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Enköpingsmässan i Idrottshuset bjöd på fl er utställare än 
någonsin. Också fl er vinnare än tidigare. Sparbanken i 
Enköping delade ut stipendier till föreningar och förenings-

personer de ansett gjort något utöver det vanliga under året. 
Dessutom delades en hel del Drömpris ut till kommunens 
unga entreprenörer. 
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Gott om vinnare på 
årets företagsmässa

Återsken sken 
åter på scen
Showgruppen Återskens 
föreställning Kings & 
Queens har redan fyllt 
Bahcohallen två gånger. 
I helgen är det dags igen. 
 KULTUR & NÖJE 12-13

De tycker att 
vi äldre skall sitta 
i gungstolen och 
hålla käften.

 INSÄNDARE 26
Bruno Boström

KAMMARKÖREN 
JAGAR UTMANINGAR
 NÖJE 10

Janne kan sina 
välgörande örter
Janne Hallqvist bytte VVS-
jobben mot österländsk 
alternativmedicin.
 REPORTAGET 14-15

SIDAN 16

BOSTAD

SIDAN 2

KRÖNIKA

Vissa saker 
måste få 
kosta pengar

SIDAN 6

NYHETER

Det har blivit dags 
för motorfesten 
med stort M!

NUMMER 18.  3-9 MAJ 2014.                  ÅRGÅNG 9.

32.000 
LÄSARE 

VARJE VECKA!

Sifo/Orvesto 
       H 2013

Tillfälle att förvärva ett mysigt
boende på Bryggholmen! Tomt
med strålande solläge och
Mälaren alldeles runt knuten!
Utgångspris 1.350.000 kr
Visas Sön 11/5 (ring för
bokning)
Enköping 0171-393 00

GLASBRUKSVÄGEN 37

Energiprestanda 61 kWh/m², år

Enköping 0171-393 00

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Trevlig 1:a med fräscha ytskikt
och väldisponerade ytor!
Utgångspris 725.000 kr
Kvm 35
Avgift 1.790 kr
Visas Sön 4/5 14.00-14.30 &
mån 5/5 17.30-18.00
Enköping 0171-39300

S:T ILIAN 1:A
VÅRFRUGATAN 10 B

Energideklaration: Beställd

Enköping 0171-393 00

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Så ger du 
utemöblerna 
ett nytt liv
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Har du pengar  
som ligger 
och skrotar?
Vi ger dig bra betalt för ditt järn- och
metallskrot. Då gör ni en insats för
både miljön och plånboken.

Ta och rota i gömmorna och slå oss 
sedan en signal på 0171-400 800.

Baltzar von Platens gata 10, 749 47 Enköping
www.hansandersson.se

V
issa saker gör mig väldigt fun-
dersam. Hur tandkrämen all-
tid lägger sig på tandborsten i 

prydliga färgglada längder oavsett 
hur vårdslöst man attackerat tuben, 
till exempel. Även det här med att 
universum är precis hur stort som 
helst… Det är ju saker som i alla fall 
jag har svårt att greppa och förstå 
och har ju insett att jag måste ac-
ceptera det.  Att jag kanske aldrig 
kommer att få svar på de frågorna. 
Men vad jag inte kan tolerera är när 
det finns uppenbara problem och 
inget görs åt saken. Som vården till 
exempel. Jag kan inte för mitt liv 
begripa hur de som ska ta hand om 
det viktigaste vi har, oss själva, har 
de kanske sämsta arbetsvillkoren i 
det här landet. Notoriskt underbe-
mannade avdelningar, arbetstider 
som för många gör att det blir svårt 

att ha ett socialt liv utanför sjukhus-
väggarna. För drygt ett år sedan 
sade överläkaren Stefan Branth upp 
sig på Lasarettet i Enköping i pro-
test mot arbetsveckor på 70 till 80 
timmar, med misstag och bristfälli-
ga diagnoser som följd. Medarbeta-
re som ofta sjukskriver sig, överbe-
lagda sjukhusavdelningar och långa 
väntetider. 

För mig är det självklart att vissa 
saker måste få kosta pengar, mycket 
pengar, bara ändamålet är tillräck-
ligt viktigt. Och vad kan vara vikti-
gare än att du får rätt sjukvård när 
du blir sjuk? Att sköterskan som ska 
sätta en kanyl i din arm behöver 
tänka på vad som händer i rum 
fyra, sju, åtta och tolv samtidigt som 
hen sticker in nålen känns inte bra. 
Och jag ser ju hellre att läkaren eller 
sjuksköterskan är utvilad när jag 

behöver vård, än att min bankman 
är det när jag ska lägga om mitt 
sparande, om jag måste välja. För 
det handlar ju om människor, för 
guds skull. 

Mindre barngrupper i förskolan 
är en annan fråga som funnits på de 
flesta valmanifest, i alla fall så länge 
jag kan minnas. Men varför blir inte 
barngrupperna mindre då? Varför 
ska personal hotas med uppsägning 
så fort klasserna når en rimlig nivå? 

Arbetslösheten… att bota arbets-
lösheten kostar pengar. Och måste 
få kosta mycket pengar. Det är det 
som är poängen i de här textrader-
na. Det går inte att hålla arbetslös-
heten nere samtidigt som man före-
språkar skattesänkningar och ”ef-
fektiviseringar” inom offentlig 
sektor. I många andra länder försö-
ker man att minimera arbetslöshe-

ten på en mängd kreativa sätt.
I den ukrainska huvudstaden 

Kiev har man till exempel statligt 
anställda som 
”kör” rull-
trapporna. 
Ville bara 
nämna 
det… 

KRÖNIKAN 

ANDRA SIDAN
TIPSA REDAKTIONEN  Telefon: E-post: redaktionen@enahabo.se

VISSTE DU ATT ... du helt gratis kan få ett nyhetsbrev 
med lokala nyheter i din inbox varje vardag?

www.enahabo.se och anmäl dig redan idag.

Facebooktårtan sponsras av:

Ska vi anställa hisschaufförer?
RULLTRAPPA.

Besöksadress

redaktionen@enahabo.se
www.enahabo.se

Postadress

Ansvarig utgivare 
Ove Rickardsson

Redaktionschef 
Robert Österlind

 
 

Tf redaktionschef 
Fredrik Gustafsson 

Journalist
Eija Salminen

Annonsförsäljning 
Bjarne Edlund

Maria Ström

Petri Suomela

Charlotta Stenberg

Produktion och redigering
Michaela Sättlund
Hanna Gimséus
Sara Körner
Carita Bernerskog  

Reception
Michaela Kölnert

Ekonomi

Annonsinlämning 
manus@enahabo.se

Privat- & familjeannonser

Företagsannonser

Distribution 
SDR, Svensk Direktreklam delar ut 

till alla hushåll enligt de regler som 

Vid utebliven tidning 
Gå in på www.utebliventidning.nu

Enköpings kommun ringer 
021-40 32 90
Håbo kommun ringer 08-760 95 00. 
Egen distribution till tidningsställ.

Tryck 
Bold/dnex tryckeri. 
För inskickat ej beställt material ansva
ras icke. Extraerbjudanden och liknande 
gäller under utgivningsveckan om ej 

ansvar för fel i annons är begränsat till 

tillhandahålls i digitala medier liksom 

material till tidningen anses medge 
sådan digital lagring och 

tillhandahållande. 

Fredrik Gustafsson
fredrik@enahabo.se
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Tisdag 6 maj
”Årets golfattraktion i våra två kommuner”

Företagare i Håbo kommun är välkomna till ett gemensamt 
frukostmöte med företagare från Upplands-Bro kommun. 

Vi träffas hos Ragn Sells, Sätra Gård.

Västerhallen
Tel: 0171-41 45 20

Öppettider: 
lördag

-söndag
måndag
-fredag 8-21 9-20

Man behöver inte vara stor för att vara billig...

Gilla oss på 
Facebook!

Priserna gäller t.o.m. 11/5 2014, 
med reservation för ev. slutförsäljning.

10:-/förp

Chips
Sourcream & Onion

Chio, 175 gr

Kassler
Benfri, Ekhaga

3990
/kg

Blodpudding
Piteortens chark, 600 gr

10:-/förp

Pitepalt/Kroppkakor
Piteortens chark. 280/250 gr.

10:-/förp

Baconsnitt
Saltmästarn

3990
/kg Varmkorv

5-pack. Piteortens chark

10:-/förp
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NYHETER
TIPSA REDAKTIONEN  Telefon: E-post: redaktionen@enahabo.se

Även i år besöktes Enkö-
pingsmässan av tusen-
tals besökare, även om 
det tjusiga vädret gjorde 
att det inte blev något 
nytt rekordår för arrang-
emanget.

Företagsmässa i dagarna två. 
Förra helgen arrangerades  
Enköpingsmässan för tredje 
gången i ordningen. I vanlig 
ordning besöktes mässan av 
tusentals företagare och pri-
vatpersoner. Men medan 
många andra arrangörer ber 
till vädergudarna om strålande 
sol och att kvicksilvret ska leta 
sig upp mot 20 grader gjorde 
förmodligen Enköpingsmäs-
sans arrangörer inte det. Väd-
ret, i alla fall under lördagen, 
som var ”allmänhetens dag” på 
mässan, var kanske lite för bra. 
Det gjorde också att färre per-
soner besökte mässan jämfört 
med förra året. Men besökar-
underlaget som ändå fanns, 
räckte för att skapa en god och 
exklusiv känsla i Idrottshuset 
under båda dagarna.

Best of the best

Under fredagen delades 
”Drömpriset” ut till unga en-
treprenörer mellan årskurs 7 
och gymnasiet. Kategorierna 
eleverna tävlar inom är: Bästa 
sociala projekt, Bästa presen-
tation, Bästa produkt, Bästa 
tjänst, Bästa innovation, Bäs-
ta affärsplan och Bästa kon-
taktbyggare. 

Det mest åtråvärda priset 
”Best of the best” gick till UF-
företaget Streckkod 112 UF. 
Vi har i Ena-Håbo Tidningen 
tidigare uppmärksammat fö-
retaget för deras kassapinne 
som funnits i fl era matbutiker 
i Enköping. Varje gång pinnen 

användes av en kund gick fem 
kronor till företagets insamling 
till barncancerfonden. I och 
med utmärkelsen vann före-
taget 8 000 kronor.

Eldsjälar

Under lördagen delade Spar-
banken i Enköping i vanlig 
ordning ut stipendier till lo-
kala föreningar och idrottspro-

filer. ”Årets förening”, Enkö-
pings handbollsklubb belöna-
des med ett stipendium på 20 
000 kronor, för att EHF är en 
gedigen förening inom en po-
pulär idrott som skördar fram-
gångar både på herr- och dam-
sidan. Mats Tapper, föreningens 
ordförande tog emot priset.

– Vi är otroligt stolta, sa 
Mats Tapper när han fi ck 

mikrofonen i slutet av sti-
pendium-ceremonin.

Årets eldsjäl blev Skatt-
mansöådalens förening som 
i motiveringen beskrivs som en 
förening full av eldsjälar som 
arbetar hårt och ideellt för att 
det ska fi nnas en alpin skid-
backe i Enköpings kommun. 

Dessutom anordnade Ena-
Håbo Tidningen en tävling i 

samband med mässan. För att 
vara med och tävla krävdes 
det att deltagaren gav tips på 
vad denne ville läsa mer om i 
tidningen. Vi fi ck in tresiffrigt 
med bidrag från er läsare, med 
tips om allt från resereportage 
till mer kommunala nyheter 
och väldigt många av er öns-
kar att läsa mer om sport i tid-
ningen. Det och många andra 

önskemål kommer vi att tillgo-
dose. Den person som dragits 
fram som vinnare i tävlingen, 
och därmed vinner en semes-
tervistelse i Berlin 
för två personer 
från Happydays, 
är Anki Heden-
gren.

Fredrik Gustafsson

fredrik@enahabo.se

Gott om vinnare på  

VINNARE.

BÄST. BÄSTA PROJEKT.

Sparbanken 
i Enköpings 
stipendiater

Årets förening: 

Årets Eldsjäl: 

Årets Ungdomsledare: 

Årets Utvecklings-
stipendiater:

Grattis!
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Enköpingsmässan
VINNARE i Ena-Håbo Tidningens montertävling är Anki Hedengren.

Grattis! Varmt välkommen till vårt kontor för att hämta din vinst. 

BÄSTA AFFÄRSPLAN. Drömpriset för bästa affärsplan gick till tjejerna bakom ”Light it up”.  PUTT.

BÄSTA PRESENTATION.

UTE-STÄLLARE. -

ELDSJÄLAR.

BESÖK.
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www.sdr.se

Ena-Håbo Tidningen och vår reklambunt 

behöver dig som utdelare!

Du får ett distrikt i närheten där du bor, introduktion 
och utbildning av vår personal samt avtalsenlig lön.

Kontakta oss redan idag på:

sdr413@sdr.se eller 

ring 021-40 32 90.

Vill du tjäna pengar
och få motion på köpet?

Under maj-juni har vi öppet:

Tisdagar 13–16

Torsdagar 14–17.30 

TBE: 300 kr för vuxna, 280 kr för barn

Nya tider till  

drop-in vaccination

Capio Vårdcentral Enköping  |  Korsängsgatan 42

Besök vår hemsida  
www.capio.se för mer info

Välkom
m

en  

att lista dig  

hos oss!

Kommunfullmäktige 
sammanträder tisdagen den 
13 maj 2014, kl. 18.00 
i kommunhuset, Kungsgatan 42.
Allmänhetens frågestund cirka kl. 18.10.
Frågor ska anmälas i förväg senast kl. 17.30 
till ordföranden eller sekreteraren.

InfoCenter samt på www.enkoping.se

Sammanträdet direktsänds via Internet, 
se www.enkoping.se

Takomläggning/målning av plåt-/tegeltak?

på takomläggningar (tegel, betong, plåt)

NYHETER

Har sålt en villa förra året 
och tänkte skjuta upp kapi-
talvinsten. Finns det ett tak 
på hur mycket som går att 
skjuta upp?

Fastighetsägaren

 
Hej, ja numera finns ett tak 
på hur mycket du kan skjuta 
upp, det kallas för uppskov. 
Taket ligger på 1 450 000 kro-
nor. Du ska även betala en 
årlig ränta på uppskovet som 
ligger på cirka 0,5 procent. 
Räntan som inte är avdrags-
gill, tas ut automatiskt.      
 

Vänliga hälsningar

Elisabeth Hedmark

Privatekonom, 

Länsförsäkringar

LEDER PROJEKTET. Fredrik 

EKONOMIFRÅGAN

Har ni funderingar 
om ekonomi?

 
 

I helgen avgörs Formula Offroad
Motorentusiaster, nu har 
det äntligen blivit dags 
för årets upplaga av For-
mula Offroad. Precis som 
förra året kommer täv-
lingen att avgöras i Drag-
rännan i Bålsta. 

Nu är helgen här, då grusta-
get i Bålsta kommer att fyllas 
av mullrande och fyrhjulade 
offroad-bilar. I år börjar eve-
nemanget redan på fredags-
eftermiddagen den 2 maj, 
och pågår sedan hela kvällen 
för att återupptas igen vid 
lunchtid under lördagen.

Förra året lockade täv-
lingen tusentals besökare. I år 
hoppas arrangörerna på 
ännu fler i publiken. 

– Drygt 3 000 personer 
kom till tävlingarna förra 

året. Det är ju så klart bra 
med tanke på att det var för-
sta året vi arrangerade For-
mula Offroad i Bålsta. Och 
arrangemanget bar sig själv, 
klubben behövde inte skjuta 
in några extra pengar för att 
få det att gå runt, det är na-
turligtvis skönt. Men i år 
hoppas vi på ännu fler besö-
kare, säger Fredrik Mahlin 
på SMK Uppsala som är ar-
rangörsklubb för evene-
manget.

Svenkhoppen

Totalt kommer ett tjugotal 
åkare att delta i tävlingen. 
Från Sverige och SMK Upp-
sala kommer bland annat Rolf 
Keiser, Eric Nilsson och Fred-
rik Sandkvist att försöka för-
svara den Svenska flaggan. De 

ska göra upp om pallplatserna 
i Formula Offroads svenska 
stortävling samt bemästra ett 
fritt fall på 38 meter.

Tävlingen kommer även att 
livesändas på SMK:s egen 
webb-TV kanal www.smkplay.
se där nästan 8 000 tittare såg 
fjolårets tävling. I år tror SMK 
Uppsala att man kommer att 
ha ännu fler tittare.

– Prognosen för i år är så 
klart högre. Räknar vi ihop 
alla tittare på vår egen kanal 
och de youtube-klipp som vi 
har kontroll över så har förra 
årets tävling setts 
av 2.2 miljoner 
t i t t a re ,  s ä g e r 
Fredrik Mahlin.

Fredrik Gustafsson

MOTORFEST.

FÖRÄNDRA VÄRLDEN 
– ÄVEN I FRAMTIDEN
Ta ställning mot orättvisor och för alla 
människors lika värde både nu och  
i framtiden – ge en testamentsgåva.

AMNESTY.SE/TESTAMENTEN
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RG 
Plattsättning

Allt inom plattsättning, 
speciellt badrum, kök 
och hallrenoveringar.
www.rgplattsattning.com, 
info@rgplattsattning.com

Robert 076-623 95 34

STEFAN SNICKARE 
ENTREPRENAD AB
Från grund till tak.

Även kaminer och skorstenar 
samt mur och puts.

Stefan Johansson 
070-675 18 13

stefanjohanss4@hotmail.com

Vi servar och reparerar 

ALLA typer av 

trädgårdsmaskiner 

och ATV. 

Romgatan 14, Enköping 
Tel. 0171-353 39

www.harrelindsmaskin.com

NAHLÉNS 
MÅLERI AB
VI SPRUTMÅLAR DINA 
LUCKOR & DÖRRAR

RING 
TEL 0171-573 30
KALMARVÄGEN 3,

BÅLSTA

HÅR- 
SKULPTÖREN

Lena Karlsmyr
0171-303 43

Kungsgatan 36

Välkommen!

Ventilationsrengöring
Skorstensbesiktningar
OVK-besiktningar

Tel 0171-272 10
Torgg. 49, Enköping
www.uffesotare.se 
info@uffesotare.se 0705-92 92 64 · upplands-trad.se 

Även nedtagning 
av svåra träd samt 

beskärning av 
häckar och buskar

TRÄDVÅRD & 
FÄLLNING

Hemstäd • Veckostäd

Flyttstäd • Fönsterputs

Givetvis är vi försäkrade 

och RUT-godkända!

www.frokenbauer.se 

0171-210 10

Ler du när du städar?
Fröken Bauer 

gör följande med ett leende 
nästan hela tiden ;) 

Juridiska problem?
Ring: 070-685 17 62

www.fager-hohenthal.se

VI HJÄLPER ER MED: 
lackkonservering, helrekonditionering, 
polering, vaxning, handtvätt, däckbyte.

AJAS BILVÅRD
Salavägen 5, ENKÖPING
Tel 0171-301 50
www.ajasbilvard.se

Brf, villa- och fastighetsägare:

Utnyttja rotavdraget!

VENTILATIONS-
RENGÖRING!

DÅLIG TV-BILD?
Allt inom digital-tv, 
installationer och service. 
Boka ditt abonnemang hos oss. 
Boxer, Canal Digital och Viasat.

BILDPROFFSET
0171-357 00
info@bildproffset.se

0171-247 42   
www.ramstamaskin.se

HYR MINIGRÄVARE
gräv själv och spar pengar!

Varför slösa med energin?

www.ir-gruppen.se 
0171-247 42

072-57 37 222
Micael Brinck

Ditt lokala städföretag
Att lita på AA
(vi har dubbel-a:n på företaget)

Utnyttja rut-avdrag
- Fönsterputs 
- Hemstäd
- Storstäd
- Företagsstäd
Välkomna att boka idag!
Tel. 0171-17 15 40

Sofie Carlsson
Reg. Fastighetsmäklare

Fler rum när 
familjen växer?
Prata bostad med mig.
Ring mig på 0171-591 91.

Kontakta Maria Ström 
för mer information och bokning. 
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NYHETER FRÅN 
ESK FOTBOLL

NYHETER | REFERAT | BILDER | EVENT M.M.  
www.esk.nu eller www.facebook.com/enkopingsSKFotboll

BJUD ENKÖPING PÅ INTRÄDE!
Vi söker nu ett antal företag som kan bjuda publiken på 
fritt inträde under en vårmatch och en höstmatch! 
Vill du också vara med med ditt stöd?

Den första matchen med fritt inträde kommer ESK att gästspela på 
Fanna IP den 25 juni 2014, då ESK möter Täby IS FK. Datum för 
höstmatchen är inte fastställd ännu.

Vill DU också vara med? Meddela info@esk.nu 1.500:-/matchtillfälle 
och du kommer att synas tillsammans med alla övriga.

BOKA ESK-GOLFEN!
Boka redan nu din plats med lag eller enskild deltagare 
till 2014 års tävling på Orresta GK, i år spelas den 
tisdagen den 26 augusti med start på morgonen.

Maila gärna: info@esk.nu

ESK’s succé 100-årsboken kan köpas: mejla info@esk.nu för kontakt.

Anmälan istället för bygglov

Det är riksdagen som beslutar om plan- och bygglagen ska ändras eller inte. Om 

den ändras innebär det bland annat att du får bygga en 25 kvadratmeter stor 

komplementbyggnad utan bygglov. Förslaget innebär också att det inte krävs 

bygglov vid tillbyggnad på 15 kvadratmeter eller vid inredning av ytterligare  

en bostad i enbostadshus. 

Reglerna rör en- och tvåbostadshus och gäller under förutsättning  

att du gör en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. 

Vill du veta mer  

om de nya reglerna?

Läs mer om förslaget  

till nya byggregler på 

www.enkoping.se/bygglov

Du är också välkommen  

att höra av dig till oss  

med dina frågor.

E-post: bygglov@enkoping.se

Telefon: 0171-62 72 00 

klockan 9–10 alla vardagar  

utom onsdagar

FRÅN OCH MED 2 JULI 2014 KAN DET BLI  
AKTUELLT MED NYA REGLER KRING BYGGLOV
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BAHCOHALLEN
Enko¨ping 17-18 maj 2014

Endast två utställarplatser kvar.  Vill ni vara med som utställare - ring oss snarast!

www.barnobabymassan.se

Över ett 70-tal intressanta utställare samt mängder av aktiviteter för både
stora som små. En härligt underhållande stor familjemässa - med mer än    

30 spännande o intressanta programpunkter. Café/Rest.
Hela programinnehållet hittar ni på vår webb. 

Här ett litet axplock av innehållet:

För barnen:
Nappen Pappen! 
För barn från 2 år.

FiliokusFredrik 
Sveriges populäraste barnunderhållare.

Kaos i cirkustältet!
För hela familjen.

Yoga för barn 
Låt ditt barn prova på barnyoga.

Dansshow A&G Showacademy 
Dansare från Enköpings häftigaste

dansskola underhåller.

Paneldebatter:
Om olika skolor! 

Kommunal eller friskola? 
Kom, lyssna o delta.

Familjeekonomi & Försäkringar 
Råd o tips. Sparbanken Enköping

Vårda relationen under småbarnstiden 
Familjecoach Marie Nylén, Levande Familjer

Modevisning för & med stora som små 
Både vuxna och små söta barnmodeller visar
vårens och sommarens skönaste mode.

Fo
to

: A
rm

an
d 

D
om

m
er

FRI
ENTRÉ!

Fo
to

: S
ho

wa
ca

de
m

y

GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

Köp ”byggvaror” för minst 10 000 kronor, lager- 

eller beställnings sortiment, så får du en Samsung 

surfplatt a  Galaxy Tab 3 10,1”  Wi-Fi 16 GB (vit) 

på köpet. Fullständiga villkor på xlbygg.se.

HUNDRATALS ÅR SOM BYGGHANDLARE 

Tillsammans är vi över hundra privatägda bygghandlare som nu fi rar 5 år 
som XL-BYGG butik. Hjärtligt välkommen till oss och vår födelsedag!

Fler kalaserbjudanden hitt ar du  på xlbygg.se 
och i butikerna
Kampanjerbjudandena gäller 2/5–11/5 2014. Med reservation 
för slutförsäljning och eventuella tryckfel.  Lokala avvikelser 
kan förekomma gällande sortiment och leverantör. Vissa 
kampanjprodukter kan vara beställningsvara på vissa orter. 
Våra rabatt er och rek. ca priser baseras på leverantörernas 
brutt oprislista och branschens riktpris. 

Spjällgatan 29, Enköping  
Tel: 0171-330 70 

ejendals 
Handske 
Tegera 9160. Vindtät handske av högsta 
kvalitet med foder i antibakteriell bambu. 
En mycket skön handske i Windproof-
material och med foder av Thinsulate. 
Rek. ca pris 189:- 

Spara 110:- 

79:-

bahco 
Handsåg och verktygslåda
Superior 2600-22 och PTB 101440.
Rek. ca pris 598:-
Verktygen i verktygslådan ingår ej.

Spara 349:- 

249:-

PÅ LÖRDAG BJUDER 
VI PÅ FIKA OCH WEBER 

BJUDER PÅ GRILLAT!

Sätt kurs mot sommaren
En dagskryssning med Rosella är både avkopplande och rolig, precis 
lagom lång för att hinna äta gott och göra fina taxfreefynd. Dessutom  
kan du räkna med underhållande kryssningsvärdar varje dag, tisdagsbingo  
(t o m 10/6) samt caféband och populära dansband flera dagar i veckan.

Dagskryssning Kapellskär–Mariehamn

Fem timmar med shoppingfynd, god mat, underhållning och levande musik.

Frånpris 15:- per person. Barn under 12 år reser för 0:-. Produktkod SKDAG. 

Tips! Boka till anslutningsbuss för 20:- per person t/r.

Minisemester i Mariehamn

Stanna över natten och se mer av Åland. Båtresa Kapellskär–Mariehamn t/r,  

del i dubbelrum inkl frukost på Hotel Park Alandia. Frånpris 420:- per person. 

Produktkod SKHOT.

Anslutningsbuss avgår från Resecentrum i Enköping och  
från Bålsta tisdagar och torsdagar.

Boka direkt på Vikingline.se/rosella,  

08-452 40 00 eller hos din resebyrå.

Viking ClubFinfina rabatter och specialpriser ombord.
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VÅRVÄGAR

Grus i kurvor
döda vinklar

vänstersvängar
sol i ögon

sena fester
trötta morgnar

stora helger
långa köer

Kör försiktigt

Eija Salminen

Veckans versHÅBO:

7 maj  
BILTRÄFF 

10 maj 10.00-14.00 
LOPPIS HOS KORPEN 

 

10 maj 10.00-14.00 
BAKLUCKELOPPIS 

10 maj 13.00 
SAGOSTUND PÅ FINSKA 

 

ENKÖPING:

5 maj 10.00-10.45 
LATINODANS FÖR SENIORER 

 

5 maj 13.30-10.30 
TIPSPROMENAD 

 

6 & 8 maj 10.00-10.40 
LÄTTGYMNASTIK FÖR SENIORER 

 

6 maj 10.00-17.00 
MÅ BRA DAG 

6 maj 13.30-14.30 
MUSIKUNDERHÅLLNING 

 

6 maj 18.30 
MOTIONSCYKLING 

 

7 maj 12.00 
LUNCHMUSIK 

 

7 maj 19.00-21.00 
BERÄTTARKVÄLL 

 

7 maj 17.00-21.00 
ÖPPET HUS 

 

8 maj 12.15 
SOPPLUNCH 

 

8 maj 18.00 
VISNING AV VADSBACKEN 

 

8 maj 18.00 
MUSIKCAFÉ PÅ KOMPASSEN 

9 maj 
BINGO FÖR SENIORER 

 

9 maj 12.00 
LUNCHMUSIK 

 

9 maj 14.00-15.00 
MUSIKCAFÉ 

 

10 maj 10.00-14.00 
VÄLGÖRENHETSLOPPIS 

 

10 maj 10.30 
UNDERHÅLLNING PÅ TORGET 

DET HÄNDER I VECKAN

KULTUR & NÖJE
TIPSA REDAKTIONEN  Telefon: E-post: 

Läs Ena-Håbo Tidningens 
bloggare på www.enahabo.se!

Kammarkören backar inte för utmaningar

D
uke Ellingtons första 
Sacred Concert skrevs 
för tre solister. Alice 

Babs klarade av hela om-
fånget över tre oktaver. Nu 
är det dags för Enköpings-
borna att få lyssna till den.

– Vi ger den här konser-
ten som en hyllning till Alice 
Babs, säger Peter Melin som 
varit dirigent i Enköpings 
kammarkör i 26 år.

Kören kommer att få för-
stärkning av sångerskan Mar-
gareta Bengtson från Stock-
holm, som ska vara solist. 

– Det är fantastisk kul att 
ha en sådan välmeriterad 
solist med på konserten, sä-
ger Peter Melin.

Margareta Bengtson har fram-
fört verket tidigare i en 
dansk version och även 
sjungit in det på skiva. Hon 
har tidigare varit i Enköping 
och sjungit med Trio X på 
Klara Hall, hon spelat harpa 
på prinsessan Estelles dop 
och hon är en av grundarna 
till vokalgruppen The Real 
Group, bland annat.

– Jag har alltid gillat Alice 
Babs och Duke Ellingtons 

musik. Jag tycker att det är 
roligt att sjunga på det sättet. 
I det här verket är solistens 
del skrivet som ett jazzora-
torium. Det är mäktigt, häf-
tigt ljud. Det är så maffigt, 
säger Margareta om den 
kommande konserten.

Hon var i Enköping och coacha-
de och sjöng tillsammans 
med kören förra helgen, vil-
ket uppskattades mycket av 
körmedlemmarna.

– Det är ovanligt att vara 
med och öva före en konsert. 
Oftast så kommer jag någon 
timme innan och repar, 
bara, säger Margareta.

Kammarkören kommer 
att sjunga till ett bantat stor-
band med nio musiker, en 
nonett, under ledning av Ulf 
Johansson Werre från Upp-
sala. Han startade Uppsala 
University Jazz Orchestra för 
tio år sedan och har sedan 
dess varit konstnärlig ledare 
för jazzverksamheten vid 
universitetet.

När konserten i Vårfru-
kyrkan är avklarad beger sig 
halva kören till Dalhalla ut-
anför Rättvik för att sjunga 

SOLISTSTÖD.

KAMMARKÖREN.

med en 300 personer stor 
kör. Sedan påbörjas plane-
ringen för Carmina Burana 
av Carl Orff som ska göras 
tillsammans med två Upp-
salakörer och en full blåsor-
kester. De konserterna kom-
mer att framföras både i 
Uppsala och En-
köping.

Eija Salminen
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Nu är det dags att tömma vinden, källaren och garaget för att vara 
med på loppisdagen. Du ombesörjer själv bord och parasoll, 

så står vi för utrymmet på Stora Torget.
Anmäl dig till Jan-Åke Lennqvist, 076-112 79 82 eller Christer Johansson, 070-282 06 85 

senast måndag 12 maj samtidigt som du betalar in 150:-/bord till 
Lions bankgirokonto 630-2202. Glöm ej att notera inbetalare. Uppackning fr.o.m. kl. 08.30

Ett arrangemang av:

Anmäl dig till vårens stora

LOPPISDAG
lördag 17 maj kl. 10-15 på Stora Torget i Enköping!

Hela det ekonomiska överskottet av 

denna Lionsaktivitet går oavkortat 

till Lions hjälpverksamhet!

JÄTTESTOR BARNLOPPIS!
Westerlundska gymnasiets matsal

Lördagen den 10/5 kl. 900-1300

 

SÖNDAGEN DEN 11 MAJ KL 11–16
DOMTA-GRISEN

Kultingarna busar i vårsolen. 
Ät gott vid grillen – barnen bjuder 
vi på Domta Falu-burgare.
Österunda, Domta 12, Fjärdhundra

Tel: 070-6324903

DISTRIKTSVETERINÄRERNA 
Kl 11  Avmaskning på häst

Kl 14 Förebyggande vård hund & katt

Simtuna, Heby 11, Fjärdhundra

Tel: 010-1228820

FARMOR ELSAS GÅRDSBAGERI
Vi släpper ut våra grisar för 
sommarsäsongen! Café med 
smörgåsar och andra godsaker.
Kl 13: Grissläpp!

Mälby Gård, Altuna Mälby 2, Fjärdhundra

Tel: 073-3921299

GLADA FÅRET 
Vi visar upp lamm produk tionen. 
Söta lamm utlovas!
Simtuna, Koby 8, Fjärdhundra

Tel: 070-5893233

KRÅKVILAN

tackor. Mata höns och rösta på 
vackraste Gotlandstuppen. Fika, 
försäljning av ull, skinn och garn.
Kl 12: Lammdop och fårsläpp

Kl 15: Fårpromenad

Nysätra Hammarby 21, Örsundsbro

Tel: 070-6886332

RESTA GÅRD
Mata grisen, klappa lamm, 
se när kon mjölkas, grissafari 
och spännande tävlingar. Fika, 
lättare lunch och korvgrillning vid 
gårdsbutiken.
Nysätra, Örsundsbro

Tel: 072-2211301

 VALLGARNS GÅRDSMEJERI

och följ våra tornfalkar på TV:n.
Långtora 17, Enköping

Tid: Kl 11 och 13: Vi berättar om våra            

getter. 10–18 Butiken öppen.

Fikat stänger 16.

Tel: 073-5775319

ALTUNA 
HEMBYGDSGÅRD

visar sina Bourgogne-kaniner och 
berättar om uppfödningen. 
Tid: kl 14–16.

Altuna-Fröslunda 11, Fjärdhundra

Tel: 070-6902606

 HÄSTKRAFT 
FJÄRDHUNDRA
för vuxna och barn
Simtuna, Heby 3, Fjärdhundra 

Tel: 070-5142564

 DJURENS DAG

WWW.FJÄRDHUNDRALAND.SE
Kolla kartan här!”

Från och med 1 maj har vi ändrade 

öppettider p.g.a. omorganisation.

Måndagar  13.00-17.00

Tisdagar  13.00-17.00

Onsdagar  13.00-17.00

För övriga tider når ni oss på 

telefon eller mail.

Telefon 0171-47 79 10

info@polyresor.se                   

ÄNDRADE 
ÖPPETTIDER 
UNDER MAJ OCH JUNI.

Välkomna önskar 

Kimmo, Petri och Poly
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Majblomman kan hjälpa 
barn som lever i ekonomiskt 
utsatta familjer. Läs mer  
och ansök om bidrag på  
www.majblomman.se

VI GER 
STÖD.
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KULTUR & NÖJE

VÄRLDSKLASS.

SLOTTSBAL.  

BURLESKT.

STÄMNING.

SKINER.

A
llt sitter. Stegen, musiken, sången. Närmare 30 personer på en scen, synkroniserade 
tillsammans och var för sig. Pyrotekniska effekter, ljus och ljud, och det obligato-
riska samspelet med publiken. Den tusenhövdade publiken som väntat länge.

Vad mer kan man säga egentligen. Marcus Dannvik lyckas med sin perfektionistiska 
och strukturerade kör, något annat finns liksom inte i deras värld.

Den här gången handlar det om musikens kungar och drottningar från 1960-talet till våra 
dagar. Artister och låtskrivare. Kungen av pop, Michael Jackson, och drottningen  
Madonna får hela åtta minuters medley var på scenen. Backstreet Boys, Queen, Pink,  
Bonnie Tyler, Aretha Franklin, Paul McCartney och många fler med dem, är andra musik-
legender som får äran att bli framförda av Återskens otroligt skarpa sångare och dansare.

Den stora scenen används fullt ut så att kören verkligen kommer till sin rätt. Även när det 
är solister på scenen är ljussättningen och rekvisitan uppbyggd så att artisterna inte känns 
små och ensamma. Med enkla medel som en chockrosa trappa eller en piedestal som 
höjer upp solisten används scenens potential optimalt. Lagom avancerat, så att scen- 
bytena går snabbt, men effektfullt.

Att alla inte har exakt likadana kläder ger liv och personlighet åt hela showen. Den burleska 
Lady Marmelade tar oss snabbt till salongerna i de franska glädjekvarteren lika enkelt som 
kristallkronorna tar oss till en bal på slottet under Céline Dions låt That’s the way it is.

Bandet består av professionella musiker. Henrik Linder, som är lånad från världsbandet 
Dirty loops, Robert Westerlund, Danne Palmqvist, Herman Furin och Anders Dannvik 
kan med säkerhet spela på vilken kunglig hovkonsert som helst.

Fyra fullsatta föreställningar skulle kunna vara 4 000 personer. Men det är det 
inte. Det är nämligen många Enköpingsbor som går och ser showen mer än 
en gång. Så bra är det.

Eija Salminen
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Bokstäverna i de numrerade rutorna bildar en sifferkod i bok-
stavsform – t ex ARTON TOLV (1812) eller ETT FEM TVÅ NOLL 
(1520). Ring eller SMS:a in den fyrsiffriga koden. Via SMS, skriv: 
vinnarkrysset (mellanslag) direkt (mellanslag) lösnings-
kod samt ditt namn och adress. Skicka SMS:et till 72672.
Via telefon, ring: 0944–670 90 09. Följ anvisningarna, tävlings-
nummer (nedan) och kod är allt du behöver uppge. Du kan inte 
tävla från hemligt eller oregistrerat nummer. (SMS/samtal kostar 10 kr)

I varje nummer tävlar Direktpress läsare om fem trisslotter. Ni 
tävlar också ihop med övriga lösare över hela landet om följande 
vinster:
IKEA  Varje vecka vinner en vinnare ett presentkort à 500 kr.
ICA  Varje vecka vinner två vinnare varsitt presentkort à 250 kr.
ÅHLÉNS  Varje vecka vinner en vinnare ett presentkort à 
250 kronor. 
SF BIO  Varje vecka vinner en vinnare två biobiljetter till 
valfri fi lm på någon av SF:s eller Svenska Bios biografer.
Svar vill vi ha senast på onsdag kl18. Lösning och vinnare presen-
teras om två veckor. För telefon: tävlingsnumret är 29

Lösning/vinnare, två veckor sedan: 2 
Triss: Marianne Svarvare, Uppsala. 1 
Triss: Ulf Larsson, Västerås, Göran 
Bernelind, Uppsala. Sonja Persson, 
Kolbäck. Ikea: Hans Barringer, Halmstad. 
ICA: Bengt Göran Åback, Lidingö, Kristina 
Linder, Uppsala.  Åhléns: Kent Andrén, 
Ljurhalla Vårgårda. Bio: Leena 
Vuorenmaa, Mölndal.
Den som tävlat via mobil får lottvinst som 
kod via SMS. Kod bytes mot lott hos valfritt 
spelombud. Vinst levereras inom två 
veckor från i dag.
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Vinn lotter & presentkort – vinster
för mer än 1500 kronor per vecka

SOLIST. Elin Furin är en av solisterna i showen Kings & 
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Å
ret var 1984 och Janne Hallqvist 
åkte den långa och grusiga väg-
banken över till Biskops-Arnö. 

Vågorna är inte långt från bilens däck 
när jag 30 år senare åker över samma 
väg. Jag passerar herrgården som en 
gång var biskopsgård och nu är folkhög-
skola, svänger förbi några solfångarför-
sedda radhus och parkerar utanför 
Janne Hallqvists bostad.  

– Intresset för naturmedicin kom före 
miljö, ekologi och teknik, men jag visste 
inte hur jag skulle kunna leva på det. Jag 
utbildade mig till massör och tänkte att 
det kunde vara en början, men sedan tog 
de andra intressena över och jag utbildade 
mig till VVS–ingenjör, säger han.

Janne Hallqvists intresse för österländsk 
alternativmedicin började i tonåren. Han 
mådde dåligt psykiskt och sökte någonting 
som kunde få honom att må bra. När han 
var i 20–årsåldern började han meditera.

– Det här var på 70–talet och det var 
då som österländskt inspirerade metoder 
började bubbla upp i Sverige. För mig 
liksom för många andra var meditation 
min inkörsport till en värld av alterna-
tivmediciner att upptäcka och början på 
någon sorts harmoni. Jag träffade andra 
människor med andra intressen än jag 
var van vid och det var en öppning till 
nya subkulturer. Sedan dess har jag tes-
tat många olika alternativmediciner och 
kroppsterapier och tagit små steg framåt, 
säger han.

Redan som barn stoppade Janne Hallqvist 
näsan i pappans jordgubbs- och grön-
saksodlingar och tyckte att det luktade 
otroligt gott. Ett intresse för odling 
grundades.

– Jag hittade doftande vilda myntor 
och gjorde ett mynta–land bland hans 
odlingar, säger han.

När en av hans kollegor på ekologi-
kursen skulle anlägga en örtagård på 
skolan började Janne Hallqvist läsa på 
om örternas kvalitéer. Senare började han 
komplettera med egna undersökningar. 
En kurs i tillverkning av örtprodukter som 

var en del av ekologikursen fi ck namnet 
örtapoteket. I dag är örtagården tre gånger 
så stor, med runt 80 örter och år 2010 kom 
hans bok med samma namn ut i handeln.

– Min ingång till örtterapi var intres-
set för örter och ekologi, inte för att jag 
själv sökte hjälp för någon åkomma, vilket 
är vanligt. Men jag har sett hur mycket 
örterna har hjälpt klienter och elever här 
på skolan. Sedan jag själv fi ck en lung-
sjukdom för tio år sedan har jag klarat 
mig utan kortison och andra läkemedel 
med hjälp av mina kunskaper i örtterapi, 
säger han.

När Janne Hallqvist känner de första 
symptomen på förkylning brukar han ta 
en tesked mald torkad ingefära i en halv 
liter tevatten och dricka ett par gånger 
om dagen.

– Det har stoppat många förkylningar! 
Man kan komplettera med echinacea el-
ler röd solhatt också men ingefäran är 
viktigast, säger Janne.

Han har även utvecklat en världsmedicin 
med infl uenser från naturläror världen 
över och tillverkar egna örtbaserade na-
turprodukter. 

 Ekologikursen lämnade han senare 
för att starta kursen Naturens medicin 
på Nordens Folkhögskola, som han även 
undervisar i. Han har också utbildat sig till 
ayurvedisk hälsorådgivare och skrivit en 
bok om den över 2 000 år gamla indiska 
läkekonsten.

– Ayurveda handlar om att vara sig själv 
utan att det tar kål på en. Om man är aktiv 
ska man vara det, men föra in element av 
lugn, är man lugn ska man vara det men 
föra in element av aktivitet. Man ska inte 
trycka ned och kväsa sig själv men man 
kan behöva tillföra motsatsen för att få 
balans i kropp och sinne och inte bli sjuk. 
Om man har mycket hetta behöver man 
kyla, om man är torr behöver man fukt, 
kall behöver man värme och så vidare. 
Man balanseras av sin motsats, det är det 
som är ens medicin och friskvård, menar 
Janne Hallqvist.

Till kursen Naturens medicin håller han 
sakta men säkert på att introducera ti-
digare elever till att bli lärare, för att 
själv kunna börja styra yrkeslivet i en ny 
riktning. 

– Som lärare på folkhögskola har jag 
väldigt stora möjligheter att göra något 
av de idéer som jag har och jobba med 
det som jag för tillfället brinner för. Jag 
upprepar inte samma sak utan får möjlig-
het till nyskapande. Det är också kul att 
se andra människor ta mer och mer plats 
och få ta ansvar. 

Risken när man som Janne Hallqvist 
har mycket idéer och förmåga att genom-
föra dem är att man tar på sig mer jobb än 
man klarar av. Han säger att det är först 
nu den här terminen, som han känner 
att arbetet har balanserats över terminen. 

– Kanske har jag en mental ivrighet 
och det är en positiv ivrighet. När jag blir 
inspirerad av någonting är det som en 
eld som fl ödar. Men den här ivrigheten 
hade inte funnits där om inte andra till 
slut skulle få ta del av det. Att berätta och 
förklara för andra är ett stöd för mig att 
förstå, säger Janne Hallqvist.

Elina Sundström

redaktionen@enahabo.se

Han plockar medicinen i Bisk

REPORTAGE

MÅNGFACETTERAD.

”Jag tycker om att upptäcka, att se 
samband och att skapa någonting 

nytt, att öppna nya dörrar.”

EN BOK BLIR TILL.
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kops-Arnös eget örtapotek

MER  Janne Hallqvist tipsar:
 CITRONMELISS OCH KAMOMILL: 

 FROSSÖRT:

 FÄNKÅL:

 HALLONBLAD:
 HJÄRTSTILLE:

 ISOP:
 KORIANDER:
 KUNGSLJUS:
 LÄKEMALVA OCH HUMLESUGA:

 RÖLLEKA:

NYSKAPANDE.
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Vi vill gärna hjälpa dig tjäna pengar, så här visar vi 
några exempel på vad du kan sälja till oss.

www.kolbacksatervinning.com

Industrivägen 3, Kolbäck
Mån-ons + fre 07-16, Tors 07-17
Lunchstängt 12-12.45

0220-404 50

Bastborregatan 2, Västerås
Mån-fre 07-16

Lunchstängt 12-12.45

021-13 14 50

Tjäna 

pengar på 

ditt skrot!

Bilbatterier Kabelskrot
Sladdar

Koppar
Krukor

Bunkar/burkar

Rör

Mässing
Ljusstakar

Kranar

Lås

Handtag

Aluminium
Fälgar

Drickaburkar

Kastruller

Ugnsformar

Rostfritt
Kastruller

Bunkar/burkar

Diskbänkar

Köksredskap

Järn
Utemöbler med metall

Grill Skruv

Verktyg Burkar 

Staket Stege

Pall Cykel

Gräsklippare

Är du osäker på 
vad du kan lämna till oss? 

Ta med det hit - så 
hjälper vi dig!

Elektronik
Mikrovågsugn Fotbad

Dammsugare Elvisp

Kupévärmare

Rakapparat 

Strykjärn

Elverktyg 

Brödrost

Strykjärn 

Telefon

Dator

 JUST NU!
FÖNSTERPUTS & 

FLYTTSTÄD 20%

ALLT INOM STÄD

PRIVAT OCH FÖRETAG

RUT-AVDRAG!

För fl er erbjudanden:
www.elvisaquastad.se 
Ring nu 076-23 40 534

ENKÖPING / TEL: 0171-24300 / LÄS MER OM
VÅR ÖPPNA BUDGIVNING PÅ MAKLARHUSET.SE

ENKÖPING / 
KYRKOGATAN 37

LOKAL I 
CENTRUM 
UTHYRES
Ljus, modern lokal 
med centralt läge. 
Skyltfönster mot 
Joar Blå.
 
Hyra: 2 750 kr
exkl moms 
Area: ca 30 kvm
Mäklare: Leif Eriksson, 
070-578 95 60, 
0171-243 15

ENKÖPING / GNEJSGATAN 3

STENVRETEN
Välvårdad fastighet med 3 industri-, 
verkstads och kontorsbyggnader. 
Nära anslutning till E18.

Utgångspris: 11 500 000 kr
Tomtareal: 4 127 kvm
Lokalarea: ca 1 800 kvm
Mäklare: Leif Eriksson, 
070-578 95 60, 0171-243 15

Gnejsgatan 9, Enköping
Tel. 0171-41 45 50
www.malartra.se
Mån-fre 06.30-18.00
Lör-sön 10.00-13.00

HÖGTRYCKSTVÄTT

Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring 
runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårds-
möblerna. Enkel att flytta mellan rengörings-
objekten och bekväm att använda. 
6 meter högtrycksslang.

1.595:-
Ord. pris 1.990:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 18/5-14.

BOSTAD
TIPSA REDAKTIONEN  Telefon: E-post: redaktionen@enahabo.se

F
aktum är att trämöbler passar 
väldigt bra på verandan och i 
trädgården, hur tråkiga och tra-

ditionella de än kan kännas. Ett natur-
ligare material än trä får man leta efter 
och det smälter så bra in i utomhus-
miljön. Det betyder inte att trä måste 
vara träfärgat. Tvärtom! Trädgårds-
möbler kan med fördel målas och 
kulören väljer du själv – fräscht och 
traditionellt i vitt, matchande husets 
fasad eller glatt och småtokigt med 
flera olika färger. Inte gör det någon-
ting om du tröttnar heller – trämöbler 
kan målas om många gånger!

Trädgårdsmöbler – förnya med färg

Lokala 
nyheter 
på vår 
hemsida!

MER Så här gör du:
 
 
 
 

 
 

 

 

 Tove Phillips

redaktionen@enahabo.se
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Veckans bostadstips!
Veckans bostadstips är ett urval av bostäder som vi har till 
salu just nu. För att se fler bostäder gå in på maklarringen.se 

Vallby Lidingby 14
Accepterat pris: 950 000 kr 

Maratongatan 14
Accepterat pris: 1 275 000 kr 

Löts-Vallby 8
Pris : 975 000  kr 

Hästhovsgatan 1
Accepterat pris:: 2 650 000 kr 

0171-240 30
Kyrkogatan 20 

Nu är det endast 10 fina lägenheter kvar! I natursköna Bredsand ska det uppföras 24 bostadsrätter.
Brf Regalskeppet passar dig somuppskattar nybyggda och praktiska lägenheter till ett bra pris. Här
erbjuds ett modernt boende med hög standard. Lägenheterna har antingen en uteplats om ca 15
kvm samt en mindre gräsyta eller en solterrass om ca 23 kvm.

Fast pris 1 125 000 kr - 1 460 000 kr

Avgift 3 730 kr eller 4 600 kr / månad inkl värme, VA, Kabel-TV, IP-telefoni och bredband

Boarea 66 kvm eller 81 kvm Vån 1 eller 2 Mäklare Christina Segerstedt, Fastighetsbyrån, 0171-33 000

Nya 3:or och 4:or i Bredsand i Enköping!
Regalskeppsvägen. Stor efterfrågan! Byggstart nu redan beslutad!

NYPRODUKTION

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

ENKÖPING / 0171-33 000 / KÄLLGATAN 17 / FASTIGHETSBYRAN.SE

VISNINGSGUIDEN

BÅLSTA          

VILLOR & RADHUS
Datum Tid Adress Område Ort Typ Rum Boyta (kvm) Tomtarea (kvm) Pris Mäklare/Telefon

ENKÖPING

VILLOR & RADHUS
Datum Tid Adress Område Ort Typ Rum Boyta (kvm) Tomtarea (kvm) Pris Mäklare/Telefon

BOSTADSRÄTTER
Datum Tid Adress Område Ort Typ Rum Boarea(kvm) Avgift/mån  Pris Mäklare/Telefon
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Vad menas med ”Accepterat pris” ?
 

Det innebär att priset ligger på en nivå som säljaren är 
villig att acceptera som slutpris.

Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma 
och priset bli högre.

Även om priset är angett råder enligt lag alltid fri pröv-
ningsrätt för säljaren vilket innebär att

denne har rätt att själv bestämma om bostaden skall 
säljas, till vem och till vilket pris.

 Med vänlig hälsning 
 Kith Hillman

 Fastighetsmäklare 

MÄKLARFRÅGAN

KITH HILLMAN

Tel. 0171-240 30

KYRKOGATAN 12  /  ENKÖPING  /  TEL 0171-243 00  /  WWW.MAKLARHUSET.SE/ENKOPING
BÅLSTA  /  TEL 0171-570 75  /  WWW.MAKLARHUSET.SE/BALSTA

Ring oss på 0171-243 00 för en kostnadsfri värdering!

ENKÖPING / LÅNGTORA LYGNESTA 9

FRITIDSHUS - HÖGT LÄGE!

Utgångspris: 525 000 kr / Boarea: 30 kvm
Tomtarea: 3 744 kvm / Rum: 2 rum, varav 1 sovrum.
Visning: 4/5, kl 13.00-13.30, anmälan krävs. 
Mäklare: Leif Eriksson, 070-5789560, 0171-243 15

LÄS MER PÅ WWW.MAKLARHUSET.SE

 

I SKYDDAT KÖP INGÅR:
Försäkringsgrundande besiktning 
Säljarförsäkring

Trygghetsförsäkring
Okulär elinstallationskontroll

ENKÖPING / KRYDDGÅRDSGATAN 21-23

STADSTERRASSEN ETAPP 2
Nyproduktion i centrum med unikt läge. Totalt 54
lägenheter, 30 är sålda och 24 är till salu.
Ljusa, moderna lägenheter om 1-4 rok med priser
860 016 - 2 395 008 kr. Finns nu endast 2
taklägenheter kvar. Inflyttning under våren 2015.

VÅRFRUGAT 2, NYA HETTEMARKSHUSET

VISNING VARJE MÅNDAG
Välkommen till ett stilsäkert, toppmodernt och
snyggt boende i Enköping. I Nya Hettemarkshuset
finns nu 17 lägenheter till salu. Lägenheterna är om
1-4 rok med boarea ca 30 - 138  m2 med priser  695
000 kr - 2 380 000 kr.  Visning måndagar 18-18.45.

ERBJUDANDE: 
VI BJUDER PÅ SKYDDAT KÖP
(värde 18 700 kr)
 
Nu kan det inte bli bättre! Vid tecknande av förmedlingsuppdrag 
av fast egendom t o m 2014-06-15 bjuder vi på Skyddat Köp. 

Med Skyddat Köp får du våra smartaste trygghetslösningar 
– allt för att göra en bra bostadsaffär ännu bättre. 

Flytta med Länsförsäkringar
Länsdeklarerad betyder att bostaden 
är besiktigad innan försäljning.

Enligt lag ska alla, utom nyproducerade, hus som 
säljs efter 1/1 2009 vara Energideklarerade. 

Mycket stor och representativ villa i bra skick i popu-

lära Fanna. Sällsynt rymlig villa med väldigt gott om 

rum för t.ex. den stora familjen eller företaget hemma. 

Nytt badrum, nytt bastu/dusch m.m. Nyintallerad 

bergvärme håller driften på mycket behaglig nivå.

ADRESS HALLONGATAN 30

BOAREA CA 180 M²

ENERGIPRESTANDA 41 kWh/M² ÅR

TOMTYTA 953 M²

PRIS 2 850 000 KR/EL HBJ

VISNING SÖN 4/5 12.00

MÄKLARE TOMMY LUND

TELEFON 0171-246 83

FRILIGGANDE VILLA FANNA

ENKÖPING: Tel. 0171-246 00  lansfast.se/enkoping BÅLSTA: Tel. 0171-591 00  lansfast.se/balsta 

Härligt läckert ställe med mycket bra och ogenerat 

läge i Fanna/Bergvreten. Enköpings fi naste hus? 

Bästa läget? En kort bilresa från Stockholm eller Upp-

sala på mindre än 1 timme tar dig till: Entré genom 

stenstolpar ger redan där ett representativt intryck. 

Mycket representativt boende med alla möjliga 

faciliteter. Golvvärme i hela huset genom ekonomisk 

bergvärmeanläggning. Poolområde med mycket läck-

ert poolrum. Isolerat dubbelgarage, 2 gästhus m.m.

ADRESS GÅNSTAVÄGEN 8

BOAREA CA 186 M²

ENERGIPRESTANDA 72 kWh/M² ÅR

TOMTYTA 2 345 M²

PRIS 4 950 000 KR/EL HBJ

MÄKLARE TOMMY LUND

TELEFON 0171-246 83

FRILIGGANDE VILLA BERGVRETEN

Rymligt och välskött ”Bra-hus” med stor tomt för um- 

gänge. Kök, matrum, vardagsrum i fi l ger plats för hela 

tjocka släkten. Vedeldning med acc-tankar ger möjlig-

het till kostnadseffektiv uppvärmning. Altan och soldäck 

med ogenerat läge, dubbelgarage. Nära busshållplats.

ADRESS ENKÖPINGS-NÄS 7

BOAREA CA 170 M² / 6 ROK

ENERGIPRESTANDA 177 kWh/M² ÅR

TOMTYTA 2 977 M²

PRIS 1 850 000 KR/EL HBJ

VISNING SÖN 4/5 13.30

MÄKLARE TOMMY LUND

TELEFON 0171-246 83

FRILIGGANDE VILLA ENKÖPINGS-NÄS

Fint hus med lantligt läge nära Enköping. Rymligt 

och fräscht. Vedspis, kamin, luftvärmepump, ingla-

sad altan, pool med poolhus runt. Nära naturen och 

inte alltför långt från Enköping.

ADRESS VALLBY KROBY 26

BOAREA CA 100 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 125 kWh/M² ÅR

TOMTYTA 1 659 M²

PRIS 1 275 000 KR/EL HBJ

VISNING SÖN 4/5 15.00 OCH MÅN 5/5 17.00-17.30

MÄKLARE TOMMY LUND

TELEFON 0171-246 83

FRILIGGANDE VILLA VALLBY

URBLEKT FLYGBILD?!
Vi har originalet och tavlan blir som NY!

Vi har 5 milj fl ygfoton i arkivet.

Svenska Aero-Bilder AB
Tel: 0171-241 00

    aerobilder.se



Fastighet: Håbo Skörby 1:165 
Adress: Urbergsvägen 4
Pris: 3 250 000 kr
Taxvärde: 2 258 000 kr (2012)
K/T köp: 01.44
Förvärvare: Gustafsson
Överlåtare: Roos

Fastighet: 
Håbo Gillmarken 1:68 
Adress: Rapphönsvägen 15
Pris: Arv,tes,bpt,bod
Taxvärde: 1 609 000 kr (2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Säfsten
Överlåtare: Säfsten

Fastighet: Håbo Krägga 1:58 
Adress: Granvägen 16
Pris: Arv,tes,bpt,bod
Taxvärde: 741 000 kr (2012)
K/T köp: Redovisas ej
Förvärvare: Bergman
Överlåtare: Bergman

Fastighet: Enköping
Breds-Vreta 1:10 
Adress: Breds-Vreta 8
Pris: 1 750 000 kr
Taxvärde: 1 116 000 kr (2012)
K/T köp: 01.57
Förvärvare: Eriksson/Ryberg
Överlåtare: Oderstad

Fastighet: Enköping 
Breds-Hällby 1:8 
Adress: Breds-Hällby 3
Pris: 1 650 000 kr
Taxvärde: 905 000 kr (2012)
K/T köp: 01.82
Förvärvare: Sjölund
Överlåtare: Cornéer

Fastighet: Enköping 
Albäck 3:128 
Adress: Eklundavägen 19
Pris: 840 000 kr
Taxvärde: 753 000 kr (2012)
K/T köp: 01.12
Förvärvare: Festin
Överlåtare: Urpo

Fastighet: Enköping 
Ekolsund 1:255/1:256
Adress: Sofia Magdalenas 
Väg 4 & 6
Pris: 1 600 000 kr
Taxvärde: 808 000 kr (2012)
K/T köp: 01.98
Förvärvare: Ohlin
Överlåtare: Ekolsunds 
Slott Rf Ab

Fastighet: Enköping 
Salnecke 8:56 
Adress: Kaprifolvägen 11
Pris: 756 000 kr
Taxvärde: 489 000 kr (2012)
K/T köp: 01.55
Förvärvare: Pettersson/Matt
Överlåtare: Ab Lindborg & 

Söner
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Funderar 
du också på 

att sälja?
Jag hjälper dig med 

förberedelserna redan 
nu. Kontakta mig så 

berättar jag mer. 

MAGNUS SILÉN
Tel. 070 - 760 50 05

ENKÖPINGSBUTIKEN KYRKOGATAN 16, ENKÖPING 0171-321 00 WWW.SVENSKFAST.SE

Daniel Andersson, Dan Odeheim, Karin Lindberg, Jonas Ackelman, Elsa Eriksson, Roiny Ackelman

Till de som tecknar förmedlingsuppdrag innan 2014-05-11 står vi för 
Varudeklarerat värde 20 500 kr. 

Erbjudande Varudeklarerat

LAGFARTER
TIPSA REDAKTIONEN Telefon: E-post: redaktionen@enahabo.se

Presenteras av: 

HÅBO

ENKÖPING

DYRAST!

Trivsam veranda
U

nder senare år har 
svenskarna byggt ve-
randor som aldrig förr. 

De blir större och större, ofta 
vinklade för kunna ta vara på 
så många soltimmar som 
möjligt och gärna delvis in-
byggda. Ju större verandan är 
och ju mer tid man tillbring-
ar på den, desto mer tid bör 
man lägga på att göra den 
riktigt trivsam. Slösa med 
växter och inredning för att 
skapa en härlig plats för so-
liga sommardagar.

Växter. En veranda som badar 
i sol större delen av dagen 
har obegränsade möjligheter 

till odling. Förena blomster-
prakt med nyttoväxter och 
slösa rejält med grönskan. 
Fyll balkonglådorna med tra-
ditionella sommarväxter som 
har lång blomningstid (sur-
finia/petunia, hängpelargon, 
hänglobelia), odla cocktailto-
mater, chilipeppar och 
kryddväxter i stora krukor 
och glöm inte att klä väg-
garna med vackra amplar. I 
skuggiga lägen fungerar 
fuchsia, flitiga lisa och många 
gröna växter bra.

Inredning. Tänk vardagsrum 
när du möblerar. Köp en bil-
lig soffa på second hand, 

pryd med vackra plädar och
kuddar och ha ett överdrag i
plast tillhands för regniga da-
gar (ifall du inte har tak). 

Tavlor och speglar på väg-
garna skapar hemtrevnad.
Små krukor med kryddgrönt,
vägghyllor med prydnadssa-
ker och personliga prylar 
bidrar alla till rumskänslan. 
Glöm inte textilierna – de har
en fantastisk förmåga att
skapa trivsel. Duken på bor-
det och dynorna på stolarna
plockas enkelt undan när det 
regnar. 

Tove Phillips

redaktionen@enahabo.se
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Utrustad med bland annat:

www.volkswagen.se

 1 950 

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km. *Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.

med Premiumpaket
309 900    

Alltrack. Körglädje och komfort.
 

1

Bilkompaniet i Enköping   Mästergatan 1  Tel. 0171-855 00 Bilkompaniet i B ro   Klövtorpsvägen 2  Tel. 08-584 808 30

Mikael Hansson

Säljare
Enköping

Säljare
Enköping

Säljare
Bro

Jokka Laurila Carina Åkerlund

www.bilkomp.sewww.bilkomp.se

Guy Dahlberg

Boka din hyrbil hos 
Hertz i Enköping

BraBil i Enköping, Dr Westerlunds gata 15

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

KÖP INTE EN NY BIL, INNAN DU HAR PROVAT EN CITROËN

SERVICEAVTAL

FRI SERVICE 3 ÅR

NU INGÅR
FRI SERVICE I 3 ÅR

Värde upp till 8.937:-

PROVKÖR OCH VI SKÄNKER 100 KR TILL

CITROËN C4 STEEL EDITION
VTi 120  159.900:-  Ord. pris 181.300:- 

+ e-HDi 115 DIESEL Miljöbil 25.000:-

CITROËN C5 STEEL EDITION
e-HDi 115  209.900:-  Ord. pris 221.300:- 

+ e-HDi 160 AUT6 DIESEL Miljöbil 45.000:-

CITROËN C3 STEEL EDITION
 VTi 82  129.900:-  Ord. pris 144.300:- 

+ e-HDi 90 DIESEL Miljöbil 22.000:-

Erbjudandet gäller nya order av Steel Edition fr.o.m. 1 april 2014. Citroën EASYDRIVE gäller i 3 år eller upp till 4 500 mil. Priserna och erbjudandena är exklusive tillägg för Citroën C5 Tourer/Kombi, metalliclack och andra tillval och 
går ej att kombinera med andra avtal, rabatter eller andra erbjudanden. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Citroën Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i produkt och pris. Alla priser är rek. ca-priser. Bränsleförbrukning 
blandad körning 3,4-6,2 l/100 km, CO2-utsläpp 87-163 g/km. Ordinariepris är värdet på den extra Steelutrustningen och bilen beställd på Seduction-nivån. *Kundnöjdhets undersökning EQC besvarad av Citroëns nybilskunder 2013 
(856 intervjuer totalt).

MOTOR
TIPSA REDAKTIONEN  Telefon: E-post: redaktionen@enahabo.se

I SAMARBETE MED

Under de senaste tre åren har en ny typ av farthinder testats i Linköping. Uppfi nningen kallas 

Effektiv broms avskräcker

ANVÄNDER RADAR.

Nytt X från BMW – med lägre tyngdpunkt
BMW X4 är den kupéformade och slankare varianten av befi ntliga BMW X3. X4 är ungefär 
20 cm kortare än storebrodern X6. Höjden på BMW X4 är 162 cm och bredden 188 cm. 
Den är därmed lite lägre och aningen längre än X3. Det ger en lägre tyngdpunkt som i 
sin tur ska ge förbättrad väghållning. Interiört påminner bilen om X3:an, med några 
mindre detaljförändringar. Exempelvis är lastutrymmet 50 liter mindre än i X3, en följd 
av att designen i viss grad fått gå före funktionen hos denna modell. Motorerna är sam-
ma som i BMW X3, tre bensinare och tre dieselmotorer på mellan 184–313 hk. 
Alla versioner är fyrhjulsdrivna.

Magkänslan avgör när vi handlar begagnade bilar 
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Sulas MC 018-39 52 80 Mån-Fre 9.30-18 Lördag 10-14 Söndag 11-15

 3-4 Maj

Provkörning! 
Motorcykelnsdag
Kom och provkör!

Mer info se hemsida www.sulas.se

Upp
sala

Kia cee d Sportswagon cr en av de mest sdlda bilarna till privatpersoner 
i  Sverige. Om du frdgar oss varfur sd blir svaret lika ldngt som listan pd 
utrustning. Eller sd kan man kort och gott scga: den har det mesta.

Alla erbjudanden gcller 1/4-30/6 2014 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar frdn Kia Motors Sweden AB. Gcller ej businessmodeller. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia cee d Sportswagon  
4,5-6,4  l/100 km, CO2-utslcpp 117-149 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 5. Lokala prisavvikelser kan furekomma. Bilen pd bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel. 

 Kampanjpris 179 900 kr  
cee d_sw 1,6 KOMFORT ORD. PRIS FRDN 198 900 KR

cee d Sportswagon 1,6 komfort cr utrustad 
med bl.a. 16  aluminiumfclgar, eluppvcrmd 
lcderratt, parkeringssensor bak, och 
Bluetooth. 

kia.com

Kia cee d har tilldelats 
det prestigefulla Red 
Dot Design Award. 

Prisbelunt 
form

OBS! Ny adress.
Dr Westerlunds gata 15, Enköping

 
SWIFT 1,2 COMFORT 4x4

      129.900:–
  ORD. PRIS 144.900:

 
GRAND VITARA 2013  
2,4 EXCLUSIVE 5D 4x4 

189.900:–
  ORD. PRIS 219.900:

18.900:
:

Swift 1,2 Comfort 5d 4x4 – Grand Vitara 2,4 Exclusive 5d 4x4. Bränsleförbrukning blandad körning 5,5-8,8 l/100 km. CO2 126-204 g/
km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. *Erbjudandet gäller vid köp av valfri ny 
Grand Vitara så långt lagret räcker. Pris för eventuell metalliclack tillkommer (3.900:- – 4.900:-). Bilarna på bilden är extrautrustade.

*

Innehåller: Bagagerumsmatta i plast, Motorvärmare med grenuttag, 
Fast dragkrok och Vinterhjul kompletta 16” på aluminiumfälg.

Just nu kan vi erbjuda utvalda modeller med ordentliga rabatter. Antalet 

olika färger. Välkommen in för mer information!
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BRA BIL www.brabil.se

TOYOTA CENTER - BIVA BERGSLAGEN  www.toyotacenter.se

AUTOMOBIL NORRA www.automobilnorra.se

HEDIN BIL www.hedinbil.se

BILFORUM www.bilforum.biz

MÄLARDALENS 
STÖRSTA & BREDASTE 
UTBUD AV BEGAGNADE BILAR

STOR UTFÖRSÄLJNING
Traktorgatan 5

Tel: Chris Lilja Näslund 

0171-237 95

Tel: Emil Schenning 

0171-23796

MOTOR
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ALLTID STÖRST 
PÅ BEGAGNAT!

Tel. 0171-244 00 
Dr Westerlunds gata 15, Enköping
www.bilvalet.com

Öppettider:
Måndag-torsdag 9-18 

Volvo Kontantpris Privatleasing
V40 T2 Kinetic* 197.900:- 2.837:-/mån
V40 D2 Kinetic* (miljöbil) 207.900:- 2.973:-/mån
V40 CC D2 Momentum Business Edition (miljöbil) 234.900:- 3.331:-/mån

            *Bilarna är utrustade med värmare med tidur

PRIVATLEASING MED TRE ÅRS 
BEKYMMERSFRITT BILÄGANDE!

Volvo Inclusive Privatleasing** ger dig tre års bekymmersfritt bilinnehav där 

det enda du betalar är din månadskostnad, vägtrafikskatt och bränsle. 

Service, försäkring och annat jobbigt tar vi hand om. 

Enköping
Traktorgatan 5

0171-237 10

Vard 9 -18 Lörd 10-15      

Bålsta
Arosvägen

0171-46 81 41

Vard 9-18 Helg stängt

**I Volvo Inclusive Privatleasing ingår Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans, Volvo Serviceavtal och 

Volvokort med drivmedelsrabatt. Ingen kontantinsats, priserna är baserat på 1500 mil/år. Inga uppläggnings- eller 

administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustade. ***Vinterhjul på 

köpet och  gäller V40 och V40 CC modellår 2014. Fri försäkring och serviceavtal gäller t.o.m 1/8 Förbr. l/100 km bl. 

körn: 3,4 – 8,3. CO2 g/km: 88 – 194 (V40 D2 – V40 CC T5 AWD). Miljöklass Euro 5.

SKAFFA TJÄNSTEBIL
 HELT PRIVAT.

Just nu!
Vinterhjul, 

serviceavtal & 

fri försäkring 

på köpet***

Ny adress för

 bilförsäljningen

PÅSKHELGEN STÄNGT

Läs mer och bygg din bil på mercedes-benz.se/gla. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 4,3–6,6 l/100 km, C02 114–154 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad.

 Pris fr:  285.900 kr
Nya GLARedo för äventyr – ett som är säkert.

Nya GLA.

 GLA är en helt ny kompakt-suv som imponerar både när det  

gäller design och utrustning. Till exempel ingår audio-streaming  

och några av branschens mest avancerade säkerhetssystem  

redan i grundutrustningen.  mercedes-benz.se/gla

e e

i sammarbete med

CARAVAN CLUB’s 

Våga Väga Dag
Lördagen den 10 maj, kl. 8-14

vid OPUS Bilprovning Hållnäsgatan 2, Uppsala-Librobäck

SE VISNINGEN AV
husvagnar, husbilar och tillbehör från:

Mr LED

— V Ä L K O M N A —

Vi bjuder på kaffe, bulle, korv och läsk.

Kom
och prata teknik 

och camping!
Prova på
kolbulle!
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Bangolfbanan vid Enavallen 
har öppnat för säsongen!

Välkommen!

SÄKERHETSKONTROLL 
AV GRAVSTENAR
Säkerhetskontroll av gravstenar genomförs 

.

FAMILJ
Vill ni också vinna en tårta från våra sponsorer? 

Fyll i vårt formulär som ni hittar på vår hemsida 
www.enahabo.se

GRATIS GRATTIS

Konditori Solslätten

GRATTIS

Grattis

SAMUEL
på din 1-årsdag 8/5

Puss & kram önskar 
mormor, morfar och Fabian

Grattis

ISABELLA
på 4-årsdagen!

Kram från 
Filippa och Ida

Grattis vår fi na

ALICIA
på din 1-årsdag!

Grattiskramar från 
mormor och morfar

Grattis

OSCAR
på 2-årsdagen!

Önskar 
Estelle, Jessica 

och Daniel

Grattis kusin

JULIA
på din 1-årsdag!

Kramar 
Lia

Grattis älskade

NOELIA
på 3-årsdagen

Önskar 
mamma och pappa

Grattis

LENNART
”LELLE” 

WIKSTRAND
som den 4/5 blir 
världens coolaste 

70-åring!

Grattis

JULIA
1 år 3/5

Önskar farmor, farfar, 
gammelmormor, 
Leffe och Peter

Grattis

ELIS
6 år

Önskar 
mamma, pappa, 

systrarna Alvilda och Rosa

Veckans tårtvinnare!

Grattis vår älskade

LUCAS
som fyller 2 år 2/5

Vi kommer på kalaset!

Kramar från 
mormor och morfar

Grattis

MÄRTA
på din 1-årsdag 6/5

Kramar från 
mormor och morfar

Grattis

LUCAS WILLÉN
som fyller 2 år 2/5

 
Kramar från 

fadder Johan, Helen 
och gammelmormor

Grattis på 13-årsdagen

MATILDA

Önskar mamma, 
pappa, Erik, Ludde, Anna, 

Alexander, Sigrid, Julia, 
Johannes och Kalle

Stort grattis till vår 
älskade busunge

LUCAS
på 2-årsdagen!

Puss från Saga, 
mamma och pappa

Grattis älskade

SELMA
på 1-årsdagen 

i efterskott 23/4

Önskar mamma, pappa 
och storebror Nils

Stort grattis 
till allra bästa 

FIA 
i Lundbacka 
på din dag!  
HURRA!

 

Kram
Maria från Bahia



5st Jikå dynor. 500:- sam-
manlagt (= 100:- per styck). 
L129 cm. B60 cm. Tjocklek: 
10 cm. Mkt fi nt skick! Bålsta. 
Tel. 070-630 93 29

Avhärdare. Äld. modell  
avhärdning av vatten 
st. 230x400x1.100, 200:- 
Tel. 076-813 53 45 

6 st pallar. (44,5 cm 
höga) 60:- sammanlagt (10 
kr/st). Bra att ha hemma om 
det kommer mkt gäster. Båls-
ta. Tel. 070-630 93 29

Lexikon. Bonniers lexikon i 
halvfransk bindning, kom-
plett i nyskick 300:- 
Tel. 073-595 68 35

Audi 100 -91. Modell 92. 
Nybes! 2 äg sedan -96. ABS, 
taklucka, rostfritt avgas, lite 
skönhetsfel, går bra. 5.900:- 
Tel. 070-423 08 11

Barnbord/barnkorgstol. 
bordet: 70 x 70 cm. H 47 cm. 
H till sits på korgstol: 28 cm, 
H på ryggstöd: 51 cm. 150:- 
tot. Bålsta. Tel. 070-098 08 73

Beg Villavagn. På hjul, 
kombinerad vardagsrum med 
kök, separat sovrum. Inkl. 
husgeråd/möbler. 39.000:- 
Lämplig gäststuga.
Tel. 0171-915 41, 
070-243 71 81

Billiga Sommardäck. Be-
gagnade eller nya 13”-14”-
15” med eller utan fälg. Från 
250:-/st. Tel. 0171-915 41, 
070-243 71 81

BMW E60 Njurar. Svarta 
njurar till BMW 5-serie E60 
säljes för 400:- Aldrig mon-
terade. Finns i Bålsta. 
Tel. 076-552 55 55

Båtprylar. Stävstege rost-
fri, 400:- Spirbom/båtshake, 
teleskopisk 2,2 - 4,1m 400:- 
Bombroms, Walder, 8mm 
lina, 1.000:- Tel. 070-673 02 19

Bänkspis. 2 plattor och ugn 
med grillelement. Vit av mär-
ket Elram. Lite använd. Bredd 
58 cm. Djup 35 cm. 700:- 
Tel. 070-841 12 20

Glassmaskin med 2 st is-
block. 200:- Tel. 073-366 60 66

Gant. Märkesskjortor i 
fi nt skick, herr, storlek M och 
L, nypris 600-1.000:- nu 100-
200:- Tel. 070-622 23 76

Fönster säljes 7 st 110x130 
samt 3 st 105x130. 
Tel. 070-459 53 90

Dala gäresgård. Dala 
Gärdesgård av senvuxen gran, 
bunden med vidjor och kolade 
stör. 350:- Tel. 072-011 47 25

Foldingpropeller. Passar 
tex MD5 med 110S-drev. Alco 
350mm, 28mm axel. Nyskick 
2.000:- Tel. 070-673 02 19

Ford Escort RS GHIA. -98 Sig-
nalröd/Svart El-hissar C-

lås, CD, specialhjul Vinge 
m.m. OBS 5.800:- OBS 
13.994 mil. Tel. 0171-915 41, 
070-243 71 81

Gant. Olivgrön Gantjac-
ka, herr, stl M, nypris 4.000:- 
nu 300:- Tel. 070-622 23 76

Herrcykel. Sv, 3-vxl, i mycket 
gott skick. Vårfynd för 600:- 
Tel. 070-527 55 05

Herrcykel 28”. 5 vxl. Maraton 
(Monark/Crescent) belys-
ning, mkt. lite använd. 
Finns i Enköping. 1.500:- 
Tel. 070-841 12 20

Honda CX500C-80. Klas-
siker i bra skick. Vattenkyld 
V-tvin 50hk, kardandrift. 
4500 mil. Försäkring 750:-/år. 
16.000:- Tel. 0171-821 71

Hundbur till kombi. 
Primek 5, nypris 5300:- bud! 
Tel. 070-797 85 79

Konsertbiljett. 1 stå parkett 
bakre yellow till One Direc-
tion konserten på Friends 
Arena fredag 13 juni  kl.18. 
700:- Tel. 070-176 00 37

Markis. Oanvänd korgmarkis, 
vitgulrandig 4 m lång utfall 
60 cm. 1.200:- Bålsta 
Tel. 070-606 77 01

Köksbord + 4 stolar med dyn-
or. Mycket välbehållna. 
1.000:- Tel. 070-655 47 14

Markiser. Beg. grön/vit 2 
st kassettlängd 2,1 m och 1 st 
kasettl 1,1 m arm 0,7 m tyget 
från 2006, nya plastdelar 
medföl. Tel. 0171-386 94, 
070-523 86 94

Rostfri mjölktank. 3 st. H 1m, 
D 1,2m 1.500:- H 0,6m D 
0,9m 1.000:- Med hjul (die-
sel) H 1m D 0,9m 1.000:- 
Tel. 070-641 50 42

Skinnsoffa. 5-sitsig Hörn-
soffa (Finlandia) aprikosfär-
gad, välvårdad Nypris 24.000:- 
Högstbj. Tel. 076-327 74 82

Smågatsten. Vi lägger om vår 
garageuppfart och har ca 50 
kva. sten över, pris 3:-/sten. 
Tel. 070-318 07 20

Soffgrupp + två bord. 
Skinngrupp 3+2+1 och 2 st 
soffbord. Allt 1.200:- alt 
styckpris enl överenskom-
melse. Tel. 070-679 77 99

Springcykel. Disney Prin-
cess (passar barn 2-4 år) med 
cykelhjälm säljes för 230:- 
(Handbromsen fungerar ej). 
Bålsta. Tel. 070-630 93 29

Strh. Taxvalpar. 4 hanar efter 
meriterade föräldrar. Härliga 
familje- och jakthundar. Födda 
24.4.2014. Tel. 070-717 08 30

Trekantsbord. Lack vit 
från Ikea säljes 50:- Sidorna 
är cirka 54 cm långa. Finns i 
Bålsta. Tel. 070-098 08 73

Kaninburar. Utebur på ben, 6 
fack, 72x245, 1.500:-. Inne-
bur, 115x55, lite använd, 
500:- Markuteburar, 70x120, 
100:-/st. Tel. 076-832 25 52  

Vårjacka av märket Sand 
i utmärkt skick, herr, strl L,  
3.000:- nu 300:- 
Tel. 070-622 23 76

Väska. Oanvänd Samsonnite 
kabinväska, svart läder. 600:- 
fi nns i Bålsta. Tel. 070-606 77 01

Vedklyv. 7ton och 52cm 
klyvlängd 950:- 
Tel. 073-973 14 81

Äkta Converse-skor. Stor-
lek 32 (19,5 cm) i rosa. Köpta 
på Intersport. 200:- Finns i 
Bålsta. Tel. 070-098 08 73

Potatis. Asterix stor osorterad 
5:-/kg. Tel. 070-683 65 77

Flickcyklar. 1 st Monark 20 
tum, 700:- 1 st Carat 16 tum, 
cykelkorg, stödhjul, 600:-
Tel. 0171-391 94

Fiskegrejor. Utrustning, rul-
lar, beten, wobblers, spön 
mm. Från tex garagerensning. 
Gammalt som nytt. Hämtas, 
kont. bet. Tel. 070-981 46 11

Hus el. gård köpes i Håbo 
(Övergran, Ekolsund). Gärna 
närhet till Segersta samt vat-
ten. Tel. 070-223 16 83

Resepresentkort. Solresor, 
Fritidsresor, Ving, Ticket, Re-
sia eller Apollo. Även kort da-
tum. Tel. 073-501 45 63

Stallplats sökes i litet stall, 
2-3 hästar, lugnt läge nära 
Enk. Mycket utevistelse i bra 
hagar, gärna ridbana. Ef. kl 14. 
Tel. 073-957 90 04

Sommarbete-får. Sommar-
bete fi nnes för en fl ock får, 
13 km norr om Enköping. 
Tel. 0171-920 05

Hundvakt sökes omgående. 
2-3 dagar i veckan i En-
köping. Tel. 070-307 50 40, 
076-127 81 00
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Tisdagar 14.30-16.30 får du 
hjälp av elever under utbildning.

FRI IT-SUPPORT
✂

Ingenjör Bååthsgata 47, Västerås
021-40 39 40

www.it-gymnasiet.se/vasteras

På G på ITG!
 

Vi bjuder på konsert

”Give peace a chance” 
13 maj kl 18:00

VÄLKOMMEN!

Nyfiken på oss 
inför omvalet? 

Kolla in våra program
IT EL Nätverk | IT Teknik

IT Design | IT Musik & Media

STUDENT 2017?

DeCorbit HB
KÖPER HELA HEM & STERBHUS
Vi Röjer & Städar med Garanti

Tel: 0171-814 28
www.decorbit.com

Hedra minnet av en närstående. Skänk en minnesgåva  
eller starta en minnesinsamling på cancerfonden.se 

Tel 020-59 59 59 | pg 90 1986-0

Minnesgåva
STORSEANS

Hjärtligt välkomna!
www.spiritualisternaenkoping.se

Hanne-Marie
Angledal Krig

Wallinska gården, 
Kryddgårdsgatan 8

Torsdag 8/5 kl. 19.15
Inträde: Medlem 75:- övriga 150:-

Samtalsterapi
0706-45 00 33

SKYTTEDAG FÖR UNGDOMAR
Jaktvårdskretsarna inom Enköping och Håbo bjuder in dig mellan 13-18 år 
för att prova på ett varierat skytte under ledning av erfarna skjutledare. 

Lördagen den 24 maj träffas vi för en heldag med
lunch på Jägarcentrum vid Sneden i Enköping. 
Allt är kostnadsfritt. Sista anmälningsdagen är 18 maj.

Anmälningar (och info) görs till: Tommy Karlsson, tommy.eklunda@telia.com, 
070-361 77 08 eller Torbjörn Sundh, tobbesundh@telia.com, 072-542 01 55. 
Enabygdens Jägarcentrum

Gotland lammskinn
Lockiga, tvättbara. 
Bålsta Centrum 3/5 
Tel. 070-750 75 07

RADANNONSER
Lämna in era radannonser kostnadsfritt direkt via vår hemsida www.enahabo.se

SÄLJES SÄLJES SÄLJES SÄLJES

HYRES

SÄLJES SÄLJES

KÖPES

Vi förbehåller 
oss rätten att 

plocka bort bilder 

och ändra i texten vid 
utrymmesbrist.= bild fi nns på www.enahabo.se

På grund av utrymmesbrist kan ni endast 
se bilderna på vår hemsida denna vecka. 
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Telefon 0171 - 42 81 60
Torggatan 28C  Enköping

I samarbete med

Tandläkarundersökning 
konsultation för implantat ingår
50% rabatt, nu endast 

Begränsat antal tider t o m 31 maj.

Boka redan idag!

369kr

Vi välkomnar nya patienter

För mer information och bokning:

Bjarne Edlund
Säljare

070-917 94 32
bjarne@enahabo.se

Petri Suomela
Säljare

070-917 94 31 
petri@enahabo.se

Charlotta Stenberg
Säljare

070-566 62 52 
charlotta@enahabo.se

Maria Ström
Säljare

070-090 01 97
maria@enahabo.se

NÄRINGSLIV E18
når ut till alla företag inom Enköpings, Håbo och Upplands-Bro kommuner.

Årets annons- och sälj-organisation!
Utsedd av Gratistidningarnas förening.

2014

     
   VINNARE

SUCCÉN FORTSÄTTER - annonsera i årets andra Näringsliv E18. 

Vecka 21 (24/5). Manusstopp fredag 9/5 kl. 16.00.

INSÄNDARE
TIPSA REDAKTIONEN  Telefon: E-post: redaktionen@enahabo.se

ENA-HÅBO TIDNINGEN förbehåller sig rätten att korta 
i insändare om de är för långa, innehåller personligt 
påhopp eller annat som vi anser är olämpligt. 

För någon som står utanför 
arbetsmarknaden är det för-
sta jobbet alltid det viktigas-
te. Vi vet av erfarenhet att 
jobbchanserna ökar när man 
väl fått in en fot på ett företag 
eller en bransch. Sedan 2007 
har unga anställda haft ned-
satta arbetsgivaravgifter.

Detta har varit en av Alli-
ansregeringens reformer för 
att sänka trösklarna in till 
arbetsmarknaden för unga. 
För att sänka trösklarna yt-
terligare har Alliansen före-
slagit en förstärkt sänkning 
av arbetsgivaravgiften riktad 
mot personer under 23 år, 
vilken beräknas träda i kraft 
1 juli i år. Men utvecklingen 
med ökad sysselsättning ris-
kerar att drivas åt fel håll med 
Socialdemokraternas förslag 
om höjd beskattning på jobb 
och tillväxt. Var ska pengarna 
till välfärden komma ifrån om 
färre jobbar? Hela vår välfärd 
kommer från att folk går till 

jobbet på morgonen, att det 
är bra villkor för att skapa fl er 
nya jobb i Sverige. Hur leder 
ökade anställningskostnader 
för unga till fl er jobb?

 Socialdemokraterna före-
slår en tredubbling av arbets-
givaravgiften för unga upp till 
23 år och en fördubbling för 
unga mellan 23-25 år. För hela 
Uppsala län skulle ökningen i 
lönekostnader bli 532 miljoner 
och 1 718 jobb för unga under 
26 år påverkas om sänkningen 
av arbetsgivaravgifter för unga 
tas bort. Det är siffrorna som 
Riksdagens utredningstjänst 
har tagit fram. Att ge fl er unga 
människor möjligheten att få 
ett jobb är en av de viktigaste 
frågorna för Nya Moderaterna 
och de andra partierna i Al-
liansen. Vi arbetar hårt med 
att stärka ungas möjlighet till 
jobb genom att sänka trösk-
larna in till arbetsmarknaden. 
Vi vill därför gå fram med fl er 
reformer för att underlätta 

för unga att komma i arbete, 
bland annat genom YA-jobb 
där ungdomar får kombinera 
arbete till avtalsenliga löner 
med handledning. Vi motsät-
ter oss skattehöjningar som 
gör det dyrare att anställa. Ty-
värr har Socialdemokraterna 
valt en annan väg genom sina 
förslag som konkret innebär en 

straffbeskattning av unga på 
arbetsmarknaden. Ju närmare 
valdagen vi kommer, desto 
mer får man ställa sig frågan 
vilken regering som kan driva 
en ekonomisk politik som gör 
att jobben fortsätter att bli fl er.

Jessika Vilhelmsson

Riksdagsledamot (M) från 

Uppsala län

Jag börjar att komma närmare dödsriket. Ben, armar, rygg med 
fl era viktiga delar börjar att strejka, men det är sådant man 
får räkna med.

Det värsta med att komma närmare slutstrecket är att vi inte 
har något människovärde och åldersdiskrimineras.

Jag gick med i Socialdemokraterna, men jag visste inte då att 
de hade en sådan antipati mot oss äldre, att de absolut inte vill 
ha oss i kommunfullmäktige och Vård & Omsorg, där vi kunde 
få vara med och påverka vår egen tid innan slutdestinationen.

Socialdemokraternas styrande tycker att vi äldre skall sitta i 
gungstolen och hålla käften och låta hjärntvättade tonåringar 
och tjugoåringar, som säger ja och amen till allt de styrande 
föreslår, att bestämma hur vi äldre skall magasineras innan 
slutförvaringen, utan att vi äldre kan göra något åt det.

Som stark socialist och troende så är jag rent av förban-
nad, att ett så kallat socialistiskt parti med odemokratiska och 
diktatoriska medel bojkottar en hel åldersgrupp, som har en 
enda önskan att få vara med att bestämma sin sista tid i livet, 
det är skandalöst.

Jag är ledsen att vi inte får stryka på valsedlarna, så vi får bort 
de som vill stoppa oss äldre att påverka vår sista resa.

För oss äldre som vill ha ett tryggt och bra slut på en lång 
resa genom det jordiska livet, kryssa den äldste som Ni har 
förtroende för oavsett parti. 

Lämna aldrig in en okryssad valsedel, låt detta val bli ett 
personval, så vi kan bryta maktstrukturen inom Socialdemo-
kraterna och andra partier med liknande maktelit.

Bruno Boström

Pensionär

FACEBOOK-
FRÅGAN

Grattis 
Lena Eklund-Gabrielsson, 

du har vunnit Facebooktårtan. 

manus@enahabo.se 
så skickar vi din tårtcheck!

I helgen är det både 

Formula Offroad i Bålsta 

och Återsken i Enköping. 

Ska ni gå på någon av 

evenemangen?
 

Lena Eklund-Gabrielsson: 

Rösta 
inte 
blankt
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J
ag har skrivit det förut och får skriva det igen, nämligen att vi inte behöver förlänga SL:s pen-deltågslinje från Bålsta till Enkö-ping. Vad vi behöver är snabba SJ-tåg med så få stopp som möjligt.Ungefär en gång varje år så dyker det högst märkliga förslaget upp om att förlänga pendeltågslinjen både till Enköping och till Västerås.I fjol var det centerpolitikern och ordföranden för kollektivtrafik-nämnden i Uppsala läns landsting, Johan Örjes, som började surra om att köra SL-tågen till Enköping och Västerås. Kollektivtrafiknämnden tyckte att en sådan förlängning av pendeln skulle skapa möjligheter för ny ortsutveckling och nya statio-ner längs sträckan.

Men hallå, jag skrev det då och jag skriver det igen, att vi inte behö-ver några nya orter eller fler statio-ner i Mälardalen! Vi behöver snab-bare tåg, längre tåg och tätare för-bindelser. Med fler stationer så kommer allt bara att gå så mycket långsammare, när målet istället 

borde vara att det ska gå så mycket fortare.
Nu har tack och lov landstingsrå-det Johan Örjes svängt lite i den här frågan. I en insändare, som han har författat tillsammans med partikol-legan och kommunalrådet Kenneth Löthegård i Enköping, skriver han så här:

”För Centerpartiet är det själv-klart att tågpendlarna från Enkö-ping behöver riktiga tåg som går snabbt till centrala Stockholm. Att förlänga SL:s pendeltåg, som stan-nar på varenda station på vägen till Stockholms central och som saknar toaletter, är inte tillräckligt”.Nu vill centerpartisterna samma sak som jag har krävt tidigare, näm-ligen ha fler tåg på sträckan Väster-ås-Stockholm, ha snabba resor med få stopp, ha tåg med toaletter och tillräckligt med sittplatser så att ing-en behöver stå under resan.Jamen, det är ju alldeles utmärkt. Men då har plötsligt Moderaterna fått för sig förlänga pendeln från Bålsta till Enköping och Västerås.

Det moderata finanskommunal-rådet Anna Wiklund i Enköping, hennes partikollega Elisabeth Unell som är oppositionsråd i Västerås och det moderata landstingsrådet Erik Weiman i Uppsala gick nyligen ut och slog ett slag för denna märk-liga idé. De har nu till och med skrivit in i partiets handlingspro-gram för både Enköping och Väs-terås att de vill ha sådana här för-längda pendeltåg.
Erik Weiman, som lite oroväck-ande är landstingsstyrelsens ordfö-rande i Uppsala län, ger denna idé sitt fulla stöd:

– Det vi ser från landstinget är att där vi har börjat med väl funge-rande regional tågtrafik, där har vi också sett en kraftig tillväxt och ut-veckling, sa han nyligen i en inter-vju hos vår tidningskollega Enkö-pings-Posten.
Men hallå, hallå, vakna nu Erik Weiman och ni andra politiker som alldeles för sällan åker tåg! Vill vi utveckla Bålsta och Enköping, och för den delen även Västerås, så bor-

de man så snabbt som möjligt se till att få bort SL:s pendeltåg från dub-belspåret mellan Bålsta och Stock-holm. De borde gå på en egen bana i sin egen snigelfart.
Istället borde SJ få köra sina su-persnabba dubbeldäckare i tätare trafik till Bålsta och Enköping på egna spår, utan att behöva trängas med långsamma pendeltåg. För det är faktiskt så att SJ:s dubbeldäckare går att köra i betydligt högre hastig-heter än man gör i dag. Om det bara finns utrymme på spåren. Res-tiden mellan Enköping, Bålsta och Stockholm skulle kunna kortas högst väsentligt.

Så sätt igång 
och bygg nya 
spår! SL:s pen-
deltåg kan vi 
klara oss utan.

KRÖNIKAN 

ANDRA SIDANTIPSA REDAKTIONEN  Telefon: E-post: redaktionen@enahabo.se

VISSTE DU ATT ... du helt gratis kan få ett nyhetsbrev med lokala nyheter i din inbox varje vardag?www.enahabo.se och anmäl dig redan idag.
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Vi behöver inga pendeltåg

SNABBA TÅG.

Robert Österlind
robert@enahabo.se

Vi behöver pendeltåg
Er redaktionschef har skrivit en högst 
egoistisk krönika om pendeltåg. Robert 
vill hindra Enköpings- och Västeråsbor 
att få ta del av det utmärkta och fram-
förallt billiga färdmedlet pendeltåg. Pen-
deltåg fi nns överallt på andra sträckor i 
Uppland. De fi nns mellan Gävle-Tierp-
Uppsala och Sala-Heby-Uppsala och 
framförallt Uppsala-Arlanda-Stockholm. 
Där fungerar de utmärkt och är ett jät-
tebra komplement till de regionala tågen, 
utan att hindra dessa. Så kan det natur-
ligtvis även fungera på vår sträcka men 
det verkar Robert inte förstå.

Om man raljerar över att Johan Örjes 
och Centern tidigare och Erik Weiman 
och Moderaterna nu inte fattar någonting 
om tågtrafi k så borde man kanske kunna 
läsa på lite bättre själv, eller?

Upptågen och förlängningen av SL 
pendeln till Arlanda och Uppsala har rönt 
stora framgångar och har inneburit en 
kraftig tillväxt och utveckling i regionerna 
precis som man säger från landstings-

håll. Varför missunnar Robert vår region 
denna utveckling och tillväxt!?

Vidare så kör inte pendeltågen i snigel-
fart utan de kör i 160 km/h alltså lika fort 
som våra loktåg kör, och dubbeldäckarna 
är inga supersnabba tåg, de kör hela 40 
km/h fortare än pendeltågen...

Faktum är att det inte är trångt på spå-
ren väster om Kallhäll och att det därför 
fi nns gott om utrymme för att till exem-
pel vartannat (eller varje om så önskas) 
pendeltåg från Bålsta kan fortsätta till 
Enköping och Västerås.

Naturligtvis ska vi ha snabba regional-
tåg till Stockholm men det ena behöver 
alltså inte utesluta det andra och därför 
är Roberts krönika direkt felaktig. Tänk 
dessutom på alla de som idag arbetar 
i de västra förorterna typ Jakobsberg, 
Barkarby och Kista området, de är idag 
tvingade till att ta bilen men skulle i fram-
tiden kunna åka med ett miljövänligt och 
relativt snabbt pendeltåg.

Att Robert dessutom vill ta bort pen-

deltågen från Bålsta mot Stockholm för 
att regionaltågen ska kunna gå snabbare 
är så dumt och egoistiskt att det inte ens 
behöver kommenteras.

Micke

Alla ungas jobb behövs
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STAD Butik Mån–fre 00–00, lör 00–00, sön 00–00

Tel. 000-00 00 00

 www.intersport.se

PUMA DESCENDANT V1.5 SNEAKERS  
Sneakers med design inspirerad av löparskor. Ovandel i ventilerande 

mesh. Djupa fl exzoner i sulan ger god komfort. Dam- och herrstorlekar.

PUMA SWIFT SHORTS  
Shorts i satin med innerbyxa i 

polyester. Broderad PUMA-logo. 

Junior- och herrstorlekar.

ETIREL JASMIN JACKA  
Vind- och vattenavvisande jacka. 

Avtagbar huva. Fickor med lock fram. Damstorlekar.

ASICS GEL-ZONE 2  
Stabil löparsko med god dämpning. GEL i häl och 

SpEVA i mellan-sulan ger extra bra stötupptagning. 

Dam- och herrstorlekar.

399:–
 ORD. PRIS 799:–

ADIDAS SMITH SNEAKERS  
Klassisk och sportig sneakers med ovandel i läder och syntet. 

Tennisinspirerad design. Lätt och bekväm. Herrstorlekar.

REEBOK DMX MAX PLUS MISSION  
Lätt och slitstark walkingsko med ovandel i skinn. DMX 

MAX-dämpning i häl och framfot ger ett extra mjukt och 

följsamt steg. Dam- och herrstorlekar. Begränsat antal.

399:–
 ORD. PRIS 799:–

PUMA FOUNDATION POLO PIKÉTRÖJA
Pikétröja med ribbad krage och knappar i halsen. Konstrastränder på krage 

och muddar. Finns i fl era färger. Herrstorlekar.

GÄLLER T.O.M. 4/5

299:–
 ORD. PRIS 799:–

 GÄLLER T.O.M. 4/5

399:–
 ORD. PRIS 599:–

 GÄLLER T.O.M. 4/5

149:–
 ORD. PRIS 349:–

99:–
  ORD. PRIS 179:–/249:–

GÄLLER T.O.M. 4/5

599:–
 ORD. PRIS 1 299:–

www.intersport.se
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15,6” kraftpaket från Acer
Art.nr: NX.MCEED.045

 Intel® Core™ i5 Mobile 4200U

 8GB RAM-minne och Full HD skärm

 4GB nVIDIA GeForce GT 750M

15,6” Multimediadator från HP
Art.nr: G2A24EA#UUW

4990 kr

Rek. pris:  5490 kr

 Fyrkärnig processor från AMD

 AMD Radeon 8670M 2GB

 8GB RAM och 750GB hårddisk

Stationär hemdator från HP
Art.nr: F9N87EA#UUW

 Intel® Core™ i3 4130-processor

 1GB AMD Radeon R5 235

 6GB RAM och 1000GB hårddisk

4990 kr

Rek. pris:  5490 kr

5990 kr

Rek. pris:  6990 kr

15,6” laptop från Acer
Art.nr: NX.M81ED.078

 Fyrkärnig processor från AMD (1,5 GHz)

 4GB RAM-minne och 320GB hårddisk

 15,6” HD Ready LED-skärm

2990 kr

Rek. pris:  3490 kr

 Full HD LED-skärm (1920 x 1080)

 Dubbla HDMI-ingångar

 Endast 1 ms responstid

24” LED-skärm från ASUS
Art.nr: VN247H

1290 kr

Rek. pris:  1590 kr

10” Surfplatta från ASUS
Art.nr: ME102A-1A031A

 Fyrkärnig Cortex A9 processor (1,3 GHz)

 1GB RAM och 16GB lagring

 10,1” Högupplöst IPS-skärm

1790 kr

Rek. pris:  1990 kr

Enköping Gamer 1TB Portabel hårddisk
Art.nr: H2H-14V1 Art.nr: SP-570004

 AMD A-Series A6-6400K Dual Core 3,7 GHz

 8GB RAM-minne och 1000GB hårdddisk

 2GB AMD Radeon R7 260X Overclocked

 Strömförsörjning via USB-porten

 1000GB lagringsutrymme

 3 års garanti

599 kr
Rek. pris:  799 kr

4990 kr
Introduktionspris!

Vila i frid, Windows XP. 
Behöver du hjälp att övergå till ett nytt operativsystem eller en ny dator? 
Välkommen in att prata med våra säljare.

Adress: Vagnsgatan 2
Tel: 0171 – 44 79 20
E-post: enkoping@alina.se
Hemsida: www.alina.se

Samma priser online och i butik.
Stort sortiment på datorer & tillbehör.

Öppet 7 dagar i veckan.

Vi reserverar oss för pris- & produktförändringar samt tryckfel. Max 1 annonsvara per kund. Erbjudanden gäller endast t.o.m. 2014-05-10 med reservation för slutförsäljning.

Glas enligt originalspecifikation

Reparation inom 24 timmar*

3 månader servicegaranti

Glasbyte iPhone 4/4s
Art.nr: 821-0695-A

799 kr

Glas enligt originalspecifikation

Reparation inom 24 timmar*

3 månader servicegaranti

Glasbyte iPhone 5
Art.nr: 821-1452-06

1199 kr

Glas enligt originalspecifikation

Funktionstest efter reparation

3 månader servicegaranti

Glasbyte iPad 3/4
Art.nr: 821-1488-A.W

1299 kr

Glas enligt originalspecifikation

Funktionstest efter reparation

3 månader servicegaranti

Glasbyte iPad Air
Art.nr: 821-1893-A

1599 kr

Komplett diagnos av fel

Kostnadsförslag för reparation

3 månader servicegaranti

Felsökning dator
Art.nr: S0

495 kr

* Gäller vid normal arbetslast med reservation av slutförsäljning på reservdelar.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 110
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.09091
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF005b00420061007300650072006100640020007000e500200027005b004d0069006e007300740061002000660069006c00730074006f0072006c0065006b005d0027005d00200041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


