PMU)	  

100	  000:-‐	   	  KATASTROFHJÄLP	  TILL	  FILIPPINERNA	  	  	  
	  	  97	  500:-‐	   	  SVENSKA	  KYRKANS	  INTERNATIONELLA	  ARBETE	  

	  	  	  36	  500:-‐	   	  SVENSKA	  KYRKANS	  SOLVATTEN-‐PROJEKT	  

	  	  	  36	  250:-‐	   	  SYRIENFLYKTINGAR	  I	  JORDANIEN	  

	  	  	  22	  461:-‐ 	  VÄLGÖRENHETSKONSERT	  TILL	  FÖRMÅN	  FÖR	   	  
	   	   	  SYRIENS	  BARN	  

	  	  20	  000:-‐ 	  BILANGA,	  JORDBRUKSPROJEKT	  I	  KONGO	  
	  	  15	  000:-‐	   	  MÄLARÖKYRKANS	  HJÄLPKASSA	  	  

	  	  15	  000:-‐	   	  DIAKONI	  I	  FÄRINGSÖ	  FÖRSAMLING	  

	  	  10	  000:-‐ 	  STÖDFÖRENINGEN	  SRI	  LANKAS	  FADDRAR	  

EKERÖ OCH FÄRINGSÖ FÖRSAMLINGAR
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Alla planer för Jungfrusunds skär-
gårdsstad, det vill säga marinan, 
har vunnit laga kraft. Det innebär 
att en hel rad byggnationer och ex-
pansion av området kommer att ta 
fart. Närmast ska vägen som pas-
serar marinan, flyttas upp närmare 
åsen. Den skarpa kurvan som finns 
idag, kommer i och med det att rä-
tas ut. 

Idag når cykelvägen från Ekerö 
centrum bara fram till infarten till 
Gällstaö, men när vägarbetet kom-
mer igång ska även cykelvägen för-
längas fram till Jungfrusunds skär-
gårdsstad. 

– Sista biten av cykelvägen från 
skärgårdsstaden till sjöstaden vid 
färjan, är NCC:s uppdrag. Det kan 
hända att de väntar med detta till 
dess att deras detaljplan har vunnit 

laga kraft. I vårt exploateringsför-
slag ingår även ett så kallat vänster-
svängsmagasin för de bilister som 
ska köra in till Gällstaö, berättar Jan 
Björklund, VD för Fastighets AB 
Kajen som äger marinan.

Arbetet med att flytta vägen ska 
förhoppningsvis bli klart så att 
byggnationen av tre större fastig-
heter på området kan komma igång 
efter sommaren. Byggnaderna 
kommer att uppföras intill vägen. 
Här pågår förhandlingar med olika 
hyresgäster.

– Den förhandling som har kom-
mit längst är den med kafferosteriet 
Johan och Nyström, de vill ha 2700 
kvadratmeter. Sedan förhandlar vi 
även med Mekonomen och här kan 
det tänkas att det också blir en bil-

besiktningsdel. I den tredje bygg-
naden kommer det att bli båtför-
varing i bottenplanet. På det övre 
planet är tanken att ha en typ av 
sportbar med exempelvis bowling 
eller någon annan aktivitet. 

– Ingenting är klart ännu men vi 
har kontakt med flera olika restau-
ratörer, säger Jan Björklund. 

Marinan har redan ett flertal 
företag bland hyresgästerna. En 
starkt växande verksamhet bland 
de befintliga är Mälarö tränings-
verk. Här pågår nu planer för att 
bygga ut ytan för dem.

– De har ständigt nya program 
och deras barndel går också väl-
digt bra. De behöver större lokaler. 
Även Naprapaterna och frisörerna 
tänker sig att skapa en större an-
läggning.

Varvsverksamheten är kvar med 
utökade faciliteter som varmhallar.

Men det stannar inte här. Intill 
vattnet ska det byggas ytterligare 
900 kvadratmeter kontor och så 
finns planer på en saluhall med 

namnet ”Stockholms skafferi”. 
Frukt- och trädgårdsnäringen 

har varit betydelsefull för Mälar-
öarna och präglat kulturlandska-
pet sedan mitten av 1800-talet. 
De många handelstädgårdarna gav 
en gång i tiden upphov till namnet 
Stockholms skafferi i folkmun. Där 
det idag ligger en maskinhall, ska 
en blivande saluhall uppföras.

– Här är tanken att i största, möj-
ligaste mån försöka få så många 
lokala företagare som möjligt att 
finnas här. Det finns så många mat-
producenter och odlare härute. Här 
får de ett gemensamt showroom. 
Då börjar det också bli det som har 
varit slutmålet, att Jungfrusund ska 
bli en destination, ett attraktivt ut-
flyktsmål, avslutar Jan Björklund.

Till sommaren kommer även en 
sjömack, hamnanläggningen utö-
kas och ett kallbadhus kommer att 
byggas. Den totala tidplanen för 
hela området är fem år.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Attraktiv destination skapas

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Kafferosteri – Sportbar – Saluhall – Sjömack – Kallbadhus 
JUNGFRUSUND | Nu kan en lokal saluhall bli 
verklighet. Detta och mycket mer finns med i 
planerna för den stora expansion som pågår i 
Jungfrusund. 

FAKTA JUNGFRUSUND

>> Jungfrusund har länge varit 
en betydelsefull plats. Under riks-
mötesperioden 1435-1511 
samlades biskopar och herre-
män här. 

>> På 1870-talet fungerade 
Jungfrusundsområdet som grus-
täkt. 

>> Här fanns ett hyvleri och ett 
sågverk, sammanbyggda med en 
kvarn. Här fanns också ett maskin-
hus i tegel, en betongfabrik och ett 
varvsskjul. 

>> Jungfrusund var förmodligen 
Ekerös största arbetsplats under 
verksamhetens höjdpunkt.

>> Verksamheten vid Jungfru-
sund började avta år 1924. 

>> Varvsrörelse har senare be-
drivits på området men detta var 
eftersatt en längre tid.

>> 2007 köpte Betege byggen AB 
Jungfrusunds Marina AB. 

>>2009 blev Jungfrusunds 
marina AB, tillsammans med 
Jungfrusunds restaurang AB, 
“Årets företagare” på Mälaröarna.

>> Betege byggen AB ersattes 
2011 av Fastighets AB Kajen, som 
ägare av Jungfrusunds Marina 
AB, Närlunda fastigheter AB och 
Träkvista fastigheter AB.

Källor: 
- Bo A. Bergström, 2006, 
Gällstaö – en historisk länk i tiden.
- Jan Björklund 

Alla planer för Jungfrusunds skärgårdsstad, det vill säga marinan, har vunnit laga kraft. Det innebär att en hel rad byggnationer och expansion av området kommer snart att ta fart.
  Skiss: Jan Björklund

”Då börjar det också
bli det som har varit 
slutmålet, att 
Jungfrusund ska bli en 
destination, ett 
attraktivt utflyktsmål”

Tänkt utformning av nya byggnader. 
 Illustration: Hamid Bagheri



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! 

17 februari
2014

Klockan 19.00. Mingel från klockan 18.00

 Kulturhuset Ekerö centrum

BROMMAGYMNASTERNA
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Titti Lisjö Dalen, 
Lundhagen

– Hur tänker ni lösa 
infrastrukturen för 
alla som flyttar hit 
med alla bilar, par-
keringar, ja trafiken 
överhuvudtaget?

Leif Liljendahl, 
Ekerö sommarstad

– Vad ska kom-
munen göra för att 
motivera eleverna att 
förbättra resultaten i 
grundskolan? 

Britt Soneson, 
Ekerö

– När blir det bättre 
med parkeringsplat-
ser i kommunen? 
Det är väldigt trångt 
nu.

Lennart Segerström, 
Svartsjö

– Jag undrar om det 
finns något nytt 
förslag på färja från 
Svartsjö? Det är in-
tressant för oss som 
bor på den sidan.  

Ta chansen att ställa en fråga till politikerna
DETTA VILL VI FRÅGA!

KOMMUNEN | Mälaröarnas nyheter frågade några kommunmedborgare om vilken fråga de 
vill ställa till sina politiker.

KOMMUNALVAL 2014  FRÅGA DIN POLITIKER

>> Har du en fråga till någon av politikerna i kommunen? Skicka 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 vidare.

>> Mejla din fråga till valfraga@malaroarnasnyheter.se  eller skicka till MN, Box 100, 178 22 
Ekerö

MÄLARÖARNA | Ännu är 
inte förhandlingarna om 
Ekerö bostäders hyror klara 
trots att förhandlingsar-
betet inleddes i början av 
november.  Först var det ett 
långt förhandlingsuppehåll 
och vid det senaste mötet 
i början av februari kunde 
parterna inte enas.

– Förhandlingarna har dra-
git ut på tiden eftersom det 
har varit många sjuka, jul- 
och nyårshelgen kom emel-
lan och det har varit svårt 
att få till tider som passar 
alla, säger Gullwie Berg-
gren, Hyresgästföreningen 
Ekerö. 

När parterna sedan väl 
kom till mötesbordet på 
nytt den 3 februari kom de 
inte fram till någon över-
enskommelse som alla var 
nöjda med.

– Vi kunde inte enas och 
nu har vi ett nytt mötesda-
tum satt till den 17 februari, 
berättar den nytillträdde 

VD:n Mats Viker.
Ekerö bostäder har begärt 

en hyreshöjning på i ge-
nomsnitt 2,2 procent från 
den 1 januari 2014 och det är 
detta bud som parterna nu 
diskuterar.

Att årets hyresförhand-
lingar ännu  inte är klara är 
dock inte unikt för Ekerö 
bostäder.

– Jag gjorde en samman-
ställning häromdagen och 
kunde då konstatera att bara 
46 procent av allmännyttans 
förhandlingar är klara. Förra 
året var motsvarande siffra 
73 procent, berättar Erik 
Elmgren, förhandlingsan-
svarig på Hyrestgästfören-
ingens riksförbund.

Han menar att det vittnar 
om att förhandlingsklima-
tet är tufft i år. Trots låg in-
flation och låga räntor har 
hyresbolagen i många fall 
yrkat på höjningar som inte 
Hyresgästföreningarna vill 
godta.

– Vi tycker att de borde 
vara mer återhållsamma i 
kraven eftersom det är ett 
gynnsamt ekonomiskt läge 
med låga räntor bland an-
nat. Dessvärre krockar det 
läget med en underhålls-
puckel som gör att bolagen 
vill ta ut högre hyror, säger 
Erik Elmgren.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Hyresförhandlingar
ännu inte färdiga

HYROR EKERÖ BOSTÄDER

”Förhandlingarna 
har dragit ut på 
tiden eftersom 
det har varit 
många sjuka...”

Ekerö bostäders nytillträdde VD Mats Viker inleder sin tjänstgöring 
med hyresförhandlingar. Dessa har dock ännu inte kommit till någon 
överenskommelse.                      Foto: Ulrica Törning



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.

288KVM Ekerö Träkvista

Adress: Grenvägen 1 

Typ: Villa Byggår: 1959/1971  Boarea: 159 kvm 

Biarea: 129 kvm Rum: 8 Tomt: 1 248 kvm 

Energideklaration: 64 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 4 475 000 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 

139KVM Färingsö Ölsta

Adress: Lennartsnäsvägen 12 

Typ: Villa Byggår: 1971  Boarea: 139 kvm 

Rum: 6 Tomt: 12 400 kvm 

Energideklaration: 132 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 995 000 kr 

180KVM Färingsö Stenhamra

Adress: Strandvägen 20 

Typ: Villa Byggår: 1957  Boarea: 90 kvm 

Biarea: 90 kvm Rum: 4 Tomt: 1 422 kvm 

Energideklaration: 299 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 3 375 000 kr 

172KVM Ekerö Gräsåker

Adress: Gräsåkersvägen 7E 

Typ: Radhus Byggår: 1971  Boarea: 116 kvm 

Biarea: 56 kvm Rum: 5 Tomt: 175 kvm 

Energideklaration: 48 kWh/kvm/år

Mäklare: Linda Strid,  070-617 50 20 

linda.strid@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 695 000 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 

106KVM Ekerö Gällstaö

Adress: Gällsta Bygränd 5 

Typ: Radhus Byggår: 2006  Boarea: 106 kvm 

Rum: 4 Tomt: 100 kvm 

Energideklaration: 69 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 3 795 000 kr 

111KVM Ekerö Hummelvreten

Adress: Kastargränd 11 

Typ: 1-plans atriumhus Byggår: 1968  Boarea: 111 kvm 

Rum: 3 Tomt: 237 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 495 000 kr 

125KVM Ekerö Väsby

Adress: Hampvägen 52 

Typ: Radhus Byggår: 1969  Boarea: 125 kvm 

Rum: 5 Tomt: 170 kvm 

Energideklaration: 98 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 775 000 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 

135KVM Färingsö Stenhamra

Adress: Klevbergsvägen 107 

Typ: 1-plans atriumvilla Byggår: 1970  Boarea: 130 kvm 

Biarea: 5 kvm Rum: 6 Tomt: 216 kvm 

Energideklaration: 82 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 495 000 kr 

94KVM Ekerö Sandudden

Adress: Mälarvyn 5 

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 2002 Boarea: 94 kvm 

Rum: 4 Våning: 1 Avgift: 4 712 kr/mån Hiss: Ja 

Energideklaration: 108 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 475 000 kr 

90KVM Ekerö Sandudden

Adress: Singelgränd 1 

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 1999-2000 Boarea: 90 kvm 

Rum: 4 Våning: 1 Avgift: 4 371 kr/mån 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Maria Pettersson,  0737-28 63 28 

maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 2 095 000 kr 

1 520KVM Ekerö Närlunda

Adress: Sjöängsvägen 21 

Typ: Tomt 

Tomt: 1 520 kvm

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 3 500 000 kr 

969KVM Färingsö Kungsberga

Adress: Kvarnvägen 11 (B) 

Typ: Tomt 

Tomt: 969 kvm

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 995 000 kr 

41KVM Adelsö

Adress: Skogstorps Tomtväg 2 

Typ: Fritidshus Byggår: 2011 Boarea: 30 kvm 

Biarea: 11 kvm Rum: 2 Tomt: 967 kvm 

Energideklaration: Krävs ej

Mäklare: Linda Strid,  070-617 50 20 

linda.strid@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren! 

Accepterat pris: 1 295 000 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.



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 februari

 Thaiboxning
 Kick´n Box 
 Goshindo 
 Mattbrottning
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EKERÖ KOMMUN | Under-
sökningar kring ungdoms-
brott visar att Ekerö kommun 
har näst lägst antal i hela lä-
net. Dock är inte sanningen 
fullt så enkel då alla brott inte 
hamnar i statistiken. 

Enligt en undersökning som 
DN hänvisar till den 25 januari 
ligger Ekerö näst lägst i länet 
när det gäller antalet ung-
domsärenden hos polisen per 
1 000 personer i åldersgrup-
pen 15-20 år. Danderyd ligger 
i botten och Södertälje i topp.

Den bilden stämmer förhål-
landevis väl med den närpolis-
chef Tommy Stiernerlantz har.

– Om man jämför med öv-
riga länet har vi låg ungdoms-
brottslighet. Men som alltid 
med statistik så finns det flera 
sidor av den. Dessa siffror 
mäter till exempel bara brott 
som skett på Mälaröarna. Så 
om ungdomar från kommu-
nen begått brott någon an-
nanstans, finns de inte med, 
konstaterar han.

Han beskriver även att 

frånvaro av poliser kan göra 
att statistiken ser positiv ut, 
genom att få poliser på plats 
innebär få upptäckta brott. 

Sedan är det inte alla typer 
av ungdomsbrott som kom-
mer till polisens kännedom.

– Narkotikabrott till exem-
pel anmäls ju inte i samma ut-
sträckning som vandalisering 
och misshandel till exempel.

Även kommunens säkerhets-
chef Stefan Persson misstän-
ker att statistiken inte fångar 
upp all brottslighet bland 
ungdomarna.

– Det sker nog en hel del 
här ute som aldrig blir ett 
ärende hos polisen, tror han.

Han har alldeles nyligen tagit 
fram siffrorna på de kostnader 
som kommunen haft för ska-
degörelse under 2013 och kan 
konstatera att totalsumman 
för klotter, glaskross och övrig 
skadegörelse har minskat med 
nära 400 000 kronor sedan 
2012. Under det året hade dock 
kostnaderna mer än fördubb-
lats jämfört med året innan, 
från drygt 500 000 till 1 400 
000 miljoner kronor. 

– Klottret har ökat under 
2013 från drygt 300 000 kro-
nor till 370 000 kronor, men 
glaskrosset har minskat från 1 
080 000 kronor till 660 000 
kronor, berättar han och fort-
sätter:

– Oftast brukar ungdomar-
na lägga av med att klottra 
när de slutar nian, men det 
verkar som om vissa har fort-
satt även efter det. Det gör 
att gruppen som håller på är 
större än den varit tidigare, 
vilket kan förklara höjning-
en.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Bra statistik för ungdomsbrott

UNGDOMSBROTT

Men många brott hamnar aldrig i polisens register

”Om ungdomar 
från kommunen 
begått brott någon 
annanstans så 
finns de inte med”

”...klottret har ökat under 2013... men glaskrosset har minskat” ’’

Kostnaderna för glaskross har gått ner under senaste året, men fortfarande blir busskurer sönderslagna. 
Denna i Ekebyhov vandaliserades i slutet av januari.             Foto: Lo Bäcklinder

FAKTA  Skadegörelse Ekerö kommun 

SKADEGÖRELSE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Glaskross 574 368 581 346 907 696 508 308 382 034 1 081 021 660 120 

Klotter 327 135 463 126 265 434 230 852 284 307 302 348 370 380 

Skadegörelse övrig 329 371 1 210 389 1 486 666 258 876 44 806 41 356 21 000 

TOTALT 1 230 874 2 254 861 2 254 861 998 036 511147 1424725 1 051 500 

Statistik: Ekerö kommun





ALLA HJARTANS DAG 
FREDAG 14 FEBRUARI 
Enligt en färsk undersökning av 
Aftonbladet, är ett stort fång rosor ett 
helt okej sätt att visa sin uppskatting 
på Valentindagen. Men vill du verkli-
gen sätta din kärestas hjärta i brand 
ska du bjuda på middag!
      Fira romantikt och mysigt, hos oss 
från 17.00 till sent.

RING 08-560 35 000 OCH BOKA!

Restaurang 
Jungfrusund
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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.

”Har djupa ärr
av acne – går de 

att få bort?”

Caroline 33:

Hej! Har haft svår acne under många år och har nu djupa
ärr med bruna och röda fläckar i och runt om groparna.
Även om acnen är borta nu så ser huden hemsk ut – kan
du göra något för mig? Mvh, Caroline

SVAR: Hej Caroline! Lång tids acneinflammation och
“klämning” orsakar svåra bindvävsskador som ger
huden rodnader och fläckar. Förhårdnade ärrbildningar
med ärrtrådar (rötter) måste tas loss för att lyfta ärret per-
manent. Vår teknik med medicinsk koldioxid tar loss de
ärrtrådar som drar ärren nedåt i huden, dvs ärrgropen. 

För att förebygga nya symtom krävs även näringspreparat
som stödjer bindvävsproblematiken och antiinflammatorisk
LED-ljusbehandling. Vi har specialiserat oss på tonårs-
acne och vuxenacne/rosacea.

Kostnaden för behandling och näringstillskott varierar 
så kom in till mig på kliniken för en fri konsultation och
offert. Välkommen! Varmt, Carina Persberg

HUDSTRATEGC��a Per�erg

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

Varmt välkommen in på 

storablaklinik.se ATELJÉHUSEN, STENHAMRA

MÄLARÖARNAS SPECIALISTKLINIK STORA BLÅ
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STENHAMRA | Ett över-
klagande till länsrätten av 
detaljplanen för det särskil-
da boendet i Stenhamra har 
försenat processen med tre 
månader. Nu står processen 
still i väntan på ytterligare 
överklaganden. 

– Detaljplanen för det särskil-
da boendet i Stenhamra blev 
överklagat till länsstyrelsen, 
men de meddelar att de avslår 
överklagandena. Möjlighet 
finns dock att överklaga detta 
beslut till Mark- och miljö-
domstolen och nu avvaktar 
vi vad som händer i den frå-
gan innan processen kan gå 
vidare, berättar Lena Burman 
Johansson, nämndansvarig 
på kommunen.

Innan den 14 februari ska 
eventuella överklaganden 
vara inne hos Mark- och mil-
jödomstolen.

– Nästa steg är besluts-
processen vad gäller förfråg-
ningsunderlaget för upp-
handlingen av hyresavtalet. 
Därefter upphandling. Om 
länsstyrelsens beslut inte 

överklagas bedöms tidpla-
nen vara att äldreboendet står 
klart tidigast vid halvårsskif-
tet 2016, säger Lena Burman 
Johansson. 

Från pensionärsorganisatio-
nernas sida är byggandet av 
det särskilda boendet en 

– Det har varit en långbänk 
av Guds nåde när det gäller 
byggandet av det här boen-
det. Med tanke på hur lång tid 
det tar är det viktigt att man 
snabbt börjar med planeran-
det av nästa boende för äldre. 
Vi vet att det kommer att be-
hövas ett till om inte allt för 
lång tid, säger Gun Häll, ord-
förande PRO Färingsö.

Hon får ofta signaler om att 
behovet av boende för äldre 
är stort bland föreningens 

medlemmar och att många 
vill sälja sina villor då de blir 
ensamma och inte orkar med 
skötseln av hus och tomt 
själva.

Även i Ekerö PRO märker 
man av behovet av äldrebo-
ende.

– Framförallt är det billiga 
bostäder för äldre som be-
hövs. För dem som inte har 

ett hus att sälja, kan det vara i 
stort sett omöjligt att köpa en 
lägenhet, säger Sveneric Lars-
son, ordförande PRO Ekerö.

Rätten till bostäder för äld-
re till rimliga kostnader, är en 
av de frågor som pensionärs-
organisationerna prioriterar. 
En annan är den försämring 
av färdtjänsservicen som 
framförallt Färingsö PRO har 
märkt av och som MN skrivit 

om vid flera tidigare tillfäl-
len.

– Det är fortfarande ingen 
förbättring och det verkar 
inte som om de har tagit hän-
syn till våra synpunkter över 
huvudtaget när de förlängde 
avtalet med ytterligare två år, 
säger Gun Häll.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fördröjning av äldreboende
Sundsgårdens 
skola läggs ned

FÄRINGSÖ | Sundsgårdens 
HVB-hem (Hem för vård och 
boende) på Färingsö som 
drivs av Frälsningsarmen 
lägger ner sin skolverksam-
het. Ännu är dock inga 
detaljer klara kring hur och 
när det kommer att ske.

– Personalen fick veta det här 
den 22 januari så ännu är all-
ting helt nytt. Min uppgift är 
nu att inleda förhandlingar 
med de fackliga företrädarna 
bland annat och självklart 
kommer vi att följa alla spel-
regler, säger Thomas Swens-
son, verksamhetschef .

Han anger ekonomiska 
skäl och ett minskat antal 
placerade barn och ungdo-
mar som anledning till att 
avveckla skolverksamheten. 
Sundsgårdens skola tar idag 
emot elever från årskurs fyra 
till nio och alla elever är bo-
ende på HVB-hemmet.

Ingenting på Söderströmska tomten, bakom Konsum i Stenhamra, vittnar idag om att ett särskilt boende ska 
stå klart här om drygt två år.                                  Foto: Lo Bäcklinder

”Det har varit en 
långbänk av Guds 
nåde när det gäller 
byggandet av det 
här boendet”

SÄRSKILDA BOENDET

Överklaganden av detaljplan gör att upphandling dröjer

Stenhamravinst
STENHAMRA | En kupong 
inlämnad hos Coop Konsum 
Stenhamra gav  530 120 kro-
nor. Kupongen, som kostade 
1200 kronor lyckades pricka 
in sex rätt. Kupongen innehöll 
förutom 10 rader med sex rätt, 
90 rader med fem rätt och 290 
rader med fyra rätt.



Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 
el: 08- 60 41 00    : 08- 60 4  98 
  rent n  6 , 1 9  å
  inf f rin tr e   f rin tr e  

Kom in så hjälper vi dig. Vi 
har mångårig erfarenhet av 
att planera inrednings- och 
skjutdörrslösningar .

Erbjudandet gäller 6 - 19 februari 2014

Elfa – smarta och flexibla förvarings- 
lösningar som kan förändras och  
byggas ut för att passa din livsstil  
idag – och om 65 år!  

HISTORISKT ERBJUDANDE

35 RABATT

%
På skjutdörrar och inredning

Det har aldrig varit billigare!!!!

Charlie Daelander
charlie@faringsotra.se

Robban Nordgren
robban@faringsotra.se
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ETK har hamnat i något av ett mo-
ment 22. Först fick Ekerö tennis-
klubb bygglov för en ny hall men 
då fanns inga pengar. Sedan löser 
sig finansieringen tack vare bidrag 
från Riksidrottsförbundet och All-
männa arvsfonden, men då har gil-
tighetstiden för bygglovet gått ut. 
Klubben söker nytt bygglov men nu 
är det stopp, kommunen ska bygga 
sin idrottshall och de två byggpla-
nerna krockar. Det är kommunen 
som äger marken som ligger i Eke-
byhov där nuvarande tennishallen 
är placerad. 

Tennisklubben har ansökt om att 
bygga till den befintliga hallen med 
utrymme för ytterligare banor samt 
gemensamhetsytor. Förhandlingar 
om samordning börjar, senaste bu-
det är att kommunen tycker att ten-
nisklubben måste ha en snyggare 
byggnad som matchar kommunens 
idrottshall. Detta innebär för ETK 
en betydligt dyrare lösning och då 
är man tillbaka på ruta ett, man har 
inte pengar att bygga för.

ETK träffade tekniska nämndens 
ordförande Adam Reuterskiöld 
(M), byggnadsnämndens ordföran-
de Lennart Nilsson (M) och kultur- 
och fritidsnämndens ordförande 
Gunilla Lindberg (FP) för att se vil-
ken politisk vilja det finns för att 

stötta klubbens projekt.
– När det gäller kommunens 

samarbete med tennisklubben, har 
vi och klubben avhandlat det här 
ämnet i flera år. Tidigare, då tennis-
klubben inte hade kapital, försökte 
vi att titta på hur vi kan samutnyttja 
det här genom att bygga gemen-
samma omklädningsrum med mera 
och på det sättet även ge support till 
tennisen som idrott, för det vill vi 
göra. Men kommunens resurser är 
begränsade för olika fritidsintressen 
och det är en avvägning var vi ska 
lägga resurserna. Vi är naturligtvis 
väldigt glada över att tennisklubben 
gör ett mycket stort arbete med att 
upprätthålla de här banorna på gan-
ska mycket frivillig basis, som kom-
mer invånarna till nytta. Samtidigt 
kanske vi inte kan investera miljo-
ner i en ny tennishall för det finns 
andra hallar som kan nyttjas av fler 
medborgare, säger Adam Reuter-
skiöld (M).

– Jag är den första att säga att det 
behövs fler hallar av alla de slag, 
men det är klart att det där har bli-
vit en komplikation för oss. Vi hade 
nog räknat med att få ett förnyat 
bygglov. Vi har haft många möten 
med tjänstemän för att hitta en lös-
ning på hur vi ska kunna samsas om 
ytan där. Men nu har vi fått indika-
tioner på att det kommer att ställas 

krav på vår anläggning som gör att vi 
får ett dyrare projekt. Då är vi tillba-
ka i finansieringsfrågan igen, säger 
Carl-Magnus Månsson, ordförande 
i ETK.

ETK har länge varit trångbodda. 
Med ett ständigt växande med-
lemsantal och en allt aktivare täv-
lingsgrupp, har klubben fått det allt 
svårare att ge alla tid och utrymme 
för god träning. En ny, större hall i 
anslutning till den befintliga i Eke-
byhov skulle lösa problemen.

– Just nu är det lite av konstgjord 
andning här, det är ett pussel som 
blir allt svårare att lägga, berättar Jo-
nas Tydén, chefstränare i ETK. 

Intresset för tennis ökar ständigt. 
Varje vecka tränar cirka 220 juniorer, 
många av dem spelar flera gånger i 
veckan och tävlar. På senaste junior-
KM var det mer än 50 deltagare. 

ETK:s Sofia Tillström som bland 
annat vann DS 35 på veteran-SM 
och som nu är med i klubbens dam-
lag som gått upp i division 1, är be-
kymrad.

– Hur ska vi kunna behålla våra 
fantastiska tränare, hur ska alla ju-
niorer kunna vara kvar? Allt det 
fantastiska ideella engagemang som 
vi har idag från föräldrar, tränare 
och alla medlemmar kommer att 
försvinna om inte vi får en ny hall.

Utöver att det behövs flera banor, 
är även sidoutrymmena idag otill-
räckliga. Tränarnas kontor på knap-
pa 20 kvadratmeter, är idag också 
lunchrum, verkstad för att stränga 
rack, förråd och delvis uppehålls-
rum för de aktiva.

– Många av juniorerna tillbringar 
sina eftermiddagar här med att läsa 
läxor och umgås och förstås, att trä-
na. När de sitter på läktaren måste 

de vara tysta för att inte störa spelet, 
berättar Jonas Tydén.

– Jag förstår att det är en politiskt 
komplex situation, man ska ta hän-
syn till många frågor på en gång. 
Men ur klubbens perspektiv är det 
klart att det känns nesligt att inte få 
komma igång när vi lyckats att lösa 
vår finansiering Men vi kommer 
att kämpa på både med politiker 
och tjänstemän. Vi är ändå en ideell 
aktör som är beredda att investera 
ganska mycket pengar i en idrotts-
anläggning i kommunen. Det är ju 
verkligen en situation där alla tjänar 
på att vi får komma igång. Det gör 
att jag ändå har ett ganska gott hopp 
om att vi ska hitta en lösning, avslu-
tar Carl-Magnus Månsson.

Adam Reuterskiöld är också po-
sitivt inställd till att problemet ska 
lösas.

– Nu har vi den situationen att 
den nya bollhallen ska lokaliseras i 
samma område. Då gäller det att vi 
uppfyller bådas intentioner. Det är 
det vi ska lösa och jag ser framför 
mig att vi kommer att lösa det på ett 
alldeles utmärkt sätt. Men vi måste 
komma fram till hur det ska se ut. 
Då är det många aspekter som hur 
det ska se ut för att det ska smälta in 
i kulturlandskapet, samtidigt som 
det måste avvägas mot funktionali-
teten i hallen. Vi ska kunna göra det 
här tillsammans på ett bra sätt, men 
det kanske inte blir precis som det 
gamla bygglovet eftersom saker har 
skett emellan. Min förhoppning är 
naturligtvis att de ska kunna bygga 
hallen nu när de har fått fram peng-
ar. Men jag har inte svar på frågan i 
dagsläget, säger Adam Reuterskiöld. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ännu inget tenniscenter

PROJEKT NYA TENNISHALLEN

De två hallprojektsplanerna vid Ekebyhov krockar
EKEBYHOV | I maj i fjol såg det ljust ut för 
Ekerö tennisklubbs (ETK) planer på att bygga 
sitt tenniscenter. Finansieringen var tryggad, 
ett godkänt bygglov var det enda som sakna-
des. Nu grusas förhoppningarna då kommunen 
inte godkänner det upplägg klubben vill ha.

ETK:s hall i Ekebyhov idag. Med endast 
två banor och små gemensamhetsutrym-
men, har klubben svårt att bedriva verk-
samheten.  Foto: Ewa Linnros

Illustration över hur ETK tänker sig den nya hallen: Tillbyggnaden på den befintliga 
hallen innehåller tre nya banor. Med den befintliga hallens två blir det totalt fem 
banor. En av banorna ska vara av multisportkaraktär för en squashbana, som möjlig 
inkomstkälla. Nya delen ska också ha en servicedel för omklädning, klubbverksamhet, 
café och shop. Grusbanorna förskjutes.                                                    Illustration: Ekerö TK

ETK är trångbodda. Chefstränare Jonas 
Tydén i tränarnas kontor som idag också 
är lunchrum, verkstad för att stränga 
rack, förråd och delvis uppehållsrum för 
de aktiva.  Foto: Ewa Linnros

”Just nu är det lite 
av konstgjord andning 
här, det är ett pussel 
som blir allt svårare att 
lägga”

 ”... jag ser framför mig att vi kommer lösa detta på ett alldeles utmärkt sätt” ’’



 /kg 

 Fläskytterfi lé 
 Nybergs. 
Ursprung Danmark.          
  

 Kassler   Bröderna Carlsson. 
Ursprung Danmark.           Max 2 köp/hushåll.  

 /kg 

 Laxrygg   Fröja. Ursprung Norge.   180 g. 
  Sashimi kvalite.   Jfr pris 327:77/kg.    

  

    /st 

     /st

 Blodapelsiner i nät 
 ICA. Italien.   1 kg.   Klass 1.      
  

Skagenröra 
Vår egen .      Jfr pris 249:00/kg.   Vi rekommenderar

 /hg 
 Musslor  
 Ursprung Sverige.   Ca 1 kg.   Odlade. 
I nät.   Jfr pris 39:90/kg.    

  

 /st 

Priserna gäller för v 6 (3/2–9/2 2014)
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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. 
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MÄLARÖARNA | Kunga-
paret har varje år sedan 
1998 genomfört ett så 
kallat kommunbesök i 
någon av kommunerna i 
Stockholms län. I år är det 
Ekerö kommuns tur.

Den 3 september är det dags 
för kung Carl-Gustav och 
drottning Silvia att besöka sin 
egen hemkommun. En arbets-
grupp har nu börjat förbere-

delserna som innebär allt från 
programpunkter under da-
gen, lunchplanering och na-
turligtvis, säkerhetsåtgärder.

– Det är väldigt många in-
stanser som ska avgöra hur 
det kommer att bli. Ytterst 
är det länsstyrelsen för det är 
de som bjuder in. Landshöv-
dingen är så att säga värdin-
nan för dagen, berättar Johan 
Elfver, informationschef på 
kommunen.

Ekerö är den näst sista kom-
munen som kungaparet ska 
besöka, allra sist är det Stock-
holms stad när det gäller kom-
munbesök. Besöket innebär 
en heldag i kommunen. 

– Det finns några bitar som 
alltid är givna i ett kommun-
besök. Det ena är att det alltid 
startar i en kyrka, det får vi se 
vilken det blir. Det blir förstås 
lunch och sedan avslutas da-
gen med en avslutningshög-

tid. Kring den tänker vi oss en 
bred inbjudan till allmänhe-
ten. Men i nuläget befinner vi 
oss i en grovplanering. 

Precis som i tjänsteutlå-
tanden så är det kommun-
styrelsens arbetsutskott 
tillsammans med kommun-
fullmäktiges ordförande, 
som kommer att utgöra styr-
gruppen från kommunens 
sida. Sedan skickas förslag 
till länsstyrelsen, hovstaterna 

och Säpo. Därefter blir det en 
rekognosering.

– Det är mycket värdefullt. 
Det här blir ett minutschema. 
Här har vi med oss Säpo och 
hovstaterna som kan ge oss 
mycket viktig information 
och hjälp med upplägget, av-
slutar Johan Elfver.

Kungaparet skulle ha ge-
nomfört ett kommunbesök 
redan under 2013 men det be-
söket ställdes in på grund av 

allt för många aktiviteter med 
anledning av att konungen fi-
rade 40 år på tronen. 

Senast kungaparet gjorde 
ett officiellt besök i kommu-
nen tillsammans var 2008 
när Ekebyhovs slott fyllde 25 
år. MN följer naturligtvis upp 
programplaneringen inför 
besöket.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNBESÖK

Kungaparet besöker egna kommunen

 ”Kring den tänker vi oss en bred inbjudan till allmänheten”

Senast kungaparet gjorde ett officiellt besök i kommunen tillsammans var 2008 när 
Ekebyhovs slott fyllde 25 år.  I år är det dags igen. I bild: Kungaparet med kommunstyrelsens 
ordförande Peter Carpelan (M).  Foto: Ove Westerberg

Kommunfullmäktiges ordförande Inger Linge (M) vid sidan om kungen på promenad mot 
Ekebyhovs slott 2008. 

 Foto: Ove Westerberg

’’



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

Årets värmepump 2024.  
Klar för leverans.

Framtidssäkrad med Smartgrid.    
Med IVT PremiumLine HQ lanserar vi en hel rad förbättringar  
– och en revolution. Den är nämligen förberedd med Smartgrid.  
Det betyder att värmepumpen kan kopplas direkt mot elbörsen  
och själv anpassar så att den jobbar hårdast när elpriset är lägst.  
En smart funktion du kommer att uppskatta lika mycket om tio år.

*  Erbjudandet gäller t o m 28 mars 2014 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. I erbjudandet ingår 
IVT Anywhere fjärrstyrning samt rumsgivare och Samsung Galaxy Tab 3 8“. Gäller när du köper valfri vätska/- 
vattenvärmepump upp till 17 kW från IVT. IVT PremiumLine HQ kostar från 72 688 kr inkl. moms, exkl. installation. 

Surfplatta & 
fjärrstyr nings-
paket ingår.*

Värde ca 9 600 kr, inkl. moms.  
Läs mer på www.ivt.se

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

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. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Erbjudandet gäller under perioden 16/1 till 3/3 2014. 

*

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.

Vitvaror för minst

15 000 kr
på köpet!

-fler överraskningar i
din Marbodalbutik.

Välkommen!

*

Påverka supervalåret
– bli medlem!

2014 hålls fyra viktiga politiska val. 
Engagera dig i vår gemensamma utveckling 
från Ekerö till Europa. Du kan påverka både 
utgången i valen och politiken.
 
Bli aktiv, bli medlem!

www.moderaterna.net/ekero/
ekeromoderaterna@telia.com
Tel. 0939-100 30 00
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EKEBYHOV| Den 23 januari 
firade Ekebyhovs slott att 
de är först ut i kommunen 
att bli Kravcertifierade. Ett 
nytt avtal för matinköp gör 
det dock möjligt för andra 
verksamheter att följa 
efter.

Med ett dignande buffébord 
fyllt av Kravmärkt och eko-
logisk mat, firade Ekebyhovs 
slott certifieringen som ga-
ranterar att minst 25 procent 
av maten som serveras är 
Kravmärkt och att ett tydligt 
miljötänkande genomsyrar 
hela verksamheten.

– Vi vill genom det här visa 
att vi är seriösa i det vi gör och 
att vi vill bidra till att männis-
kor får ett gott liv genom att 
erbjuda bra och giftfri mat, 
berättar Agneta Asp, enhets-
chef på slottet.

Genom en hård gransk-
ning av bland annat råvaror, 
återvinningsrutiner och att 

matinköpen inte är större än 
vad som går åt, har det obe-
roende certifieringsbolaget 
konstaterat att Ekebyhovs 
slott följer det stränga regel-
verket. Grundlig utbildning 
av personalen när det gäller 
mat och miljö är ytterligare 
en faktor som har bedömts.

– Ekebyhovs slott är ett fö-
redöme och en föregångare 
och de hjälper till att sätta 
guldkant på allas vår tillvaro, 
sa kommunchef Lars Hort-
lund i samband med firandet 
av certifieringen.

Staffan Carlberg, kund-
ansvarig på Kravorganisa-
tionen, förklarade hur det är 
möjligt att nå ytterligare ni-
våer i certifieringen.

– Den första nivån innebär 
att man har 25 procent krav-
certifierade matvaror, nivå 
två innebär 50 procent och 
ska man uppnå nivå tre måste 
man ha minst 90 procent, sa 
han.

Han berättade dessutom att 
det i nuläget är 800 restau-
ranger som är Kravcertifie-
rade i Sverige.

I samma veva som Ekeby-
hovs slott fick sin Kravcer-
tifiering blev också det nya 
upphandlingsavtal för mat-
inköp klart. Tidigare har det 
varit svårt att köpa ekologiska 
varor i någon större utsträck-
ning, då avtalet inte tillåtit 
det. Slottets arbete för att 
kunna certifieras har därför 
varit med och lagt grund för 
miljövänligare mathållning 
inom kommunen.

– Vi har haft mer fokus på 
miljö och djurskydd den här 
gången och det nya avtalet 
ger verksamheterna större 
möjligheter att köpa in eko-
logiska matvaror, berättar 
Therese Klaar, upphand-
lingschef på kommunen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Slottsmaten kravcertifierad

MÄLARÖARNA | Tusentals 
pilfinkar, koltrastar och talg-
oxar räknade mälaröborna 
in under den årliga vinter-
fågelräkningen sista helgen 
i januari. Gulsparvarna har 
dock minskat ytterligare i 
antal.

100 rapportörer hade fått sina 
bidrag inlagda till Sveriges 
ornitologiska förening den 4 
januari och då hade ändå inte 
alla som kommit in med post 
inte lagts in ännu. Vid 2013 
års räkning kom 93 rapporter 
in och uppgången följer den 
allmänna trenden där fågel-
intresset ökar bland svensk-
arna.

– En anledning till detta är 
att media uppmärksammar 
fåglar och fågelskådning mer 
och mer, berättar Gigi Sahl-
strand, Mälaröarnas ornitolo-
giska förening (MOF).

Själv fick hon både tillfälle 
att berätta om fågelskådning i 
direktsändning i TV 4:s mor-
gonsoffa och blev intervjuad 
i nyheterna vid fågelmat-
ningen vid Svartsjö slott, där 
MOF hade bemanning under 
fågelräkningen.

Mälaröbornas rapporter 
stämmer förhållandevis väl 
överens med den rangord-
ning över småfåglar som gäl-
ler hela landet. Undantaget 
är gulsparven som hamnar 
mycket lägre i Ekerö kom-
mun än i övriga landet.

– Det beror förmodligen 
på den ständiga minskningen 
av de fåglar som trivs med att 
häcka i jordbrukslandskap 
och här ute har vi ju mycket 
av det. De har det oerhört 
tufft i Sverige på grund av hur 
jordbruket förändras med 
höstsådd, tidigare skördar 
och mer besprutning bland 
annat, säger Gigi Sahlstrand.

Hon nämner att det idag 
finns möjlighet att köpa så 
kallade ”lärkrutor” som inne-

bär att man lämnar rutor med 
obrukad mark i åkrarna för att 
ge de utsatta fågelarterna en 
chans att återhämta sig.

Något som gör Gigi Sahl-
strand väldigt nyfiken med 
fågelräkningen är det enda 
exemplar av gråspett som 
rapporterats in i kommunen.

– Jag vet att det har funnits 
en sedan tidigare som för-
modligen dog av ålder, men 
annars är de oerhört ovan-
liga i de här trakterna. Om 
det verkligen är en gråspett 
skulle det vara jättekul att få 
veta var den setts och om det 
finns fler.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

NYSTARTAT

BAGERI | Peter Erlinghult och Mickael 
Nogander har båda många år i branschen och 
driver sedan ett par veckor Bageri Ekerö i 
Ekerö centrum.

– Vi har blivit extremt väl mottagna och 
hade inte vågat hoppas på en sådan här riv-

start. Det är egentligen inga märkvärdigheter 
vi gör. Vi bakar allt på plats med bra råvaror, 
egna surdegar och riktigt smör, berättar Peter 
Erlinghult.

Förutom försäljning av eget bröd och bak-
verk finns det en serveringsdel där man kan 
både fika och äta en lätt lunch.

Nytt hembageri i Ekerö centrum
NYSTARTAT

OUTLET | Grossistföretaget Daiber som se-
dan länge har haft sitt kontor och provlager 
i Hanmora på Adelsö har sedan en kort tid 
tillbaka utökat sin verksamhet med en butik 
i samma byggnad. 

Nu kan vem som helst komma förbi och 

handla  alla deras varor direkt, till outletpri-
ser.

– Vi säljer kläder, väskor, paraplyer, huvud-
bonader, leksaker och en hel del annat, berät-
tar Madelen Schillander, som äger företaget 
tillsammans med sin man Calle.

Adelsö har fått sin egen outlet

UTMÄRKELSE

Allt bröd bakas på plats i Bageri Ekerö med bra råvaror och egen surdeg.                            Foto: Privat Daibers outletbutik på Adelsö säljer allt från fritidskläder till leksaker.                                                       Foto: Privat

TV4:s nyhetsteam var på plats vid 
Svartsjö slott för att följa vinterfå-
gelräkningen.

 Foto: Gigi Sahlstrand

”Den första nivån 
innebär att man 
har 25 procent 
kravcertifierade 
matvaror”

Allt fler rapporterar fåglar 
vid den årliga räkningen

Diplomet visar att Ekebyhovs 
slott är godkända av certifierings-
organet. 

 Foto: Lo Bäcklinder

Minst tjugofem procent kravmärkta råvaror innehåller maten som serveras av Ekebyhovs slott. Dessutom genomsyras hela verksamheten av ett 
miljötänkande.                          Foto: Lo Bäcklinder

TOPP FEM 
PÅ MÄLAR ÖARNA

>> Pilfink – 652 stycken

>> Talgoxe – 540 stycken

>> Koltrast – 512 stycken

>> Blåmes – 438 stycken

>> Gråsparv – 310 stycken



ÖPPETTIDER: Vardagar  10 - 18.30. Lördag  10 - 15

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

Ekerö 
tobak

Tappström

Ekerö  Kemtvätt
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Ekerö Blomman

0 - 18.30. Lördag  10 - 15

8 - 22. www.ekerocentrum.se

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

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

Överraska någon du tycker om med en Alla hjärtans dag-present!

Kom in till butikerna i Ekerö centrum och få ditt råd och tips om 

bästa Alla hjärtans dag-presenten.

KOm ihåg
14/2!

Fredagen den 14 februari

AL� HJÄRTANS DAG 

Ekerö Centrum

Thai Wok 
& Sushi  –



Ett reklamblad dimper 
ner i brevlådan och ger 
kraftiga flashbacks… 
Var har de här teckning-
arna setts förut? Nyfi-

kenhet är väckt och efter mycket 
grubblande leder tankarna tillbaka 
till åttiotalets mitt. Dels var det 
skämtteckningar som dök upp 
både här och där, bilder i Expres-
sens TV-tidning, skämtteckningar 
i 91:an och Lilla Fridolf, dels ett 
välillustrerat och digert utbild-
ningsmaterial i den då halvstatliga 
Väktarskolan. Nyfikenheten tar 
överhand och ger inspiration till 
att ta reda på vad den fingerfärdige 
och humoristiske tecknaren Björn 
Bekåson gör idag.

Svaret finns i en ateljé på Munsö. 
Det gula lilla huset som hänger 
ihop med det lite större boningshu-
set byggde han med egen handkraft 
när han sökte sig ut till naturen från 
centrala Stockholms, när hustrun 
dog för drygt tio år sedan. 

– Det var viktigt för mig att det 

var ett fritt men skyddat läge på 
huset och att det fanns plats för 
min ärvda säng med sängbord i 
sovrummet. Passar inte min säng 
in, då flyttar jag inte, konstaterar 
han.

Här ger 73-årige Björn liv åt alla 
sina idéer som sprudlar lika friskt 
idag som för nära femtio år sedan då 
han sålde sin första skämtteckning 
för 75 kronor.

– Du kan väcka mig mitt i nat-
ten och jag sätter mig upp och gör 
en teckning direkt, berättar Björn 
skrattande som inledning till ett 
samtal som aldrig vill ta slut och 
spänner över ett helt liv.

För teckningarna är bara toppen 
på ett isberg som döljer 46 års ar-
bete som polis i Stockholms city, 
tusentals skämtteckningar och il-
lustrationer och ett stort antal ma-
ratonlopp. Plus ett aldrig sinanden 
lager av anekdoter och tankar kring 
än det ena och än det andra.

– Trots alla år som polis har jag 

aldrig använt batongen. Sabeln som 
vi hade fram till mitten av sextiota-
let, hade jag dock framme en gång 
när det var ett gäng som hade be-
stämt sig för att de skulle slå mig 
och kollegorna.

Många av hans berättelser hand-
lar om en svunnen tid, men som 
ändå lever kvar hos många som kan 
sin historia. Som striden om al-
marna i Kungsträdgården 1971, där 
Björn var en av de poliser som fick 
ha närkontakt med aktivisterna.

– En gång åkte jag och kollegorna 
på ett inbrottslarm och träffade där 
på ett gäng raggare som skulle stjäla 
ett antal motorsågar som de skulle 
använda för, som de tyckte, hjälpa 
oss att såga ner almarna.

Livet har varit fullt av aktivitet 
och han berättar att hans barn san-
nolikt aldrig har sett honom sitta i 
en soffa, vilket det både är för och 
nackdelar med.

– Hade jag varit mer av en soffsit-
tare, då hade kanske Palmemordet 
utvecklat sig annorlunda. Jag bodde 
på Svevägen när det inträffade och 
hade jag suttit i min soffa som var 
placerad så att jag såg rakt ner mot 

mordplatsen, så hade jag kanske 
sett mördaren.

Vem vet, kanske hade det blivit 
ett annat utfall på en av Sveriges 
största rättsgåtor om Björn hade 
gillat att sitta i soffan. Men för den 
som träffat honom är det utfallet 
inget alternativ då det är uppenbart 
att han är i ständig rörelse, såväl in-
tellektuellt som fysiskt.

Motorcykeln är en reskompis som 
Björn har tillbringat många somrar 
med och tillryggalägger ett hundra-
tal mil på varje sommar.

– Jag brukar hälsa på gamla kol-
legor eller släktingar runt om i Sve-
rige. Har jag ingenstans att sova en 
natt så har jag med mig en häng-
matta som jag hänger upp i skogen 
och sover där. Varför ska man pröj-
sa för ett tråkigt hotellrum, undrar 
han.

Det resonemanget går igen i 
mycket av det han gjort och gör. 
Varför välja ett tråkigt, enkelt alter-
nativ, när det finns naturnära och 
mer spektakulära sätt? På den tiden 
då han jobbade på polishuset på 
Kungsholmen, drog han sig inte för 
att ta cykeln de fem milen mellan 
jobbet och hemmet. Han tränar hårt 
med crosstrainer eller roddmaskin 
tre eller fyra gånger i veckan och 
vinterbadar en gång i veckan. För att 
inte tala om alla de dopp han hinner 
med på en sommar vid badplatsen 
strax nedanför där han bor.

Fortfarande är tecknandet en av 
de sysselsättningar som fyller en 

stor del av hans dagar. Han tecknar 
på uppdrag, gärna jubileumsbilder, 
där huvudpersonen blir omgiven av 
allehanda personliga symboler och 
axplock ur sitt liv. Aldrig elakt, utan 
Björn försöker alltid lyfta fram det 
positiva hos varje person.

– Om jag inte får teckna får jag 
näst intill abstinens, förklarar han 
och visar upp pärm efter pärm med 
färdigillustrerade, opublicerade se-
riestrippar och säger förklarande:

– Marknadsföring har aldrig varit 
min starka sida.

Men hans namn är välkänt och 
uppdragen duggar fortfarande in. 
Många är de poliser som har blivit 
avporträtterade och de befinner sig 
i gott sällskap av bland annat en an-
nan mälaröbo – kungen.

– Jag ritade av honom till både 
hans 40-, 50- och 60-årsdagar. För-
sta två gångerna var det på uppdrag 
av hans livvakter och andra poliser, 
men den sista gången var det på 
eget initiativ.

Pennan får jobba så det glöder. 
Tryter idéerna har han en liten 
pärm fylld med lösryckta ord som 
kan ge associationer och uppslag 
till en teckning. Och räcker inte det 
så lyfter han blicken från skrivbor-
det, tittar ut över ängarna och sko-
gen och låter sig inspireras av den 
plats han noga valt ut att leva på.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

En hand som skapar märkvärdiga teckning-
ar, en kropp som både sprungit maror och 
badat i otaliga isvakar samt ett arbete som 
polis i nära femtio år, hos Björn Bekåson är 
det inget som ”sitter fast”. Med en stadig 
bas på Munsö kan han låta sin fantasi bära 
honom hur långt som helst.

BJÖRN BEKÅSON  TECKNARE

Familj Tre barn och fem barnbarn.
Intressen Motion, teckning och min motorcykel.
Bäst med Mälaröarna Lugnet och naturen.
Favoritplats på Mälaröarna Näckenborgsbadet.

När Björn avporträtterar sig själv är det med pennan i hand, vilket den oftast är  med 
tanke på att han givit upphov till tusentals skämtteckningar.             Teckningar: Björn Bekåson
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Pennan jobbar så den glöder

”Du kan väcka mig 
mitt i natten och jag 
sätter mig upp och 
gör en teckning direkt”



JUNGFRUSUND 
Jungfrusunds Skärgårdsstad är en marin mötes- och handelsplats i modern anda. Läget 
på Ekerö låter det vackra skärgårdslivet möta den kräsna huvudstadens utbud. Här kan 
du äta, handla, träna och ha roligt – alltid med vatten och natur nära inpå. Välkommen!

skärgårdsstad

Välkommen till

JUNGFRUSUND skärgårdsstad

Vi hjälper dig om du har ont, 
eller kom och få goda råd om  

hur du förebygger besvär. 

Varmt välkommen!
Louise Frida Caroline Sara

08-560 310 11

Boka online: www.salongnarlunda.se
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MISSA INTE by leia d. Fashion Evening Spring 2014
 den 30 mars. För med info och biljetter: 

www.byleiad.se     Varmt välkomna!

Koncentrera dig på dina affärer...
Med kompetens och nytänkande 

skall ADMIT erbjuda en 
fullständig ekonomifunktion 

för små och medelstora företag 
utan behov av en egen 

ekonomiavdelning.

Konstgalleri    Hantverk
Öppnar igen 6 mars

Ekerös bredaste utbud  
                                            

Varmt välkommen!
Katarina Widoff 

med team



De första åren hade 
klubben ett 40-tal 
medlemmar som 
tränade, men 
sakta ökade 

medlemsantalet. 
– 1993 bytte klubben inrikt-

ning till goshindo för vuxna och 
judo för barnen, berättar Matthias 
Johnson som är instruktör i judo i 
klubben. 

Eftersom klubben nu hade flera 
discipliner, bytte man sitt namn 
till Ekerö budoklubb. 

I och med detta ökade intres-
set för klubben och fler olika trä-
ningsgrupper fick införas för att 
kunna ta emot det ökade antalet 
medlemmar som började närma 
sig ett hundratal. Numera tränar 
barn från 4 år, ungdomar och vux-
na i olika grupper. 

Med tiden tillkom det även 
thaiboxning och kick n’ box. 

– Det ledde till att än fler med-
lemmar hittade till klubben och 
som mest har vi haft kring ett-
hundrafemtio tränande medlem-
mar per termin, berättar Matthias.

Genom åren har klubbens in-
struktörskår genomgått en rad 
olika utbildningar, allt för att 
kunna tillmötesgå medlemmarna 
på ett så bra sätt som möjligt. Tan-
ken är att en del instruktörer ska 
lära sig teckenspråk så att klubben 
i framtiden även kan ta emot per-
soner med hörselnedsättningar. 

– Ibland har det hänt att för-
äldrarna talat om för oss att deras 
barn har någon form av diagnos, 
vilket vi inte alltid har märkt på 
barnet då det varit på judomattan. 
Det råder en tydlig struktur på 
mattan vilket gör att de som har 
någon form av diagnos smälter väl 
in i träningen, berättar Matthias 
och fortsätter:

– Judo är en individuell idrott 

vilket gör att barn och ungdomar 
som inte platsar i ett lag kan träna 
och utvecklas i sin egen takt, ef-
tersom de aldrig behöver bevisa 
något för någon för att få vara med. 

Under några år hade Ekerö 
budoklubb även en del tävlings-
verksamhet. Många av klubbens 
medlemmar åkte iväg på olika täv-
lingar och vid nästan varje tävling 
fick några av dem med sig medal-
jer i olika valörer hem. 

– Det var en hektisk men väldigt 
rolig tid då vi åkte runt till olika 
tävlingar i landet och deltog. Den 
goda stämningen i tävlingstrup-
pen började efter ett tag sprida sig 
till andra klubbar som deltog på 
tävlingarna och till slut mottogs 
Ekerö budoklubbs tävlande på ett 
väldigt trevligt sätt av de andra 
klubbarna då vi anlände till täv-
lingsarenorna, säger Matthias. 

Klubben har fått fram två myck-
et framstående tävlanden, Linda 
Åhré och Olle Sundström som 
efter att de bytte till andra klub-
bar, rankats bland de bättre i sina 
viktklasser i både svensk som in-
ternationell judo. 

Klubben har också haft en 
mängd olika träningsläger både 
för barn och vuxna, där många 
storheter inom såväl svensk judo 
som andra kampsporter har varit 
gästinstruktörer.

Eftersom en del från Färingsö 
tränade i klubben och de tyckte att 
avståndet till Sundbyskolan, vid 
Nyckelby var väldigt långt, starta-
de klubben upp en träningsgrupp 
i Färentunaskolans gymnastiksal i 
januari 2008 av Dagny Dragstedt. 

Vid årsmötet i april 2013, genom-
gick Ekerö budoklubb en klubb-
delning där goshindon,  thaibox-
ningen och kick n’  boxen lämnade 
klubbens verksamhet och flyttade 
över till Ekerö kampsport. Ekerö 

budoklubb behöll judon. 
Vid klubbdelningen hade Ekerö 

budoklubb sammanlagt, ett 120-
tal medlemmar varav ett 80-tal 
tränade judo. 

Inför sommaruppehållet 2013 
höll klubben sitt första bältes-
läger, i Sundbyskolans gymnas-
tiksal, vilket blev ett lyckat läger. 
45 medlemmar var anmälda till 
det lägret men 47 dök upp. Efter 
klubbdelningen har medlemsan-
talet också ökat stadigt. 

– Höstterminen 2013 ökade 
tillströmningen av nya medlem-
mar och stämningen ökade likaså. 
Inför juluppehållet hade klubben 
165 betalande medlemmar och till 
den terminens bältesläger kom 62 
deltagare, vilket vida översteg sty-
relsens förväntningar. 

– Allt som allt graderade sig  79 
av klubbens medlemmar till en ny 
judograd höstterminen 2013, be-
rättar Matthias.

2014 fyller klubben 25 år som 
verksamhet på Mälaröarna och 
det uppmärksammar klubben på 
flera olika sätt, bland annat med 
ett kommande jubileumsläger i 
slutet av april. Dessutom kommer 
klubben starta upp en ”sommar-
judoskola”, likt fotbollsskolan, 
som kommer vara öppen för alla 
som vill komma dit och träna judo 
under några dagar. 

Klubben har försökt få till en 
egen träningslokal vid flera tillfäl-
len.

– Så som det är nu måste man 
lägga ut mattorna inför varje trä-
ning och sedan ta bort dem igen 
efter, vilket sliter onödigt mycket 
på mattorna och stjäl onödig trä-
ningstid. Om klubben skulle få 
tillgång till en lite mer centralt be-
lägen, egen lokal där mattorna kan 
ligga permanent utlagda, skulle 
vi kunna utöka antalet tränings-
grupper rejält. Det skulle gagna 
medlemmarna på ett positivt sätt, 
men det är tyvärr väldigt svårt att 
hitta en fungerande lokal i den här 
kommunen, säger Matthias och 
avslutar:  

– Hur som helst så kommer 
2014 att bli ett mycket spännande 
år för Ekerö budoklubbs medlem-
mar och styrelse.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

I januari 1989 startade Lennart Collan 
och Thomas Lund Ekerö ju-jutsuklubb 
i Sundbyskolans gymnastiksal vid 
Nyckelby. Inriktningen var då enbart 
ju-jutsu. Med åren blev klubben ”Ekerö 
budoklubb” då fler inriktningar kom in.
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Ju-jutsu: en form av självför-
svarsträning där det ingår judo, 
karate och aikido. Man tränar 
försvar mot förbestämda 
attacker som är mer eller mindre 
”realistiska”. 
Judo: En form av brottning utan 
slag eller sparkar, där man ska 
få ner sin träningskompis på 
mattan genom olika slags kast 
eller svep och därefter avsluta i 
någon form av kontrollgrepp eller 
fasthållning.
Goshindo: En form av självför-
svarsträning där man tagit en del 
från boxningen, brottningen, ju-
don och thaiboxningen och ”vävt 
ihop” det till en kampsport.
Thaiboxning: Man använder sig 
av slag, sparkar och knän med 
kampmoment i.
Kick n’ box: En aerobic-inspire-
rad form av träning med slag- och 
sparkkombinationer, utan kamp-
moment, mot boxningshandskar 
och sparkkuddar till musik.

IAIDO-läger.          Foto:  Matthias Johnsson

Matthias Johnsson erhåller judogra-
den 1 DAN, svart bälte.

Foto:  Robin Hellstrand

”Om klubben skulle få 
tillgång till en lite mer 
centralt belägen, egen 
lokal.... skulle vi kunna 
utöka antalet 
träningsgrupper rejält”

FAKTA 
KAMPSPORTER

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

Enskilda 
avloppsarbeten

Vi utför professionella 
arbeten med mångårig
erfarenhet av vatten- 

och avloppsinstallationer

LAGGARSVIKS
ENTREPRENAD & BYGG AB

Svartsjö 0706-65 86 40

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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Kampsports-
uppvisning 

Erskinesalen 
2010. 

 
Foto:  Privat

Samling före träning på bälteslägret 2013.  Foto: Jörgen Granqvist

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
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SVARTSJÖ / KÄRRHÖKSVÄGEN 8

190 KVM SJÖNÄRA BYGGÅR -05
Accepterat pris: 3 995 000 kr / Tomtarea: 1630 
kvm / 4-6 rum. Charmigt sjönära och gediget 
Trivselhus med bergvärme. Genomgående massiva 
mtrl. Bastu, 27 kvm spa-rum. 35 kvm gästhus med 
kök wc och dusch. Nära bad och båtplats.

STENHAMRA / RAMUNDS BACKE 1�B

GEDIGET. TOTALT 213 KVM!
Accepterat pris: 2 990 000 kr / Tomtarea: 959 
kvm / 6 rum, varav 4 sovrum. Souterränghus i 2 
plan med härliga utrymmen, bastu och balkong. 
Lugnt soligt högt västerläge med närhet till skolor, 
busshållplats, strövområden, löparslinga och aff är. 

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

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

Johan Siönäs



EKEBYHOV | Under tre 
helger i februari ställer 
konstnärerna Göran Rydén 
och Arne Fredriksson ut på 
Ekebyhovs slott.

Göran Rydén har en lång 
konstutbildning bakom om 
sig på Konstfack, Gälesborgs 
konstskola och  Konsthög-
skolan. Han målar i olja.

– Det är ganska stilleben-
liknande målningar, men 
det är inte så att jag målar av 
saker. Det är mer former som 
jag leker fram. Jag arbetar 
mycket med teman. Bland 
annat höll jag på med sto-
lar i fem år, tills de på något 
vis försvann ut, och sedan 
trädde det in något nytt på 
scenen. Det blir som en slags 
scenbild som jag jobbar med, 
nästan scenografiskt, säger 
Göran Rydén.

Även om han inte är 
skulptör, har han även gjort 
skulpturer. Han såg ett 
släktskap med skulptur och 
med hans målningar. Därför 

prövade han på att skulpte-
ra. Under en period målade 
han en hel del landskap med 
motiv från trakterna kring 
sommarhuset i Östergöt-
land.

– De kallar mig för ”slymå-
laren”. Det var vackra ängar 
och hagar, men nu håller det 
på att växa igen allt det där. 
Men jag gjorde en liten kul-
turgärning och målade av det 
innan det försvann.

På utställningen visar Gö-
ran Rydén oljor och kanske 
även några skulpturer.

– Skulpturerna är där mer 
för att visa vad jag har utgått 
från, avslutar Göran Rydén.

 
Tillsammans med honom 
ställer Arne Fredriksson ut. 
Även han har flerårig konst-
utbildning bakom sig på Gä-
lesborg och Konsthögskolan. 
Han har även undervisat i 
många år på flera konstsko-
lor och haft akvarellkurser på 
somrarna. Arne Fredriksson 
ställer främst ut akvareller 

på Ekebyhovs slott, även om 
han också arbetar i olja och 
kol.

Arne Fredriksson är från 
Bergslagen och han inspire-
ras av landskapets ljus och 
mörker. Hans akvareller har 
också en mörkare ton än vad 
man vanligtvis brukar se i ak-
vareller, de känns nästan som 
oljemålningar.

– När man är född i Bergsla-
gen, då blir det lite tyngd. Det 
är en inbillning att man måste 
vara ljus hela tiden, fram-
förallt i akvarell, säger Arne 
Fredriksson.

Hans akvareller får i och 
med sin mörkare ton ett stort 
djup.

–  Jag gör tvärtom och visar 
att man kan vara mustig i en 
akvarell. Det ljusa, vattniga 
är inte min stil alls. Akva-

rell är spännande eftersom 
man aldrig vet vad som hän-
der, förklarar Arne Fredriks-
son. 

Utställningen börjar den 8 
februari.  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se  

Oljor, skulpturer och akvareller

UTSTÄLLNING

En utställning med bredd i Ekebyhovs slottsgalleri i februari

”Akvarell är 
spännande eftersom 
man aldrig vet
vad som händer”

Akvarell av Arne Fredriksson
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STENHAMRA | Sten-
hamrabon Jimmy Sjöblom 
har kommit ut med novell-
samlingen ”Katastrofer”. 
Det är hans första bok och 
han har redan en till på 
gång.

Jimmy Sjöblom är ett prakt-
exempel på mångsysslare. 
Han har arbetat som miljö- 
och marknadsansvarig på 
Sånga-Säby kurs och konfe-
rens. Här blev han världsmäs-
tare i miljö inom hotell- och 
restaurang 1998. Därefter till-
bringade Jimmy tolv år som 
rådgivare, projektledare och 
utbildare på ”Det naturliga 
steget”, en forskningsstif-
telse vars vision är ett hållbart 
samhälle. Därefter blev han 
sin egen och startade ett dyk-
företag. Affärsidén med hans 
dykarföretag är att säkerställa 
kvaliteten för tekniska in-
stallationer och miljö under 
ytan. Vid sidan om detta 
sjunger han en hel del och 
var en av deltagarna i Team 
Bagge i Körslaget 2012. Men, 
det stannar inte där. Nu har 
han alltså kommit ut med no-
vellsamlingen ”Katastrofer”.

– Novellerna skrevs under 
åren 1990 till 2003. Vissa 
noveller skrevs länkade till 
andra och vissa skrevs helt se-
parat från alla andra, men när 
jag kände att det var publice-
ringsdags, blev det verkligen 
en enda bok, berättar Jimmy 
Sjöblom.

Vad vill du förmedla med 
din bok?

– Jag ville utforska de yttre 
gränserna för konsekvenser, 
tror jag. Vad kan den yttersta 
konsekvensen bli av våra val? 
Jag inser ju nu på lite äldre 
dagar att det jag utforskade 
då novellerna skrevs, var de 
olika saker som min bristan-
de impulskontroll skulle ha 
kunnat leda till.

Vad inspirerar dig när du 
skriver?

– Verkligheten. Det finns 
ingenting så bisarrt som 
verkligheten om man bara 
vågar ställa sig frågan ”what 
if...?”. Riktiga människor och 
vardagssituationer innehåller 
enorm potential till bra berät-
telser som inte alls är orealis-
tiska, de ligger bara lite paral-
lellt med hur verkligheten 
gudskelov brukar utspela sig. 

Den som tvivlar på det kan 
fortsätta leva i övertygelsen 
att i Sverige kan en statsmi-
nister promenera hem från 
bion en vanlig sen fredags-
kväll. 

Du har redan en ny bok på 
gång, Vad kan du berätta om 
den?

– Den heter ”Vinternatt 
och fiskafänge” och är släkt 
med ”Katastrofer”, antar jag. 
Halvsyskon, liksom. Även 
detta är en novellsamling 
fast avsevärt kortare. Den har 
ett helt annat tempo och en 
helt annan berättarton. Jag 
tycker att ”Vinternatt och 
fiskafänge” är mycket mer 
lågmäld, mer reflekterande, 
mer inåtsökande än ”Kata-
strofer”. Här möter vi män-

niskor som faktiskt tänker, 
känner och värderar sina si-
tuationer, som i sig också är 
mycket mindre dramatiska. 
Det roliga greppet med upp-
följaren är att den bara pu-
bliceras som PDF – det blir 
ingen trycksak. Jag vill leka 
lite över hela spannet läsning 
och inte binda fast mig vid ett 
enskilt format för hur man lä-
ser. Vi får se hur det tas emot, 
men av förhandsbeställning-
arna att döma så verkar det 
vara en god idé, säger Jimmy 
Sjöblom.

Men, det är antagligen 
inte allt... Jimmy lägger till 
att detta egentligen är ”upp-
värmningen” för det han 
själv känner är hans ”stora 
publicering”.

–  Den ligger framåt vår-
kanten till, om jag bara vågar. 
Det är en jättejobbig, men 
mycket viktig sannhistoria 
om att växa upp i betong-
förorterna och vad som kan 
hända när man leker med 
sniffning, avslutar Jimmy 
Sjöblom.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se  

Debutant inspirerad 
av vardagssituationer

UTGIVNING

”Det finns ingen-
ting så bisarrt som 
verkligheten om man 
bara vågar ställa sig 
frågan ”what if...?””
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 Foto:  Eva Linnros

Jimmy Sjöblom 
har nyligen 
kommit ut med 
novellsamlingen 
”Katastrofer”. 
Uppföljaren 
”Vinternatt och 
fiskafänge”  är 
snart färdig för 
publicering som 
pdf för att testa 
ett nytt format 
för läsning.
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TILLÄGGSISOLERA din vind med ICELLS 
miljövänliga och effektiva cellulosaisolering

Under  februari 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!

KOMMUNEN | När årets 
version av ”Galan” går av 
stapeln den 17 februari 
samlas återigen kommu-
nens föreningar, eldsjälar 
och kända personer på 
scenen i Erskinesalen för 
att fira och dela ut utmär-
kelser. En lång radda pris-
tagare och stipendiater 
kommer då att få en väl-
förtjänt stund i rampljuset 
och sola sig i stjärnglans.

– Det här är ju en fören-
ingsgala och det är kom-
munens föreningar som ska 
stå i centrum i första hand. 
Det är de som bär upp kul-
tur- och fritidslivet på Mä-
laröarna och förtjänar att 
lyftas lite extra. Sedan vill 
vi naturligtvis omge det 
hela med lite stjärnglans, 
förklarar Gunilla Lindberg 
(FP), kulturnämndens ord-
förande.

Hon berättar om hur stor 
uppskattning förra årets 
gala fick från olika håll och 
att formen som då etablera-
des fungerade så väl att man 
idag bara fyller ramen med 
nytt innehåll, nya artist-
namn, scenframträdande 
och pristagare.

– Vi vill visa bredden på 
alla föreningar som finns i 
kommunen och i år har vi 
så vitt skilda akter som ung-
domar från ”Helt barockt” 
som spelar och sjunger, 
iklädda tidstypiska kläder 
och ett gäng med mälarö-
boende cheerleaders från 
Brommagymnasterna, be-
rättar Sivert Åkerljung 
(KD). 

Han är den som ansvarar 
för årets galaprogram och 
är även kapellmästare i Ga-
laorkestern som står för 

musiken och även består av 
lärare och elever från Kul-
turskolan.

Ett tiotal stipendiater och 
pristagare kommer också 
att få kliva upp på scen och 
ta emot sina utmärkelser. 
Såväl kulturstipendier för 
både ungdomar och vuxna, 
idrottsstipendier och priser 
inom både kulturområdet 
och idrottsvärlden kom-
mer att delas ut. Med start 
förra året delas även priset 
för ”Årets eldsjäl” ut till 
någon av årets tre nomine-
rade: Dag Wigle och Gösta 
Norrgård, Friluftsfräm-
jandet, Anna-Karin Arell, 
Ekerö konståkningsklubb 
och Magnus Wahlquist, Skå 
IK:s hockeysektion. Förra 
året gick priset till Paul Fo-
rell, Sjöräddningen.

En lång rad kända namn 
kommer också att delta på 
olika sätt i Galan, både som 
prisutdelare och med egna 
framförande. Niklas Lind-
blad som presenterade förr 
a årets gala, är även i år kon-
ferencier och såväl Suzanne 
Reuter, Rickard Sjöberg, 
sångduon Thyra som Sonja 
Aldén kommer kliva upp på 
scenen. Alla är de fast bo-
ende eller har stark anknyt-
ning till kommunen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Extra stjärnglans på Galan 
med eldsjälar och kändisar

GALAN

”Vi vill visa 
bredden på alla 
föreningar som 
finns i kommunen”

Nominerade till årets Eldsjälspris är: Magnus Wahlquist, Skå IK:s hock-
eysektion (ovan t.v.) Anna-Karin Arell, Ekerö konståkningsklubb (ovan 
t.h.) samt Gösta Norrgård och Dag Wigle, Friluftsfrämjandet (nedan).

 Foto: Ekerö kommun och privat

EKERÖ | Lördagen den 
8 februari kliver Jenny 
Molund från Ekerö upp på 
scen Scandic Infra City för 
att delta i Väsby melodi-
festival för funktionshin-
drade inför en publik på 
nära 1 200 personer.  Ett 
par dagar före tävlingen 
börjar hon känna av premi-
ärnerverna en aning.

Tillsammans med de övriga 
tretton bidragen från lika 
många kommuner i norrort 
och Degerfors som lite out-
sider, ska Jenny framföra 
sitt bidrag ”When words 
collide”, av Sara Larsson. 

– Jag börjar bli lite ner-
vös, men det ska bli jätte-
roligt. Jag har tränat på plats 
en gång med bandet och de 
andra deltagarna och det 
kändes bra, berättar Jenny 
Molund.

Annika Löfgren, fritidsas-
sistent inom kommunens 
omsorgverksamhet som 
ligger bakom medverkan i 
tävlingen, har följt Jenny 
och hennes förberedelser 
och är säker på att hon kom-
mer att göra bra ifrån sig.

– Jenny är fantastiskt 
duktig, har en fin röst och 
är jättefokuserad på det hon 
ska göra. Jag är säker på att 

det kommer att gå bra och 
hon har goda chanser att 
vinna, konstaterar hon.

Uttagningen ägde rum 
i höstas på Ekerö och i ju-
ryn satt bland annat Stefan 
Sundström.

I Upplands Väsby kommer 
Tommy Fagerström och 
Fredrik Bergling att pre-
sentera programmet. Den 
förstnämnde har varit kon-
ferencier under alla de fyra 
tidigare tävlingarna och den 
andre är bland annat känd 
från flera populära barnpro-
gram. Deltagarna framför 
sina låtar till ackompanje-
mang av kapellmästare P-O 
Stålknapp och hans band. 
Alla deltagare kommer ock-
så att framföra två gemen-
samma bidrag.

– Det är andra året omsor-
gen i Ekerö kommun deltar 
och det har blivit en popu-
lär händelse i verksamhe-
ten som sträcker sig över 
hela året med förberedel-
ser, sång- och scenträning, 
uttagning och så slutligen 
uppladdningen inför fina-
len, berättar Annika Löf-
gren.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Jenny Molund från Ekerö 
tävlar i Väsby melodifestival

Jenny Molund (t.h.) vann den lokala uttagningen på Ekerö i höstas där 
bland annat Stefan Sundström och hans dotter Miranda Renberg satt i 
juryn.                  Foto: Anette Flemming

Anders Bagge var en av prisutdelarna under 2013 års gala. På bilden 
lämnar han över ungdomskulturstipendiet till Hillevi Hillerud.  

Foto: Ove Westerberg

”...det är kommunens föreningar som ska stå i centrum”’’
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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

Extra stjärnglans på Galan 
’’”...det är kommunens föreningar som ska stå i centrum”
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 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 

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

Ekebyhovs slott
Arne Fredriksson – akvareller och kolteckningar, 
Göran Rydén – oljemålningar. 8/2-23/2, mån-
fre kl 10-15 samt lör-sön kl 12-16 galleriet, Eke-
byhovs slott. Arr: Mälaröarnas konstförening.

Utställning
Kerstin Larsson – målningar och akvareller med 
skärgårdsmotiv. T.o.m. 27/3. Mån-tor kl 8-17, 
väntrummet på tandläkaremottagningen Profy-
dent, Ekebyhovsvägen 1 (vid brandstationen).

 EVENEMANG

Skridskobanan öppnad för säsongen
Isen på den inre delen av Älvnäsviken vid Tran-
holmen har nu blivit så stabil att årets första 
skridskobana plogats. Den kommer att plogas 
och underhållas när förhållandena medger och 
så länge det finns åkbar och säker is. Observera 
att det är endast isen på och kring banan som är 
kontrollerad och säker. Åkning utanför det mar-
kerade området ska ske endast med fullständig 
säkerhet och i kunnigt sällskap. Banans längd 
är för närvarande: yttre varvet ca 1 km, inre 
slingan ca 1,2 km. Banans längd kommer, liksom 
tidigare år, att utökas vartefter förhållandena 
medger detta. En särskild bana för de minsta att 
leka och åka på finns upplogad. Älvnäsviken vid 
Tranholmen. Arr: Friluftsfrämjandet, Mälaröarna.

Film
Jakten, regi: Thomas Vinterberg, Danmark 2012. 
Medlemskort i Filmstudion berättigar till inträde 
till höstens samtliga filmer. Enstaka biljetter får 
ej säljas. 6/2 kl 19.30, Erskinesalen, Ekerö C.

Ekebyhovs slott
8 och 9/2 kl 14: Scener ur Peter Pan (pjäs med 
sång), bokrea hela dagen. Kaféansvariga: Kri-
stofferskolan. 15/2 kl 14: Sånggruppen Sånåra, 
ledare Cecilia Bolin. Kaféansvariga: Ekerö IK fot-
boll tjejer 2000. 16/2 kl 14: ”Från Elvis till ABBA” 
– Peter Nydahl och Bo Simonsson – sång, gitarr, 
keyboard. Kaféansvariga: Ekerö IK hockey team 
2003.

Alla hjärtans dagpyssel
Lördagspyssel för både stora och små. Sofia på 
biblioteket kommer använda olika material på 
lördagspysslet och den här gången blir det 

skapande Alla hjärtans dags-pyssel. 8/2 kl 12-
15, biblioteket i Ekerö C. 

Skridskodag
Friluftsfrämjandet Mälaröarnas årliga skridsko-
dag. Kl 10-12: Lilla vikingarännet – skridskolopp 
för barn och ungdom. Kl 11-12: Demonstration av 
åkteknik och säkerhetsutrustning för långfärds-
skridsko. Kl 12-13: Sjöräddningen demonstrerar 
isräddning med svävare. Kl 13-14: Ekerö rädd-
ningstjänst demonstrerar räddning ur isvak. 
Kl 14-15: ”Plurrövning” under säkra förhållan-
den. Grill, kaffe, korv m.m. 8/2, skridskobanan 
vid Tranholmen. 

Bokrelease
Carolina Klintefelts senaste bok ”Som barnet i 
mammans famn – om Gud som förälder”.  Urban 
Thoms samtalar och Sara Lindvall och Peter 
Lindvall står för musiken. Det finns möjlighet att 
köpa boken till specialpris under kvällen. 9/2 kl 
19, Café Sumo, Mälarökyrkan.

Skridskodisco 
Fritt inträde upp till 15 år. Övriga betalar 10 kr. 
Lotter till alla, lotteridragning ca kl 19.30. Iskafé  
med varmkorv, dryck m.m. Lördagar kl 18-21, 
fram till sportlovet v.9 Vikingahallen. Samarr: 
Ekerö kommun, Ekerö IK hockey. 

Ekerö bio
9/2 kl 15: Frost, 3D (fr.7 år), 9/2 och 12/2 kl 19: 
The Secret Life of Walter Mitty,(fr.15 år). 
Erskinesalen, Ekerö C.        

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. 

Kalabaliken på Gärdet 
Färingsöbon och f.d. TV-chefen Sam Nilsson 
berättar om sitt liv inom politiken och som chef 
på Sveriges television under nästan 20 år. 11/2 
kl 19, biblioteket i Ekerö C. Samarr: Ekerö biblio-
tek, SV Mälaröarna.

Vikingatidens härskare
Arkeologen och forskaren Anna Lihammar 
kommer och berättar. 11/2 kl 19, Samarr: Ekerö 
bibliotek, Fornminnessällskapet på Mälaröarna. 

Sopplunch
Hemlagad soppa, ostsmörgås, kaffe på maten,  35 
kr. Alla är välkomna. 11/2 kl 11, Stockbygården, Kly-
varestigen 1, Stenhamra. Arr: Fritidsverksamheten 
för äldre/Ekerö kommun.

Bingo
10 kr/bricka. Alla är välkomna att delta. 11/2 kl 
11.45-13, Stockbygården, Klyvarestigen 1, Sten-
hamra. Arr: Fritidsverksamheten för äldre/Ekerö 
kommun.

Bridge
Ekeröpensionärernas bridgeklubb PRO ordnar 
partävlingar utan förhandsanmälan måndagar 
kl 10 i Fabriken (gamla IT-ladan på Tegelbruksvä-
gen). Bridgeklubben Fantan arrangerar bridgespel 
kl 10 tisdagar och torsdagar i samma lokal. Nya och 
gamla spelare önskas välkomna.

Nyfiken på talböcker m.m?
Agneta från biblioteket i Ekerö centrum berättar 
om nedladdning för personer med funktionsned-
sättning, om ”Boken kommer”, om storstilböcker 
och lättläst. 12/2 kl 12.30. Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra. 

Stann- och strykfåglar
Fågelmatningar gästas alltid av diverse vinterfåglar 
så här års. I år besöks två olika matningar. Detta är 
ett utmärkt tillfälle för nybörjaren att få en genom-
gång av vad som kan ses på en fågelmatning en 
dag i februari.  16/2, samling kl 9 hos Urpo Könnö-
mäki på Nyponvägen 7, Älby hage.  Därefter vidare 
ca kl 10.30 till Iris Hjelm, Kaggeholmsvägen 24. 
Arr: Mälaröarnas ornitologiska förening.

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. 18/2 kl 12-14, 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra. 

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 vin-
nande 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 vara öpp-
na 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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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!

En mystiskt försvunnen 
tusenlapp och en nyvunn-
nen chans till pedagogisk 
lek för Färingsös sexåring-
ar, är några av de nyheter 
som blir uppmärksamma-
de i Mälaröarnas nyheter i 
februari 1964. En stackars 
häst som blivit påkörd vid 
en mjölkpall blir också 
omskriven. 

En kväll i februari upptäcker 
fru Ruth Svensson på post-
anstalten i Färentuna att 1 
000 kronor saknas när hon 
räknar samman dagskassan. 
Troligtvis har beloppet för-
kommit i samband med en 
felväxling eller att en kund av 
misstag fått tillbaka ett kvitto 
som rätteligen skulle ha stan-
nat i postkassan. Postmästare 
Bror Liäs uppmanar alla kun-
der som varit på postkontoret 
under den aktuella dagen att 
se efter om de fått för mycket 
pengar tillbaka eller ett kvitto 
som de inte skulle ha haft.

”– Om inte beloppet kom-
mer tillrätta får fru Svensson 
själv betala pengarna, vilket 
skulle vara tråkigt. Att en 
jäktad postfunktionär någon 
gång i brådskan kan begå ett 
misstag är helt förståeligt, 
men sådana här kalamiteter 
brukar i regel kunna ordnas 

upp med allmänhetens välvil-
liga medverkan, säger hr Liäs.”

Under februari månad 
startar tre lekskolegrupper på 
Färingsö. De ska inrymmas i 
Ölsta Folkets hus, gamla lä-
karbostaden i Svartsjö och 
scoutlokalen i Stockby. Två 
dagar i veckan, under tre tim-
mar får leksugna sexåringarna 
tillfälle till pedagogisk försko-
leverksamhet under ledning 
av arbetsterapeuten fru Lil-
lemor Halldin, fru Ingeborg 
Andersson och fru Gun Öst-
lund. Kostnaden är 1 krona 
och 50 öre per barn och dag. 
Hittills har Färingsö kommun 
bidragit med 5 000 kronor för 
att subventionera verksamhe-
ten, men sedermera kan yt-
terligare medel förväntas om 
verksamheten slår väl ut.

Att en häst är inblandad i en 
trafikolycka hör inte till van-
ligheterna, inte ens för 50 år 
sedan. Vid tinget i Färentuna 
står dock en bilist åtalad i 
början av februari 1964 för 

att ha kört på en häst så våld-
samt att den blev tvungen att 
slaktas. Bilföraren hade med 
sin Volkswagenbuss kört på 
hästen bakifrån där den stod 
stilla vid en mjölkpall där 
ägaren lastade mjölkflaskor. 
Bilföraren anför ”vidriga vä-
derleksförhållanden” som 
förmildrande omständig-
heter, men åklagare kontrar 
med att bilisten just därför 
borde ha kört extra försiktigt.

När brandkårerna på Ekerö 
räknar samman sina utryck-
ningar för det gångna året 
konstaterar de att de fått ge 
sig iväg med sirenerna på 
35 gånger. Detta kan jäm-
föras med året innan (1962) 
då endast 18 utryckningar 
gjorts. Idag, 50 år senare, är 
siffrorna helt annorlunda. 
Under 2013 fick Brandför-
svaret på Ekerö strax över 
300 larm, en siffra som har 
varit någorlunda konstant 
under många år. En kraftigt 
ökad befolkning, intensivare 
trafik med fler olyckor och 
andra typer av larm kan vara 
några orsaker till de kraftiga 
ökningarna.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tusen försvunna kronor

”Om inte beloppet 
kommer tillrätta får 
fru Svensson själv 
betala pengarna”

Annonserna i Mälaröarnas nyheter 1964 visar en tydlig bild av de samhällsföränd-
ringar som är på gång under den aktuella tiden.
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Sporten ’’
”Jag är alldeles varm om hjärtat och det är först nu 
jag börjar förstå att det är sant” Margareta Wallenius-Kleberg 

HANDBOLL | Damer div 4b: 9/2 kl 16.15 Tappströms bollhall: Skå IK - Handens SK INNEBANDY | Herrar div 2n: 15/2 kl 15.30 Tappströms bollhall: Ekerö IK-Tyresö Trollbäcken Ungdom IBK 
Herrar div 4v: 8/2 kl 19:15 Tappströmsskolan: Skå IK & Bygd.- Enskede SK  Herrar div 5b: 8/2 kl 17:45 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Skärholmens AIS   ISHOCKEY | Herrar div 2 : 11/2 kl 19.30 Allhallen: Mälarö 

HF - Göta Traneberg IK 16/2 kl 16:30 Allhallen: Mälarö HF - Lidingö Vikings 

TRAV | Med champagne, 
flaggor, hurrarop och 
morötter välkomnades 
världens bästa travhäst i 
söndags hem till stallet på 
Ekerö. Travkungen själv, 
Maharajah, tog uppstån-
delsen med ro och firade 
segern med att lägga sig i 
boxen och rulla runt i såg-
spånet. 
 

-
-

Skötaren Lisa

-

-

-

Kejsaren själv

-

-

-

-

En annan -
-

-

-

-

Banan har -

-

-

-

För Menhammar -
-

CARIN TELLSTRÖM

Kung Maharajah har landat
Tack vare segern i Paris är Maharajah numera Sveriges sjätte vinstrikaste häst genom tiderna. Att han  där-
med gjorde sina ägare cirka fyra miljoner kronor rikare skadade väl heller inte.                            Foto: Carin Tellström

HANDBOLL
Damer div 4b
HF Tyresöflickorna 12 11 0 1 313  -  179 22
Notlob IK 12 10 0 2 269  -  195 20
Tungelsta IF 12 9 0 3 261  -  200 18
Bajen IF 12 6 1 5 196  -  187 13
IK Tellus 12 6 1 5 230  -  240 13
Skå IK 12 5 1 6 212  -  229 11
Gurrabergs HK 12 5 0 7 246  -  230 10
BK Sol 12 3 0 9 259  -  271 6
Ösmo GIF HK 12 2 0 10 136  -  303 4
Handens SK 12 1 1 10 168  -  256 3

INNEBANDY
Damer div 4n
Rotebro IS IBK 11 10 1 0 80 - 13 31 
Sundbybergs IK 10 7 2 1 64 - 35 23 
Högalids IF 11 7 0 4 66 - 51 21 
Turebergs IF 11 5 0 6 43 - 51 15 
Sollentuna IBK 10 4 0 6 52 - 47 12 
Ekerö IK 9 3 1 5 32 - 37 10 
Töjnan IBK 10 3 0 7 41 - 61 9 
Sigtuna IF 10 0 0 10 14 - 97 0 
Råsunda IS /                Utgått 

INNEBANDY
Herrar div 2 n
Tumba GOIF 16 13 1 2 148 - 79 40 
Råsunda IS 16 10 3 3 122 - 88 33 
Bele Barkarby IF IBF 15 9 2 4 115 - 86 29 
Ingarö IF 15 9 2 4 120 - 97 29 
Grimsta AIK 16 9 1 6 109 - 82 28 
Ekerö IK 15 8 2 5 134 - 114 26 
Tyresö Trollb. Ungd. 15 5 5 5 103 - 92 0
Högalids IF 15 5 1 9 86 - 88 16
Hammarbyhöjden IBK 15 4 4 7 107 - 113 16
Vallentuna IBK 16 1 1 14 59 - 180 4
Vendelsö IK 16 1 0 15 65 - 149 3 

Sportnyhet? 
Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.seLÄGET 27 FEBRUARI

DET HÄNDER TILL DEN 19 FEBRUARI

Delägaren Annika Lindblom skålar med hästskötaren Lisa Skogh och delägaren Margareta Wallenius-Kleberg, 
till höger. I bakgrunden superhästen Maharajah som nöjde sig med en tuss hö.    Foto: Carin Tellström

INNEBANDY
Herrar div 4v
Mariebergs SK 13 12 1 0 138 - 39 37
Enskede SK 13 8 2 3 93 - 68 26
Västerorts IBK 13 6 4 3 82 - 63 22
Älvsjö IBK 13 6 3 4 75 - 67 21
Ormbacka/Skälby 13 6 1 6 66 - 88 19
Westermalms IBK 13 5 2 6 48 - 60 17
Vällingby BK 13 3 4 6 78 - 73 13
IK-Stym 13 4 1 8 63 - 59 13
IK Ängen/Sätra 13 3 4 6 60 - 59 13
Skå IK & Bygd. 13 1 0 12 49 - 176 3

INNEBANDY
Herrar 5b
Mälarö IBK 12 10 0 2 109 - 50 30 
Källbrinks IBS 12 8 1 3 92 - 65 25 
Solitaire IBK 12 7 2 3 73 - 49 23 
IBK Sundby 12 6 1 5 67 - 40 19 
Lokomotiv Stockh.  11 5 1 5 68 - 60 16 
Skärholmens AIS 11 4 3 4 54 - 62 15 
Ängby IF 11 4 2 5 69 - 81 14 
Norrtulls SK 12 2 2 8 61 - 84 8 
Adelsö IF 11 0 0 11 34 - 136 0 
 

ISHOCKEY
Herrar div 2
Rimbo IF 16 12 2 2 69 - 40 29
MB Hockey 13 8 1 4 53 - 40 13
Mälarö HF 12 8 0 4 39 - 21 18
GötaTraneberg 13 7 2 4 39 - 36 3
Linden Hockey 15 6 3 6 54 - 52 2
Sudrets HC 14 3 3 8 39 - 50 -11
Lidingö Vikings 14 3 2 9 34 - 57 -23
Järfälla HC 15 1 3 11 33 - 64 -31
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BADMINTON | Vår-
säsongen är i full gång i 
Ekerö badmintonsektion 
med bland annat en ny, 
välmeriterad juniorträ-
nare och förhoppningar 
om serieavancemang för 
seniorerna. 

– Vi har gjort en stor och 
helhjärtad satsning på junio-
rerna genom att Andi Tanda-
putra nu ska träna dem, be-
rättar Kalle Brunnberg, EIK:s 
badmintonsektion.

Andi Tandaputra kommer 
ursprungligen från Indone-
sien, en av världens ledande 
badmintonnationer. Den 

första helgen i februari vann 
han SM-guld i herrdub-
bel och kom till semifinal i 
mixeddubbel. Under sina år 
i Sverige har han bland an-
nat tagit tio SM-guld, sex av 
dem i lag och fyra individu-
ella. Han är också en av lan-
dets främsta tränare i bad-
minton och varit med och 
drivit fram några av landets 
duktigaste badmintonspe-
lare.

– För närvarande leder våra 
seniorer sin division och det 
är inte omöjligt att vi går upp 
till division tre nästa säsong. 
Vi har dock fortfarande ett 
lite tunt lag och skulle be-

höva fler spelare, säger Kalle 
Brunnberg.

Även badmintonsektio-
nens juniorer deltar i täv-
lingar. I december deltog tio 
av sektionens juniorer i en 
badmintoncup för nybörjare 
i Brottby. Isabel Johansson 
och Denise Tylömark place-
rade sig tvåa respektive trea i 
sina grupper.

– En annan nyhet för 
denna säsong är att några av 
de äldre ungdomarna även 
tränar med seniorerna på tis-
dagskvällarna.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ny badmintontränare
Det börjar lördag morgon 
med samling i Väsjö-
backen för grabbarna 
som för första gången 
på många år var fler är 
tjejerna, som fick sov-
morgon denna gång.  
 

T      olv sköna snubbar kom  
både yra i mössan och 
taggade som få inför den-
na, för de flesta, premiär 

med långkäpp i tävlingsform. Tagg-
ning och fördelning av roller för 
hugade föräldrar. Ett enormt stort 
tack till alla er hjältar som har fått 
mycket cred från våra boys under 
och efter tävlingen. Många leenden, 
besvikna miner och undrande ögon 
bjöds det på i vårt lag och de stora 
framgångarna uteblev. Dock var alla 
så sugna på nästa tävling  i hemma-
backen veckan efter och åkte hem 
med nöjda miner i alla fall. Mest 
nöjd var Timpa som krigade sig till 
en 7:e plats och dessutom missade 
prisutdelning då han stod i hambur-
gerkön. 

Vid lunchtid började tio sköna 
MASK-tjejer droppa in. Många av 
dem hejade så det stod härliga till 
och de fick betalt med tacksamhet 
tillbaka. Vilket gäng vi har!

Vi stannade kvar en stund tills vi 
fick ett mess från hemmavid som 
smått irriterat undrade vart vi var.

Dock hade också tjejerna en grymt 
bra stämning och många som hjälpte 
till. Bäst bland tjejerna lyckades Ellie 
med en 2:a plats, Klara  J tog en 5:e 
plats, Linn en 10:e plats och Saga en 
14:e plats. Men det skulle komma 
mer på söndagen...

Många bilar med takbox tog fart 
mot Nyköping.  Ålbergabacken stod 
för underlaget och dryga 24 käpp 
lång, med ett mobilt sekretariat. Så 
klart var alla Stockholmsklubbarna 
där också. Denna dag skulle gå till 
historien med en fantastisk fram-
gång för de våra i MASK-mössor och 
fartdräkt. 

Titta och njut av nedan tagna pla-
ceringar och krigande i backen: Klara 
J, 2:a, Ellie, 3:a, Linn, 5:a, Saga, 6:a, 
Hanna C, 16:e plats, Clara W, 24:e 
plats och Timpa på 6:e plats samt 
Ludde på 8:e plats. Vad säger man? Så 
otroligt stolt över Team MASK U12 
så jag inte vet vart jag ska ta vägen!

Julle,  MASK U12

• Välkomna med bidrag till Sportkrönikan! 
Här ger vi utrymme för personliga reflektioner kring lokala sporthändel-
ser, såväl små som stora. Ta chansen att  förmedla din upplevelse kring 
en sporthändelse med egna ord. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera texten till lämplig längd före publicering. Mejla ditt förslag till 
sporten@malaroarnasnyheter. 
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MASK U12:s framfart 

SM-mästaren Andi Tandaputra är ny juniortränare för Ekerö IK Badminton.                     Foto: Privat

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



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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ETK till division 1

ALPINT | Första helgen i 
februari stod Mälaröarnas 
alpina skidklubb, MASK 
värdar för LVC-kval U12 och 
USM-kval i slalom för U16.

På lördagen var det LVC-
kval och MASK satte nytt 
rekord med 33 stycken U12-
åkare som skulle göra upp 
med dryga 250 åkare om 
pokalerna. 

Det rådde god stämning 
bland MASK-åkarna som 
hejade och peppade, oav-
sett resultat mellan varan-
dra. Bäst resultatmässigt 
lyckades Klara Janlert som 
efter en fullkomlig explo-
sion, såg till att ingen snö 

fick plats mellan portar och 
skidor. 

– Klara ställde sig högst 
upp på pallen i vår egen täv-
ling och ska saluteras från 
oss alla då hon kämpat så 
länge och får nu rikligt be-
talt. Helt underbart. Timpa 
var inte långt efter och tog 
andra platsen på killsidan 
strax efter omöjliga Mackan 
från Saltis. Grattis till er 
båda och vi alla är så stolta 
över er, säger Roger ”Julle” 
Ydstie.

På söndagen genomförde 
klubben en kvaltävling för 
U16 till det kommande 
svenska mästerskapet för 

samma klass. MASK hade 
fyra åkare som tävlade. 
Emma Arledal och Lukas 
Karlberg körde hem var-

sin tredjeplats i söndagens 
USM-kval i slalom i hem-
mabacken.      
                                                             

MASK-framgångar 

TENNIS | Ekerö tennisklubb 
(ETK) har kvalat in i divi-
sion 1 för damer.  

Damlaget består av juniorerna 
Nicole Hedblom, Nathalie 
Hedblom, Josefin Millenros, 
Lovisa Hällback och senioren 
Sofia Tillström. 

– De flesta är lokala tjejer 
som har vuxit upp i klubben, 
det är väldigt kul. Sedan har vi 
Sofia med lång erfarenhet som 
är lite lagmamma kan man 
säga, berättar Jonas Tydén, 
ETK:s chefstränare.

Sofia vann bland annat förra 
året i damer 35-klassen. Tidi-
gare har hon ett flertal större 
segrar i bagaget. I höst blir det 
dags att möta de andra divi-
sion 1-lagen. Det rör sig om 
åtta lag som ska mötas i sju 
matcher.

– Det är bra nivå på de andra 
lagen, men det är inte sådana 
supernivåer så att vi inte ska 

kunna gå in och vara med och 
slåss om topplaceringarna. Vi 
kommer underifrån och vill 
bygga ett lag som är så pass bra 
att vi kan vara kvar i division 
1 och så småningom också gå 
upp i elitdivisionen, säger So-
fia Tillström.
Tävlingarna i höst kommer att 
bestå av både borta- och hem-
mamatcher. Hemmamatcher 
känns sisådär i nuläget för 
klubben.

– Det finns inget lag som är 
med i division 1 som har den 
här typen av hall som vi har. 
Det är knappt någon i hela 
Stockholmsområdet som har 
så dålig hall som vi. Jag hade ti-
digare förhoppningen att den 
nya hallen skulle stå klar till 
hösten, men det ser mörkt ut 
nu, säger Sofia Tillström. (Mer 
om  tennishallen på sidan 16.)

EWA LINNORS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Emma Arledal och Lukas Karlberg från MASK knep varsin  tredjeplats i USM-kvalet i hemmabacken första helgen i februari.                  Foto: Ove Westerberg

De tävlande inspekterar banan före tävlingarna.                Foto: Ove Westerberg
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ETK:s chefstränare Jonas Tydén med två av division 
1-lagets damer, Nicole Hedblom och Sofia  Tillström.

                                                           
                                                            

Foto: Ewa Linnros



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

Gemenskap och glädje 
bland innebandypojkar
INNEBANDY | Två fram-
gångsrika cuper hann EIK:s 
innebandypojkar födda -00 
med under jullovet. Men 
viktigare än vinsterna är 
spelglädjen.

EIK P00 innebandy tog sig 
till semifinal i Maxicupen 
som spelades i Falun under 
mellandagarna. Efter några 
rafflande matcher och ett 
par starka segrar förlorade 

de till sist semifinalen mot 
Jakobsberg.

– Att placera sig topp fyra 
är fantastisk bra rent sports-
ligt, men det roligaste är nog 
ändå att under tre dagar se 
killarnas glädje, gemenskap 
och inställning till varandra 
och sporten, säger lagets trä-
nare Johan Carlsson.

På trettondagen var det 
dags för killarna att sätta på 
sig blåstället igen. Den här 

gången åkte de till Högdalen 
för en minicup där de käm-
pade lika väl och spelade 
jämna matcher. Slutligen 
kunde de räkna in två vinster 
på tre matcher.

– Dagen bjöd på stundtals 
riktigt bra och snabbt pass-
ningsspel mot bra motstånd. 
Alla spelare kämpade bra, 
säger Johan Carlsson. 
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På bilden ses Lukas Carlsson, EIK P00 i full fart under en av jullovets matcher.       Foto: Johan Carlsson

VÄLKOMMEN PÅ VISNING. Råcksta Gårdsväg 5,
SÖNDAG 9 FEB kl. 12-13 PÅ VÅNING 13 & 15!

Vattenfalls kulturmärkta 50-talshus i 
Råcksta förvandlas just nu till ett unikt 
bostadshus. Vad sägs om att kunna ta 
hissen ner till husets dygnet-runtöppna 

på 16:e våningen. Del i övernattnings-
lägenhet ingår. Köper du en 3:a eller 4:a 

vår kommande visning den 9 februari!
peabbostad.se

V Ä L L I N G B Y  P A R K S T A D  P E A B

SE DIG OMKRING
I VÅRA TRE UNIKA
VISNINGSLÄGENHETER

Kontakt: Leif Johansson, tel. 070-562 73 93
leif.johansson@svenskamaklarhuset.se

UNIKT BOSTADSHUS MED
UTSIKT ÖVER VÄSTERORT
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Uselt biljettsystem!
Slagstafärjans nya system 
är en katastrof för oss 
ekeröbor och de som vill 
besöka oss. Många vittnar 
om det dåraktiga nya sys-
temet och väljer omvägen 
istället.

Såväl besökare, som vi som 
bor eller har företag här, 
tycker att det är uselt.

Nu kan vi läsa att de som 
ansvarar för det nya sys-
temet är nöjda och jämför 
med SL. De vet alltså inte att 
SL-kortet är opersonligt!

Nu spar vi in kostnaden 
för biljettkontrollanterna 
(och skickar i väg dem till 
arbetslöshetskassan) och 
inför ett kontantlöst system, 
säger Färjerederiet.

Nej, det handlar inte om 
kontanter, utan om smi-
dighet och hänsyn till oss 

som tidigare utnyttjade 
Slagstafärjan.

Så här vill vi som drabbats 
ha det: 

Vi vill betala med kort 
eller scanna vårt förbetalda 
kort ombord, oavsett vilket 
fordon vi valt att använda. 
Vi vill heller inte trassla med 
kontanter. Och vi vill värna 
om miljön.

När vi, numera lite förban-
nade, åker ombord hälsas 
vi av en stor skylt med 
texten ”Välkommen till 
Ekeröleden” undertecknad 
av Ekerö kommun. Är det 
med andra ord ni på kom-
munen som står bakom det 
nya systemet? Nu närmar vi 
oss valtider, hur ställer sig 
Ekerös olika partier i frågan?

– Gammal Ekeröbilist 
och företagare

REPLIK 1

Jag har också funderat kring 
hur det ligger till med ljus i 
lyktor. Dock inte lyktor på 
grav utan lyktor jag har kring 
mitt hus och på uteplatsen. 
Vissa med lock, andra utan. 
Var gång jag satt i nya ljus har 
de dagen efter varit borta, 
även de lyktor med lock har 
varit tömda. Har promenad-
stråk intill så jag var säker 
på att någon gick in och tog 
mina ljus också.

Men jag har kommit på 
tjuven och vet nu vem det är. 
Började med att en granne 
kom över till oss med en hel 
hög med tomma värmeljus-
hållare som hon hittat i en 
hög då hon rensade sin rabatt. 
Vi var lika frågande båda två, 
för hon har inte lyktor ute.  
En morgon vid frukosten 
kom så tjuven när jag satt vid 
fönstret, det var skator. 

På ett proffsigt sätt tog de 
sig in i mina lyktor med lock, 
snodde åt sig ljusen och flög 

iväg. Som jag förstår äter de 
upp ljusmassan. Kanske ett 
kosttillskott vintertid för 
på sommaren händer det så 
gott som aldrig. Det kan vara 
hungriga skator som besöker 
din grav men om det är någon 
som tar ert ljus för att sätta på 
en annan grav är det både en 
stöld och en kränkning. 

Kan tillägga att skatorna 
ratar blockljus, det ska var 
värmeljus. Har testat genom 
att lägga ut stumpar av block-
ljus, men dessa förbli orörda. 
Har hört att det är paraffinet i 
stearinmassan  som skatorna 
vill åt.

– Malin. M. H 

REPLIK 2

Angående Kenth Petterssons 
inlägg om försvunna ljus-
lyktor på Ekerö kyrkogård 
så hade jag samma problem 
varav jag frågade personal 
om jag var ensam om proble-

met, varvid jag fick till svar 
att det är fåglarna, korpar, 
kråkor och kajor som öppnar 
lyktans tak och tar med sig 
ljuset. Ett gott råd till Kenth, 
lås taket på ljuslyktan.

– Hälsningar Lennart

REPLIK 3

Såg din insändare angående 
andligt mörker. Jag har själv 
råkat ut för samma sak, 
men detta skedde på Lovö 
kyrkogård. Vid ett flertal 
gånger har jag de senaste 
åren kommit till familje-
graven och upptäckt att 
ljuset i lyktan varit borta. 
I min enfald trodde jag till 
en början att vaktmästaren 
hade tagit bort ljusen, men 
insåg senare att så kunde det 
inte vara. 

Undrar hur människor 
kan vara så  tarvliga att gå 
och stjäla från en annans 
grav och sätta på sin egen.

Har nu ordnat  en lykta med 
lås så att ljuset får vara kvar 
och lysa för mina kära som 
vilar där.

– Britt-Marie

REPLIK 4

Du är inte ensam om att 
ha drabbats av “ljustjuv”. 
Jag har två gånger inom en 
vecka, blivit av med ljus på 
min makes grav... förstår 
inte hur man fungerar när 
man stjäl ett gravljus. Jag såg 
tydliga spår i snön som inte 
tillhörde mina skor...

– Sörjande

REPLIK 5

Med 99 procents säkerhet är 
det någon typ av kråkfågel 
som ställer till det på Kenth 
Petterssons föräldrars grav.
Dessa fåglar är som känt 

otroligt försigkomna vad 
gäller att komma åt något 
ätbart. 

Jag har vid ett flertal till-
fällen studerat tekniken 
då fågeln går fram till en 
gravlykta, bänder upp locket 
med näbben och lyfter 
upp gravljuset utan minsta 
problem. Ofta flyger den 
sedan iväg med ljuset och 
äter upp innehållet på annat 
håll. De tomma gravljusen 
ligger sedan pridda på kyr-
kogården. Sommartid ägnar 
sig ovan nämda fåglar åt en 

annan mindre uppskattad  
verksamhet. En kyrkogårds-
besökare har kanske precis 
satt ner en fin bukett med 
snittblommor i en vas på en 
grav. En kråkfågel som går 
förbi och är törstig går helt 
sonika fram och lyfter ur  
blommorna och dricker upp 
vattnet! 

– Med vänlig hälsning
Thomas Erlandsson, 
kyrkovaktmästare 
i Ekerö pastorat och
Lovö kyrka

Svar till ”Andligt mörker”

Stäng av motorn!

Insändarskribenten vill betala med kort eller scanna sitt förbetalda kort ombord, oavsett vilket fordon 
man än väljer att använda och vill heller inte trassla med kontanter.                                       Foto: Lo Bäcklinder
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• Välkommen att skriva en  
lokal insändare unikt skriven 
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  

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

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som 
lämpar sig som  insändare och 
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser 
hänvisar vi till vår  privata 
annonsmarknad.
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Andligt mörker!
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• Välkommen att skriva en  
lokal insändare unikt skriven 
för Mälaröarnas nyheter!

• Skriv kort – ju kortare desto större chans att komma med. Holkar på Jungfrusund å
Vart tog vintern vägen?
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BSom 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

Ur MN  nummer  1  den 23 januari.

Jag undrar hur många som 
vet om att det råder förbud 
för tomgångskörning i vår 
kommun, ja i hela landet 
tror jag förresten.

Det vore fantastiskt om 
vi i Ekerö kommun kunde 
föregå med gott exempel 
såsom den ekokommun vi 

sägs vara... Men än är vi tyd-
ligen inte där!

Det må vara hur kallt som 
helst ute, men det försva-
rar inte att folk står med 
bilen på när den inte rullar! 
Häromdagen på parke-
ringen i Ekerö centrum satt 
en man i sin bil med motorn 

på. Han själv satt och läste 
och var helt obekymrad 
över alla föroreningar som 
pumpades ut. Jag gick och 
handlade och döm om 
min förvåning då jag kom 
tillbaka tio minuter senare, 
motorn fortfarande igång. 
Jag knackade på rutan och 

informerade herr’n om vad 
som gäller, svaret blev att 
han just var på väg.

Det märkliga är att även 
bussarna står och pumpar ut 
dessa avgaser, skärpning! 

Nu vill jag föreslå alla som 
bor i vår kommun att vi gör 
gemensam sak och ser till 

att vi blir en kommun där 
alla tar ansvar för vår miljö. 
Stäng av motorn om du inte 
kör. Det finns varma kläder 
att ha på sig om man måste 
sitta och vänta i en bil.

– Miljövän
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Råg i ryggen!
Ett fång rosor vill jag ge till den  yngre man, kanske drygt 20 år, som på 

skarpen sa till ett gäng ungdomar som var i färd med att rista sönder baksidan 
på busstolarna längre bak i bussen.   Det fantastiska var att ungdomarna kom 
av sig helt. Det var som om situationen var helt främmande för dem. 
Om en äldre person gjort det samma hade nog orden ”gubbjävel” 
per automatik rulla snabbt ut på tungan. Men när en kille 
med en karaktär som de nog innerst inne beundrar, säger 
till blev läget mycket effektfullt.

– Medresenär full av beundran

Vilket trevlig bemötande!
Personalen på Kungsberga Konsum är något alldeles extra! 

Säg i vilken annan matbutik kassapersonalen tar sig tid att lyfta på 
huvudet och hälsa en välkommen in i butiken. Man känner verkligen 
att de månar som sina kunder och att de alla trivs på 
sin arbetsplats! 

– Trogen kund sedan flera år



Det har hänt vid mer än ett tillfälle att jag blivit mycket nedstämd när jag ska besöka bibliote-
ket. Hur fint och trevligt vår biblioteket än är så förtas stämningen när man tvingas gå igenom 
Kulturhuset stökiga entré. 

– Flitig biblioteksbesökare
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Tidningen efterlyster åsikter 
om Färingsöfärjan. Jag är 
mycket tacksam för att ni 
politiker inte helt gav upp 
tanken! För oss som bor på 
Färingsö skulle det innebära 
en ny värld att få tillgång till 
västra sidans affärsutbud 
utan att behöva köa förbi 
proppen Brommaplan. Idag 
väljer man ju att ta färjan till 
Slagsta för att nå de stora köp-
centren,  men det är många 
mil till Jungfrusund från 
Färentuna. Det vore  därför 
fantastiskt att kunna få bo så 
här lantligt och ändå enkelt 
kunna få ta del av storstadens 
utbud. Även om jag först blev 
ledsen över att färjan som jag 
länge längtat efter inte blir av 
försöker jag se det som att det 
kanske i slutändan mynnar 
ut i något ännu bättre. Vågar 
ni politiker tänka om helt 
kanske man skulle slippa att 
ha Lövsta som angörings-
punkt på Hässelbysidan. 
Lövsta... Det är snudd på mitt 
uti “ödemarken”. Man måste 
ha bil för att ta sig sig därifrån. 
Kunde färjan istället ansluta 
till Hässelby strand... Vilken 
möjlighet som skulle öppna 
sig! En kort promenad till 
Hässelby strands tunnel-
banestation. Du lämnar bilen 
på Färingsösidan, åker över 
för en tia och sedan har du 
tillgång till SLs hela kollek-
tivtrafik.

– Hoppas hoppas!

Inte Lövsta!Rätt ska vara rätt
Ibland kan det gå lite för fort 
när man som gruppledare 
svarar på frågor i Mälaröarnas 
nyheter. I förra numret av 
tidningen så fick vi grupple-
dare bland annat svara på vad 
vi tycker vi gjort bra under 
mandatperioden. Vi kristde-
mokrater anser att vi borde 
kunna använda vattenvä-
garna betydligt mer i vårt län 
än vi gör idag för pendling 
och lokaltrafik. Vi var initia-
tivtagare till MS/Ballerina 
som är en båtpendel mellan 
Nacka och Stockholm city, 
och både vi kristdemokrater 
lokalt och i landstinget har 
drivit på frågan om att vi 
även borde kunna få till en 
båtpendel mellan Ekerö och 
Stockholm. 

Trafiknämnden i 
Stockholms läns landsting  
tog i augusti beslut om att 
man ställer sig positiva till 
försök med båtpendel mellan 
Ekerö och Stockholm, 
och att förhandlingar ska 
inledas med Trafikverket 
och Ekerö kommun. Ekerö 
kommun har muntligen 
lovat att hjälpa till med 
finansiering av nödvändig 
infrastruktur som behöver 
göras runt angöringsplat-
sen. Trafikverket har även 
muntligen lovat att hjälpa till 
med finansieringen eftersom 
alternativa resvägar behövs 
när vägarbetena intensifieras 
på Ekerövägen i samband 
med förbifartsbygget.  Detta 

är ju verkligen ett steg i rätt 
riktning. Jag hade dock miss-
uppfattat den information 
jag fått från olika håll och 
trodde och skrev i MN att det 
nu fanns ett avtal gällande 
båtpendel från Ekerö. Det 
finns alltså inget skriftligt 
avtal än utan muntliga löften 
från parterna. Jag har förstått 
att vissa kommuninvånare 
reagerat på min text och 
menat att jag farit med osan-
ning. Detta har självfallet 
inte varit min mening.  Jag 
trodde att det fanns ett avtal, 
men de muntliga löftena är 
en bra bit på vägen, och vi 
kristdemokrater kommer att 
fortsätta att driva frågan hårt 
när det gäller att på ett bättre 
sätt använda våra vattenvägar 
både i Ekerö kommun som i 
övriga länet.

– Sivert Åkerljung,
gruppledare (Kd) Ekerö 

Att du bara orkar! En nära 
vän ställde frågan, han 
menade  ”Äldreboendet” i 
Stenhamra , han hade läst 
min insändare ”Tak över 
huvudet” i Mälaröarnas 
nyheter. Vad är det som 
driver dig ?

Jag hade inget bra svar, 
men jag svarade, ”En bra 
fråga”, vanligt politikersvar, 
som jag lärt av dem! Sedan  
klämde jag i med frasen 
”Alla blir vi äldre”, den 
vågar jag stå för, som jag står 
för allas vårt behov av ett 
äldreboende. Ingen kan gå 
emot.

Vi måste kunna  bo på ett 
tryggt sätt när vi inte kan bo 

hemma. Omsorg och välbe-
finnande är ett av ledorden. 
Alla de människor, som inte 
har råd att bo på privatägda 
äldreboenden,  det är dessa 
människor jag tänker på, 
då orkar jag... människor 
som får flytta till en annan 
kommun, kanske mot sin 
vilja. Du kanske tänker på 
dig själv? Klart att jag gör. 
Jag är inte så ung själv.

Tror du verkligen att 
”Söderströmska tomten 
bebyggs med  ett äldrebo-
ende ? Klart att jag gör. 

Nog mal tankarna, över-
klaganden för överklagan-
det skull? Orsaken får vi 
veta inom rimlig tid, när 

dessa överklaganden vunnit 
laga kraft! 

Till alla er, som tror på 
mig, hjälp till att sprida er 
önskan om ett äldreboende 
på Söderströmska tomten, 
där även en ny hälsocen-
tral kan inrymmas. Ekerö 
kommun har inget val så här 
i valtider. Behovet talar sitt 
tydliga språk!

Ställ frågorna till era folk-
valda, först då kan ni lägga 
er röst på det parti, som  
lyssnar på  oss äldre  och gör 
något!

Hjälp till så att jag inte 
tröttnar!

– Anders på ön!

Belackarna med sitt på det torra!

Kulturhusets stökiga entré

RALPH ERSKINE 100
  EKERÖ KULTUR PRESENTERAR:

Det händer mer spännande 
saker under våren: Läs i Kultur 
i Ekerö och på www.ekero.se

Hela sportlovet 
i Galleri Utkiken

Sportlovsverkstad
för barn 6 – 12 år

med konstnären Stig Holm
Platsbiljett behövs, gratis på 
biblioteket i Ekerö C fr 10/2

Invigning av 
mobilappen 

”Erskine i din 
mobil”

Mån 24 feb
19:00

 Invigning av 
utställningen

Arkitekt 
Bengt Ahlqvist 

berättar om sin vän 
Ralph Erskine

  UTSTÄLLNING I GALLERI UTKIKEN, 
EKERÖ KULTURHUS 24/2 – 22/3



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

• Maj-Britt Aina Karin An-
dersson, Munsö, avled den 
10 januari i en ålder av 72 år.

• Per Ove Martin Cederlöf, 
Ekerö, avled den 14 januari     
i en ålder av 75 år.

• Tua Anna Margareta Berg-
man Wäppling, Ekerö, avled 
den 14 januari i en ålder av 
60 år.

• Rolf Ingmar Rendahl, Skå, 
avled den 16 januari i en 
ålder av 87 år.

• Margit Viola Johansson, 
Ekerö, avled den 22 januari       
i en ålder av 96 år.

• Karl Roland Jakobsson, 
Ekerö, avled den 24 januari      
i en ålder av 87 år.

Hipp hipp 
hurra för 
vår lillkille 
idag! Stort 
grattis 
på 2-årsda-
gen. 
Kramar 
från 
mamma, 
pappa och 
storasyster.

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
Mälarö Begravningsbyrå (Tistlar & Pioner) Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö

Vi samarbetar med Tistlar & Pioner

Leif Eriksson Marianne Carlfors

• 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

Rödmålad spark för barn, 
höjd till sits 30 cm, höjd till 
handtag 80 cm, hela läng-
den 220 cm. Säljs för 100 kr. 
Tel 560 304 80. 

Snowboard 
i fint skick 
säljes! Inkl. 
bindningar, 
skyddsrem 
och fodral. 
Passar yngre 
åkare 
(10-15 år).
Pris: 650 kr.
Mikael Nork
070-
770 93 07.
mikael.nork@
hotmail.com

 TV Panasonic 32” Analog 
TX-32PK25F i mycket gott 
skick. Pris 300 kr.

 Kassettspelare Sharp RT 
480 H. Pris 100 kr.

 Skivspelare Dual 1209. 
Pris 100 kr.

 Radiotuner Yamaha T520 
Pris 100 kr.
Tel: 070-327 17 85.

Smidig och rymlig trans-
portbur ”Atlas 20” (ca 57 x 
48 cm) av giftfri hårdplast, 
dörr med snäppspännen, 
skål för vatten/mat säljes 
för 150 kr, endast lite an-
vänd. Passar katt/liten hund 
eller andra smådjur.
Tel 08-560 447 57.

Barnkläder säljes, allt är 
helt, rent och i fint skick.
Stl 74/80 – 47 plagg inkl 
1 par skor + 2 stövlar: 400 kr. 
Stl 86/92 – 16 plagg: 150 kr. 
Paketpris för allt 500 kr. 
Karin: 076-880 06 30.

KÖPES

Par från Ekerö med ett 
barn vill gärna hyra husbil 
under sommaren. Helst 
B-körkort tillåten. Datum 
och pris diskuteras. Ring 
Mattias på 070-786 37 19.

Bil köpes. Från -99 och 
uppåt!  Små fel ej hinder.
Även äldre husvagnar
Tacksam för alla förslag
Rickard 076-265 08 87.

Bil köpes! Från -97 och 
uppåt, små def inget hinder.
Tacksam för alla svar!
Tel: 073-694 10 03.

UTHYRES

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

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
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Vår käre

Roland
Jakobsson

* 6 mars 1926
✝  24 januari 2014

A N N A
ANNE-MO och MAGNUS

Janina  Jasmine
MATS och ELLEN

Alva  Adam

Maarit och Urban
och barnen

Släkt och många vänner 
i Sverige och Finland

Vi minns Dig med kärlek
ömhet och glädje

Du hade ett hjärta så
innerligt gott

Tack för allt

Din kärlek lever i oss

Begravningen äger rum 
fredagen den 21 februari kl 14.00
i Ekerö kyrka. Därefter inbjudes
till minnesstund. Osa till IGNIS
/Alfa Ekerö Begravningsbyrå 

tel 08-560 310 65 senast 14/2.
Ljus klädsel.

Tänk gärna på Stadsmissionen 
tel 08-68 42 3000.

Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Grattis 
Loke Berg
på 3-års-
dagen 
den 10 
februari 
från 
mormor, 
morfar, 
mostrar, 
morbröder 
och kusiner.

Eldningstunnor 
Extra stora kraftiga plåttunnor.
230 L  ..............................250 kr/st

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

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

Tunnorna är i nyskick!
0703-100 651



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

MÄLARÖARNAS

  

100 % 

 Mälaröarna

Den 29 januari klipptes invigningsbandet för den nybyggda förskolan i Färentuna. Det är ett av kommunens alla upp-
rustningsprojekt av skolor och förskolor som nu kan bockas av. Adam Reuterskiöld (M), ordförande i tekniska nämnden invigde 
Färentuna förskola, men det blev barnen som fick klippa bandet. Skolan är den första ”leveransen” av de tre skolprojekten Färentuna, 
Träkvista och Närlunda som handlats upp från Moelven.
Senare kommer även en ny skolbyggnad att uppföras i Färentuna.

– Vi har byggt en ny förskola med sex avdelningar med stora inslag av öppna ytor. Den beprövade tekniken med till exempel upp-
värmd isolerad grund med avfuktad tilluft har varit viktig och sammanbyggning till moduler inomhus, det vill säga fuktskyddat och bra 
energivärden, berättar Frank Renebo, kommunens fastighetschef.

Nu är även den nya utemiljön runt förskolan klar. Den gamla förskolan kommer under projektiden användas som evakueringslokal 
och när allt är klart, att rivas. Samtidigt med förskolan har också en ny angöring för transporter och sophämtning anlagts så att 
transporter över skolgårdar kan undvikas. 

På bilden ses rektor Hanna Eriksson och barn från förskolan som klippte bandet i samband med invigningen.                             Foto:  Ekerö kommun 

Skridskobanan på Älvnäsviken lockade den 2 februari många 
långfärdsentusiaster trots regn och plusgrader. Nu hoppas Frilufts-
främjandet Mälaröarna att isen är tillräckligt tjock för lördagens, 8 
februari, skridskodag. Då bjuds det bland annat på ”Lilla Vikingarännet”, 
plurrövning och isräddning med Sjöräddningen och Ekerö räddnings-
tjänst.                                     Foto: Ove Westerberg

Jazzgruppen Maybe Tuesday och ett katastrofalt vinterväder 
var två ingredienser som bidrog till att Ekebyhovs slotts kafévärd, 
Närlundaskolans klass 4 B, hade fullt hus den 2 februari. När Maybe 
Tuesday intog Wrangelska salen blev det så knökfullt att flera jazzdig-
gare fick avnjuta gunget utanför salen. Ovan ses Bengt Ericsson och Leif 
Wigh.                     Foto: Ove Westerberg

Mulle Meck har genom utställningen ”Sagolika rum” intagit Galleri 
Utkiken i Ekerö kulturhus och låter barnen leka bland alla sina föremål 
till den 15 februari. I Barnens eget bibliotek i Stenhamra finns en sys-
terutställning där bland annat Lilla My huserar. Den utställningen pågår 
till den 13 mars. 

Foto: Lo Bäcklinder

Från ”Eken” till Ekerö  tog sig Eddy och Monica Sandberg för många 
år sedan. Sonen Alf har skrivit ner deras historia. Den 21 januari berät-
tade de på Biblioteket i Ekerö centrum om hur man själv kan göra en 
liknande bok och valda anekdoter ur boken ”Stockholmsfragment”. 

 
Foto: Sophie Wallebo
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Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!
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I K S F Ö R B U N

D

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Val av dator, 
vad ska jag 
tänka på?

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

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

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

Det vänliga 
taxibolaget!

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

som hittar dit du ska!

som har oslagbar lokalkännedom 

VED
550:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Skydda 
datorn

 vid åska

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

BRA FINANSIERING 

Mopedkurs börjar 8/2

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i 
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,  
tisdag den 18 februari kl.18.00.

Varmt välkommen! 

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 
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Nedan följer ett urval av de larm och 
anmälningar som inkommit till närpoli-
sen och brandförsvaret på Mälaröarna 
under de senaste två veckorna.

20 JANUARI
En viltolycka med rådjur inträffar på 

Ekerövägen vid Brostugan, Kärsön.
En grov stöld genom inbrott i villa 

sker i Träkvista.
Ännu en viltolycka med rådjur 

inträffar på Ekerövägen vid Drott-
ningholm.

Polisen har en hastighetskontroll 
på Bryggavägen i Ekerö centrum. En 
person får böter.

22 JANUARI
Bensinsmitning sker från Statoil, 

Ekerö.
En klotteranmälan inkommer från 

Stenhamra.
Snatteri av diesel sker från Statoil, 

Ekerö.

23 JANUARI
En moped blir stulen ur ett förråd i 

Gustavalund.

24 JANUARI 
Åtta stölder från åtta båtar sker på 

Mälaröarnas båtvarv i Skå.

25 JANUARI
Stöld genom inbrott i bil sker i 

Väsby.

26 JANUARI 
Även på Adelsö inträffar en stöld 

genom inbrott i en bil.

27 JANUARI
Stöld genom inbrott i ett pannrum 

sker i Ekebyhov.
Stöld av propeller och växelhus 

sker från en båt på en tomt i Älvnäs.
Ytterligare en stöld från en båt sker 

på Mälaröarnas båtvarv i Skå.

28 JANUARI
En klotteranmälan inkommer från 

Stenhamra.
På Ekebyhovsvägen undersöker 

brandförsvaret en brandplats under en 
balkong.

29 JANUARI
En villa på Färingsö drabbas av 

soteld och lågor slår upp ur skorstenen. 

30 JANUARI
Brandförsvaret rycker ut till en tra-

fikolycka på Ekerövägen vid Nytorp.

31 JANUARI
En bil på Kärsön blir av med sin 

registreringsskylt.

1 FEBRUARI 
Stöld från en båt sker vid Rasta-

holms båtklubb.
Polis kontrollerar en bil i Närlunda 

och föraren blir omhändertagen för 
rattfylleri.

En brevlåda utsätts för skadegörelse 
på Ekerö då någon stoppar ned en raket 
och spränger lådan i bitar.

2 FEBRUARI 
En snowracer blir stulen från en 

altan i Brunnaområdet.
Någon orsakar en brand och förstör 

en brevlåda hos en privatperson i 
Närlunda.

Flertal stölder av båttillbehör

STABIL BROTTSSTATISTIK

En kraftig ökning av villainbrott och 
klotter under november månad är de 
stora avvikelserna i jämförelsen mel-
lan brottstatistiken för november och 
december under 2012 och 2013.

– November och december var en 
mild månad i år och det kan bland 
annat förklara ökningen av klotter. 
Klottrarna är ogärna ute i snöstorm, 
säger Hans Kempe, brottsförebyggare 
på Ekerö närpolis.

Gällande villainbrotten så ligger 
dock fortfarande Mälaröarna förhål-
landevis lågt om man jämför med 
angränsande områden.

– Det beror delvis på att vi ligger 
avsides, men också på att vi har en 
väl fungerande grannsamverkan. 

FAKTA  Brottsstatistik Ekerö närpolisområde 

BOSTADSINBROTT Nov 2012 Dec 2012 Nov 2013 Dec 2013 

Inbrott villa 0 7 9 3 

Försök till inbrott villa 2 0 2 0 

Inbrott i lägenhet 1 0 0 0 

Försök inbrott lägenhet 0 3 0 0 

ÖVRIGA BROTT Nov 2012 Dec 2012 Nov 2013 Dec 2013 

Tillgrepp av bil 2 2 2 0 

Stöld i/ur bil 12 3 7 6 

Skadegörelse 6 12 13 9 

Klotter 12 7 26 17 

Åldringsbrott 0 1 0 0 

Statistiken är hämtad ur RAR, Polisens anmälningssystem
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BYGGVAROR

FÖNSTER

BILSERVICE

BEGRAVNINGSBYRÅ

ADVOKATBYRÅ

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRING

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

BRUNNSBORRNING

Se 

EKESIÖÖs
hela 

virkessortiment
www.ekesioo.se

Binärdata AB

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  

Leif Rickegård

DATA

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

ENTREPRENAD

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

FASTIGHETSSERVICE

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

FÄRGHANDEL

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

Annonser på denna 
sida  kostar 

395:- resp 690:-
per införanden 

exkl moms 
Årsbokning gäller

Intresserad? 
Ring 560 356 00

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

BILDBYRÅER

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 , -  .

PRIS 6 900 000 kr/bud. TOMT 6 262 kvm . EP Energideklaration är beställd. Hillersjönäsvägen 12. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ 4 ROK, ca 121 kvm

Underbart sjöställe Enplansvilla, bå -06 Bastu vid sjön & brygga
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 2 626 kvm. EP 158 kWh/m²/år. VISAS Sö 9/2 15.15-16.00,
öppen visning. Ti 11/2, ring för tidsbokning. Iländavik 3. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ ILÄNDAVIK 2 rok, ca 62 kvm

Charmigt enplanshus Stor plan hörntomt Isolerat gästhus & garage
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 4 495 000 kr/bud. TOMT 3 529 kvm. EP 61 kWh/m²/år. VISAS Sö 9/2 12.45-13.30. Kungshäll 19.
EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSHÄLL 11 rok, ca 230 kvm + 110 kvm

Stor villa invid Mälarens strand Företagsdel/Uthyrningsdel
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ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 1 042 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Näktergalsvägen - Älvnäs
1:279. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ ÄLVNÄS Sjönära villatomt i detaljplanerat område

Plan och lättbyggd tomt Del i framtida brygga och sjöbod
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ACCEPTERAT PRIS 2 295 000 kr/bud. VISAS Sö 9/2 11.00-11.45, öppen visning. Må 10/2, ring för tidsbokning.
Rastaholms Allé 15. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ RASTA Förverkliga drömmen om en egen hästgård. Mark om 1,1784 ha

Stall med 4 boxar Förhandsbesked för bostadshus 200m till Mälaren
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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