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Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det
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Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning 

på tel 560 383 00 eller Bonn direkt 560 383 06.

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Wallenbergs
stoppar
byggplaner
Sedan Peter ”Poker” Wallenberg flyttat ut till
Malmvik är det stopp för såväl badhus, som
hotell och bostäder på Västeräng. I 6

ÖPPEN BRANDSTATION Rasmus Lindholm, 1 år, blev tyst och stillsam så fort han
fick leka brandman i riktig brandbil. I bakgrunden kusinen Rasmus Lindholm.

TVÅ FÖRSLAG OM VAR
SIMHALLEN SKA LIGGA 
På senaste mötet i kommunstyrelsens arbetsut-
skott beslutades att två alternativa lägen ska
utredas | 6

...Tusenåriga natur- och kulturmiljöer på Lovö
skulle fördärvas och världsarvet Drottning -
holm utsättas för otillbörlig påverkan...Vi
gran nar på andra sidan vattnet skulle drabbas
på motsvarande sätt | 28  INSÄNDARE

FÖRSTA HOTELLET 
Tätortens första hotell står invigningsklart | 10

KYRKANS LOCKBETE
Stockholms stift tog en rövare och gjorde en egen
detaljplan för Mörby när prästgården skulle säljas
| 4

TVÅ VÄRLDSARV PÅ EN DAG 
Nystartade Adelsö turism knyter samman kom-
munens båda världsarv i ett enda koncept. | 17 

STORT MEN GLEST
Vägverket förutsätter att Stockholms växande
befolkning till stor del kommer att bo i till exem-
pel  Huddinge, Barkarby, Kista eller Häggvik, sam-
manlänkade med Förbifart Stockholm.
| 18 KOLUMNEN

SNART HOCKEYPREMIÄR!
SKÅ IK:s hockeyherrar samlar sig inför hemma-
premiären i Div 1 den 21 september. | SPORTEN

’’



Dags att
�ytta?

Ja, varför inte.
Du väljer hur du vill bo. Vi hjälper dig med �nansieringen.
Ska du byta bostad eller �ytta dina bolån – välkommen in på 
Swedbank på Ekerö eller läs mer på swedbank.se/boende

Öppettider
Måndag och torsdag 10-18.30
Tisdag, onsdag och fredag 10-16

¢¢ UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
Bild och Form av elever i
Ekebyhovsskolan. Tema:
Ekebyhov. Visas 13-21 sep.

Träkvista by 
Från bondby till tätort.
Kartor och ekeröbornas
bilder berättar hur Träkvista
by växt fram. I Galleri
Utkiken, Kulturhuset.

Hantverksstallet Gällstaö 
Konstgalleri, presentbutik,
kaffeservering. Öppet sep-
tember lördag-söndag 12-
16. I galleriet t o m 21 sep-
tember Margrethe Sjöberg,
måleri. 

Wendtholmsdagarna 
Wendtholmens Kungsgård,
Färingsö. Traditionell konst-
och hantverksutställning i
1700-talsmiljö. Kafé och
loppis. Öppet:  t o m 14 sep-
tember Lördag-söndag
12.00-17.00, måndag-fredag
17.00-19.00.

Konstpausen
Titt-utställning med
Vivianne Nöjds måleri och
skulptur t o m september.
Ångbåtsvägen 14, Ekerö C.

Asknäs krog
Fotograf Eva-Lena Molin
från Munsö ställer ut foto-
grafier på Asknäs krog &
kafé samt antiklogen i sam-
band med ”Nätverket bru-
darna för fotografi” manifes-

tation i hela Sverige. Visas
t o m september.

Bakom kulisserna
En utställning om 300-årig
teaterteknik i Hertig Carls
paviljong intill Drottning -
holms slottsteater.
Utställningen pågår t o m 30
september. Öppettider: dag-
ligen  september kl 12-16

¢¢ EVENEMANG

PRO bridge
Ekerö PRO, inbjuder bridge-
intresserade till bridgespel.
Spellokal är samlingssalen
vid Ekuddsvägen 12. Mer
info ring P-O Magnusson,
560 344 97. 

SeniorNet
Info-möte om SeniorNet
Ekerös program för hösten,
i IT-ladan, Tegelbruksvägen
11 A, den 10 sep kl 13.30 -15.

Torsdagsmix
För föräldrar och småbarn.
Kom och träffas, läs böcker,
fika och pyssla. Torsdagar
14-16. Barnens Eget Bib -
liotek i Stenhamra.

Knattebio
Söndagar kl 13, 14, 15 i
Barnens Eget Bibliotek i
Stenhamra.

Svamputställning 
i Ekerö centrum. Mälaröar -
nas Naturskyddsförening
anordnar sin traditionella

svamputställning i kulturhu-
sets foajé den 13-14 septem-
ber kl 11-16. Tag gärna med
dina egna fynd så får du
dem bedömda. Kl 14 bägge
dagarna berättar Bo Nylén
om svamparna. Även
utställning av höstväxter
och mossor och lavar.

Loppis på Jungfrusund
Loppmarknad på Jungfru -
sunds café 13 september
10-14, bord bokas på tel 
560 341 50.

Rädda Barnen M-öarna
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 13 sep kl 12-16.
Lördag kl 14 ”Så räddar vi
djuren”, Eva Kierkegaard
från Viltjouren berättar.

Ekebyhovs slott 25 år 
som kommunens kulturcen-
trum firas den 14 sep kl 12-
16. Elever från kommunens
skolor står för flera av pro-
grampunkterna. Ur pro-
grammet: Guidade visningar
på slottet. Födelsedagstårta
i barockstil visas. Festbord
från flera epoker dukas upp
inne i slottet. Bild och Form
av elever i Ekebyhovsskolan,
tema: Ekebyhov. Mälar -
öarnas Musiksällskap är
ansvariga för kaféet.

Evenemangstips: 
red@

malaro arnasnyheter.se
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EKERÖ 08-560 350 95
www.fastighetsbyran.se

Vi gör det 
enklare att byta 
bostad.

fastighetsbyran.se

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

v Utgångspris 2 400 000:-

v Tomt 1 067 kvm naturtomt

v Adress: Parkslingan 1H

På vackra Gällstaö med naturskönt läge ligger

denna soliga tomt i rakt söderläge. Tomtens

högsta punkt är plan medan ytterkanterna är

sluttande med berg i dagen. Tel: 08-564 109 80.

Webbnr: 1071-1571.

EKERÖ GÄLLSTAÖ

v Utgångspris 2 500 000:-

v Tomt 913 kvm naturtomt

v Adress: Parkslingan 36 B

v Visas sön 14/9 14.30-15.15

Vackert belägen hörntomt med sjönära och

soligt västerläge. Nära till badplats och båthamn.

Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1637.

EKERÖ GÄLLSTAÖ

v Utgångspris 3 200 000:-

v Tomt 987 kvm

v Adress: Parkslingan 7M

Naturskön och sjönära tomt med soligt syd-

västläge och storslagen utsikt över Jungfrusun-

det, belägen på lugn återvändsgata.

Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1570.

EKERÖ GÄLLSTAÖ

v Utgångspris 2 095 000:-

v 4 rok, varav 2-3 sovrum

v Boyta 94 kvm, biyta 35 kvm

v Tomt 1 588 kvm

v Byggt 1954, ombyggt 1988

v Adress: Färentunavägen 205

Vid Degerby i anslutning till Färentunavägen ligger denna renoverade villa. Stort badrum med bastu.

Fristående garage. Tel: 08-564 109 80 Webbnr: 1071-1653

FÄRINGSÖ DEGERBY

Besiktigad

v Utgångspris 1 975 000:-

v 3 rok, varav 2 sovrum

v Boyta 80 kvm

v Tomt 2 739 kvm

v Byggt 1924
v Adress: Hallstavägen 44-46

v Visas sön 7/9 13.00-14.00

och tis 9/9 18.00-19.00

Mycket charmigt hus från 1924 med sjönära läge på Adelsö i Mälaren, används som fritidshus idag. Två

sovrum, glasveranda. På tomten finns en äldre lada samt ytterligare ett hus, perfekt som gästhus, med

två sovrum på loftet och uteplats. Beläget på lugn väg på härliga Adelsö, ca 10 minuter från färjan.

Några minuter till 4 st härliga badplatser. Tel: 08-564 109 80 Webbnr: 1071-1546

ADELSÖ HALLSTA

v Utgångspris 1 350 000:-

v Boyta 60 kvm, biyta 20 kvm

v Avgift 4.213:-/mån exkl uppvärmning men inkl v/

a, kabel-tv och garage

v Adress: Brittgårdsvägen 8

v Visas sön 14/9 12.00-12.45

och mån 15/9 18.00-18.30

1-plans lgh i populära Brittgården. Bra planlösning med ljusa fräscha ytskickt. Två soliga uteplatser

varav den ena har ny trätrall. Inredd vind med ett rum om ca 20 kvm. Två stycken utvändiga förråd samt

garageplats. Tel: 08-564 109 80 Webbnr: 1071-1668

3:a EKERÖ BRITTGÅRDEN

v Utgångspris 1 125 000:-

v Boyta 79,5 kvm

v Avgift 6.667:-/mån inkl värme, vatten

v Hiss: Ja.

v Adress: Pråmvägen 2D

v Visas sön 14/9 13.15-14.00

och mån 15/9 18.00-19.00

Helt nyrenoverad lägenhet med gavelläge och fin kanalutsikt från alla rum. Centralt belägen invid Ekerö

centrum med all dess service. Rymligt kök med matplats för 6-8 personer. Två rejäla sovrum. Inglasad

balkong i öster med trätrall samt skön morgon- och förmiddagssol. Tel: 08-564 109 80

Webbnr: 1071-1661

3:a EKERÖ CENTRUM

v Utgångspris 950 000:-

v Boyta 74,7 kvm

v Avgift 4.740:-/mån inkl vatten, sopor, kabel-TV,

garage.

v Adress: Korslötsvägen 16

v Visas sön 14/9 12.00-12.45

och tis 16/9 18.00-19.00

Ett av områdets bättre lägen har detta trevliga och välskötta bostadsrättsparhus, belägen på fin

insynsskyddad trädgårdstomt. Stor altan under tak i söder. Fräscht helkaklat badrum och rymligt kök

med matplats för 4-6 personer. Två rejäla sovrum. Garage invid entrén samt en nybyggd friggebod/

gäststuga på tomten. Gångavstånd till buss. Tel: 08-564 109 80 Webbnr: 1071-1652

3:a FÄRINGSÖ KORSLÖT

v Utgångspris 5 250 000:-

v 6 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 186 kvm, biyta 5 kvm

v Tomt 947 kvm Plan trädgårdstomt i söder

v Byggt 1999
v Adress: Siktvägen 5

Med mycket bra läge på återvändsgata ligger denna rymliga och välplanerade villa. Stort härligt kök

med matplats. Stor trädäckad uteplats. Fristående garage/carport. Tel: 08-564 109 80

Webbnr: 1071-1656

EKERÖ SANDUDDEN



Salongens logotyp

Bästa brännan under solen 
- utan solen!

”En minut i kabinen och du är brun 
som efter 3 veckor i Thailand.” 
Expressen, 5 getingar

”Ahhhhhhhh!” 
Gert Fylking, Radio Rix Morgon Zoo

 “Skulle kunna gå i bikini till jobbet!” 
Medlem Vitiligoförbundet

Sitt inte och vänta på solen i sommar 
- nu kan du få en jämn och �n solbränna utan att utsätta 

din hud för UV-strålning

Kom till XXXX och ta en soldusch!
  Resultatet blir alltid perfekt och direkt
  Du kan välja själv var du vill bli brun: 

hela kroppen, endast ansiktet eller endast benen

Kontaktuppgifter till salongen

ANVÄNDS AV
DELTAGARNA
I LET’S DANCE

Sitt inte och vänta på solen i timmar

Kom till Salong Närlunda och ta en soldusch!
 

    
  

        
      

  

 
     

        
 

        
             

   

      
       
           

      

  

 

  

Tel: 560 310 11 l Växthusvägen 24, Ekerö
www.salongnarlunda.se
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FÄRINGSÖ | Stockholms
Stift säljer den gamla
prästgården ovanför
Mörbybadet med hjälp
av vidlyftiga framtidsvi-
sioner och – om man
får tro våra politiker –
rena lögner. 

De boende i den stillsamma
idyllen intill Mörbybadet
drabbades av chockrysningar
inför Stockholms Stifts illu -
strationer av skisser på tre
tvåvåningshus med fyra läg -
enheter i varje för äldreboen-
den omkring prästbostället,
samt som en ytterligare
vision, en skiss på 24 småhus
längs stranden norr om
präst bostaden.

Projektet har ”tagits emot
positivt politiskt och uppfat-
tas ligga rätt i kommunens
helhetssyn på boende”, häv-
das det i det prospekt på stif-
tets hemsida som ska locka
spekulanter till området bara
”med 5 minuter till Ekerö
centrum”. Även idén med de
24 småhusen har ”bemötts
posi tivt av kommunen” häv-
das det.

Byggnadsnämndens ord-
förande Lennart Nilsson (m),
slår ifrån sig.

– Kyrkan har en vision som
inte är förankrad någonstans,
säger han.

– Jag pratade med stiftet i
våras och sa då att det för-
modligen inte kommer att
vara möjligt att få igenom så
omfattande planer inom en
överblickbar framtid, säger
Lennart Nilsson.

– Vi har precis gjort i ord-
ning våra vägar så att de
anpassats till 2006 års detalj-
plan. Så kommer detta med
en massa lösa planer på väl-
digt mycket ny bebyggelse
som vägarna inte alls är
dimensionerade för, säger
Jan Söderman, ordförande i
Mörby vägsamfällighet, på -
tagligt irriterad.

Enligt ett exploateringsav-
tal som stiftet har med kom-
munen kan endast tre tomter
styckas på en tomt norr om
prästgården, under förutsätt-
ning att en lokalgata byggs
mellan tomterna och präst-
gården, en lokalgata som
köparen får betala. Mörby
prästgård är q-stämplad, vil-
ket betyder att hela miljön
anses värdefull, att byggna-
derna inte får ändras utvän-
digt eller rivas samt att yttre
underhåll ska ske med
ursprungliga material och
tekniker.

Gällande detaljplan från
2006 tillåter en mindre
bygg nad på 40 kvadratmeter,
men inte tre tvåvåningshus

på prästgårdstomten.
Är det inte fult att ljuga?
– Vi ljuger inte! säger

Gudrun Vidén, egendoms-
jurist på Stockholms Stift. Vi
talar om precis hur det ligger
till för de spekulanter som
ringer till oss. 

Hon känner inte igen
skrivningarna om positivt
politiskt bemötande från
Ekerö kommun eller om fem
minuters resväg till Ekerö
centrum.

– Det är mäklaren som har
utformat det här och tanken
är att det ska vara en fram-
tidsvision, en idé om vad
man skulle kunna göra. Vi
har valt att göra så istället för
att be kommunen ändra
detaljplanen, något som
skulle ta för lång tid och
under den tiden skulle präst-
gården förfalla ännu mer.
Det var för att höja anbuden
som vi valde att peka på
framtida utvecklingsmöjlig-
heter.

Flera boende i Mörbyom -
rådet var med på visningen

den 18 augusti. 
– Mäklaren talade mycket

om hur lämpad platsen skul-
le vara för ett äldreboende
med prästgården som cen-
trum, berättar en av dem,
Ingegerd Moberg.

Försäljningsannonsen har
enligt Gudrun Vidén varit
utlagd på Stockholms Stifts
hemsida sedan början av
sommaren. Annons har även
satts ut i Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet, men för

mörbyborna var försäljning-
en och ”visionen” en över-
raskning, vilket kan förklara
de upprörda känslorna.

Anbudstiden gick ut redan
den 20 augusti, ett förfaran-
de som boende i närheten
också finner märkligt och
som har givit upphov till
spekulationer.

EnligtGudrun Vidén har tio
intressenter hört av sig: fyra
företag och sex privatperso-

ner. Något utgångspris har
inte nämnts.

– Vi ville se vad vi kunde få
in, anbuden varierar, säger
Gudrun Vidén.

– När det tidigare arrende-
avtalet gick ut hade vi planer
på att använda prästgården i
något syfte, kanske som
kursgård. Vi gjorde en reno-
veringsplan som visade at
det skulle bli väldigt dyrt att
göra i ordning huset. Då lade
vi projektet på hyllan och
beslutade att sälja med en
byggnadsplan, säger Lars
Starkerud, nämnden för
Prästlönetillgångar.

Många har hört av sig till
Gudrun Vidén, såväl närbo-
ende som Ekerö kommun,
berättar hon.

– Vi har lärt oss en läxa av
det här, säger hon. Framöver
kommer vi nog inte göra så
här, det blir för mycket jobb.

Men är det inte en fråga
om etisk marknadsföring
och också demokrati efter-
som kommunens detaljpla-
nering föregrips?

– Vi har inte varit oetiska
och inte odemokratiska! Hur
kan ett beslut i en politiskt
sammansatt nämnd som
Präst lönetillgångar vara ode-
mokratiskt?

INGELA MÆCHEL 

Kyrkan detaljplanerade Mörby
”Kyrkan har en
vision som inte 
är förankrad
någonstans”

Till den ålderdomliga, enligt kyrkan mycket förfallna
idyllen vill kyrkan locka köpa som kan bygga äldreboen-
den i tvåvåningslängor runt huvudbyggnaden, något
som kommunens detaljplan från 2006 inte tillåter.





Välkommen till Europeiska Motor Toyota Center i Vällingby
Jämtlandsgatan 135. Tel bilförsäljning: 08-585 621 10. Öppettider: Må-fre 9-18, lör 11-15

www.toyotacenter.nu

www.toyota.se

5-D, 1,6 manuell, utrustad med 
lättmetallfälgar, ACC och 
CD-växlare. Ord. pris 188.000:- 
Toyota Auris är en av klassens säkraste bilar. 
Standardutrustningen inkluderar nio krockkuddar och en mängd 
tekniska innovationer som hjälper dig undvika olyckor; så som 
antisladd (VSC), antispinn (TRC), låsningsfria bromsar (ABS), 
elektroniska bromskraftfördelningen (EBD) och bromsassistans 
(BA). Sammantaget får Toyota Auris maximala 5 säkerhetsstjär-
nor i Euro NCAP. Välkommen in!

Auris SR till kampanjpris!

SPARA 28.100:-

Kampanjpris: 

159.900:-
(Metallic + 4.900:-)

BRÄNSLEFÖRBRUKNING/UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: AURIS: 1,6: 7,1 L/100 KM. CO2 166 GR/KM. MILJÖKLASS 2005
Bilen på bilden är extrautrustad.
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EKERÖ I Sedan Peter
”Poker” Wallenberg flyt-
tat ut till Malmvik är det
stopp för såväl badhus,
som hotell och bostäder
på Västeräng. 

På andra sidan Tappströms -
bron ligger området Väster -
äng, länge med i resone-
mangen om en utbyggnad av
Ekerö centrum och en mind-
re del av området har sedan

1987 arrenderats av Ekerö
kommun med tanke på att
bygga en simhall där.

Ett gymnasium på platsen
har också diskuterats.

Under en tid har förhand-
lingar förts med Wallen -
bergs stiftelsen om flytten av
bussgaraget till en lämplig
plats vid Väster äng. En gara-
geflytt ses som central för
centrumutvecklingen, buss-
depån ligger som en propp
för utbyggnadsplaner och
förfular entrén till Ekerö
centrum. 

– Stiftelsen har tidigare
hela tiden uppmuntrat pla-
ner på Västeräng och uppma-

nat oss att gå vidare, säger
Peter Carpelan.

– Skanska har lagt ner stora
summor på idéskisser, bland
annat på seniorbostäder och
även våra tjänstemän har lagt
ner tid med att inleda en
detaljplaneprocess. Vi har
också varit i kontakt med

justitiedepartementet om att
regeringen ska besluta att
stiftelsen kan upplåta mar-
ken med tomträtt, något som
en stiftelse inte kan göra utan
regeringsbeslut.

Men sedan Peter ”Poker”
Wallenberg flyttat ut till
Malmvik, ägd av stiftelsen, är
det stopp för drömmar om
såväl badhus, som hotell och
bostäder på andra sidan vatt-
net. 

– Nu gör stiftelsen en halv-
halt och säger att man inte
har för avsikt att släppa fram
det bussgarage som kommu-
nen redan i överläggningar
med SL kommit överens om

att arbeta vidare med. Man
har också sagt att man kan
tänka sig en mindre utbygg-
nad, men  inget större. Hur
mycket har man inte bestämt
sig för än, säger Peter
Carpelan.

– Stiftelsens omsvängning
är oerhört förvånande och
personligen känner jag mig
besviken över en bruten
överenskommelse, säger
Peter Carpelan.

Det var framlidne arkitekt
Ralph Erskine som var först
med att vilja bygga ett cen-
trum på båda sidor av
Tappströmskanalen. ”Mälar -
stad” kallade han sin vision. 

INGELA MÆCHEL

”Stiftelsens
omsvängning är
oerhört förvånan-
de och personligen
känner jag mig
besviken”

En vision som hamnat i papperskorgen. Ovan arkitekt
Nils Smedmarks skiss av ett framtida Västeräng.

Peter ”Poker” satte stopp
för Västerängsplanerna 

Det blev tre medlemmar i
familjen Wallenius som
vann budgivningen när
Stockholms stad bjöd ut
Husbygropen på Munsö och
Tofta gård på Adelsö till för-
säljning.  Priset  för Toftas
308 hektar med hus, jord och
skog blev 29,6 miljoner kro-
nor. Husbygropen klubbades
för 11,5 miljoner kronor.

Köpare till båda fastigheter-
na var Margareta Wallenius
Kleberg, Jonas Kleberg och
Annika Bootsman Kleberg. 

Familjemedlemmar äger
redan Kärsö gård på Ekerö
och Men hammars stuteri på
Munsö.
Kommer folk att kunna

fortsätta att bada i Husby -
gropen?

– Ja det hoppas jag, säger
Mikael Eskils, VD på Wall -
fast. Köpen av både Tofta och
Husbygropen ser vi som
långsiktiga investeringar.
Kommer ni att rusta upp

Tofta?
– Det är klart att vi måste

titta på byggnaderna.
Så nu blir det en massa

hästar på Tofta och en trav -
slinga runt  lagunen?

– Större delen av betes-
marken på Tofta är ju utar-
renderad och det måste vi ju
givetvis ta hänsyn till. För
Husbygropen finns inga
sådana planer. Vi är egentli-
gen mest intresserade av
skogen både på Husby och
Tofta Men först måste vi få
en skogsbruksplan och några
avverkningar på Tofta kom-
mer det inte att bli de när-
maste åren. Där har det nyli-
gen gjorts en gallring.

INGELA MÆCHEL

EKERÖ I Kommun styr -
elsens arbetsutskott
be slutade den 2 sep-
tember  att utreda två
alternativa lägen för
den framtida simhallen:
Träkvistavallen eller
Eken dalsområdet
nedanför Tapp ströms -
skolan intill kan alen.

– Att placera simhallen vid
Träkvistavallen är mest rea-
listiskt och jag hoppas att
beslutet blir att den hamnar
där, sa Peter Carpelan dagen
före mötet i arbetsutskottet.

– Beträffande Ekendals -
om  rådet finns en risk med
överklagandeprocesser. De
boende där vill visserligen
säkert ha en simhall, men
inte just där de bor, säger
Peter Carpelan efter beslutet.

Folkpartiet och centern
stöder förslaget att också

utreda ett läge vid kanalen.
Det gör också oppositionen i
arbetsutskottet med social-
demokraterna och miljöpar-
tiet. 

– En simhall vid kanalen,
kanske i kombination med
ett utomhusbad, skulle ligga
centralt för båda öarna och
också kunna bli ett vackert
arkitektoniskt tillskott till
centrum, säger Eva Külper
(mp). Har vi väntat i 30 år
kan vi vänta ett år till, men
moderaterna har naturligtvis
bråttom att få till det här
innan mandatperioden är
slut.

Oppositionspartierna är
dess utom fortfarande inte
främmande för en simhall på
Västeräng, berättar Eva Kül -
per.

– Det är möjligt att Wall -
enbergs skulle tillåta oss att
placera en simhall på Väster -

äng, säger Peter Car pelan. 
– Men det skulle i så fall bli

en solitär, eftersom man inte
vill låta oss bygga i någon
större omfattning. Dess -
utom äger vi inte marken och
där finns ingen detaljplan.
En sådan kan ta fem år att ta
fram om man ska ta alla
överklaganden med i beräk-
ningen. Vid Träkvistavallen
finns redan detaljplan och
alltså en möjlighet att få till
hallen inom rimlig tid. 
Vad säger du om byskvall-

ret att det är en snabb försälj-
ning av Ekerö Bostäder som
ska finansiera simhallen?

– Det finns ingen sådan
koppling. Avsikten är att
erbjuda en exploatör bygg -
rätter eller markupplåtelser
och att kommunen sedan
hyr lokalen, säger Peter
Carpelan.

INGELA MÆCHEL

Husbygropen och Tofta gård 
sålda till Walleniusfamiljen

Simhall på Träkvistavallen
eller i Ekendalsområdet

Husbygropen, den så kallade Blå lagunen, populärt
utflyktsmål heta sommardagar, såld för 11,5 miljoner.



FESTvid himmelrikets port
- inspirationsdag för alla åldrar på Kaggeholm

Info och anmälan senast 17/9 till
Anita Lahham, tel 560 387 29, 
anita.lahham@svenskakyrkan.se

Pastoratets syföreningar inbjuds till

PASTORATETS SYFÖRENINGSDAG
i Munsö församlingsgård

”PRÄST PÅ SLOTTET” - Erland Ros, präst i 
hovförsamlingen, berättar. Därefter samkväm.

Kl 17.30 Avslutning i Munsö kyrka
Anmälan till respektive ordförande
som kontaktar Bengta Redlund senast 8/9

Måndag 15/9 kl 15
i Munsö församlingsgård

KYRKSIDAN
Nyheter & information från våra församlingar                                                   nr 13  2008

Redaktion för kyrksidan: 
Staffan Eklund, Marianne 

Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud

Gudstjänster

Mer information:
Se vår hemsida ekeropastorat.nu

Stockholms Stifts annons i 
SvD eller DN på fredagar

Onsdag 10/9
Ekebyhovskyrkan

19.00  Mässa
Lisa Kjellgren

Söndag 14/9
Adelsö kyrka

11.00 Högmässogudstjänst
Svän Fogelqvist

Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa, 

söndagsskola
Niklas Hegenbart

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa

Karin Egebjer, 
Boo Egebjer, barytonsaxofon

Lovö
11.00 Högmässa

Lisa Kjellgren,

Måndag 15/9
Munsö församlingsgård

15.00 Pastoratets syföreningsdag
”Präst på slottet”

Erland Ros, präst i Hovförsamlingen

Onsdag 17/9
Ekebyhovskyrkan

19.00 Mässa 
Ralph Sjöholm

Söndag 21/9
Ekebyhovskyrkan

10.00 Ekebyhovsmässa, 
söndagsskola

Jonas Gräslund 
Ad Mundi

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa
Joakim Vikström 
Lovö kyrkas kör

Lovö
11.00 Högmässa

Ralph Sjöholm,  
Ekerö Gospel

Munsö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Svän Fogelqvist, 
Ekerö kyrkokör

KYRKRADION 101,4 Mhz
Lördagar 12.00-13.00

Begravnings- och  
kyrkogårdsfrågor:  

kyrkogårdsföreståndare 
Henrik Mattsson 

560 387 12
 el 0702-56 56 58

Vårt kulturarv – kyrkornas hemliga skatter  

I våra kyrkor finns mycket av 
bygdens historia samlad i bygg-
nader vars äldsta delar är från  
1100-talet. 

Svenska kyrkan är ansvarig för 
den största sammanhållna delen 
av det svenska kulturarvet.

KÖR  KONSERT
kören

Langenhorner
Gesangverein

från

Hamburg
sjunger tillsammans med

Sonorakören 

Söndag 7/9 kl 16
i Ekerö kyrka

Lördag 4 oktober kl 9.30-19
- Heldag på Kaggeholm

Söndag 5 oktober kl 11
- FESTGUDSTJÄNST i Ekerö kyrka

Men det är ett ansvar med 
riksintresse, vilket innebär att 
det finns ett regelverk och att 
staten också ger kyrkoantikvarisk 
ersättning, bland annat för att in-
ventera församlingarnas kyrkor.

Nu är inventeringsuppdraget i 
vårt pastorat i det närmaste av-

slutat. Varje föremål i våra kyrkor 
är noggrant katalogiserat, värderat 
och avbildat i en databas. 

Pastoratets förtroendevalda 
hade möjlighet att få en liten 
glimt från kyrkoantikvariska 

till våra medeltida kyrkor.  

Kyrkornas symbolspråk
Ordföranden i utskottet, Solveig 
Brunstedt-Sjöström, som till 
vardags arbetar som antikvarie på 
Riksantikvarieämbetet, beskrev 
i Munsö kyrka det rika symbol-

Porten – en Kristussymbol, 
inträdet via dopet i kyrkan. Förr 
var dopfuntet placerad innanför 
dörren. 

Själva kyrkorummet represen-
terade världsalltet.

Södersidan – här avbildades 
Gamla testamentet; lagen och 
profeteran. Södersidan var mans-
sidan i kyrkan.

Norrsidan – här bilder från-
Nya testamentet; Jesus, Maria 

och apostlarna. Mariasidan blev 
också kvinnosidan.

Västersidan – talar om onda 
makter. I kyrkor med målningar 

och helvetesmålningar.
Öster – soluppgångens väder-

streck. Här är trappsteget upp 
till koret med altaret; evigheten 
och Gudsnärvaron. I katolsk tid 
fanns här ett korskrank, ofta med 

Minnen från förr
Föremålen i kyrkan har ofta en 
lång historia.

Ibland är den också lite sorglig. 
I Ekerö kyrka fanns ett rikt ut-
smyckat altarskåp. Det såldes på 
1800-talet till Stafssund och ka-
pellet på Mariaön för att bekosta 
en takrenovering. Så småningom 
skänktes det till katolska kyrkan, 

blev hamnade på Ekebyhov och 
skänktes tillbaka till kyrkan.

 

Tidig boktryckarkonst från sent 1400-tal! Psaltaren på latin. Den här inkuna-

Kanske Petrus? Rester från ett 
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Besiktigad

Gräsåker
Tillbyggt radhus med hörnläge i omtyckta Gräsåker. Extra stort kök med matplats för ca 10-12 personer. Trevligt
vardagsrum med utgång till stor solig altan under tak. Fyra bra sovrum. Nytt fint helkaklat badrum. Källare med
bla hobbyrum och bra förrådsutrymmen. Fin solig baksida med söderläge. Garage i länga. Omtyckt och efterfrågat
område med ett flertal lekparker och närhet till skolor, dagis och stort naturområde med motionsspår och
vandringsleder.

v Boarea: 128 + 56 kvm
v Utgångspris: 2.375.000 kr
v Tomt: 188 kvm plan hörntomt

v Gräsåkersvägen 29A
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 08-560 328 40

Besiktigad

Väsby
Gavelradhus i toppskick. Stort ombyggt kök med helt ny inredning och öppen planlösning mot hall och fint
vardagsrum. Tre bra sovrum. Extra stort helkaklat badrum med hörnbadkar och tvättavdelning. Ljus och modern
färgsättning med nya golv och tak i hela huset. Insynsskyddat hörnläge och baksida med stor altan och
eftermiddag-/kvällssol. Entrégård med trädäck och stort förråd. Garage i länga. Omtyckt och barnvänligt område
med ett flertal lekplatser. Området har ett mycket centralt och bra läge på Ekerö med närhet till det mesta.

v Boarea: 125 kvm
v Utgångspris: 2.450.000 kr
v Tomt: 184 kvm hörntomt

v Senapsvägen 2
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

3:a Ekerö Brunna
Äntligen! Enplans hörnradhus om 3 rok med toppläge mot fin allmänning. Helt nytt kök med matplats för ca 6
personer. Trevligt vardagsrum med burspråk och utgång till stort altandäck med eftermiddag-/kvällssol. Två
rymliga sovrum och badrum med tvättmaskin. Vackra vitsåpade trägolv i alla rum och genomgående ljus
färgsättning. Två mysiga uteplatser och fint anlagd trädgård med bl.a fruktträd och kryddträdgård. Bra förråd.

v Boarea: 76,5 kvm
v Utgångspris: 1.850.000 kr
v Avgift: 4.763 kr/mån inkl.VA, kabel-tv

v Tomtbacksvägen 21
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Färingsö Kungsberga
På en stor härlig tomt med sjönära läge ligger detta toppen fina hus. Invändigt totalrenoverat med nytt modernt
kök och helkaklat duschrum med wc. Stort vardagsrum med braskamin och stora panoramafönster mot
trädgården. Två sovrum. Genomgående ljus färgsättning och nya fina ekgolv i alla rum. Bra förrådsutrymmen i
källaren. Gäststuga om ca 27 kvm, 2 rok. Underbar tomt med mysiga uteplatser. Del i brygga.

v Boarea: 65 + 35 kvm
v Utgångspris: 1.950.000 kr
v Tomt: 5.080 kvm Natur/Trädgårdstomt
v Vendeluddsvägen

v se www.maklarringen.se
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 08-560 328 40

2:a Ekerö Centrum
Välplanerad och ljus lägenhet. Stort kök med sittplats för 4-6 personer. Sovrum med plats för både dubbelsäng
och t.ex skrivbord om så önskas. Vardagsrum med parkettgolv och utgång till balkong med österläge, vetter mot
innergård. Förrådsrum som kan används till arbetsrum (fönster finns). Viss kanalutsikt från sovrums- och
köksfönster. Lägenheten ligger ett stenkast från Ekerö centrum med all dess service.

v Boarea: 61 kvm
v Utgångspris: 875.000 kr
v Avgift: 5.270 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv

v Pråmvägen 6 B
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97

3:a Ekerö Centrum
Välskött gavelläge om 4 rok som från början är en stor 3:a. Trevligt kök med matplats för ca 8 personer med
utgång till stor balkong med fritt läge och eftermiddag-/kvällssol. Stort vardagsrum och två stora sovrum varav
det ena har delats till två mindre. Badrum med tvättpelare.

v Boarea: 79,5 kvm
v Utgångspris: 975.000 kr
v Avgift: 5.858 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv

v Tegelbruksvägen 9 E, 1tr
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 08-560 328 40

Stenhamra
Högt, fritt läge och en fantastisk utsikt över Stenhamra
har denna fina tomt om 1047 kvm. Ett tillfälle för dig
som vill bygga ett hus med fint ljusflöde och häftig
utsikt. På varje tomt får högst en huvudbyggnad, ett
uthus och ett garage uppföras. Byggnadernas totala
bruttoarea får maximalt vara 350 kvm.

v Utgångspris: 975.000 kr
v Tomt: 1.047 kvm Natur/Trädgårdstomt
v Gudmundsvägen 5 B
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Närlunda
Unikt tillfälle att förvärva en mycket fin villatomt i
omtyckta Närlunda. Tomten har ett lugnt och sjönära
läge med fint ljusflöde och stor potential. Byggrätt för
ett enbostadhus om max 200 kvm samt garage/uthus
om max 40 kvm. Endast någon minuts promenad till fin
badplats, skol, dagis och buss.

v Utgångspris: 2.400.000 kr
v Tomt: 999 kvm Natur/Trädgårdstomt
v Bigårdsvägen 8
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Svartsjö Bredlöt
Obebyggd tomt med sjönära läge. Sluttande tomt med
fin utsikt ut över åker och viss sjöglimt bort mot
Svartsjö slott. Säljaren har ansökt om förhandsbesked
om byggrätt. Servitut finns för brygga.

v Utgångspris: 975.000 kr
v Tomt: 2.227 kvm Sluttningstomt
v Bredlötsvägen
v Vägbesk. se www.maklarringen.se
v Lena Falck 070-759 59 97

Stenhamra
4 nyligen avstyckade naturtomter. Belägen i ytterkant
av ett villaområde. Lummigt område ger dem en lantlig
känsla. Gemensamt GA för VA o väg. Gångavstånd till
skola, dagis, bad, buss, affär m.m.

v Utgångspris: 950.000 kr - 1.050.000 kr
v Tomt: 638 - 801 kvm naturtomter
v Koltorpet
v Vägbeskrivning se www.maklarringen.se
v Lena Falck 070-759 59 97
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Ekerö Träkvista
Nybyggt charmigt hus med många fina detaljer. 5 rok varav 3 sovrum, kan göra om till 4-5 sovrum. Välplanerat
med öppen planlösning mellan stort kök, matplats och vardagsrum. Smakfullt inrett med vitoljade trägolv och ljus
färgsättning. På övre plan finns ett allrum med öppet till nock. Gott om fönster ger ljusa rum. Södervänd trädgård
med en Friggebod om 15 kvm. Nybyggnadsgaranti och Garboförsäkring finns.
Endast en minuts promenad till skola och daghem och ett par minuter till buss och omtyckt badplats.

v Boarea: 160 kvm
v Utgångspris: 4.650.000 kr
v Tomt: 915 kvm trädgårdstomt

v Semestervägen 13
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97

Lundhagen
Nyproducerad och inflyttningklar villa! Ljust, luftigt och med trevlig planlösning. Kök, matrum och vardagsrum
med öppen planlösning och delvis dubbel takhöjd. Hög standard med ekparkettgolv i alla rum, fräscha kaklade
badrum och golvvärme i entréplanet. Endast någon minuts promenad till skola och dagis.

v Boarea: 176 kvm
v Utgångspris: 4.350.000 kr
v Tomt: 902 kvm plan trädgårdstomt

v Jungfrusundsvägen 39 B
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 08-560 328 40

Besiktigad

Ekerö Väsby
Rymlig villa om totalt ca 220 kvm med underbar trädgårdstomt med bl a ett flertal fruktträd, bärbuskar och
hallonland samt växthus. Kök med separat matrum, vardagsrum och matsal i vinkel med braskamin och utgång till
stort nybyggt trädäck med markis. 3-4 sovrum och 2 stora, fina rum i källaren. Fastigheten är omdränerad och har
totalrenoverat källarplan. Dubbelgarage. Lugnt och bra läge i centralt och omtyckt område på Ekerö.

v Boarea: 140 + 80 kvm
v Utgångspris: 3.950.000 kr
v Tomt: 839 kvm plan trädgårdstomt

v Slåttervägen 10
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Närlunda
Stor välplanerad souterrängvilla. 6 rok varav 4 sovrum och källare med bl.a gillestuga, tvättstuga och förrådsrum.
Byggd 1980 och ej ytskiktsrenoverad sedan dess, perkfekt för den som vill göra egna ytskiktsval. Härlig vildvuxen
och centralt belägen tomt. Gångavstånd till bl.a Träkvistavallen, skolor, affär och bussar.

v Boarea: 215 kvm
v Utgångspris: 3.500.000 kr
v Tomt: 1.419 kvm natur/trädgårdstomt
v Hästhagsvägen 11

v Vägbeskrivning se www.maklarrigen,se
v Mäklarringen 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97

Besiktigad

Stenhamra
1 1/2-pl villa med källare. 6 rok varav 3 sovrum. Härligt hus med delvis gammal charm. Visst renoveringsbehov,
bl.a badrum och ytskikt. Byggår 1945. Garage i källaren. Fristående verkstad, kan göras om till gäststuga om så
önskas, 54 kvm, byggt 1994. Stor tomt som är belägen i ytterkant av ett villaområde. Fyra tomer är nyligen
avstyckade från denna fastighet. De tomterna och denna fastighet kommer att ingå i en GA för infartsväg och VA.

v Boarea: 152 + 73 kvm biyta
v Utgångspris: 3.500.000 kr
v Tomt: 2.613 kvm

v Koltorpet, vägbesk. se www.maklarringen.se
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97

Besiktigad

Väsby
Gavelradhus i toppskick. Stort ombyggt kök med ny inredning och öppen planlösning mot hall och vardagsrum. 3
sovrum och allrum. Extra stort helkaklat badrum med dusch, hörnbadkar och tvättavdelning. Ljus och modern
färgsättning med nya golv och tak i huset. Insynsskyddat hörnläge med två fina uteplatser och bra solläge. Stort
förråd och garage i länga.

v Boarea: 125 kvm
v Utgångspris: 2.450.000 kr
v Tomt: 188 kvm plan hörntomt

v Rapsvägen 2
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 08-560 328 40

5:a Ekerö Sandudden
Äntligen är en av de större etagelägenheterna till salu. Ett seniorboende med fantastisk utsikt över Mälaren och
granne med naturen. Lägenheten ligger högst upp i huset och har genomgående mycket hög standard med bl a
parkettgolv i alla rum och två helkaklade badrum. Stor balkong med sydväst läge. Möjlighet att hyra garage i
anslutning till lägenheten. Närhet till båthamn, badplats, fina strövområden, buss och Träkvista Torg med
mataffär, butiker samt restaurang.

v Boarea: 110 kvm
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Avgift: 6.482 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv

v Mälarvyn 11
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Färingsö Kungsbryggan
Nybyggt Trivselhus 2001 med fint lantligt läge i charmigt område.
1 1/2 pl villa om 7 rok varav 5 sovrum. Entréplan med delvis öppen planlösning. Härligt stort lantkök med gott
om sittplats. Vardagsrum med täljstenskamin. Tvättstuga med groventré. Övre plan med bl.a stor kaklat badrum
med dusch, hörnbadkar och bastu. 4 sovrum och ett allrum. Fin altan under tak med stort trädäck. Plan södervänd
hörntomt som omgärdas av gärdsgård. Dubbelgarage och förrådshus alternativt gäststuga. Servitut med del i
brygga finns. Gångavstånd till bad, ridhus, fina naturområden m.m.

v Boarea: 194 + 68 kvm
v Utgångspris: 3.850.000 kr
v Tomt: 2.542 kvm
v Kungsbryggan 11

v Vägbeskrivning se www.maklarringen.se
v Mäklarringen 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97



Bygdeboken Förlag skriver just nu en unik bok om hus 
och gårdar i Ekerö kommun. Vi önskar få med alla fast-
igheter, från slott till småhus, i Bygdeboken.
 Passa på att bli ihågkommen som en viktig del av 
bygdens historia för framtiden. Givetvis är deltagandet 
kostnadsfritt och helt utan förpliktelser för de medver-
kande.
 Vår personal kommer att kontakta dig de närmaste 
månaderna. Vi hoppas att du är villig att delta i detta 
unika bokverk.

Till det omfattande arbetet att skriva denna unika byg-
debok, med allt spännande innehåll, söker vi minst 15 
personer för anställning inom kommunen.
 Du får all utbildning av oss och blir vårt ansikte utåt. 
Du lägger själv upp din arbetstid och ditt schema efter 
principen ”frihet under ansvar” oavsett om det är heltid 
eller deltid. 
 Du får gärna vara en ”servicemänniska som söker nya 
utmaningar”, ”pigg pensionär med lite tid över” eller 
”bygdeintresserad som vill skriva en bygdebok”. 

Är detta drömjobbet för dig? 
Kontakta oss på Bygdeboken Förlag eller skicka in din 
ansökan idag. 
 Det viktigaste är inte ditt formella CV utan ditt per-
sonliga engagemang. Vi välkomnar även äldre sökande.

Bygdeboken Förlag, Tingsvägen 19, 191 61 Sollentuna
Telefon: 08-333 444, E-post: info@bygdeboken.se, Hemsida: www.bygdeboken.se

Exempel på tidigare utgåvor från Bygdeboken Förlag.

ÄNTLIGEN!
EN BYGDEBOK OM EKERÖ KOMMUN

Du som är bygdeintresserad,
hjälp oss skriva nästa Bygdebok
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EKERÖ | Hotell Stjärnan
öppnar i veckan sina
rum för gästerna.

Eva och Michael Asp, från
Eriksberg i Skå, har genom-
levt några intensiva arbets-
veckor tillsammans med
hantverkarna för att få
Mälaröarna första lågprisho-
tell klart. Hotell Stjärnan
som ligger mitt i indust-
riområdet vid Bryggavägen
innehåller 24 dubbelrum,

varav två rum är specialin-
redda för handikappade gäs-
ter. För 600 kronor per rum
och natt får övernattarna
även tillgång till eget
duschrum, tv och internet
samt frukost.

– Vi vill ge gästerna ett
personligt bemötande. Per -
sonal rekryterar vi på Mälar -
öarna, säger Michael Asp. 

Eftersom Stjärnan inte har
någon egen matservering har
man redan sytt ihop en del

paketlösningar med närmsta
grannarna. På Jungfrusunds
restaurang kan gästerna inta
sin lunch och middag och
bröllopsfirarna på Ekeby -
hovs slott kan promenera till
nattlogit på Stjärnan.

Det var 2006 som Eva och
Michael Asp köpte Reda -
företagen HB på Brygga -
vägen, då med avsikten att
hyra ut kontorslokaler i den
byggnad som nu blivit
hotell. 

– Ganska snart fick vi idén
om att satsa på hotellverk-
samhet istället. Nu vill vi att
allt ska landa först innan vi
börjar fundera på hur vi kan
utveckla hotellverksamhe-
ten ytterligare. Resan till det
färdiga hotellet har gått
mycket smidigt tack vare ett
gott samarbete med kom-
munens berörda politiker
och tjänstemän, säger Eva
Asp.

OVE WESTERBERG

Hotell Stjärnan är född

EKERÖ | I början av dec -
ember beräknas rondel-
len vara klar.

Arbetet med att bygga en
rondell vid korsningen Eke -
rövägen–Ekvägen har inletts.
I början av december ska
bygget, som görs av När -
lunda schakt, vara klart till
en kostnad av cirka tre miljo-
ner kronor. 

Då ska trafiken från Ek -
vägen flyta in på länsvägen

betydligt smidigare. Vid
högtrafik har bilisterna ofta
setts rusa ut för att trycka
igång gångtrafikljusen för att
kunna ta sig in i trafikström-
men.

Ett nytt trafikljus kommer
dock att installeras så att
gångtrafikanterna ska kunna
passera Ekerövägen lite tryg-
gare. För den konstnärliga
utsmyckningen står Stock -
holmsskulptören Elisabeth
Sivard. 

Eva, Filippa och Michael Asp i ett av hotell Stjärnans 24 rum

Rondelldags vid Ekvägen

Korsningen Ekerö-vägen-Ekvägen ska bli säkrare med rondell
och trafikljus.



Stenhamra  
Kungsberga

  

Priserna gäller endast hos Coop Konsum to m  14/9 2008 eller så länge lagret räcker.

79)=K
COOP

Max 2 köp/hushåll.

Recept hittar du på coop.se SANTA MARIA TEX MEX

PÄRSONSCOOP ÄNGLAMARK

Medlemspris

16)=S

Medlemspris

35k
2 stycken

23k
 2 stycken

85k
 4 stycken

29k
 2 stycken

SPANIEN

FINDUS
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MÄLARÖARNA | Åtmin-
stone fem familjehem
till behövs för att till -
godose principen att
barn ska placeras så
nära sin ursprungliga
hemmiljö som möjligt. 

Socialtjänsten på Ekerö prö-
vade ett nytt grepp i jakten
på nya familjehem när de
bjöd in till söndagscafé på
Ekebyhovs slott söndagen
den 24 augusti för att öka
intresset bland mälaröborna
för att bli familjehem eller
kontaktfamilj. 

Idag har Ekerö kommun
cirka femton familjehem.
Tio av dem är belägna på Ek -
erö, och det behövs åtmin-
stone fem till för att tillgodo-
se principen om att barn ska
placeras så nära sin ur -
sprung liga hemmiljö som
möjligt. 

–  Vi arbetar för att öka stö-

det till familjehemmen och
vill ge dem regelbunden
handledning och utbildning,
berättade Birgitta Zaar, chef
för socialkontorets sektion
för familj, barn och ungdom.

– Nu söker vi engagerade
personer som gillar männi-
skor och kan tänka sig att
öppna sina hem för barn som
har svårigheter.

I en öppen diskussion be -
rättade en familjehemsföräl-
der och två av kommunens
socialsekreterare om varför
det är positivt och angeläget
att vara familjehem. Bland
annat beskrev de hur utveck-
lande det är, för både barn
och vuxna, att dela med sig
av det egna familjelivet och
hur det ger både kunskap och
förståelse för andra männi-
skor och deras situation.
Konferencier Ann-Charlotte
Blomqvist ledde diskussio-
nen och framförde till sist en

hälsning från en familje-
hemsplacerad pojke hon pra-
tat med. ”Ta er mod att ta
emot ett barn” var hans bud-
skap.

Färingsöbon Stefan Sund -
ström gjorde också ett enga-
gerat framträdande och
berättade om hur hans egen
familj varit kontaktfamilj för
en pojke som kommit att bli
som en familjemedlem.
App låder och busvisslingar
fyllde parken när han berät-
tade anekdoter och sjöng
visor med lokal anknytning.

Bland besökarna hördes
posi tiva röster om arrange-

manget.
– Jag tycker att det är bra att

kommunen tänker utveckla
verksamheten och öka sam-
arbetet mellan familjehem-
men, sade Siw Gustavsson
från Adelsö som snart ska
påbörja utredningen för att
bli familjehem.

Richard Waldenstedt,
fam iljehemssekreterare på
Ekerö, var  nöjd.

– Det här är inte sista gång-
en vi ordnar en sådan här
dag. Vi har under dagen fått
kontakt med flera familjer,
som det troligtvis kommer
att bli en fortsättning med.
Den som är intresserad av att
bli familjehem kan enkelt gå
in på kommunens hemsida
och anmäla sig. Där finns
också mer information om
vad det innebär, berättade
han.

LO BÄCKLINDER

Socialtjänsten söker 
fler familjehem

Ekerö har näst billigaste skolmaten
SKOLA | Ekerö hade under helåret 2007 en måltidskostnad
per elev på 3620 kronor. Samma summa lades ner på skolma-
ten i Upplands-Bro. I topp i Stockholms län ligger Värmdö
kommun som lägger ner 5220 kronor för skolmåltiderna per
elev och år. Riksgenomsnittet per elev och år är 4610 kronor.

Rekordpriser på åkermark
LANTBRUK| Åkermarkspriset i Mälardalen har nått rekord-
nivåer, enligt en sammanställning från LRF Konsult. I
genomsnitt steg medelpriset på riksnivå med 16 procent
under första halvåret 2008. Men samtidigt steg priset på de
marker som ger bäst avkastning i Mälardalen med 31 procent .

”Vi söker engage-
rade personer som
gillar människor
och som kan
öppna sina hem”

TRAFIK | Föreningen
Rädda Lovö rapporterar
här själv från sitt års-
möte:

Årsmötet samlade cirka
hälften av föreningens 100
aktiva medlemmar. Man
hjälptes åt att ge ögonvitt-
nesskildringar av vägverkets
framfart. Prov borrningar
pågår, hamnplatser under-
söks, de planerade trafikplat-
serna kommer väldigt nära
befintlig bebyggelse – detta
trots att regeringen ännu inte
hunnit pröva om Förbifarts -
bygget skulle vara olagligt,
det vill säga strida mot
Miljö balken. Prov borr ning -
arna är nu på väg mot
Lambar udd, även i andra läg -
en än de som planerades för
Västerleden. Inga tomt- eller
sakägare har enligt uppgift
kontaktats. Det här förefaller
vara ett tydligare övertramp
än vägverkets tidigare
"mani  pulativa" arbetssätt, i
Förbifartprojektets olika
skeden, som det står i för-
eningens senaste verksam-
hetsberättelse. 

–"Förbifarten" är ett vilse-
ledande begrepp. Rom hade i
antiken 20 stora armévägar
som alla bar till Rom. Förbi -
farten ska inte leda förbi utan
möjliggöra ny exploatering,
påminde Kvällens inbjudne
talare Staffan Michelson, en

erfaren jurist. 
– Sakägarna ska gå direkt

på regeringen, nu när rege-
ringen tillåtlighetsprövar det
här projektet. Det är maktha-
varna som tolkar  lagstifta-
rens mening med Miljö -
balken och det är därför
regeringen och remissorga-
nen  ska uppvaktas. Natur -
vårdsverket till exempel –
som anser att Förbifarten
strider mot miljöbalken och
som har påpekat att lönsam-
hetskalkylerna är missvisan-
de – behöver ges råg i ryggen.  

Årsmötet beslöt att kam-
pen ska fortsätta enligt
Staffan Michelsons råd, till-
sammans med bland andra
Lovö Hembygdsförening
och ARG, aktionsgruppen
Rädda Grimstaskogen, som
mycket framgångsrikt drivit
namninsamlingar och nått
ut i media. Rädda Lovö ingår
också i ett nytt nätverk med
25 organisationer som kallar
sig "Klimataktion". I nätver-
ket ingår även ledande fors-
kare samt specialister på
världsarvskonventionen. 

Närmast gäller det att
rädda Edeby ekhage – ett s k
Natura 2000-område, som
enligt EG-rätten ska skyddas
mot skadlig påverkan.
Vägverket ordnar ett sam-
rådsmöte om ekhagen den 9
september i Ekerö centrum,
Erskinesalen i Kulturhuset. 

Föreningen Rädda Lovö
har haft årsmöte





TBE-vaccin åter i lager, 
både för vuxna och barn
Drop in för TBE-vaccinering; 
onsdag 17 september 16.00-18.00

Snart är det dags igen för årets influensakampanj 
För ålderspensionärer. Fr.o.m 15 oktober - 19 november
Drop in för influensavaccinering: onsdagar kl 14.00 till 16.00

För att boka telefontid till våra doktorer 
– ring 560 477 00 och boka hos sköterskan. 

Besök gärna vår hemsida: www.stenhamrahalsocentral.se

Välkomna!

Vår adress är Vallviksvägen 12, 179 61 Stenhamra
Öppet vardagar 8.00-17.00.Tel: 560 477 00. Återbud: 560 477 10

inbjuder till  
HÖSTENS STORA LÖPARFEST 

!"#$%&'(#)*+
Söndagen den 21 september 2008 

5 km, 10 km på lättlöpt bana 
Kom och gå 5 km eller ta med kompisar och jogga runt 10 km. 

Mer info www.malarosok.nu 
 

Det verkar oåterkalleligt. Nu
lämnar Lotta Mellberg och
sambon Björn Holm Asknäs
Krog för  en nystart söderöver.

Det är inte första gången du säger att
ni ska sluta. Är det inte ett tomt hot?

– Nej, nu är gården till salu! 
Varför?
– Jag orkar inte träffa en enda kom-

muntjänsteman till! Jag har hotat
med att sälja till någon
Scandiadirektör som monterar upp
den granhäck som vi
tog bort. Då kommer
ni aldrig behöva se
Asknäs igen! Den här
kommunen är fantas-
tisk och har enorma
ut veck lings möjlig -
heter. Kom mun en
borde hjälpa istället för att stjälpa
dem som brinner för att utveckla
turismen.

Det var sommaren 2003 som
Lotta Mell berg och Björn Holm öpp-
nade Ask näs Krog och som hennes
kamp med Ekerö kommun tog sin
början. Till en början handlade det
om tillstånd att få servera lagad mat
och alkohol – köket ansågs för litet
för livsmedelsberedning.  En mängd
ritningar på köksombyggnad och
alternativa tillbyggnader lämnades
in med åtföljande avslag från miljö-
och stadsarkitektkontor eftersom
miljön vid Asknäs betraktas som så
känslig. Asknäs gård är känd som
stormansgård redan under medelti-
den. Möjligen går gårdens rötter
ända ner i järnåldern. Dagens bygg-
nader är dock från slutet av 1800-
talet och de är inte K-märkta.

I november samma år fick Lotta
Mellberg avslag på sin ansökan om
alkoholutskänkning annat än i slutna
sällskap. Vid ett tillfälle på vägen
blev hon polisanmäld för att  ha lagat
mat i restaurangköket under tre
månader sommaren 2004.

För detta blev hon och hennes
man inkallade till polisförhör. Det
löste sig till sist med tillstånd att laga
mat i ett hus intill restaurangbygg-
naden, mat som får bäras över gårds-
planen.

Men Lotta Mellberg får hela tiden
nya idéer. Nyligen fick hon avslag på
att använda den stora ladan till pro-
jektet ”Bo på lantgård”, med hänvis-
ning till hästavstånd.

– Det är nys! Det skulle ju vara
ponnytjejer som skulle komma hit
och rida och sova över där! 

Vart flyttlasset går vill hon inte
säga, eftersom allt inte är klart. Men
det blir inte långt från hemtrakten
Ängelholm.

– Jag kommer att göra samma sak i
en kommun av ungefär samma stor-
lek som den här och med ungefär
samma politiska sammansättning,.
Jag har träffat kommunalrådet där
och vi kommer att bli väl emottagna.

Medan vi pratar väller ett stort
dopsällskap in till festvåningen.
Lotta Mellberg gör täta avbrott och

konverserar gäster
och tar däremellan
tre-fyra mobilsamtal,
”sitt kvar, jag kom-
mer strax”.
Vad driver dig?
– Jag är en urbota

entreprenör och har
aldrig dragit mig för att jobba.  En
riktig entreprenör drivs inte av
pengar.  Man ser hela tiden lösningar. 

Jobba lärde hon sig på föräldrarnas
gård Månstorp utanför Ängelholm,
laga mat, slakta höns, odla. Hela
storfamiljen deltog i slakt och stor-
bak.

– Och så har jag ett djävulskt rätt-
visepatos som har gjort det enkelt att
jobba som journalist, för en bra jour-
nalist måste ta ställning mot orättvi-
sor. 

Vägen till Asknäs och fritidshuset
i Provence började med ettårig vis-
telse i Italien och Frankrike efter sko-
lan, sedan följde engelska på univer-
sitetet, Journa list hög skolan, lokalra-
dion i Malmö, Kvälls posten, Rap -
port och Aktuellt mellan varven.
Någon gång kom de tre barnen till.
1986 sa hon upp sig som fast
anställd. 

– Det var lite vågat, men gick bra.
Jag frilansade i Skåne för stock-
holmstidningar, fick kontakt med
Amelia Adamo som blev min men-
tor och det var hon som slussade in
mig på medicinjournalistik.

Mat, hälsa, medicin, paketet häng-
er ihop. Lotta Mellberg brinner för
lokal produktion och mat utan kons-
tiga tillsatser. Till den änden har hon
mönsterskyddat varumärket
”Stock  holms skafferi” med den väl
inarbetade matrörelsen i Skåne som
förebild, ”Mälaröarna har ju varit
Stockholms skafferi i alla tider”.
Varifrån kommer ditt självförtro-

ende ?
– Jag har alltid varit pappas lilla

prinsessa! 
INGELA MÆCHEL

Nu lämnar hon Asknäs krog

“Jag orkar inte 
träffa en kommun-
tjänsteman till”

Namn: Lotta Mellberg
Yrka: Krögare, bonde, journalist
Bor: Än så länge på Asknäs gård, Ekerö.
Favoritställe på Mälaröarna: Asknäs, Väsby hage

Vill ändra på: Attityden i kommunhuset skulle
behöva en positiv injektion.
Oanad talang: Jag är ganska bra på att sjunga
snapsvisor.
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Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00

Kvällsmottagning: måndag och torsdag för akuta besök kl 17-20 
Tidsbokning via telefon 560 375 00

Läkare:
Dr Ulla Puolakka, Dr Monica Möller, Dr Siv Lundaahl, Dr Kjersti Veholmen, 

Dr Shireen Rahman, Dr Claes-Göran Lundberg, Dr Olof Thilander, 
Dr Majid Darafshi, Dr Fredrik Wang

Distriktssköterskorna: 560 375 00
Vaccinationsmottagning: 560 375 00

Diabetessköterska: 560 375 30 måndag och onsdag 9.30-10

Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 687 78 60, 
Klädesvägen 12 plan 2, Bromma, (bredvid systembolaget)

Vi erbjuder:

Hälsoundersökning
Vaccination – åter möjlighet till fästingvaccinering (TBE)

Hälsosamtal
Råd, behandling vid viktproblem

Diabetesmottagning
Tillgång till specialistläkare

Intyg
Anhörigstöd

Vi nås även via vårdguiden Mina Vårdkontakter

Fax 560 375 49  Återbudstelefon 560 375 70

Ekerö Vårdcentral
Bryggavägen 8 plan 2, 178 31 Ekerö. www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral informerar
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Mängder av barnfamiljer
invaderade Ekerö brandsta-
tion när portarna öppnades
för allmänheten 30 augusti.

Ekerö brandförsvar, som
sedan 1 januari 2007 ingår i
Södertörns brandförsvars-
förbund, var initiativtagare
till inbjudan. På plats fanns
också samarbetskollegor
från polisen, ambulansen,
sjöräddningen, trafiksäker-
hetsrådet och civilförsvars-
föreningen. Så det fanns
gott om kunskap för de som
ville förkovra sig i preven-
tiva olyckstips.

– Det här är ett bra sätt att
nå ut till allmänheten i vårt
förebyggande arbete. Av de
liknande arrangemang som
vi anordnat genom åren var
nog det här det mest välbe-

sökta, säger styrkeledare
Mikael Kihl.   

Att räddningstjänsten är
en av Mälaröarnas populä-
raste inrättningar för de
yngre öborna är känt från de
årliga så kallade sexårsda-
garna på Träkvistavallen.
Vid öppet-hus-dagen fanns
supportrar från ett år och
uppåt på plats för att fråga,
pröva på och uppleva upp-
visningsdramatik.

Totalt jobbar 30 brand-
män på Ekerös heltidssta-
tion, fördelade på fyra skift.
Under 2007 engagerades de
i totalt 242 larm. Dessutom
finns frivilliga brandstyrkor
på brandvärnsstationerna
Adelsö, i Hilleshög och på
Munsö.

OW 

Hundra släktingar träffades
23 augusti på släktträff och
hundraårsjubileum på
Karbytorp på Färingsö.

I slutet av 1880-talet flyt-
tade Mårten och Kristina
Eriksson från Spjutstorp i
Skåne till Mälardalen. Efter
något år slog de sig ned på
Färingsö. Där arrenderade
man under de första 20 åren
gårdar i Färentuna och i Hil-
leshög innan man kunde
bygga eget. Mårten och
Kristina förverkligade sin
dröm och byggde Karby-
torp 1908 med inspiration
från en dansk förebild. Med
nio av tio barn, ett blev kvar
i Skåne, levde de och bru-
kade Karbytorp i 30 år, då
yngste sonen Bror M Eriks-
son tog över.

I år firades 100-årsjubileet
med en rejäl släktträff på
Karbytorp. Inte minde än
100 släktingar i alla åldrar
kom. Hälften av de som
kom är boende på Mälar-
öarna, främst på Munsö och
Färingsö. Många är boende i
Stockholmsområdet men
även släktingar från Skåne
hade hittat till Karbytorp.
Hälsningar framfördes
också från släktingar i USA.
Idag dominerar hästverk-
samhet på gården, som
drivs i tredje släktled av Gö-
ran Eriksson. Brors hustru
Anna-Stina Eriksson bor
alltjämt kvar på gården.  Det
karakteristiska tornet på
huvudbyggnaden hade rus-
tats upp inför släktkalaset.

MONICA ERIKSSON

För andra året i rad bjöd
Studiefrämjandet Mälar -
öarna i samarbete med
Västerorts trädgårdssällskap
in till en inspirationshelg för
alla trädgårdsentusiaster,
den 23-24 augusti, .

Till årets ”Öppna Trädgår-
dar” hade arton ”trädgårds-
mästare”, varav tolv på Mä-
laröarna, öppnat sina grindar
för allmänheten. Besöksfre-
kvensen varierade stort, det
kom allt ifrån 210 till 30 be-
sökare per dag till de olika
trädgårdarna. Liksom under
premiäråret bjöds det på ett
brett spektrum av vad man
kan göra runt sin husknut.
Många av gästerna satsade på
att göra några enstaka träd-
gårdsnedslag medan andra
storsatsade på hemma-hos-

besök hos alla arton. Många
som besökte trädgårdarna
förra året kom tillbaka med
vänner i släptåg, och var iv-
riga att se hur projekten ut-
vecklat sig under året.

– Det är utställarna som
gör det stora jobbet och
verkligen jobbar under året
för att visa upp en fin träd-
gård. I år var det ju inte lätt
med torkan först och sedan
hällregnet. Men lyckligtvis
blev det sol på visningshel-
gen. Jag vill tacka alla träd-
gårdsägare som visade sin
trädgård – det är en underbar
form av folkbildning att gå
runt och höra och se hur an-
dra gör, säger Elisabeth Ny-
ström, Studiefrämjandet
Mälaröarna.

OW

Populär räddningstjänst

Det var lång kö av unga öbor som ville släcka elden.

100 släktingar firade 100 år

Stor släktträff när Karlbytorp firade 100 år-    Foto: Jenny Abrahamsson

Lyckad trädgårdsrunda

Tuva Nordli anlade en minisjö med sandstrand på tomten, när
hennes man inte kunde få sin efterlängtade sjötomt. 

Två guld i modellbåts-VM
MODELLBÅT | Ekeröbon
Fredrick Cederberg, 37
år, körde hem två sensa-
tionella guld vid modell-
båts-VM i Italienska
Leno.

Totalt bärgade Sverige tre
guld och två brons. Så
Fredricks VM-framgångar
stack ut ordentligt, speciellt
eftersom det var första gång-
en en svensk tog två guld i
samma VM.

Tävlingen som avgjordes
de två första veckorna i
augusti lockade 650 startan-
de från 30 länder, fördelade
på 18 klasser, varav sju
juniorklasser. Deltagarna
kom från världens alla konti-
nenter. Vanligtvis är det
representanterna från Tysk -
land och Frankrike som
dominerar.  

– Italien är hemlandet för
hela sporten, det startade där
och motorerna tillverkas där
så det var extra skönt att
vinna i just Italien. Jag får nog
efter 27 år i modellbåtsbran-
schen betrakta mig som en av
de större eldsjälarna i Sverige.
Tidigare har jag ett brons från
VM 2004 samt ett junior -
brons från VM 1988, säger
Fredrick Cederberg.

I och med framgången är
han dessutom direktkvalifi-
cerad till nästa VM som

avgörs om två år. Ett annat
bonus är att fler svenskar kan
kvala in till nästa VM.  

Fredrick tog sina guld i
klasserna FSR-V3,5 och FSR-
V7,5, siffrorna syftar på max
tillåtna cylindervolym. I den

senare klassen kan båtarna nå
en topphatighet på 75 kilo-
meter i timmen. Tävlingen
går ut på att köra så många
varv som möjligt, under van-
ligtvis 30 minuter, på en boj-
försedd bana.

– Man behöver inte vara

ingenjör för att klara av
meckandet med motor och
båt. Men det är en fördel om
man har engagerade föräldrar
som hjälper till. Tävlingarna
körs oftast på mindre sjöar
där risken för vindar och
vågor är små. På Mälaröarna

skulle Husbygropen vara en
idealisk plats.

När SM avgjordes nyligen
råkade Fredrick ut för en
mycket ovanlig olycka. Pro -
p ellern som var uppe i fullt
varv sargade ovansidan av
handen, tio stygna och gips-

bandage blev följden.  Efter -
som tummen är det viktigas-
te redskapet kunde han köra
hem SM-guldet i 3,5 cc och
silver i 7,5 cc åt sig och
Stockholm Model Boat Club.

OVE WESTERBERG

Ekeröbon Fredrick Cederberg körde hem två guld vid modellbåts-VM i Italienska Leno i augusti, vilket bland annat innebar att han segerkastades i sjön.



Mäklarhuset Ekerö  

2.755

Kedjehus på Färingsö - Stenhamra
PRIS/BUD: 1 975 000 KR
BOAREA: 140 kvm + biarea 9 kvm
ADRESS: Klevbergsvägen 33

PRIS/BUD: 2 495 000 KR
BOAREA: 
51 kvm + loft 18 kvm + gäststuga 10 kvm
ADRESS: Klippans väg 46

MÄKLARENS BESKRIVNING: Välplanerad ”grändvilla” med gavel-

-

MÄKLARENS BESKRIVNING: Charmigt välplanerat året-runt-
boende med ett underbart sjönära läge bara tio meter från 

-

-
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Vi har öppet: 

Måndag-fredag: 6.30 – 18.00, Lördag: 9.00 – 14.00

Tel 560 241 00, Fax 560 242 98
www.faringsotra.se. E-post: info@faringsotra.se

Bender marksten och murar
Välkommen in och få inspiration

samt rådfråga vår kunniga personal!

Grundläggning är 
lättare än du tror!

Vi har allt du behöver till din grund inkl. 
färdig betong levererad med pumpbil.

Det är dessutom 
billigare än du tror!



   

08-560 233 36
www.malarogk.se

Hösten är i antågande och den vackra naturen runt Mälarö Golfklubb 
börjar skifta färg. Banan är i ett fantastiskt skick. Välkommen hit och 
njut av härlig höstgolf ytterliggare några månader, då vår bana kan 
stoltsera med en av Stockholms längsta golfsäsonger.

LEV LÄNGRE – SPELA GOLF! Enligt ny forsk-
ning bidrar golfen till ett friskare och längre liv. 
Mälarös oldboysgäng är ett lysande exempel 
på detta, där ett 40-tal spelare mellan 55–80 år 
träffas varje vecka året om för att spela golf  
och umgås. 

Det är aldrig för sent att börja spela golf  och 
våra nybörjarkurser har varit en succé som 
fortsätter även nästa säsong. Är golf  något för dig? 

Passa på att känna dig för om golf  passar just 
dig, välkommen hit den 14/9. Spelar du redan 
golf  och funder på att byta klubb, då har vi ett 
fantastiskt erbjudande med fritt golfspel resten av 
säsongen 2008 (läs mer på vår hemsida). 

Hos oss känner sig alla välkomna. Kom och upplev 
den härliga stämningen på Mälarö GK Skytteholm – 
vi ser framemot att träffa just dig.

Mälarö Golfkök 08-560 233 58
www.malarogk.se

Bästa Golfare. Höstsäsongen närmar sig och 
Mälarö Golfkök fortsätter på samma tema; 
med bra lunch och en trevlig och varierande 
”After Tee” meny.   När vädret tillåter kommer 
vi fortsätta grilla på helgerna, alternativt ser-
verar vi en lite ”�nare” helgrätt.    

UNDER HÖSTEN serverar vi både vardagar och 
helger (ring oss på 08-560 233 58 för exakta öp-
pettider). Vi vill också passa på att påminna er om 
våra eventmenyer för upp till 40 personer. Vad sägs 
om en härlig Gåsmiddag med passande tillbehör? 
Vi hjälper också till med att ordna catering för alla 
sorters tillfällen.   

Vi hälsar dig välkommen till bords! Mvh Krögarna
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Bordsskick: Det är det som  
inte hörs, när man äter soppa.

Mälarö GK Skytteholm
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Mälarö GK´s härliga oldboysgäng!

”Prova-på-golf”  GRATIS! 
Söndag 14/9 mellan kl. 11.00–15.00 är hela familjen välkommen ut till  
Mälarö GK Skytteholm för att ”prova-på-golf” gratis.

Klipp ut och ta med denna annons så bjuder vi på följande/person:
 (1 putter samt 1 järnklubba)

 
instruktör på rangen som ger lite tips.

FRITT
golfspel resten  
av säsong 2008

Läs mer på  
www.malarogk.se
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Skytteholmsviken på Ekerö – Det är här allting händer!

Mälarö Golfbutik 08-560 233 10
www.jiva.nu

Mälarö Golfbutik �nns där du �nns. Vi har ett
brett sortiment, kunnig personal, personlig
service och engagemang. Mälarö Golfbutik är
en välsorterad golfshop som ingår i GolfStore
kedjan. Här hittar du allt från pegs till skräd-
darsydda klubbor, allt till bra priser. Hos oss
har du alltid Garanterat Lågt Pris.

KOM UT OCH FYNDA!  Just nu har vi stor höstrea i 
shopen. Här hittar du allt du kan behöva till kanon 
priser. Du hittar kläder, skor, bagar, klubbor, set, regnställ 
mm. Upp till 70% rabatt på våra redan låga priser.

GOLFRESOR! Under mars och april återvänder 
vi till härliga BELEK i södra Turkiet för våra po-
pulära golfresor. Här kan du njuta av allt vad de 

golfbanor, god mat, trevliga människor och inte 
minst högklassig träning med några av JiVA Golf  
Academy´s  duktiga och trevliga tränare. Ta chan-
sen att få en perfekt start på säsongen 2009. 

För mer info om resor, kurser, lektioner och sho-
pen med garanterat lågt pris gå in på www.jiva.nu. 
eller ring 08-560 233 10.

Höst REA hos Mälarö Golfbutik
Upp till 70% rabatt!

Vårens GOLF RESOR  
med JiVA Golf Academy

Går till härliga BELEK i Turkiet  
under mars och april 2009
Mer information om de olika resorna 
hittar du på www.jiva.nu

      
i      

  

Kalendarium på  
Skytteholm hösten 2008
13–14 sep Golf och weekendpaket.

rens dag på Ekerö.  
 Herrgården öppen kl. 13–16.   
 Tårt- och kakbu�é med ka�e  
 75: -/person.

27–28 sep SPA helg i herrgårdsmiljö.

11–12 okt SPA helg i herrgårdsmiljö.

25–26 okt SPA helg i herrgårdsmiljö.

10 nov Skånsk gåsamiddag  
 med alla tillbehör.

22–23 nov SPA helg i herrgårdsmiljö.

I höst och vinter har vi mycket nya spännande 
aktiviteter på gång ute på Skytteholm.

BOKA IN DE AKTUELLA  datumen redan nu. 
Du hittar mer information på vår hemsida: 
www.skytteholm.se eller ring 08-560 236 00.

För visning, konferens, fest eller bröllop kontakta 
vår bokning på 08-560 236 79.

Varmt välkomna till Skytteholm i höst!

Kom ut till Mälarö Golfklubb det är väl värt ett besök! 
Välkomna önskar Anna och Jan-Ivar med personal!

Skytteholm 08-560 236 00 
www.skytteholm.se

   

   
            

      

           
     

 
      

   
  

    



Välkommen till öppet hus och samråd

Samrådet avser den påverkan Natura 2000-området Edeby 
Ekhage kan få av vägprojektet Förbifart Stockholm.

Samrådsmötet genomförs i syfte att dels informera om under-
laget för ansökan om prövning enligt 7 kap 28a § miljöbalken, 
dels ge intresserade och berörda ett tillfälle till dialog. 

Tid: 9 september 2008, kl 17.30 – 20.00 
(en kort föredragning hålls kl 18.30.)

Plats: Kulturhuset, Erskinesalen Mälarö Torg 7, Ekerö centrum

Samrådsunderlaget finns att ta del av under tiden 26 augusti 
t o m 20  september 2008 på följande platser under respektive 
kontors öppettider:

Vägverket Region Stockholm, Sundbybergsvägen 1, Solna

Biblioteket i Kulturhuset, Mälarö Torg, Ekerö centrum

samt på Vägverkets hemsida: www.vv.se/vägprojekt

Om du vill lämna skriftliga synpunkter, skicka dem senast den 
20 september 2008 till:

Vägverket Region Stockholm, att Marianne Eriksson, 
171 90 Solna eller till vagverket.sto@vv.se.

För frågor kontakta: 
Riggert Andersson, tfn 08 757 69 72, Johan Söderman, 
tfn 08 757 67 80 eller Bertil Järnberg, tfn 08 757 66 84.

Vägverket arbetar för att din resa på Sveriges vägar ska vara så 
smidig, säker och miljöanpassad som möjligt. Vi har ansvar för 
frågor som rör vägar, trafik, fordon och trafikanter.

www.vv.se
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Vägverkets urbaniseringsmodell innebär att
Stockholm kommer att utvecklas till en be-
folkningsgles storstad som blir svår och dyr
att försörja med kollektiv trafik.

F
ör några veckor sedan fick samtliga hushåll på Lovö ett
brev från Vägverket med en broschyr: Förbifart Stock-
holm – projektet går vidare. Vanligen är man tacksam när
en myndighet informerar om planer som kommer att

påverka oss för lång tid framåt. Jag har emellertid studerat Väg-
verkets planer mer noga än många har tid att göra och jag fylls
inte av tacksamhet. För Lovöborna och andra analyserar jag där-
för broschyrens principiellt viktigaste innehåll: 
”Vägverket har utrett ett antal möjliga alternativ…” 
En utredning brukar börja med det problem myndigheten fått

att utreda. Vägverket har emellertid formulerat ett eget syfte: att
hitta den mest lämpliga dragningen av en motorled mellan
Stockholms norra och södra delar. Vägverket har alltså alldeles
själv bestämt den bästa framtida transportlösningen för Stock-
holmsregionen. De övriga alternativ som nämns är inte likvär-
digt utredda. Inte ens Förbifart Stockholm är korrekt utredd.
Kostnadsberäkningen bygger på felaktigt och ofullständigt un-
derlag och vinsterna med motorleden är starkt överdrivna. 

Vägverket förutsätter alltså att en ny mo-
torled är den bästa lösningen på Stock-
holmsregionens transportproblem. Flera
tunga remissinstanser har påpekat detta
fel. Naturvårdsverket har skrivit till rege-
ringen (26 maj 2008) med en begäran att
andra alternativ ska utredas med hjälp av
Banverket, SIKA (Statens Institut för
Kommunikationsanalys), Länsstyrelsen i
Stockholm och Vägverket.
Ett annat principiellt fel är att Vägverket
förutsätter att Stockholms växande be-
folkning till stor del kommer att bo i ett

antal regionala kärnor (t ex Huddinge, Barkarby, Kista, Häggvik)
och att dessa ska förbindas med en yttre tvärled där Förbifart
Stockholm ingår. Denna urbaniseringsmodell innebär att Stock-
holm kommer att utvecklas till en befolkningsgles storstad som
blir svår och dyr att försörja med kollektiv trafik. En sådan stad
kommer att få ungefär dubbelt så stora utsläpp som den befolk-
ningstäta modell andra europeiska storstäder har.

V
i måste hoppas att regeringen ger Vägverket bakläxa
och att den nya utredningen kommer att bygga på de
övergripande förutsättningarna för infrastrukturella
investeringar, nämligen Miljöbalkens förbud att göra

ingrepp i natur av riksintresse, riksdagens beslut om starkt
minskade utsläpp, regeringens upprepade löften att Sverige
snabbare än andra EU-stater ska minska utsläppen samt den in-
ternationella konventionen om Sveriges åtagande att för all
framtid skydda och vårda vårt världsarv, Drottningholm.
Förbifart Stockholm är ett olagligt, megadyrt och miljöskadligt
projekt, som utvecklar Stockholm i riktning mot en bilstad av
amerikansk modell. Vem vill egentligen ha den? Vi förutsätter
att statliga myndigheters utredningar är allsidiga och opartiska.
Sverige är berömt för sina väl fungerande myndigheter. Om
myndigheters utredningar kan påverkas, kanske styras, av
starka särintressen skadas demokratin.

Bertil Ottoson
Lovö Hembygdsförening

Vägverket
planerar  
för gles 
stor stad  

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!
Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark anknytning till Mälaröarna.  
• Max 3 600 tecken inklusive blanksteg.
• Att MN publicerar ett inlägg i kolumnen betyder inte att
redaktionen ställer sig bakom de åsikter som där framförs.

Välkommen på läcker brunch

på Radisson SAS Royal Park Hotel

i Hagaparken 

med utsikt över Brunnsviken
Söndagar kl. 12.00–15.00

PÅ BUFFÉN FINNS DET MESTA DU KAN 
FÖRVÄNTA DIG OCH MILJÖN INBJUDER TILL EN 
LÅNG OCH SKÖN EFTERMIDDAG.

LEKSUGNA BARN KAN LEKA ELLER TITTA PÅ 
FILM I VÅR BARNHÖRNA.

PRIS: 265:- PER PERSON INKL. KAFFE OCH JUICE

BARN 0–6 GRATIS, 6–12 ÅR HALVA PRISET

KOSTNADSFRI PARKERING I GARAGET

VÄNLIGEN BOKA BORD PÅ 08-624 55 00.

FRÖSUNDAVIKS ALLÉ 15, SOLNA

       
       

   

       
   

       
      

   

      

  

       
       

   

       
   

       
      

   

      

  

       
       

   

       
   

       
      

   

      

  

       
       

   

       
   

       
      

   

      

  

       
       

   

       
   

       
      

   

      

  



Nu har vi öppnat på Ekerö

Däckhotell 
Dropin

Titta in i vår nyutvecklade webshop och beställ eller slå oss en signal
www.guson.se/ekero

Nya partier med märkesdäck varje vecka

Under september säljer vi ut ett stort parti 

Michelin X-ice till fantasipriser

Månadens

SPECIAL

Hankook 
195/65-15T

375:-

Duro Sommar       
175/70-13T DP-3000 422:-  
175/65-14H DP-3000 382:-  
185/65-14H DP-3000 445:-  
195/60-15H DP-3000 458:-  
195/65-15H DP-3000 467:-  
205/65-15H DP-3000 505:-  
205/55-16V DP-3000 536:-  
215/55-16V DP-3000 563:-  
215/45-17V DP-8000 622:-  
225/45-17V DP-8000 623:-  
235/45-17W DP-8000 749:-  
225/40-18W DP-8000 709:-  
235/40-18W DP-8000 757:-

Nokian Sommar       
175/70-13T  Nre 445:-
175/65-14T  Nre 445:-
185/65-14T  Nre 473:-
185/65-15T  Nre 523:-
195/65-15T  Nre 601:-
205/65-15H  Nre 743:-
205/60-15H  Nre 661:-

Samtliga priser inkl moms och 

miljöavgift

Montering tillkommer.

08-560 32610
www.guson.se/ekero
Bryggavägen 106. Mån-tors 8-18, fre 8-15

Vinterfä
lg 

fr 4
95:- Billi

ga 

replik
a

Vi har öppet: 

Måndag-fredag: 6.30 – 18.00, Lördag: 9.00 – 14.00

Tel 560 241 00, Fax 560 242 98
www.faringsotra.se. E-post: info@faringsotra.se

Först till kvarn...

Utvalda 
badrumsmöbler
i utställningen

HALVA
PRISET

6 595:-
ord: 13 195:-

Först till kvarn...

10 250:-
ord: 20 500:-

Först till kvarn...

4 995:-
ord: 9 995:-

5 665:-
ord: 11 335:-

Gäller t o m den 20 september.

Passa på!

25 % 
rabatt
på SP-fönsters 

sortiment



               

  

         
 

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian

         
 

   
  

  

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

  

Närlunda Vägförening
kallar medlemmarna till ordinarie

STÄMMA 
torsdagen den 9 oktober 2008 kl. 19.00 

i Tappströmsskolans matsal
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11/9 -08 under
adress Närlunda Vägförening,  Box 177, 178 23 Ekerö.

Se hemsidan www.narlundavagforening.se

REA på
massor av varor

NYHET!Spikmatta

Träkvista Torg l 08-560 354 90 l Må-Fr 11-18, Lö 10-15

www.manickasbod.se

Ekerö - Älvnäs

08-28 24 60 
JG Mark & Villa AB

Nyproduktion, ca 190 kvm,
soligt läge

Infl yttning våren -09
FAST PRIS: fr 4 495 000 kr

Fästingvaccin
För barn till 16 år. Halva priset: 150:-(så länge lagret räcker)

Öppen DsK mottagning vard kl 08.30-10.00

Munsö HLM Söderby gård
tel. 560 503 94

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22

Ny
dator?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22

Flytta 
data / program 
mellan datorer?
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Idéer för framtidens Ekerö C
E K E R Ö  I Kommunhus
och badhus nere vid
vattnet, centrumflytt
öst erut, mer storskalig
handel, en ny liten ö norr
om centrum, 1800 fler
bo städer och en mer
lock ande centrumentré.
Det var några av idé-

erna som arkitekterna
hade skissat på till det
öppna mötet om ut -
bygg naden av Ekerö
centrum den 26 augusti
i Erskine salen.

Mötet var en uppföljning av
ett  möte i våras med speci-
ellt inbjudna intressenter.
När nu vårmötet samman-
fattats i arkitektskisser var
det glest i bänkraderna, cirka
40 till 50 personer dök upp.

– Vi behöver fler bostäder
och mer handel, sa Peter

Carpelan kommunstyrel-
sens ordförande (m) inled-
ningsvis. 

Under mötet presenterades
två nya förslag, på hur ett
nytt köpcentrum skulle
kunna se ut. Ulrika Signal
från White arkitektkontor
visade det ena.

– Vi har tittat på gatu -
strukturen och lagt till en
bro öster om den befintliga
bron. Vårt förslag är småska-
ligt och uppdelat. Nere vid
vattnet skulle aktiviteter
som badhus läggas till och
även ett kommunhus. Vårt
förslag är att flytta centrum
österut med en ny bro och en
förbättrad entré. Det nya
centrum ska erbjuda en mer
storskalig handel och buss-
delen ska bli en attraktiv
nodpunkt. Det är också vik-

tigt att komma ner mot vatt-
net och använda den kvalite-
ten som finns här, säger
Ulrika Signal.

Det andra förslaget presen-
terades av Johannes Tovatt
arkitekt och VD på Tovatt
architects & Planners.

– Vi har lagt till en liten ö i
vattnet norr om det befintli-
ga centrum. Vi vill ha en
stark koncentration kring
Ekerövägen och en attraktiv
entré. Park eringarna behöver
bli fler än idag och vi vill

också ha en stark koncentra-
tion av bostäder i centrum. I
mitten har vi lagt simhallen.
Jäm fört med nuvarande bo -
stadsantal ger vårt förslag
ytterligare 1800 bostäder i
centrum. Tanken är att gå
från något litet och småska-
ligt som vi har idag, till
någonting mer storskaligt, sa
Johannes Tovatt.

Henrik Westin från Hand els
och utvecklingsinstitutet
hade undersökt förutsätt-
ningarna för handeln i Ekerö.
Han menade att befolkning-
ens storlek och inkomster är
viktiga faktorer när en und -
ersökning görs av handeln i
ett område.

– Det positiva är att befolk-
ningen ökar i Ekerö kom-
mun. Dess utom är invånar-
nas inkomster bra mycket

högre än snittet i riket vilket
gör att förutsättningarna för
handeln ökar. Det negativa är
att 6000 personer pendlar ut
varje dag från Ekerö för att
arbeta och som också passar
på att handla utanför kom-
munen. 

Han pekade också på ett
antal svagheter i nuvarande
centrum.

– Det finns inte till räck  ligt
många parkeringsplatser.
Det saknas också kedjebuti-
ker, många väljer därför att
handla utanför Ekerö. 

Det kan ta lång tid innan
Ekerö centrum blir storska-
ligt med kedjebutiker, bad-
hus och så vidare. Processen
kommer att ske i fem steg, sa
stadsarkitekt Erik Barkman. 

– Vi har ett 30-årigt per -
spektiv på centrumplane-

ringen. Efter mötet den 5 maj
har det jobbats vidare med
några förslag. Nu är vi inne i
fas två där  allti hop summe-
ras till ett program som ger
under lag för politiska ställ-
ningstaganden. Därefter går
vi över till en traditionerlig
planfas, då vi upprättar de-
t aljplaner. 

– Det nya centrum måste
skapa förutsättningar för
dagligvaruhandeln och fler
bostäder. Det ska också vara
lätt att byta mellan buss, båt
och bil. Trafiken är idag ett
problem, vi har sett en för-
dubbling av trafikmängden.
Det är därför kanske inte så
dumt med en bro till så att
bilar kan köra runt centrum,
sa Erik Barkman.

ANGELICA HEIJDENBERG

”Vi har ett 30-
årigt perspektiv på
planeringen av
centrum” 

White arkitekters idéskiss för ett
framtida Ekerö Centrum.
750 lägenheter i fem våningars
flerfamiljshus. 16 500 kvadrat-
meter detalj- och storköpshan-
del, kommunhus 4000 kvadrat-
meter, aktivitetshus 4000 kva-
dratmeter, badhus 3000 kva-
dratmeter, sporthall, bildnings-
lokaler och verksamheter. 



Ekebyhovs slott fyller 25 år som Ekerö kommuns 
kulturcentrum den 14 september, kl. 11.00-17.00

Ekerö kommun har det stora nöjet att fira det i närvaro av 
Deras Majestäter Konungen och Drottningen 

Varmt välkomna!
Peter Carpelan       Inger Linge
Kommunstyrelsens ordförande Kommunfullmäktiges ordförande

Programmet innehåller bland annat:
Utdelning av Ekerö kommuns kulturstipendium av H.M. Konungen,
Utställningen om Ekebyhov som kulturcentrum under 25 år,
Kulturhusens dag nationellt har i år temat ”Smaka på husen”, se utställningen i slottet                        
gjord av Ekeröelever. 
Mälaröarnas musikförening spelar, dansuppvisning, barnkör, lekar för barn anordnas av scouterna i parken och 
mycket mer. 

Mer information och utförligt program kommer att finnas på www.ekero.se 
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Kulturens övärld
27/6-20/9
Historisk utställning om Träkvista by, 
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C 
Träkvista är bondbyn som blev tätort. Under sommaren pågår en utställning
av kartor och bilder som visar denna utveckling. 
Arrangör: Ekerö - Munsö Hembygdsförening. Invigning 27/6, 15.00. 
Visningar för skolelever efter skolstart ht 2008.

3/9 och varannan onsdag t o m 10/12
Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart. 17.00-19.00
Biblioteket i Ekerö C. Samarr. Juristjouren 

6/9 – 14/9
Wendtholmsdagarna Wendtholmens Kungsgård, Färingsö
Traditionell konst- och hantverksutställning i 17.00-talsmiljö. 
Kafé och loppis. Öppet: 6-14 september, lördag-söndag 12.00-17.00, 
måndag-fredag 17.00-19.00. Tfn: 08-560 427 27. 
Färdväg: Från Färentuna kyrka ca 5 km mot Björkvik, buss 317 från
Brommaplan. Hållplats Väntholmen. 

11/9
Trädgårdens lökflor, Wiksunds trädgård Färingsö
Med bildvisning och illustrativt berättande dyker man in i lökarnas värld och
blir guidad bland nya och gamla favoriter. Obs! Begränsat antal platser.
Tid: 18.00-20.00. Avgift: 275 kr. Rättvisemärkt KRAV kaffe med tilltugg ingår.
Anmälan senast den 8 september: kontakt@wiksundstradgard.se eller till
Katharina Ångström-Isacsson. Tfn: 08-560 404 30. www.wiksundstradgard.se

14/9
Svampvandringar, Ekerö
Samling: Kommunhusets parkering. Har man inte egen bil finns det plats i
någon annans.Tid: 10.00-14.00. Ingen förhandsanmälan!
Ytterligare tillfällen: 21, 28 september samt 5 oktober
Tfn: 08-560 332 07, 08-560 310 8. Arrangör: Friluftsfrämjandet Mälaröarna
www.frilufts.se/malaroarna  

14/9
Smaka På Husen 
– Kulturhusens dag 

Hus för framställning, 
tillagning eller utskänkning 
av mat och dryck. 
Ta del av Mälaröarnas miljöer. 
Besök växthus, slott och musterier.  
Tid: 13.00-16.00
Program finns att hämta på biblio-
teken, turistinformationen och i
kommunhuset.

20/9
Jourhavande Släktforskare
11.00-14.00. Biblioteket i Ekerö C. Samarr. Vuxenskolan Mälaröarna

21/9
Adelsöleden
Medelsvår vandring på Adelsöleden ca 14 km. Ta med matsäck. 
Grova skor rekommenderas. Anmälan: Obligatorisk senast dagen innan. 
Tid: 10.00-15.00. Samling: Färjeläget Sjöängen. 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Mälaröarna. www.frilufts.se/malaroarna 

21/9
Askanäskonsert i Ekerö kyrka
Biljetter: 08-560 213 20 samt biblioteket i Ekerö centrum.

27/9 
Trollflöjten med Hedmans teater, Erskinesalen, Kulturhuset i Ekerö C.
Barnteater för hela familjen. Fritt efter Mozarts opera.
En varm berättelse om vänskap och längtan efter närhet i ett spännande
äventyr där skådespeleri och ett färgsprakande skuggspel ackompanjeras 
av levande musik på scenen. 
Tid: 15.00. Rek ålder 3-5 år. Biljetter från 8/9 på Huvudbiblioteket.

Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information se evenemangskalendern på www.ekero.se/evenemangskalendern
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TURISM | Kanske är det
dags att fylla kommu-
nens varumärke ”Kul -
tur ens övärld” med sitt
rätta innehåll?

Ekerö kommuns unika till-
gång med två världsarv och
mängder av andra besöksmål
har hittills levt isolerade från
varandra. Slotts förvalt ning -
en respektive Strömma har
värnat om sitt, Drottning -
holm och Birka, medan Hov -
gården på Adelsö hamnat vid
sidan om.

Med hjälp av det nystarta-
de Adelsö Turism ska nu de
olika turistpärlorna göras till
en gemensam angelägenhet.

– Bokningsbolaget Adelsö
Turism lägger en grundsten
och förverkligar möjligheten
till besöksutvecklingen i
kommunen. Nu kan vi exem-
pelvis knyta ihop de båda
världsarven i ett enda kon-
cept. Detta har tidigare inte
varit möjligt eftersom ett

bokningsbolag som håller i
trådarna saknats, säger Britte
Klint, Ekerö Turism.

Adelsö Turism, som star-
tats av adelsöborna Malin och
Thomas Lagerkranz, kom-
mer till att börja med erbjuda
”Två världsarv på en dag”.
Fyra guider av världsklass,
Kalle Runristare på Hov -
gården och Stina Odlind er
Haubo, Anna Kajsa Öhgren
och Margareta Sundström på
Drottning holm har engage-
rats för uppgiften. 

Besökarna bussas med
guidning från Stockholm
eller Drottningholm till
Hovgården. Här blir det föru-

tom en historisk vandring
med Kalle Runristare,
vikingainspirerad lunch och
kanske någon annan pro-
grampunkt innan sällskapet
får uppleva Drottningholm.

– När vi sett hur konceptet
”Två världsarv på en dag”
fungerar kan man utveckla
det hela med mängder av
andra erbjudanden, beroende
på besökarnas önskemål. Vi
kommer också att marknads-
föra annat som finns på
Adelsö på vår hemsida, säger
Malin Lagerkranz.

Det finns mängder av pla-
ner på framtida turistpaket,
exempelvis besök på Olle

Nordbergs ateljé, Evert
Lundquists ateljé samt vis-
ning av Ralph Erskines cen-
trum. Flera aktörer i kommu-
nen kommer att knytas till
bokningsbolaget.

– Det finns fantastiska
möjligheter att bygga vidare
på en utveckling inom
besöksnäringen. Finns det
dessutom en politisk vilja att
skapa ett positivt klimat för
turismutvecklingen kommer
våra besökare att hjälpa oss
att bevara vårt kulturhistoris-
ka arv för framtiden, säger
Britte Klint.

OVE WESTERBERG

Två världsarv på en dag
FILMSTUDION | Den
ideella föreningen
Ekerö filmstudio, vars
främsta syfte är att
visa film av god kvali-
tet, bjuder på många
efterlängtade guldkorn
i höstens program.

Höstens första film, den 25
september, blir den omtala-
de tyska ”Vid himlens
utkant” från 2007, en aktuell
och stark film som rör sig
mellan två kulturer, den
tyska och den turkiska.

Den svenska filmen ”Den
svarta nejlikan”, med
Michael Nyqvist i huvudrol-
len som den svenske diplo-
maten Harald Edelstam,
visas den 9 oktober. Filmen
tilldrar sig i Chile under
militärkuppen 1973 där
Edelstam spelade en central
roll som ”röd nejlika” och
räddade fler än tusen männi-
skor. 

”Italienaren” är en rysk
film från 2005 som berättar
om en liten pojke på ett
barnhem. Han letar efter sin
mamma som han tror finns i
livet. Denna vackra och
rörande film visas den 23
oktober.

Höstens klassiker, den 6
november, är en Ingmar

Bergman-film efter Per-
Anders Fogelström bok
”Sommaren med Monika”.
Filmen som hade premiär
1953 med Harriet Andersson
och Lars Ekborg i huvudrol-
lerna visar det unga paret på
kärleksodyssé i skärgården. 

Den 20 november är det
dags för ”Direktören för det
hela”, en dansk filmkomedi
från 2006 i regi av Lars von
Trier. Den handlar om direk-
tören som uppfann en fanta-
sidirektör för sin firma efter-
som han ville ha någon att
gömma sig bakom. 

Filmhösten avslutas med
den älskade italiensk-franska
filmen ”Il postino”. Filmen
från 1994 berättar om mötet
mellan den chilenske poeten
Pablo Neruda, i landsflykt på
en liten italiensk ö, och en
poesiälskande brevbärare,
ett möte som förändrar till-
varon för brevbäraren.

Filmerna visas i Erskine -
salen i Kulturhuset och
inleds med en kort introduk-
tion. Medlemskort köps i
entrén och kostar 150 kronor
för alla sex filmerna. 

Ekerö filmstudio bildades
1999 av ett gäng film- och
kulturintresserade ekeröbor
och har i dag cirka 130 med-
lemmar.

STENHAMRA | Representanter från
”nätverket för Stenhamras framtid”
planerar som intensivast för Stenham -
radagen den 27 september.

För att visa alla öbor vilket rikt utbud
av aktiviteter som finns på Färingsö har
arrangörsgruppen laddat med ett digert
festivalprogram. Mämus, Kulturskolan

och lokala rockband bjuder på musiken,
agilityuppvisning, tipspromenad, för-
eningsaktiviteter, utställningar, hopp-
borg är några smakprov av utbudet.      

Från Konsum ner till fritidsgården
vill man att det ska sjuda av aktiviteter
hela dagen. På kvällen laddas det för
musikkonsert för de något yngre.

– Vi har försökt få till ett så blandat
och rikt utbud som möjligt för att alla
ska få sitt. Förhoppningsvis är Sten -
hamra dagen den 27 september premiä-
ren på en ny tradition. Vi har valt datu-
met med tanke på att Konstringen sker
samma dag, säger Margareta Rönn -
holm.

Sex sevärda höstfilmer
med Ekerö Filmstudio

Stenhamra lever upp med Stenhamradagen



Nyheten IVT PremiumLine X15 är den första
varvtalsstyrda berg/jord värmepumpen. 
Den ger gränslös värme utan extra eltillskott.
Maximal besparing.

IVT Greenline är Sveriges
mest valda berg/jord 
värmepump. Du kan sänka
värmekostnaderna med
upp till 70 procent.

IVT Optima är vår kraftfulla
uteluftvärmepump som är
perfekt där det inte går att
borra eller gräva. Ger både
vattenburen värme och 
varmvatten.

IVT Frånluft ger värme, 
varmvatten och ett sunt
inomhusklimat.

IVT Nordic Inverter är luft/luft
värmepumpar för hus med
elvärme och för fritidshus. 
Toppresultat i Konsument-
verkets test januari 2006.

En IVT värmepump
ger dig bästa besparing

Med IVT får du alltid exakt rätt värmepump för ditt hus.

www.ivt.se

Hos oss får du IVT 
Nöjd-Kund-Garanti*
– dessutom en mycket 
förmånlig försäkring.
*Särskilda villkor gäller för luft/luft värmepumpar
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Dåligt beslutsunderlag 
gav fantasilönen 
Det är verkligen märkligt att politikerna försvarar den höga lönen för
kommunalrådet Carpelan (850 000 kr/år) och oppositionsrådet
Andersen (765 000 kr/år) genom att skylla på att statsrådens löner ske-
nat iväg. I Mälaröarnas Nyheter 6 februari säger Gun Häll (s)  "Det
verkar ju lite häftigt. Har statsrådslönerna stigit så mycket?  Lennart
Ljungblom (fp)  "I vårt fall har vi inte räknat med att statsrådslönerna
skulle dra iväg så högt".  Kjell Börjesson (c)  "Vi var inte medvetna om
den enorma utvecklingen som statsrådslönerna fått". På  www.ekero-
bloggen.se uttalar sig arvodeskommittens ordförande Ingemar Hertz
(m)  "Det är naturligtvis en mycket hög ökning, det tillstår jag. Men då
har ju också regeringsledamöternas löner skenat iväg.." Sanningen är
den att statsrådens löner inte alls skenat iväg! När politikerna i decem-
ber 2002 beslutade om lönen för Carpelan och Andersen så hade stats-
rådslönerna ökat med 5,6 % per år i genomsnitt under 4 år före beslu-
tet. Efter beslutet 2002 har statsrådslönerna "bara" ökat med 4,5 % per
år. På grund av att statsrådslönerna ökat mindre än tidigare så ökade
Carpelans lön "bara" med 33 % på 3 år. Ökningen hade blivit 40 % om
statsrådslönerna ökat 5,6  % per år som de gjort historiskt när våra
kommunpolitiker fattade sitt lönebeslut. Nej, politiker, har ni inte bätt-
re förklaring än skenande statsrådslöner så måste ni snarast ompröva
ert beslut från 2002! Tommy Svensson, Stenhamra

En vettig redogörelse krävs
Gissa om jag satte kaffet i fel strupe när jag läste om att Ekerö kom-
muns kommunalråd lyfter en lön som ligger på fjärdeplats av kommu-
nalråden i Sverige!

Ärligt talat Peter Carpenlan hur motiverar du detta då andra kom-
munala utgifter hela tiden pressas till ett minimum: kommunalanställ-
das löner, barn och omsorg, äldrevård osv.

Om jag inte får en vettig redogörelse för detta så fick du min sista
röst i förra valet.

Besviken

(mp) stödjer  länsstyrelsens 
rakryggade hållning!
Länsstyrelsens roll är att ha övergripande helhetssyn och se till natio-
nella mål, bland annat när det gäller samhällsnytta och miljö. 

Vi miljöpartiet de gröna på Mälaröarna stödjer Landshövdingen och
Länsstyrelsen när de står fast vid sitt uppdrag och tar de nationella
målen på allvar. Vi menar att det vore ytterst oansvarigt att förorda
Förbifart Stockholm som framtidsalternativ, ett alternativ som både är
orimligt dyrt och miljömässigt en katastrof.

Mats Hellström lämnade den 26 januari ett remissyttrande där han för-
ordade Diagonal Ulvsunda framför Förbifart Stockholm. Detta beslut
vill nu de folkpartistiska ledamöterna i Länsstyrelsen riva upp, fast det
klart framgår att landshövdingen har följt sitt uppdrag. Mats Hellström
har som klar riktlinje att utifrån statligt perspektiv anlägga en helhetssyn
på stora vägprojekt (Förbifart Sthlm kommer att kosta mer än 20 mil-
jarder kr) beräkna samhällsnyttan i förhållande till kulturvärden och
anlägga ett miljöperspektiv på exploateringar. Vägverkets egen utred-
ning av de olika vägdragningarna visar tydligt att kultur- och miljövär-
den skadas minst genom Diagonal Ulvsunda. När nu landshövdingen
tydliggör det i Länsstyrelsens remissvar och slutsatserna inte passar
folkpartiet vill man frånta landshövdingen sin roll. 

Miljöpartiet de Gröna på Mälaröarna anser inte att politiker ska kon-
struera ett beslut som ska passa kommuners särintressen på bekostnad
av helhetsperspektivet. Vi stödjer helt landshövdingens rätt att utforma
remissyttrande, som ligger i linje med Länsstyrelsens verksamhetsmål
och –planer. Något som även folkpartiet ställt sig bakom! 

Stig Marklund
Ordförande i Miljöpartiet de Gröna på Mälaröarna

Snålt i nio grader minus
Jag ämnade åka med buss från Parksidan på Gällstaö till Brommaplan.
Det var nio grader minus och det blåste. När bussen kom i riktning mot
Jungfrusund klev en passagerare av och en satt kvar samt en pojke som
satt på handikapplatsen bredvid chauffören. Chauffören såg mig men
öppnade inte först. Sedan öppnade han och frågade vart jag skulle åka.
Jag svarade Brommaplan, men att jag ville åka med till Jungfrusund
och sedan tillbaka, eftersom det var kallt ute och jag frös. Han sa att
jag måste vänta till dess att han kom tillbaka från Jungfrusund. Jag
erbjöd mig att betala särskilt för att få följa med dit och tillbaka, men
det gick inte. Jag frågade då vad han hette, eftersom jag tyckte att det
var fel. Först ville han inte svara, men sen skrek han ett namn.
Eftersom jag frös gick jag hem igen, varefter jag fick en granne att
köra mig till Brommaplan. Nu är min fråga: Har man inte rätt att få åka
med till Jungfrusuund vid dåligt väder, även om bussen kommer till-
baka efter 7 minuter? Jag och flera grannar har kunnat göra detta tidi-
gare utan problem.

En pensionär på Gällstaö som skulle på fin middag i staden och som
såg fram emot en som vanligt trevlig färd mot Brommaplan.

Svar:
Det finns ingen anledning för föraren att neka dig att åka via
Jungfrusund. Avgången mot Jungfrusund är en helt vanlig tur med
direkt vändning mot Brommaplan så det finns ingen anledning att inte
ta o0mbord resande. Vi har skickat meddelande till ansvarig hos entre-
prenören som får tala med föraren.

SL Kundtjänst

Pumpen med 
ett längre liv

www.ivt.se

Nu med
möjlighet
till statligt
bidrag

IVT Greenline HT Plus är den hetaste 
värmepumpen. Du får maximal besparing,
mängder av varmvatten och varmare 
element. Patenterad scrollkompressor
ger mer än fem gånger så mycket energi
som den använder. Så driftsäker att hela
10 års kompressorförsäkring ingår.

Se IVT:s kompletta sortiment 
hos oss. Fri besparingskalkyl 
för ditt hus.

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00 l Skå industriby

EKEBYHOVSPARKEN |
Trots regn och rusk och
ingen större ungdoms-
invasion gav ungdoms-
festivalen ”Ung in the
park” rejäl mersmak hos
arrangörerna.

Festivalen i Ekebyhovs park -
en den 17 augusti var den för-
sta i sitt slag på Mälaröarna
där ungdomarna själva stod
för arrangemanget, i samar-
bete med Ekerö kommun och
studieförbunden. Fram för
allt var det ungdomsför-
eningarna EFA (Ekerö festi-
val och arrangemang), mu -
s ik föreningen Repet och
Ung dom mot rasism som
förverkligade festivalarran-
gemanget.

– De gjorde en fantastisk
insats i spöregnet. Från
klockan sex på morgonen till
sena eftermiddagen slet de
för att få upp det stora cirkus-
tältet och få allt annat på

plats. När ungdomarna själ-
va, med lite vuxenuppback-
ning, får ta ansvar för vad de
vill göra blir det bra, säger

färingsöbon Ann Birging,
som sedan början av augusti
jobbar heltid på Ekerö kom-
muns nyinrättade tjänst som

ungdomscoach.
På ”Ung in the park” fick

de cirka 200 besökarna bland
annat träffa kompisarna igen

efter sommaren, lyssna på
massor av lokala band, möta
öarnas ungdomsföreningar
och avsluta kvällen med
utomhusbio.

– Troligen blir det festival
igen inför nästa års skolstart.
Men då ska vi lägga den på en
lämpligare dag och se till att
öarnas alla ungdomar vet att
den är på gång långt i förtid.
Som en första förberedande
del ska studieförbunden
anordna arrangörskurser för
ungdomar under hösten -
/våren. Det är viktigt att ung-
domarna känner sig behövda
och att vi stöttar dem på alla
upptänkliga sätt när de kom-
mer med bra idéer. Det finns
också kommunpengar som är
öronmäkta för ungdomsini-
tiativ. En dröm som jag har är
att vi tillsammans ordnar en
riktigt stor 2-3 dagarsfestival
där alla kulturyttringar får
plats, säger Ann Birging.

OVE WESTERBERG

Mersmak trots festivalruskSmåspring i
Stenhamra 
STENHAMRA | Det ser ut
att bli mycket småspring i
Stenhamra den 28 septem-
ber när motionsloppet
StenhamraLoppet avgörs.

Loppet, som enbart riktar
sig till barn från tre till tolv
år, hade redan innan stora
marknadsföringsdriven
startat bokat in cirka 60
löpsugna. 

Initiativet till Stenhamra -
Loppet har tagits av några
småbarnsföräldrapar i
Stenhamra. Avsikten är att
det ska hända något i den
slumrande byn samt att ge
barnen en positiv känsla för
motion. Alla deltagare får
pris och något litet att äta
och dricka efter målgång,
extra sponsorpriser kom-
mer att lottas ut på barnens
startnummer efter målgång.

Sista dag för anmälan är
den 19 september. Mer info
fås på: www.sten -
hamra.se/loppet/

För tolfte året i rad inleddes
höstens förenings- och kul-
turaktiviteter i Ekebyhovs
slott med Fårdagen den 31
augusti.  
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TRÄKVISTA | På initiativ av
barnbutiken Kaboo och YA
Bygg bjöds det på stort
barnkalas för öarnas yngre
ungar invid Träkvista torg
den 30 augusti. När de 400
påsarna i fiskdammen tog
slut tappade arrangörerna
räkningen på besökarna. 

– Vi kan inte annat säga än
att det blev en succé. Vår
gemensamma ambition är
att göra en tradition av eve-
nemanget, säger initiativta-
garna Hjördis Meyer, som
driver barnbutiken Kaboo,
och Kia Dahlqvist från YA
Bygg.

Barnens bibliotek i Sten -
hamra bjöd på sagoläsning i
ett av YA Bygg tryggt upp-
lyfta sagotält. Man kunde
också roa sig med hoppborg,
ponnyridning och ett flertal
tävlingar. Dessutom fanns
ett 15-tal lokala företag på
plats.

Augustikul med Träkvistaföretagare

Ungdomsfestivalen Ung in the park återkommer om årets arrangörerna får som de vill.

Din lokala
musik-
affär!



Nu kom beskedet. I höst är det
fritt fram för skolorna att
sätta betygsliknande omdö-
men på barnen som är allde-

les nya i skolan. Bedömnings- och sor -
teringsskolan som alliansen har längtat
så mycket efter och som varit Jan Björk-
lunds heta dröm under så många år har
blivit verklighet. De små sjuåringarna
som precis ska börja lära sig läsa, skriva
och räkna. De som ska lära för livet, för
att det är roligt och för att de har nytta av
det. Dessa små individer med olika för-
utsättningar och bakgrund
ska bedömas utifrån hur
väl de når målen. Hur väl
de är beredda att som
mycket små barn anpassa
sig till de regler och de ra-
mar som skolan sätter upp
för hur de ska bete sig och
uppföra sig kommer nu att
betygssättas.

FÖRÄLDRARNA HAR rätt att
veta hur det går för deras
barn i skolan säger Björ -
klund. Det är lättare att ge kritiska
omdömen i skriftlig form än i muntlig.
Det är väl ingen som har något att invän-
da mot dessa argument i sak. Men är det
hållbara argument för att införa skriftli-
ga betygsliknande omdömen från allra
första året som barnen går i skolan? 

Idag arbetar skolorna med utveck-
lingssamtal där varje elev bedöms efter
sin egen förmåga och efter vilka mål de
ska uppfylla. Föräldrarna får självklart
reda på vad det är som deras barn behö-

ver öva extra på och vad de är duktiga
på. Att påstå något annat är att handskas
väldigt vårdslöst med sanningen.

Det skolor i Ekerö behöver är mer
resurser för att kunna hjälpa de elever
som till exempel ännu inte har knäckt
läskoden och som behöver extra hjälp
för att hänga med på lektionerna. På vil-
ket sätt kan betygsliknande omdömen
komma tillrätta med för stora klasser
och för få lärare i skolan? Orsaker som
bevisligen har en stark inverkan på vad
elever faktiskt lär sig i skolan.

DET ANDRA argumentet,
att det är lättare att ge
kritik i skriftlig form än
muntligt, gör ju lärarnas
kontakt med föräldrar
och elever väldigt
underlig. Ska all kom-
munikation mellan lära-
re och elev, eller lärare
och föräldrar i framti-
den ske skriftligt om det
som ska sägas kan upp-
levas som negativt? Jag

är övertygad om att lärarna har och
kommer att ha förmåga att kommunice-
ra både positiva och negativa besked om
elevernas förmågor muntligt. Har de
inte det så kommer det absolut inte bli
lättare att skriva ner det på ett papper
och sedan lämna över det till föräldrar-
na. De eventuella problem som finns
måste i alla fall diskuteras och behandlas
så att man kan komma fram till en lös-
ning och den kommunikationen sköts i
all anständighet muntligen. 

Hur ska skriftliga betygsliknande
omdömen komma tillrätta med att lära-
re får agera kuratorer åt elever när en
nedmonterad skolhälsovård gör att bar-
nen inte har någon att vända sig till när
de mår dåligt?

VAD VORE då ett rimligt argument för att
införa betygsliknande omdömen för
sjuåringar i Ekerö? 

Det finns egentligen bara ett försvar-
bart argument, och det vore om barnen
skulle få bättre kunskaper och lära sig
mer. Så kommer inte att ske, eftersom
det inte finns någon koppling mellan
skriftlig bedömning av kunskap och
barns inlärningsförmåga. Barnen kom-
mer inte att på något sätt få bättre kun-
skaper på grund av att de får skriftliga
omdömen. Möjligen kan det fungera
som en morot för de duktiga eleverna.
Ett som är säkert är dock att det kommer
fungera som en piska på de elever som
redan har det svårt för sig. 

Skriftliga betygsliknande omdömen
är ytterligare ett sätt att skilja barnen åt,
genom att redan från början stämpla
barn med särskilda behov i pannan med
att de inte duger. 

Eleonor Eriksson, 
(s)-gruppledare i 
Barn-och Ungdomsnämnden

Dags att sortera eleverna

”På vilket sätt
kan betygs-
liknande om-
dömen komma
tillrätta med för
stora klasser
och för få lärare
i skolan?”

Vårdnadsbidrag
från årsskiftet

Ekerö kommun planerar
att införa Vårdnads -
bidraget från årsskiftet
under förutsättning att
nödvändiga politiska
beslut hunnit fattas.
Ingen har därför kunnat
söka bidraget än.

– Vi har fått några förfråg-
ningar från ekeröbor om när
och hur ett vårdnadsbidrag
ska införas, säger Anders
Anagrius, nämndansvarig
barn och ungdom i Ekerö
kommun.

Vårdnadsbidraget uppgår
till maximalt 3000 kronor i
månaden. Det är föräldrar
till barn upp till 3 års ålder
som kan få bidraget. Man ska
ha tagit ut minst 250 föräld-
rapenningdagar för att
kunna få bidraget och man
får inte ha ersättning från
försäkringskassan, arbets-
löshetskassa eller från CSN. 

Hur många som kan
komma att söka och få bidra-
get är osäkert i dagsläget. 

– Vi tror att det kan hand-
la om 30 - 50 barn och att
antalet kommer att variera
över året, det vill säga fler
kommer antagligen att söka
bidraget på våren och som-
maren och färre på hösten
när det finns fler platser i
förskolan, säger Anders
Ana  grius.

AH

Fokus tar upp högak-
tuella debattämnen
som kräver lite större
utrymme och mer ana-
lys än vad som ryms
på insändarsidan.
Skriv ändå så effektivt
som möjligt, högst 
3 500 tecken inklusive
blanksteg. 

• Skicka texten till 
fokus@malaroar nas -
nyheter.se

• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter
”Fokus”, Box 100
178 22 Ekerö
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Oriflame Products Sweden är en tillverkande enhet till
Oriflame Cosmetics koncernen med produktion av kos-
metiska produkter.

Oriflame Products Sweden söker:

Skiftgående linjeoperatörer 
till produktion
Ytterligare information lämnas av Maria Granberg, 
tel 08-560 386 12

2 skiftgående linjetekniker
Ytterligare information lämnas av Tobias Hegenbart, 
tel 08-560 386 18

Märk ansökan med vilken tjänst du söker.
Vi tar emot ansökan via e-post: 
susanne.hagg@ops.oriflame.se eller via post: 
Oriflame Products Sweden, Box 126, 178 22 Ekerö

FÖRETAGS
REKLAM
Vi har platsen för dig

och ditt företag
35 rörliga reklampelare 
i Stockholm med omnejd

Vid förfrågan ring 560 333 90



Välkomna till vår butik! Hemvärnsvägen 1 i Stenhamra centrum

ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök.  

Vi har den bästa lösningen 
för just ditt hus. 

Ring för vårt 
hösterbjudande!

Mobil: 070-260 16 24     Tel & Fax 08-560 466 00     www.ekvt.se

EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14, Träkvista torg, 

Tel. 560 313 40

Inget går upp mot ett snyggt trägolv

Fri hemleverans

Salsa Valnöt 525:-/kvm
14 mm. Artnr. 10270317

Salsa Ek Svart 440:-/kvm
14 mm. Artnr. 10204736

Rumba Ek 298:-/kvm
13 mm. Artnr. 12712316

Tarkett Viva från 269:-/kvm
8,5 mm, fl era sorter

Rödek 495:-/kvm
14 mm, Artnr. 102 02 717

Ask Cognac 3-stav 475:-/kvm

14 mm. Artnr. 102 95 717

Ek Planka Rustik 585:-/kvm
Borstad Maxifas. 14 mm. Artnr. 16609686

Ek Rustik 3-stav 295:-/kvm
14 mm. Artnr. 10213317

Ek 2-stav 425:-/kvm
14 mm. Artnr. 12308216

Ek 3-stav 335:-/kvm
14 mm. Artnr. 10213317

Just nu har vi specialpriser på Tarketts trägolv
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KUNGSBERGA | Mälarö -
Kuriren utkom – innan
den gick i graven – med
åtta nummer och ett
annonsblad under hös-
ten 1983. 

”1983 hade Mälaröarna ingen
lokaltidning. Gamla Mälar -
öarnas Nyheter (som väl var
en specialedition av Väster -
ort som var bilaga till
Svenska Dagbladet) hade
lagt av och ingen annan tid-
ning ville ägna vår kommun
någon regelbunden bilaga”,
berättar Ulf Jansson i ett brev
till Mälaröarnas Nyheter.

”Jag lyckades intressera
min dotter Malin och en
sportintresserad kille som
hette Leif Björkman att som
fotograf resp. (sport-)repor-
ter delta i projektet med för-
hoppning om att de så små-
ningom skulle kunna gene-
rera an ständiga löner. Vi
skaffade en reprokamera för
att rastrera bilder och göra
tryckplåtar, ljusbord att
bryta om sidor på, gnugg-
bokstäver för att göra rubri-
ker med. Bröd texten satte vi
med ett par Friden Justo -
writers som jag just fått av en
dagstidning som gått över
till fotosättning”. 

Det märks att den lilla
redaktionen tycker att det är
kul att göra tidning. Tonen är
munter, och tilltalet mycket

nära läsekretsen – några
hundra prenumeranter. 

Välkända mälaröprofiler
dy ker upp på sidorna – 25 år
yngre. Bo Nylén på Natur -
skyddsföreningens årliga
svamputställning, Yngve
Nordmark som demonstre-
rar smide. Inger Ehrström
lovar att skriva en historie -
spalt till varje nummer. I
nummer 1 har solnapolisen
hittat en cannabisodling i
skogskanten vid Lindö lada
på Lovö. Uppgårdsskolan har
haft inbrott och blir av med
en högtalare och en lokalte-
lefon, Munsö IF fyller 60 år.
Det är därför Olle Nordberg
är omslagspojke, han var
med och grundade Munsö
IF. Polisen är kritisk till att
Färentunavägen har en 90-
sträcka. Studieförbundet

Vuxen skolans vävstuga har
fått flytta för tredje gången.
Även Mälarö Bridgesällskap
får lämna det före detta kom-
munalhuset i Svartsjö – där
Waldorfskolan håller till
idag. Ett fyrtiotal bridgeen-
tusiaster sätter sig mellan
posten och Konsum i Trä -
kvista och spelar. Men det är
ingen demonstration, för-
säkrar de, Svenska Bridge -
förbundet fylller 50 år. So -
c ialdemokraterna  har sam -
tidigt appellmöte på Trä -
kvista torg, men de flesta
socialdemokrater spelade
bridge, hävdar Mälarö-Kur -
iren. 

Det är alltså 1983. Mälar -
öarna har omkring 17 000
invånare. Ekerö Centrum är
ännu inte byggt och datorer-
na har ännu inte invaderat
våra liv. Redaktionen har ett
mödosamt och pilligt jobb
med sidmonteringen och
kort om tid för annonsragg-
ning. Så småningom kan
man ana en gryende trötthet,
somt hamnar på sniskan och
i redaktionsrutan berättas
om sena nätter. ”Vi lyckades
aldrig få så många prenume-
ranter eller ta så pass bra
betalt för annonserna att tid-
ningen gick runt, så efter ett
par månader hade vi inte
längre råd att trycka tidning-
en”. 

INGELA MÆCHEL

En riktigt lokal tidning

Nummer 1, hösten 1983,
med munsökonstnären
Olle Nordberg. 



• Välkommen att skriva
en lokal insändare!
• 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 din text till 
insandare@malaroarnas -
nyheter.se.
• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter
”Insändare”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad
som lämpar sig som
 insändare och även att
korta inläggen.
• Traditionella tackannon-
ser hänvisar vi till vår
 privata annonsmarknad.

ty
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söker 

Undersköterska 
och Kock

till Ekgårdens äldreboende

Du hittar mer info om tjänsterna på 
www.ekero.se/ledigajobb

PSYKOTERAPI  SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du 
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du 
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns 
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?

Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig 
er farenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling 
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och 
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning: finns i Tappström, Ekerö Centrum. För din
bekvämlighet finns även möjligheten att vi träffas i din bostad.
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk 
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta 
för dig.

Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64  mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81  
mail: bjornwil@hotmail.com

typsnitt:
AvantGarde Book

Ekerö Centrum

Höstnytt!!! 
Nu har vi fått in Me too i stl. 50-128!

Välkommen in!

 

Välkommen till 
årets KonstRing! 
 
Besök konstnärer 
och konsthant- 
verkare i Ekerö  
kommun
27–28 september  
kl 12–18

www.konstringen.se

VILLAÄGARE!
Vi hyr ut maskiner 
för villa & trädgård:
Jordfräs, vedklyv, 
färgborttagare, jordborr, 
vertikalskärare, golvslip, 
röjsåg, lövblås m.m. 

Dessutom har vi ett 
komplett utbud av 
bygg & anläggnings-
maskiner.

www.mgrental.se
Färentunavägen 65 (Färingsö Trä) 
08-560 247 80    www.mgrental.se

Öppet: Mån – Fre. 06.30-16.00

Gång-  och cykelbana till Munsö får vi nog vänta  länge på

¢¢¢¢ REPLIK

Till min förvåning kunde jag
i Mälaröarnas Nyheter den 25
augusti läsa att moderaterna
jobbar för att bygga en gång
och cykelväg (gc-väg) ut mot
Munsö.

Jag lämnade in en motion
till kommunfullmäktige
angående en gc-väg till
Sjöängen och den har
behandlats under våren.
Svaret blev att det ansvaret
ligger på entreprenörer och
väghållare (vägverket).

Mina argument för att en
gc-väg mot Munsö skall
byggas är att antalet oskyd-
dade trafikanter längs ekerö-
vägen är många. Under som-
marhalvåret är vi många som
med hjärtat i halsgropen
tvingas uppleva tillbud där
främst cyklister utsätts för
stor fara vid möten med tung
trafik. Som alla vet används
ekerövägen flitigt av mo -
tions- och tävlingscyklister
under sommarhalvåret. 

Ekerövägen är med tanke
på den trafik som trafikerar

vägen smal, den saknar
vägren och har i vissa stycken
dålig sikt. Den tunga trafik
jag talar om är materialtrans-
porter från Löten, bussar i
linjetrafik samt busstrans-
porter till vårt världsarv
Birka/Hovgården.

Vi har också efter vägen
flera skolor och daghem där
våra barn måste använda
denna tungt trafikerade väg.
Jag tänker främst på Sundby
och Munsö skolor där expan-
sionen är relativt stor och
generationsväxlingen gör att

fler och fler barnfamiljer
bosätter sig i dessa områden. 

I översiktsplanen finns
gång- och cykelväg redovi-
sad mellan Söderbybacken
och Munsö skola och på
detta vägavsnittet bör vi sna-
rast påbörja arbetet med en
gc-väg. 

BYGGANDETav gång och
cykelvägen Träkvista  –
Sjöängen bör ske etappvis
med förtur kring centralor-
terna och i ett sista skede bör
man knyta ihop detta med

en cykelled ut till vårt världs-
arv Birka/Hovgården.

Om nu Cecilia Norling
och Jörgen Reisig företräder
sitt parti i denna insändare –
varför röstade då moderater-
nas partigrupp ner min gång-
och cykelvägsmotion i full-
mäktige? 

Med ett fortsatt borgligt
styre i Ekerö får vi nog vänta
länge på en gång- och cykel-
väg till Munsö!

– Fredrik Sirberg
(s) i kommunfullmäktige

Förbifart Stockholm
hotar Mälaren med öar
och strandområden som i
Miljöbalken på grund av
bevarandeintresse är
angivet som riksintresse. 

Tusenåriga natur- och kul-
turmiljöer på Lovö skulle
fördärvas och världsarvet
Drottningholm utsättas för
otillbörlig påverkan. Pro tes -
terna bland mälaröborna har
genom åren varit kraftfulla.
Vi, grannar på andra sidan
vattnet skulle drabbas på
mot svarande sätt och har nu
genomfört en ny namnin-

samling.  
Grimstaskogen, ofta

kallad Västerorts gröna
lunga, med strandområden
vid Mälaren, naturreservat
sedan 2004, utgör ett under-
bart område för naturupple-
velser, bad, motionsaktivite-
ter och avkoppling. Det är
idag ett av få områden utan
trafikbuller i Stockholm. 

UNDER DE SENASTEde -
cennierna har tiotusentals
människor längs ledens
tänkta sträckning i Sätra
/Skär  holmen, på Mälaröarna
och Bromma /Vällingby

/Hässelby på olika sätt pro-
testerat mot planerna på en
motorled under namnen
Kungs hattsleden, Väster -
leden och nu Förbifart
Stockholm. Många besluts-
fattare tycks inte känna till,
inte inse eller bry sig om
konsekvenserna, inte minst
beträffande Grimstaskogs -
området. ARG, Arbets grup -
pen Rädda Grimsta skogen
har därför nu genomfört en
lokal namninsamling mot
den 26 meter höga, 50-60
meter breda, sexfiliga motor-
vägsbro, avsedd för 120 000
biltransporter per dygn, som

planeras över Lambarfjärden
mellan Lovö och Grimsta -
skogen. Motorvägsbron
skulle oavsett utformning
för all framtid förstöra detta
område genom buller och
avgaser och sin dominerande
inverkan på landskapsbil-
den.

NAMNINSAMLINGENär
huvudsakligen genomförd i
Grimstaskogen och i områ-
dena runt om, dvs i Häs -
selby, Vällingby och Blac -
keberg. 12 201 personer har
nu undertecknat namnlistor
med kravet ”Rädda naturre-

servatet Grimstaskogen –
Stoppa motorvägsbron”.
ARG har i sommar anhållit
om ett personligt möte med
miljöminister Andreas
Carlgren för att överlämna
namnunderskrifterna. 
Det är åter dags att tända
vårdkasarna på bägge sidor
om fjärden!

– Arbetsgruppen 
Rädda Grimstaskogen
genom  
Herbert Hellman, 
ordförande

Rädda Lovö, Mälaren och Grimstaskogen!
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  SKANDIA MÄKLARNA

ETT HUS ATT NJUTA AV
GÄLLSTAÖ • EKERÖ

Vacker villa från 2005. Hela 130 kvm altan med fritt läge och utsikt över ängar och vatten. 159 kvm, 3 sovrum, 

sällskapsrum, 2 våtrum. Underbart ljusinsläpp och rymd i sällskapsrummet med stora fönsterytor och sluttande 

tak med en högsta takhöjd om 4,50 m! Contura täljstenskamin. Bastu. Kontor/gäst-/tonårsrum i sidobyggnad om

ca 18 kvm samt rymligt varmbonat garage med automatisk port. Bad-, båtliv, bussar och förskola inpå knuten.

Utgångspris 5.675.000:-

Visas sön 7/9 kl 14.30-15.30, mån 8/9 kl 18.00-18.45

Adress Syrenvägen 5

BROMMA / VÄSTERORT / MÄLARÖARNA
Brommaplan 403, 168 76 Bromma

Tel 08-80 76 00
www.skandiamaklarna.se

NATUREN IN PÅ KNUTEN
HALLSTA • ADELSÖ

Plan villatomt om 2.081 kvm i natusköna Hallsta på Adelsö. Ostört läge i lantlig idyll med utsikt över öppna land-

skap. I den framtida trädgården fi nns fl era äppelträd, ett päronträd samt en rad av vackra björkar intill tomtgräns.

Nära vacker badvik, ca 10 min promenad till buss, 2 km till åretruntöppen mataffär och ca 5 km till Adelsöfärjan.

Utgångspris 795.000:-

Visas sön 14/9 kl 14.30-15.15, vänligen anmäl intresse inför visningen. Välkommen!

Adress Hallstavägen 56

Här kommer en liten
hälsning från Viltjouren

Ny elegant brevlådeplats på Helgö! 

Ena gånger sitter en dumpad
högdräktig katt i en liten
låda, innanför grindarna
(som föder 7 kattungar efter
en vecka).   Nästa gång är det
två marsvin och sedan en
kanin .Vilket ansvar tar vi för
våra djur ? Vilka signaler ger
vi våra barn? När vi tröttnat
är det bara att släppa ut,
slänga bort eller helt enkelt
bara lämna.  Vilken usel syn
på "liv".  Pricken över "iet" är
väl ändå det som hände i
helgen . En familj i Svartsjö
gick ut för att öppna åt sina
små dvärghöns. I hönsgår-
den gick då två riktigt stora
tuppar och en bit längre bort
låg den tomma lådan som
tupparna fraktats i. Vad vill
tuppägaren att man skall
göra med dessa tuppar? Vem
ska ta ansvar för dessa liv?
Nu finns de här på Vilt -

jouren. Saknar du dina djur
eller är det någon som vet att
någon saknar sina tuppar hör
av er. Egentligen är ju Vilt -
jouren till för de Vilda
djuren, men man kan inte
låta bli att hjälpa även de
tama. 

En sak till, Ni som kör vat-
tenskoter eller motorbåtar
och som ägnar er åt att
splittra gåsflockarna med
nykläckta ungar eller med
enbart vuxna fåglar...  snälla
sluta! Jag har sett detta med
egna ögon . Annars tror jag
att vi skulle kunna hjälpas åt
att värna om livet både det
vilda och det tama och det
mänskliga. Allt hänger ihop.

– Ewa Kierkegaard,
Viltjouren

Vi inom Gammelgårdsudds
Tomtägarförening glädjer
oss åt vår nya brevlådeplats,
nu också med tak! Elegant
eller hur? Hedras bör verkli-
gen konstruktören Lasse
Larsson, som även stått för
utförandet och monteringen
på plats. Christer Hedwall
och Annette Hedwall har

också varit duktiga medhjäl-
pare.

Nu väntar vi bara på OK
från Ekerö Energi, så vi får
ström till en lysrörsarmatur
under taket.

–Bengt I

Det har nu gått ett och ett
halvt år sedan jag första
gången påpekade för Ekerö
kommun eländet med
”asfaltsgropen”, ett oisolerat
köldhål på Ekgården. Endast
en 2,5 cm brädvägg skyddar
mot vinterkylan.

Vårt rimliga krav: isolation
av utrymmet enligt svensk
byggstandard. Inget märk-
värdigt således. 

Men man kanske inte skall
förvänta sig något av en
kommun som fått bottenbe-

tyg vid Landstingens stora
undersökning av kvaliteten
på äldreomsorgen i Sveriges
alla kommuner.

Eller fått böta nära 2 miljo-
ner för sjabblet vid behovs -
prövningen av ett äldre par.

Men vi ska ju snart då för-
stås…

– Einar Gustafsson
Snart 93 år

Men vi ska ju snart dö...

Vid mitt årliga besök på
Björkö i juli fylldes jag av
beklämning då jag vandrade i
Hemlanden. Gräset har till-
låtits växa så högt att man
inte längre kan urskilja de
mjukt böljande gravkullarna
som tidigare varit karaktäris-
tiska för Hemlanden. Ned-
fallna träd tas inte bort,
varför besökare får trampa
upp nya stigar.

Nu hotar ett förfall som
kan föra Hemlanden tillbaka
till tillståndet i början av
1900-talet. Ideologin var då
att området skulle få sköta
sig självt, vilket bl.a. ledde till
att det beväxtes med gran.
Får Hemlandet åter sköta sig
självt står det inte på förrän
de första granskotten uppen-
barar sig.

Riksantikvarieämbetet
har (tillsammans med läns-
styrelsen och Ekerö kom -

mun) ansvaret för vården av
Björkö fornlämningsom-
råde. I den nyligen antagna
förvaltningsplanen kan man
läsa många vackra ord.
Rörande förändringarna på
1930-talet skrivs (s 13):
”Genom att återställa tidi-
gare landskapsbild, åter-
vinna ängens och hagens
karaktär fick fornlämning-
arna en framträdande plats i
landskapsbilden”. Skall
denna målsättning under
2000-talet överges vad
Hemlanden beträffar? Att
vårda vårt kulturarv, till råga
på allt ett världsarv, måste
höra till statens kärnuppgif-
ter. Här borde inte kortsik-
tiga besparingsintressen fälla
utslaget.

– Karl-Göran Algotsson

Förfall i Hemlanden

Det fanns...    
En älv.
Is.

Kreativitet!

MÄLARÖARNAS FÖRETAGAREFÖRENING Ett ToK-arrangemang i samarbete med

Inbjudan - Årets Mest Spännande Föredrag!

Yngve Bergqvist
Skaparen av Ishotellet i Jukkasjärvi.

möt

Ekeröföretagare!      
Vi är idag 280 medlemsföretag i Mälaröarnas Företagareförening.
Vill Du veta mera, besök vår webbsida www.malaroforetagarna.se

där Du också kan ansöka om medlemsskap.

 Superentreprenören Yngve Bergqvist gästar oss för att berätta om Ishotellets
tillblivelse och om utvecklingen av affärsidén globalt. Att sälja en frusen älv! 

Tid:         9 oktober 2008, kl 19.00  /mingel från 18.30

Plats:       Sånga-Säby Kurs & Konferens

 Pris:        200:-/pp för medlemmar i MFF. 450:-/pp för icke medlemmar.
Program:  Registrering/mingel med tilltugg / föredrag / middag.

Anmälan: Till admin@malaroforetagarna.se senast den 20 september! 

                     Max 210 deltagare -  OBS Bindande anmälan bekräftas löpande.
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rt ISHOCKEY | Mälaröarnas mest framgångsrika
lag, Skå IK:s hockeyherrar, försöker som bäst
pussla ihop ett slagkraftigt kollektiv inför
hemmapremiären den 21 september i division 
1 D.

Det blev ett ganska abrupt slut på förra säsongen när
Skå i mitten av februari spelade till sig en placering på
rätt sida nedflyttningsstrecket i fortsättningsserien.
Det kan tyckas som ett något märkligt serieupplägg
med tre grundseriematcher i veckan fram till mitten
av december. Följt av tio till mitten av februari, och
sedan intet. Förhoppningsvis blir det en längre säsong
inklusive spel i Allettan denna gång.

Den givna målsättningen är att hålla sig kvar och bli
ett etablerat lag i division 1. Eftersom laget bara haft
drygt två veckors isträning och testat runt vilt bland
spelarna i två träningsmatcher vet man ännu inte hur
högt man ska lägga säsongens ribba. Alla är dock
medvetna om att de kliver in i en mycket tuff serie.
Det tyngsta motståndet tros komma från Nyköpings
HC som storsatsar sig tillbaka mot Allsvenskan efter
att blivit degraderad till ettan på grund av dålig eko-
nomi. Flera av de övriga motståndarlagen genomgår
en föryngringsprocess, så hur de står sig i förhållande
till förra säsongen är ännu ovisst.

– Vi har till skillnad från en del motståndarlag inga
möjligheter att ekonomiskt ersätta våra spelare.
Tillväxten neråt i årskullarna ser riktigt bra ut i de
flesta ungdomslagen. För A- och B-juniorerna, som
båda spelar i division 1, ser det också lovande ut inför

kommande säsong, säger Tommy Berglind, ordföran-
de i Skå IK hockey. 

Merparten av förra säsongens manskap finns med
inför seriestarten, även om det fortfarande kan bli en
del turbulens från spelare som kommer och går i
sista stund. En av lagets mest långlivade skåiter,
Kalle Rahm, har bestämt sig för att satsa på sin nya
papparoll istället. Hans jämbördige kollega, Mikael
Sandberg, vill dock försöka genomlida ytterligare en
säsong med sin värkande rygg. Från de egna juniorle-
den har 89:orna Mattias Berggren och André Isberg
klivit rätt in i A-truppen.

Samarbetet med AIK har bland annat gett Skå deras
tredjemålvakt Johan Larsson-
Tysell samt ytterligare några
unga AIK-talanger som för-

hoppningsvis stannar ett
tag.

– Truppen är ännu inte
uttagen och det kan fort-
farande droppa in fler spe-
lare. Hur som helst ser det
bra ut med en föryngring
av truppen samtidigt som
vi fortfarande har flera

spelare med god divi-
sion-1-rutin, säger

tränaren Jan

Tauberman.

Sista sparken avgjorde 
FOTBOLL | Skador, avstängningar och bris-
tande form ger nu bänkspelarna sin stora
chans. Och några är på väg att ta den.

EIK-Boo FF 2-2 (1-1): Ekerö något omstuvat efter
den knackiga höststarten, bland annat presentera-
des ett nytt mittbackspar: Alexander Moberg, 19-
årig friskus med tre matcher från start, nu tillsam-
mans med jämnårige Kristian Nyman från Järfälla
FC. Rickard Blom och Kristoffer Andersson fick
också chansen att starta. Fjärdeplacerade Boo FF tog
en tidig ledning efter en central genomlöpning. Jeff
Braun tillbaka från Sollentuna United efter en och
en halv säsong, kvitterar i 37:e minuten med ett
tugnt distansskott. 

Han serverar också Håkan Eriksson en perfekt
hörna när EIK tar ledningen strax efter paus.
Gästerna kvitterar efter 65 minuter, en booforward
vänder rutinerat bort några försvarare och placerar
bollen säkert i mål. Ett rättvist resultat i en match
som saknade vårens hetta och intensitet men också
då slutade med delad pott.

EIK-Amauta IF 5-1 (0-0): Första halvlek kli-
niskt ren från målchanser. Sydamerikanerna växte
inledningsvis i andra halvlek, innan Jimmy Suhr
med hjälp av en försvarare spräckte nollan. Henrik
Bovbjerg, inbytt i paus, ökar till 2-0 med halvtim-
men kvar. 

En vacker yttersida högt i hörnet bäddar för redu-
cering till 2 1. Kristoffer "Poffe" Andersson återstäl-
ler ordningen med säsongens första mål, stolpe in
och 3-1. Tappen är tunnan och Henrik Bovbjerg kan
med ytterligare två mål fullborda sitt "hattrick" och
spika slutresultatet till 5-1.

Sollentuna FIF-EIK 1-2 (1-0):Var det framti-
dens fotboll som visades upp på Norrvikens nylag-
da konstgräs? Det unga hemmalaget med bländan-
de teknik, stor rörlighet och idérikedom drog upp
ett virvlande tempo. 

Chans på chans radades upp och när Ekerö så
småningom jämnar ut spelet drar man i 33:e minu-
ten på sig en straff som resulterar. Johan Meyer,
Steven Moar och Rickard Blom byts in och EIK:s
större tyngd vänder matchbilden. Axel Ryd kvitte-
rar efter hörna (50:e minuten). Spelar allt bättre och
kommer ofta till avslut, men spelet böljar och chan-
ser byts. Sollentuna kommer starkt under slutkvar-
ten och är nära att avgöra. Istället bryter Henrik
Bovbjerg i slutsekunderna in från högerkanten och
sätter segermålet. Säsongens nioende. Rättvist?
Knappast. Men en gedigen laginsats rakt av.

KENTH  PETTERSSON

Bajskirhästens dag
RIDSPORT | Tur med vädret och mycket folk
kunde arrangörerna av Bajskirhästens Dag
glädja sig åt den 24 augusti. 

Över 150 personer sökte sig till Kumla by för att ta
del av uppvisningar och premieringar. Bajskirhästen
är en rysk hästras som visat sig fungera som ridhäst
för många allergiker. Rasen är tålig, påminner om
islandshästen och har storleken av en större ponny.

Den har funnits i Sverige sedan 1993 och an-
vänds ofta för turridning, men bredden på numren
visade att bajskirhästen är mångsidig: besökarna
fick bland annat se dressyr, western och hoppning. 

Det gamla höjdhoppningsrekordet för bajskir-
hästar på 110 centimeter slogs av flera av de delta-
gande och tävlingen vanns av Linnéa Andersson på
Daritza, som tog sig över 120 cm. Att bajskiren är
en lugn och trygg ras stod också klart efter att till-
resande deltagare visat hur deras bajskir utan att
tveka gick under en presenning – något de flesta
hästar hellre skulle dö än att göra. 

ULRIKA FÅHRAEUS
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FOTBOLL  | Damer div 3 A: 13 sep  kl 15 Svanängens IP: Skå
IK-Sollentuna United FK

Damer div 4 A: 21 sep kl 12 Svanängens IP: Skå DFF-
Hässelby SK FF B  

Herrar div 4 M:21 sep kl 15 Svanängens IP: Ekerö IK-FC
Krukan 

Herrar div 5 M: 20 sep kl 15 Svanängens IP: Skå IK-
KRIS IF 

Herrar div 7 C: 13 sep kl 16 Adelsövallen: Ekerö BoIS-Munsö
IF
20 sep kl 12 Adelsövallen: Adelsö IF-Ekerö BoIS

ISHOCKEY  | Herrar div 1 D: 21 sep kl 16 Allhallen: Skå IK-
Haninge Hockey 

FOTBOLL | Skådamerna
som av tradition har sin
bästa tid på hösten är
fortfarande obesegrade
under höstens seriespel i
division 3.

Hässelby SK DFF-Skå IK 1-1:
Skå öppnar matchen i ett
kanontempo. Redan efter tre
minuter har de haft två ypper-
liga chanser att ta ledningen. I
matchminut nio får Skå en
hörna.  Sassa Lönnroth slår
denna mot första stolpen där
Empi Bimer dyker upp, sätter
skallen till och nickar i ribban!
Empi tar dock returen själv
och slår in 0-1 (9 min.).

HSK äter sig in i matchen
mer och mer. Spelet hårdnar
och är stundtals på gränsen till
fult. Hemmalaget fortsätter
med sitt småfula spel i andra
och lyckas därigenom skapa
några farligheter. Dessa vållar
dock inga större svårigheter
för den säkre Skå-keepern,
Christina Edevärn, som till-
sammans med sitt försvar spe-

lade stabilt hela matchen. När
en HSK- anfallare fullföljer sin
löpning rakt in i Skå-keepern,
har domaren fått nog och det
gula kortet aviseras. 

Tyvärr är det ett litet misstag
som skänker en poäng till
Hässelby. En misslyckad
Hässelbyhörna som på något
konstigt sätt slinker mellan
benen på en Skå-försvarare vid
den första stolpen och ställer
till det, 1-1 (70). Resten av mat-
chen blir ett grinigt ställnings-

krig. HSK-ledarna skriker om
straff med fem minuter kvar
men resultatet står sig tiden ut. 
Skå IK-FC Djursholms

United 3-0: Första halvtim-
men består mest av felpass-
ningar och oskärpt spel.
Gästerna är det lag som har lite
övertag. De har också en boll i
stolpen efter kvarten spelad.
Skå spelar till sig en frispark
nere vid gästernas hörnflagga.
Mikaela Tallqvist, en fin lyra in
på mål, där försvarsresen

Pernilla Vallbo dyker och sät-
ter pannan till! 1-0 (20).
Kanske inte så välförtjänt men
ack så behövligt! Efter  detta
tar Skå över mer och mer. 

Trots detta sticker Djurs -
holm upp då och då. Med fem
minuter kvar, får skyttedrott-
ningen Sandra Rosenqvist
bollen i boxen. Hon vänder
bort sin försvarare som tving-
as ta till ett krokben med straff
som påföljd. Straffen förvaltas
säkert av Pernilla Vallbo, rätt
upp i ena krysset, 2-0 (41). 

I andra halvlek spelar Skå
säkert. Trots att Djursholm har
en frispark i överliggaren är
det aldrig något snack om
saken. Med tio minuter kvar av
matchen visar Skå-kaptenen
Camilla Iveroth  sin briljans.
Från ca 35 meter upptäcker
hon att gästernas målvakt står
långt ute. Hon slår på en per-
fekt lobb och 3-0 (80) är ett
faktum. Det blir också slutre-
sultatet. 

PAPPA SAM

Obesegrade Skådamer

Skåherrar snart redo för nytt drama i division 1 

Pierre Johansson

Bajskirhästen
är en liten,

tålig ras som
kan användas

till mycket.

FRIIDROTT | Mälarö SOK
bjuder in till en ny löpar-
fest den 21 september
efter att ICA Grand Prix
gått i graven.

Mälarö skid- och orienterings -
klubb, som missionerat för mer
motion åt mälaröborna sedan
1970, vänder sig till alla
motions- och tävlingssugna
sen ior er med den nykompone-
rade Mälarömilen.

– Tanken var att start och mål
skulle ske på de nya allvädersba-
norna på Träkvistavallen. Men
eftersom projekt Träkvista -
vallen blivit försenat en månad

sker det på Ekebyhovskolans
fotbollsplan. Meningen med
loppet på den lätta snabba
banan är att alla ska kunna vara
med, därför finns motionsklas-
sen på fem kilometer där man
även kan gå sträckan. Mälarö -
milen är också ett sätt för oss att
trimma funktionärsstaben
efter som vi ansökt om att få
arrangera terräng-DM i Jung -
frusundsskogen nästa år, säger
Peo Karlsson som tagit initiati-
vet till Mälarömilen.

Sista anmälningsdag är den 12
september, mer info finns på
www.malarosok.nu 

Ny Mälarömil för alla löpsugna

Glada målskyttarna Pernilla Vallbo och Camilla  Iveroth.



Moderat Nytt
Utvecklingen av Stenhamra 
centrum har startat!

Två ”stormöten” i Stenhamra har hållits för att få en bred förankring hos Sten-
hamraborna med stora möjligheter till påverkan och i övrigt en demokratisk 
process. Idéerna och synpunkterna har varit många – det tackar vi särskilt för! 

Vi tror att det behövs något fler bostäder i olika former för att skapa ett under-
lag för butiker och annan service t ex strandpromenader med caféer, seniorlä-
genheter och ett renodlat äldreboende. Kanske finns möjligheter till nya lokaler 
för vårdcentralen?

När ett förslag till detaljplan så småningom finns kommer den också att vara 
ute på samråd med nya tillfällen för synpunkter och påverkan. Vi 
moderater kommer att arbeta hårt för att göra Stenhamra ännu mer attraktivt 
– i nära samarbete med medborgarna.

Stenhamra ska utvecklas med försiktighet och omtanke!

Moderaterna, och de övriga Allianspartierna, har påbörjat 
arbetet med att utveckla Stenhamra centrum för bostäder, äldre-
boende och affärslokaler. 

Vi älskar Ekerö

Vill du bli medlem?
Kontakta vår ordförande: 070-676 25 50, ingemar.hertz@moderat.se eller ring 
0939-100 30 00 så debiteras avgiften din telefonräkning. Nymedlemsavgiften är 100 kr.

Peter Carpelan
Nya Ekerömoderaterna

Legitimerad optiker l Kontaktlinser l Terminalglasögon l Solglasögon 
Specialglasögon Modebågar l Synhjälpmedel l Snabba leveranser l Egen verkstad

trä

Kontaktlinser
Priser som på nätet!!!

750:-/6-pack 275:-/6-pack

Focus Dailies Biomedics 1 day

Biomedics

160:-/30 st 160:-/30 st

Focus N & D

Legitimerad optiker • Kontaktlinser • Terminalglasögon • Solglasögon
Specialglasögon • Modebågar • Synhjälpmedel • Snabba leveranser • Egen verkstad

Kaffet 
är alltid på!

Med kvalitetsglas från

Ekerö centrum • Mitt emot Willys • 08 - 560 313 10 • Mån - fre 10-18.30, lör 10-14

Hos oss fi nns   alla linsmärken

www.scandinavianeyewear.com

Din syn - Ekerö Optik

08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget 
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

trä

Kontaktlinser
Priser som på nätet!!!

750:-/6-pack 275:-/6-pack

Focus Dailies Biomedics 1 day

Biomedics

160:-/30 st 160:-/30 st

Focus N & D

Legitimerad optiker • Kontaktlinser • Terminalglasögon • Solglasögon
Specialglasögon • Modebågar • Synhjälpmedel • Snabba leveranser • Egen verkstad

Kaffet 
är alltid på!

Med kvalitetsglas från

Ekerö centrum • Mitt emot Willys • 08 - 560 313 10 • Mån - fre 10-18.30, lör 10-14

Hos oss fi nns   alla linsmärken

l 25% på alla glas
(värde upp till 1.828:-)

l Alla solglasögon 
30-50 % 

l Linser, priser som 
på nätet

l Glasögon, priser 
som på nätet fr. 395:-

Synundersökning

50 % rabatt Ord. 270:-

#

I-årsjubileum

(Gäller tom 4/10-08, kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter) 

KANONPRISER

ATMOS MARIN BUTIK  ATMOS MAR  ATMOS MAR  IN BUATMOS MAR  TIK IN BU  TIK      

KANO

 

ONPRI

 

ISER

                       



KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan

Hans Melander

Tel. 26 81 10

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Mälarö Torg 12, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

   
                 
   
                 
   
                 
   
                 
   
                 

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Serviceverkstad • Reservdelar 
Ackrediterad ”släcka 2:or”
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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Den 2/6
kom vårt lilla
charmtroll
Max till 
världen.
Mamma och
pappa.

Välkommen
till oss!
Viggo Nord
Född på KS
10/7 2008
Koki, Fre-
drik, Olivia
och Nora.

Linnéa
Lindberg
föddes på
HS den 17
juli. Välkom-
men!  Anna,
Magnus och
storebror
Lucas!

Välkommen
älskade
Robin! 29
juli 2008, 
kl. 20:59.
Sara Ada-
mek och
Janrik
Segerlund.

Den 1 augu-
sti föddes
vår son Lun-
dvig på KS
Huddinge.
Sara och
Mattias
Sigge,
Träkvista.

Grattis
Jonas Lund-
qvist på 15-
årsdagen
den 13/7
från farmor,
farfar, fast-
rar, farbror
och kusiner.

Grattis
Hampus
Strate på 6-
årsdagen
23/7 från
mormor,
morfar, mos-
trar, morbror
och kusiner.

Grattis Julia
på 9-årsda-
gen 1 /8 och
grattis Leo
på dopda-
gen  2/8.
Kram från
mormor och
morfar. 

Grattis
Jonathan 11
år den 10
augusti från
farfar,
farmor,
Johan och
Annika.

Grattis vår
solstråle på
40-årsda-
gen 22/8
från mam-
ma, pappa,
Johan och
Anders med
familjer.

Många grat-
tiskramar till
Thilde som
fyllde ett år
23/8!
Mamma,
pappa, Linus
och Joar. 

Grattis
Filippa på 
2-årsdagen
den 30
augusti från
mamma,
pappa och
Love.

Erbjudandet gäller endast i butik t o m 3/2 eller så långt lagret räcker.

Ekeröblomman, Mälarö Torg 14

LÅT  DINA 
SINNEN BLOMMA

30
tulpaner
99:–

(Ord pris 195:–)

Våra duktiga florister
binder allt enligt 

kundens önskemål
sorgbinderier l kistdekorationer 

brudbuketter l snittblommor 
arrangemang l krukväxter 

företagsservice l blommogram

Ekerö Blomman. Mälarö torg 14. Tel 560 329 90
ekeroblomman@interflora.se

¢¢ GRATTIS

• Stort grattis till vår Ma-
tilda Fredlund som i juni
fyllde 11 år. Bamsekram
från pappa, mamma och
Brasse.

¢¢ FÖRLOVADE

• Magnus Jansson och
Helena Romander,
Färentuna, förlovade sig 
i Tällberg 19/8.

¢¢ VIGDA

• Merete Torkildsen och
Mikael Palmberg, Ekerö
Norska kyrkan i Stockholm
080808. Numera heter vi
Palmberg.

¢¢ FÖDDA

• Äntligen är du här älskade
Love! 080811 KS. Kram
Sofia, Ludvig och storebror
Lukas. 

¢¢ DÖDA

• Lars Rune Elenmark avled
18/7, 79 år.

• Doris Vilhelmina Lindell
avled 17/7, 87 år.

• Ingrid Gunborg Marianne
Lindqvist avled 23/7, 81 år

• Leida Ventsel avled 19/7,
98 år.

• Åke Lennart Kvist avled
18/8, 72 år.

• Sven Gerhard Olsson
avled  20/8, 86 år.

• Erland Amandus Zak-
risson avled 16/8, 68 år.

Vi kan hjälpa dig med bland annat begravning, gravsten, juridik och
 försäkringar. Du är varmt välkommen in på vårt kontor. Vi gör även 
hembesök och har jour dygnet runt.

Bromma, tel: 08-709 86 50
www.fonus.se www.malaro.com

Familjeannonsera GRATIS!

• Max 100 tecken inkl blanks-
teg samt ev jpegbild. 
• Skicka till 
familj@malaroarnas nyheter.se  
• Eller till
MN, Box 100, 178 22 Ekerö.
• Publicering sker i turordning 
och i mån av utrymme. 
• För bröllops- och dödsannon-
ser, begär prislista.

Vår käre

Gerhard

Olsson

* 12 augusti 1922

har idag stilla somnat in

Prästnibble 
den 20 augusti 2008

A N N - M A R I
SVEN-ERIK och GUNNEL
INGEGERD och LENNART
MARIANNE och BJÖRN

GUNNEL
Barnbarnen

Släkt och vänner

Det kom en dag 
    en stilla vind
Som smekte ömt 
    Din trötta kind
Liksom ett ljus 
    som blåstes ut
Din levnadsdag 
    har nått sitt slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 

den 9 september kl 11.00 
i Hilleshögs kyrka. 

Efter akten inbjudes till
minnesstund. Osa till

alfa/Ekerö Begr.byrå tel
08-560 310 65 senast 4/9. 

Korrektur
Dagens Nyheter

Införandedag fredagen den 29 augusti 2008

Annonspris 4392 kr

Korrektur godkänt av

Vår käre

Josef Malmström
* 17 december 1924

har lämnat oss 
i sorg och saknad

Adelsö den 14 augusti 2008

INGEGERD
Bror med familj
Släkt och vänner

Lika stilla som Du levat
Lika stilla gick Du bort

Saknaden är stor 

Begravningen har ägt rum.

Korrektur
Övnings-tidning

Korrektur godkänt av

• Tommy John Axel Liljeros
avled 20/8, 58 år.

• Linda Adelia Netterström,
avled 27/7, 90 år.

• Gerd Signe Sundblad
avled 29/7, 63 år.

• Leif Arne Wolfhagen, avled
5/8, 80 år.

• Anna Elisabet Eleonora
Gäfvert avled 13/8, 94 år.

• Josef Vilhelm Malmström
avled 14/8, 83 år.

• Sven Gustaf Lindqvist,
avled 22/8, 99 år.

 

Vecka 37 

MÅNDAG 8 SEPT 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 19 Arbetsgruppen 

TORSDAG 11 SEPT 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 

SÖNDAG 14 SEPT 
SKÅ KYRKA 
Kl. 11 
Högmässogudstjänt 
Torger Torgerson 
 

 

Vecka 38 

MÅNDAG 15 SEPT 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 

TORSDAG 18 SEPT 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 
 
SKÅ KYRKA 
Kl. 19 Mässa 
Därefter kaffe i vapenhuset, 
”promenad genom 1000 år” 
Guidning 

SÖNDAG 21 SEPT 
FÄRENTUNA KYRKA 
Kl. 11 Högmässogudstjänst 
Tony Strepin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               www.faringsoforsamling.se 

Ingvar
Dahlbom
född 7 juni 1925

avled 11 augusti 2008

SIV 
Mikaela

ANN och  FIMPEN
övrig släkt och vänner.

Begravningen äger rum 
den 26 sept. kl.11.00 

i Kyrkstugan vid Ekerö
kyrka. Valfri klädsel.  
Minnesstund efteråt.  

Tänk på Parkinsonfonden
Pg 90 07 94-9

Varmt tack till personalen
på Kullens äldreboende

Liljekonvaljen, för enga-
gemang och varm omvård-

nad. O.s.a. Borgerliga
begravningsbyrån PAX,

info@bbpax.se eller
08-654 15 00

Vår älskade

Tommy Liljeros
* 7 maj 1950

har efter lång tids 
kämpande avlidit

Stenhamra
20 augusti 2008

EVA
DANIEL

SARA
HANNA och ERIK

Släkt och vänner

Bryt upp, bryt upp
den nya dagen gryr

oändligt är
vårt stora äventyr

                       Karin Boye

Begravningen äger rum 
fredagen den 12 september 

 kl 11.00 i Skå kyrka. Efer akten 
inbjudes till familjen Liljeros. 

Anmälan senast 9 september till 
eva.liljeros@telia.com eller 

tel 56044684.
Valfri klädsel.

Ring
Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22

Uppdatera
Windows

EkErö Trafikskola aB
Tel: 560 302 01 l NY LOKAL: Bryggavägen 121-125
Hemsida:  www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Snart rullar vi i gång med körlektioner, 
teorikurser och EU-moped. 

Två nya Volvo V50 miljöbilar står och väntar..

Handledarkurser
Söndagar kl 09.30-13.30. 300:-/person

.



STENHAMRA | Tommy Liljeros, Stenhamra,
har avlidit, 58 år gammal. Han sörjs när-
mast av hustrun Eva och barnen Daniel,
Sara och Hanna.

Tommy Liljeros föddes på Söder 1950. Ef-
ter studier vid Handelshögskolan och jurist-
linjen arbetade han med informationsfrågor
i en ideell organisation. 1989 grundade han
och hustrun Eva företaget Skribo Font. Före-
taget sysslade med grafisk
produktion och senare med
försäljning av datorer och da-
tatillbehör

2003 fick Tommy diagno-
sen Beckers muskeldystrofi
och hustrun Eva var under
hans sista levnadsår assistent
åt Tommy på heltid.

Tommy var en mycket ak-
tiv person såväl privat som i
arbetet. Han hade omfattande kontakter
med människor och föreningar, han tyckte
om att läsa och höll sig informerad om vad
som hände i samhället. Han insåg tidigt
möjligheterna datorn medför, att hämta och
sprida information på nätet och ta del av
åsikter och föra åsikter vidare.

Tommy tyckte att det var för tyst i politi-
ken i Ekerö kommun. 2004 startade han där-
för Ekeröbloggen. Ekeröbloggen fick fastare
former 2005 med Tommy som ansvarig ut-

givare. Vid hans sida fanns flera medarbe-
tare, några politiskt aktiva, andra från för-
eningslivet. 

MÅLET FORMULERADES ”Ekeröbloggen
lyser på Ekerös mörka partier. Tommy ville
att den skulle vara en mötesplats för rak in-
formation och öppen diskussion.

Ekeröbloggen blev och är ett forum för in-
formation och intensiv debatt. Frågor om vi-

talisering av den kommunala
demokratin har dominerat,
men även frågor som t.ex. äld-
reomsorg och handläggning av
byggnadsärenden avhandla-
des. Ekeröbloggen utvecklades
snabbt till en av Sveriges stör-
sta lokala politiska bloggar. 

Tommy hade trots sin sjuk-
dom ett bra liv. Familjen ut-
gick aldrig från hans sjukdom

utan anpassade tillvaron så att den blev den
bästa för Tommy. Tommy och hans hustru
Eva hade också förmånen att få jobba till-
sammans större delen av äktenskapet. De
jobbade bra ihop och kompletterade va-
randra. De tröttnade aldrig på varandra utan
hade roligt i varandras sällskap. Barnen har
alltid varit mycket hemkära och hemmet står
alltid öppet för alla. 

Demokratin i Ekerö har genom Tommys
bortgång gjort en stor förlust. Personer med
hans engagemang och kunskap är sällsynta
och de behövs i vårt samhälle. Tommys in-
satser pekade alltid framåt och han ville att vi
stannar upp och frågar oss vad vi kan göra
för ett bättre, framtida Ekerö!

Han är mycket saknad av oss.

PER ESKILSSON
GÖSTA OLSSON

ANNA VESTERGREN
JOHAN SUNDQVIST
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STENHAMRA | Vår käre partikamrat och vän
Tommy Liljeros avled den 20 augusti efter
lång tids sjukdom.

Sin sista tid i livet tillbringade han hemma
i kretsen av de sina; hustrun Eva och barnen
Daniel, Sara och Hanna. En vecka före Tom-
mys bortgång besökte vi honom och han var
då fortfarande fullt engagerad i Ekeröpoliti-
ken, trots att han var mycket svag och med-
tagen. Dagen innan Tommy dog hade vi ett
timslångt telefonsamtal om kommunalpoli-
tiken. Detta var verkligen typiskt för Tom -
my och hans starka vilja.

VI LÄRDE KÄNNA Tommy i januari 2006,
då han tog kontakt med oss i interimsstyrel-
sen för det nybildade Öpartiet. Han kom fa-
rande på sin trehjuling och efter några inle-
dande fraser satte han sig genast in i vårt
partiprogram. Programmet passade honom
väl och inom kort ville han gärna bli aktiv
inom partiet och finnas högt upp på vår lista
till det kommande fullmäktigevalet. Vi blev
först lite fundersamma men insåg snart vil-
ken enorm kraft vi fått till partiet.

Utan Tommys och Evas stora personliga
engagemang och idérikedom hade vi aldrig
kunnat genomföra den lyckade valkampan-
jen 2006. Tommy, som inte tidigare arbetat
aktivt politiskt, visade sig ha enorma kun-
skaper om politik och kommunallagar. På
sitt kloka och lugna sätt kom han snart att
dominera våra politiska diskussioner och
det var självklart att han skulle bli vår leda-
mot i kommunstyrelsen. 

Tommy, som hade sitt fysiska handikapp,
fick dock kämpa hårt för att få rimliga arbets-
förhållanden. Han blev en oförtröttlig de-
battör med många inlägg präglade av djup
kunskap. Otaliga är de missförhållanden
som han kommit på spåren och ifrågasatt.

Vi sörjer vår vän och kamrat djupt.
Tommy har lärt oss så mycket och lämnar nu
ett mycket stort tomrum efter sig men vi
kommer att fortsätta kämpa i hans anda. 

FÖR ÖPARTIET
YLVA FORSLID

INGER BLOMBERG

Tommy Liljeros till minne

Förlust för demokratin

Personer med
hans engagemang
och kunskap är
sällsynta...

 

 

Till Dig som hjälper en 
äldre närstående

¢¢ SÄLJES

Fin gammal bil, går bra. VW
Golf -84, röd, bes, v-hjul.
Bara 5000 kr. 560 326 23,
070-566 11 95.

Am. gungstol brun 1300 kr
el högstbj. 560 325 05.

Spinnrock 300 kr el högstbj.
560 325 05.

¢¢ SÖKES

Vår Cockerspaniel tik (1 år)
söker vuxen med erfarenhet

av hundar för sällskap och
promenader vid behov. Tel.
0709-24 44 32,  0706-26 22
16, 560 350 72.

Dagmatte/lunchpromena-
der till snäll, kastrerad tik i
Stenhamra, from 8:e sep-
tember. Egen hund går bra
om hanhund.0708-82 13 99.

Skrotcyklar. Vill du skänka
cyklar/cykeldelar till 3 ung-
domar som vill mecka. Allt
är av intresse. Vi hämtar.
Kontakta oss: cykelidio-
terna@hotmail.com.

¢¢ EFTERLYSNING

Tintin försvann 16/8 från
Passv, Närlunda. Korthårig,
cremefärgad, mycket skygg.
Märkt X4433 i vä öra. Sett
honom? Snälla ring! Eva:
0707-69 66 69.

Håkan, 11 år, brunrandig
med vita tassar, halva an -
siktet och bröst, saknar
örontoppar och är rädd för
främlingar. Försvann i
Älvnäs 4/8. 0739-14 18 30.



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

6434 PC-akuten Annons  07-01-05  12.00  Sida 1

Skrotbilar
och FarMarSkrot hämtas

tel: 020-441 441

boka på www.skrotanu.se

TAKARBETEN

Övrig information:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Korrektur från ACG accent AB

Mottagare
Att.
Fax nr.
Datum

Motiv
Storlek
Färger
Antal

Mälarö Skydd
Martin

2005-10-04 / 13:15

AEEB
90 x 30 mm
Blå299 &Vit
50 st

OBS!!!

Av kunden godkänt korrektur fritar

ACG accent AB från ansvar

Beställarens underskrift

Godkännes
Nytt korrektur
Godkännes efter korrigering
(se skiss)

ACG accent AB -Tel. 033-178810, Fax. 033-102207Korrektur gjord av:ABKontaktperson:EJ

AE Einarsson Byggnads AB

r Tillbyggnad
r Ombyggnad
r Nybyggnad
r Generalentreprenad
r Kvalitetsansvarig   

enl PBL – nivå E
r Kompetens för  
asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

l Nybyggnad
l Renovering
l Markarbeten
l Grunder
l Bodar och etableringar
l Maskinuthyrning

Givetvis fri offert på 
alla arbeten

Kontaktperson: 
Mats Fältgård

070-770 65 79  
08-643 83 65

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Serviceverkstad • Reservdelar 
Ackrediterad ”släcka 2:or”
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ISO/IEC 17020 (C)
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Tel: 560 357 16 l Månd-fred 11-18      l Pråmv 4A, innergården

Tel: 0704-53 96 62
Välkomna Kattis!

Ring 
för tids-
 bokning 
kl 9-20! 

l Hälsokost  l Frisör
l  Massage  l SPA
l Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Isabelle, Kattis,
Marie-Anne och Mona!

Damklippning .............. 295:- (ord 395:-)
Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)
Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)

Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)

Alldeles intill Ekerö Centrum!

l  Lamellgardiner l  Skärmgardiner l  Rullgardiner l  Gardintyger

l  Gardinstänger och skenor l  Markisväv  l  m m

Jungfrusundsvägen 2, Träkvista l Telefon:  560 355 01
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14

Busschaufförer sökes
Heltid, deltid samt extra 

Linjetrafik, skolbuss samt turist- &
beställningstrafik. Start och slut på

Adelsö, Munsö och Ekerö
Du har D-behörighet på körkortet
och gärna yrkeskompetensbevis
Hör av dig till Johnny för mer info.

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80

www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag 

med miljön i tankarna

Nyckelby
Kulturbygg

 

 

 

Antennproblem!
Tranebergs TV-service

26 år i Bromma

Gesundaplan 59 l Tel. 25 34 15, 0708-25 34 15
www.tranebergstv.se

EkErö Trafikskola aB
Tel: 560 302 01 l NY LOKAL: Bryggavägen 121-125
Hemsida:  www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Snart rullar vi i gång med körlektioner, 
teorikurser och EU-moped. 

Två nya Volvo V50 miljöbilar står och väntar..

Handledarkurser
Söndagar kl 09.30-13.30. 300:-/person

.

Butik/Lager 274 kvm
En ny butik-lagerlokal om totalt ca 274 kvm som 

kommer att uppföras under 2008. Utmärkt läge ut 
mot Bryggavägen. Välkommen för en visning!

www.local-broker.se

Telefon 08-514 933 42 johnny.korhonen@tele2.se

Nedan följer merparten av de larm
och anmälningar som engagerat
Ekerö närpolis och Södertörns brand-
försvars Ekeröstation de senaste två
veckorna.

17 AUGUSTI I Adelsö IF anmäler att
någon gjort inbrott i klubbhuset på
Adelsövallen och stulit en röjsåg samt
försökt stjäla åkgräsklipparen.
• Ett fordon anmäls stulen på Adels ö.
Bilen hittas senare utan baksäte.
18 AUGUSTI I Två stycken treglasföns-
ter anmäls krossade på en byggarbets-
plats vid Parkslingan på Gällstaö. På
en annan byggarbetsplats vid Park -
slingan anmäls ett inbrott i en contai-
ner varifrån mycket stulits.
• En anmälan om bristande tillsyn av
hund görs efter att en mindre hund bli-
vit biten på Stjärtnäsvägen och måste
köras till djursjukhuset för vård.
• Fem bilister bötfälls för att de inte an-
vänt säkerhetsbältet vid en trafikkon-
troll i Ekerö centrum.
• Färingsöanstalten anmäler att ett
antal kuvert med pengar försvunnit.
19 AUGUSTI I Polisen får samtal om en
lösspringande häst i Hilleshög.
• Samtal inkommer om ett gäng tjurar
på rymmen i Svartsjö.
• Två fiskenät som lagts i Mörbyfjär-
den anmäls stulna.
• En anmälan om olaga intrång görs ef-
ter att någon olovandes bott i en som-
marstuga vid Lullehovsbron på Fä-
ringsösidan.
• Kustbevakningen anmäler förbjudet
kräftfiske vid Lübeck nära Färje -
staden.
20 AUGUSTI I Polisen kallas till
Tappströms hälsocentral för att ta
hand om en stökig patient.
• En mystisk man som uppger sig vara
polis smyger omkring på Träkvista-
vallen. Mannen har försvunnit när de
riktiga poliserna anländer.

• Flera lösspringande hundar attackerar
människor i Rörby på Lovö.
• Båtklubben Färingarna i Stenhamra
anmäler att en båtupptagningsvagn av
märket Bålstasläpet stulits.
• En boende på Ekebyhovsvägen gör
en anmälan om dataintrång.
• Ratt och kompass anmäls stjulet ur
en båt vid Rastaholm.
• Kustbevakningen anmäler förbjudet
trollingfiske på Fiskarfjärden.
• Klotter på Växthusvägen anmäls.
21 AUGUSTI I Polisen får tips om att
misstänkt stöldgods lastas över till en
annan bil på Tappströms infartspar-
kering.
• En svartsjöbo som betalat en iPhone
i förskott och fått tidningar i ett paket
levererat gör en anmälan om bedrägeri.
• Kustbevakningen anmäler olaga
kräftfiske vid Hovgårds holme.
22 AUGUSTI I Polisen tar påsar med öl
i beslag från ungdomar i Stenhamra.
• En misstänkt rattfyllerist stoppas i
Ekerö centrum.
• En anmälan om vandalisering görs ef-
ter att två vägskyltar sparkats sönder på
Strandvägen i Stenhamra.
23 AUGUSTI I En överförfriskad yng-
ling tas om hand av polisen på Björk -
uddsvägen.
• En anmälan om grov olovlig körning
skrivs i Älvnäs.
• En misstänkt rattfyllerist grips på
Slåttervägen i Träkvista.
• Ett hus på Klyvarestigen i Sten-
hamra som använts som lager brinner.
När brandförsvaret anländer är huset
helt rökfyllt. 
24 AUGUSTI I Två unga personer
omhändertas för fylleri i Skå och
Troxhammar.
• En misstänkt rattfyllerist omhänder-
tas på Munsö.
25 AUGUSTI I En arbetsplatsolycka
sker på Stenhamraskolan efter att en
färgburk trillat ner från taket och träffat

en elev, som körs till sjukhus.
• En grönsaksmaskin anmäls stulen vid
ett inbrott på Träkvista skola.
• En anmälan om överträdelse av be -
sök s förbud görs av en kvinna på
Ekerö.
27 AUGUSTI I Sju böter om hastighets-
överträdelse och ett körkort tas om -
hand vid en trafikkontroll i Träkvista.
• Ett bil- och garageinbrott på
Vikinga vägen i Skärvik anmäls då
bland annat en gps stulits.
28 AUGUSTI I Tre bilar är inblandade i
en trafikolycka på Ekerövägen nära
Statoil.
• En större pråm går på grund vid
Lagnö nära Munsö.
• Polisen får tips om en misstänkt ratt-
fyllerist på Ekeröfärjan. Föraren visar
sig vara nykter.
• En handväska anmäls stulen vid ett
bilinbrott på Berga gård på Färingsö.
• En mobiltelefon stjäls ur en väska i
Träkvistavallens omklädningsrum.
30 AUGUSTI I Cd-skivor anmäls stulna
vid ett bilinbrott vid Träkvistavallen.
• En väska stjäls vid ett bilinbrott i
Drottningholm.
• Räddningstjänsten åker till LVM
/LVU hemmet Rebecka i Hammar-
gården då brandlarmet utlösts på
grund av rökning och skadegörelse.
• Ett stort räddningspådrag dras igång
efter att ett vittne sett en mindre segel-
bår kantra utanför Brostugan på Kär-
sön. Sjöräddningen hittar så små-
ningom seglarna som kommit på rätt
köl igen och styr mot Hässelby.
31 AUGUSTI I En väska anmäls stulen
vid en fest i Kaggeholm. Väskan hittas
senare tom i skogen.
• En propeller och en halv båtmotor
anmäls stulna i Säby på Färingsö.
1 SEPTEMBER I Vid en trafikkontroll i
Drottningholm skrivs tio ordnings-
böter för bilister som kört i kollektiv-
körfältet. 
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Flera rattfyllerister stoppade

¢¢ påG
FORTS FRÅN SIDAN 2

Svampvandringar
Friluftsfrämjandet Mälar -
öar na guidar i svampskogen
14, 21, 28 september samt 5
oktober. Samling: kommun -
husets parkering. Tid: 10-14.
Ingen förhandsanmälan!

Kulturhusens dag 
Smaka På Husen  – Hus för
framställning, tillagning eller
utskänkning av mat och

dryck. Ta del av Mälaröarnas
miljöer. Besök växthus, slott
och musterier. 14 septem-
ber kl 13-16. Program på bib-
lioteken, turistinformatio-
nen och i kommunhuset.

Ridklubben MÄRK
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 20-21 sep kl 12-
16. Lördag kl 14 Ingesunds -
kvartetten, fyra gitarrister
spelar klassiskt och sjunger
visor. Söndag kl 14 Tango -
orkester Fem B-n.

Adelsöleden
Gå med Friluftsfrämjandet
Mälaröarna på en medel -
svår vandring på Adelsö -
leden ca 14 km, 21 septem-
ber ca 10-15. Ta med mat-
säck. Anmälan: Obligatorisk
senast dagen före. Samling:
Färjeläget Sjöängen, Munsö.
www.frilufts.se/malaroarna 

Askanäs konserter
21 september kl. 16 i Ekerö
kyrka: Korngolds Piano -
kvintett, Mozarts Dis so -

nanskvartett samt verk av
Webern och Alban Berg
kommer att framföras av
pianisten Roland Pöntinen,
violinisterna Nils Erik Sparf
och Patrik Swedrup, violas-
ten Tony Bauer samt cellis-
ten Elemér Lavotha.

Evenemangstips: 
red@

malaro arnasnyheter.s



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård

till vettiga priser.
Även veckostädning.

Självklart har vi 
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

  

  

  

  

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

  

  

  

  

AdvokATBYRåN

CHRISTER WERSäll AB

l Brottmål
l Personskador
l Asylrätt
l Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Vi utför
Hemstädning, Flyttstädning,
Kontorsstädning, Golvvård,

Trappstädning mm.

070-471 89 33
560 243 62

EKERÖ 

BILSKADECENTER
Bilplåt • Krockskador

Försäkringsskador
Framvagnsinställningar

Stöldskador

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Tel 08-560 245 15
Fax 08-560 248 80
Skå industriområde

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

Står ni inför om- eller nybygg-
nadsplaner? Vi hjälper er att få
ihop tankar och idéer till funktio-
nella och realistiska lösningar.
Kontakta:

Arkitekt SA 
Erland Klingberg

560 242 76, 0707-94 89 54 
erland.klingberg@telia.com

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

Tel 560 244 38

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

CGS
Trädfällning

4 Trädfällning
4 Sektionsfällning
4 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

Ska du dränera, bryta, bila, jordborra, 
fräsa stubb eller jord, gräva, mm 

 
På Atmos har vi maskinerna 

som gör jobbet roligt! 

08-560 377 66 
Bryggavägen125 

www.atmosexpo.se 

Maskinuthyrning  
& 

Försäljning 

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

TRYCK
EKERÖ

tel/fax 560 308 10
mob 070-7957175
ekero.tryck@swipnet.se

allt inom pappers-tryck

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor
m.m. lackas!

Snabb leverans!

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

                                                                                                                         

 

  

  

  

  

 

ASEANNAASEANNA
KONTORSUTENSILIERKONTORSUTENSILIER

Träkvista Torg -Ekerö

Tel 08-560 355 35

Fax 08-560 355 95

www.malaro.com/kontor

WMR
Bil & Maskin
Service & rep av 
bilar & maskiner

Däck & Fälg försäljning
Specialitet: 

Amerikanska bilar & Däck

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com

560 521 00, 070-202 90 19

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

Flak och containrar.
Bryggavägen 102 • 178 31  Ekerö

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

KYL&KLIMAT
Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning
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¢¢ ADVOKATBYRÅ

¢¢ ARKITEKT

¢¢ ENTREPRENAD

¢¢ MASKINER ¢¢ TRÄD- & TOMTARBETEN

¢¢ BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

Allt inom bilvård

¢¢ BILUTHYRNING

¢¢ BRANDSKYDD

¢¢ BRUNNSBORRNING

¢¢ DATA

¢¢ LACKERING

¢¢ RÖRARBETEN¢¢ KONTORSMATERIAL M.M

¢¢ FÖNSTER

¢¢ MÅLARE

¢¢ TRYCKERI¢¢ PLÅTSLAGERI

¢¢ VÄRMEPUMPAR

¢¢ FYRHJULINGAR/MOPEDER

¢¢ FÄRGHANDEL

¢¢ BEGRAVNINGSBYRÅER

¢¢ BILSERVICE

¢¢ FASTIGHETSSERVICE ¢¢ LOKALER

¢¢ STÄDNING

FFyyrrhhjjuulliinnggaarr MMCC 

MMooppeeddeerr CCrroossss

SSllääppvvaaggnnaarr VVaatttteennsskkootteerr

*Försäljning *Service

*Tillbehör *Reparationer

Troxhammar Gård / Skå 

Må-To 11-17 Fr 11-15 Lörd 11-14

08-560 443 74 / info@fyrhjuling.se

Service l Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

BBrraannddsskkyyddddssbbuuttiikkeenn 

Köp brandsläckare 
Montering 
Brandsäkert hem 
SBA-Konsult 

www.Brandskyddsbutiken.se 

08-560 354 09 
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Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

www.aseanna.se

l VÄRMEPUMPAR 
l VARMVATTENBEREDARE 
l VATTENRENING 
l GOLVVÄRME  
l PUMPAR
l SERVICE & REPARATIONER 
l OM- & NYBYGGNADER
560 354 00 l 070-717 79 49 

www.sjogrensvvs.se



Läge för förändring?

FÄRINGSÖ GAMLA
STENHAMRA
6 ROK, 136 + 70 KVM

Charmig fin villa i gammeldags
stil. Ljus o rymd i tre plan. Trägolv
o genomgående ljusa färger.
Bergvärme -07. Stort matrum i
anslutning till fint kök. Utgång till
söderterrass. Vardagsrum om ca
40 kvm m öppen spis. Fyra
sovrum + tonårsrum i källaren m
separat ingång. 3 bad-/duschrum
+ bastu. Plan o lummig trädgård
886 kvm. Fristående
garagebyggnad om ca 54 kvm
som kan används till kontor och
förråd. Nära gångavstånd till
buss, affär, skola o Mälaren m
bad.

PRIS 2 875 000 kr/bud.
Skogsvägen 12.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 32247 till 71122
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EKERÖ GRÄSÅKER
5 ROK, 120 + 56 KVM

Bra skick! 2-plans radhus med
källare, tillbyggt -03. Nytt och
helt ombyggt kök -06, 4 sovrum,
kaklat badrum och stort
vardagsrum. I källaren fint allrum,
kaklad tvättstuga med dusch och
bastu samt bra
förvaringsutrymmen. Två nya
altaner, bra solläge och kvällssol.
Lättskött trädgårdstäppa. Garage
i länga. Ett mycket omtyckt och
barnvänligt område med
gångavstånd till skola (1-9), buss,
bad o fina grönområden.

PRIS 2 350 000 kr/bud.
Gräsåkersvägen 37E.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 32262 till 71122
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FÄRINGSÖ
STENHAMRA
6 ROK, 143 KVM

Omtyckt 1,5 pl villa i mycket bra
skick! Fräscht kök (-01) med
matplats, stort härligt vardagsrum
med kakelugn, allrum, 4 sovrum,
kaklat duschrum, tvättstuga med
dusch o bastu. Huset har
smakfullt renoverats löpande.
Genomgående ljusa färger, trä
och klinkergolv. Lugnt bra läge på
hörntomt och längs med
återvändsgata. Vacker
trädgårdstomt, 601 kvm, mycket
välskött. Inglasat uterum, pergola
samt uteplats. Garage, förråd och
taktäckt trädgårdsrum.

PRIS 2 795 000 kr/bud.
Penselgränd 6.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 31270 till 71122
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FÄRINGSÖ ÖLSTA
3 ROK, 84 KVM

Vidsträckt vacker utsikt o perfekt s/v-läge! Med ett vackert
lantligt läge o vidsträckt utsikt över öppet landskap ligger denna
trivsamma lilla 1-plans villa. Två sovrum, duschrum, stort kök o
v-rum. Visst renoveringsbehov. Altan under tak. Stor plan

trädgårdstomt 2.966 kvm. Nytt avlopp -00, borrad brunn -83.
Vidbyggt garage o förråd. Huset har ett lugnt bra läge längs
återvändsväg o gångavstånd till buss. Skola, förskola, mataffär,

bad mm i närområdet.

PRIS 1 475 000 kr/bud.
Ölstaborgsvägen 26.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 11703 till 71122
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FÄRINGSÖ MÖRBY
VILLATOMT, 1 001 KVM

Plan villatomt m sjönära läge endast 15 min från Brommaplan.
Fastigheten är vackert lantligt belägen på södra Färingsö i äldre
område som är detaljplanerat m byggrätt för villa o garage/
uthus. Kommunalt vatten o avlopp i gatan. Nybyggnadskarta
finns. Det är endast några hundra meter till bad o båtbrygga.
Tomten har hörnläge o den bakre tomtgränsen gränsar mot

naturområde.

PRIS 1 550 000 kr/bud.
Mörbyvägen 46.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 32140 till 71122

EKERÖ SKÄRVIK
6 ROK, 162 KVM

Mkt fräscht Sjödalshus fr -99 i populära Skärvik. Sjönära med
samfälld badplats samt brygga m båtplats! Lugnt läge vid slutet
av återvändsgata. Bra stort vardagsr m härliga fönsterpartier
samt stort o ljust kök. Allr m viss sjöutsikt, 4 sovr, 2 kaklade
våtrum samt separat groventré/tvättrum. Fristående garage m
förrådsdel. Lummig tomt om 1.065 kvm m inramad av häckar.
Nära till buss och färja, strövområden, motionsspår, skidbacke,

Jungfrusunds Marina samt till skola o dagis.

PRIS 5 475 000 kr/bud.
Solrosvägen 16.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 30427 till 71122
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EKERÖ VÄSBY
6 ROK, 192 KVM

Nybyggd modern villa m öppen planlösning, by 2006.
Vardagsrum o kök med ca 7,5 m i takhöjd o stora fönster, murad
skorsten med braskassett som kan ses från kök, v-rum och

matplats, ljust allrum med balkong utanför i SV, 4 sovr, vackra
kaklade våtrum. Trädgårdstomt 739 kvm. Allt med hög klass
och vackra material. Stor altan runt huset med sol från morgon

till kväll.

PRIS 4 475 000 kr/bud.
Väsbyvägen 9b.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 27132 till 71122
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FÄRINGSÖ STENHAMRA
4 ROK, 108 KVM

Populärt 1-pl radhus i genomgående bra skick o med ett mkt bra
läge. Fräscht kök m flertalet nya vitvaror, stor bra matpl, 3 fina
sovrum, ljust v-rum m fönster åt tre håll. Kaklat badrum o

duschrum. Renoverad tvättstuga. Allt snyggt o fräscht, klinkers
o parkettgolv. Flera bytta fönster o ny träpanel. Insynsskyddad
altan m eftermiddags/kvällssol samt fin stenlagd innergård m
morgon/förmiddagssol. Lättskött liten trädgård. Förråd. Garage i
länga. Fina grönområden runt om kring samt gångavstånd till

mataffär, skolor, buss, Mälaren mm.

Lupingränd 6e.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 29524 till 71122

V
A
R
U
D
E
K
L
A
R
E
R
A
T

FÄRINGSÖ STENHAMRA
4-5 ROK, 128 KVM

Mycket omtyckt 1-plans hus m sjönära läge i ytterkant av
Stenhamra. Lugnt o barnvänligt läge längs återv.gata samt

trädgård som gränsar mot grönomr. Huset är i gott skick o har
löpande renoverats, bl a nytt yttertak, fönster o fasad södra
sidan, ombyggt o nytt kök m öppen planlösning till allrum m
braskamin, kaklat duschr m bastu. Plan lättskött trädgård 608

kvm m eftermiddags o kvällssol. 2 altaner. Fristående
(fd.garage) idag förråd/hobbyrum + varmförråd.

PRIS 2 275 000 kr/bud.
Kornvägen 13.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 30378 till 71122
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VILLOR

BORÄTTERFRITIDSHUS TOMTER

MUNSÖ EKEBY
3 ROK, 55 KVM

Mycket charmigt, gediget och
fräscht stenhus i utkanten av
tomtområde gränsande mot
skogspartier. Högt insynsskyddat
läge med sol hela dagen.
Välkommen till idyllen!

PRIS 1 695 000 kr/bud.
Blåbergsvägen 34.
SMS:A 30746 till 71122

MUNSÖ
SÖDERBACKEN
3 ROK, 75,6 KVM

Ljus, fräsch och renoverad 1-
plans 3:a i lantligt område med
by känsla. Naturen invid knuten,
nära till buss mot Brommaplan.

PRIS 450 000 kr/bud.
AVGIFT 5 704 kr/månad
Söderbacksvägen 13.
SMS:A 26432 till 71122

EKERÖ GRÄSÅKER
4 ROK, 116 KVM + 56 KVM

Absolut bästa läge i barnvänliga
Gräsåker! Gavelradhus m
nyrenoverat öppet kök m modern,
högblank inredning samt
nyrenoverat gästtoalett. Trevligt v-
rum, utgång till trädäck. 3-4 sovr.
Insynsskyddad. Garage i länga.

PRIS 2 275 000 kr/bud.
Gräsåkersvägen 47f.
SMS:A 29697 till 71122
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