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– Nej tack. Det är inte rätt forum. Men medborgarna är välkomna att ställa frågor när vi
presenterar köparen, svarade samtliga fyra
partigrupper för m, c, fp och kd, sedan
Nätverket bjudit in till debatt. I 10

SJUNKANDE VILLAPRISER
Flera fastighetsmäklare berättar om en dämpad
marknad med fallande priser på bostäder i Ekerö
kommun. | 4

’’

“Man tar sig för pannan när man ser förslaget
om ett färjeläge vid Färjestaden på Färingsö.
Det är en helt orimlig idé att använda väg 812
för omfattande trafik till och från en bilfärja.
Det rör sig om en smal, lantlig byväg, 4 km
lång, utan vägren, där två bilar knappt kan
mötas.“ | 24 INSÄNDARE

NU BÖRJAR ÄLGJAKTEN
De flesta av Mälaröarnas runt 300 jägare drar till
skogs efter den 13 oktober och övriga öbor rekommenderas att se upp. | 12

RÄDDA KULTURENS ÖVÄRLD!
Världsarven, fornlämningarna, slott och herresäten har sina regelverk. De kommer inte att förändras eller förvanskas. Men det finns andra kulturmiljöer som vi vant oss vid att ha tillgång till men
som det inte finns något skydd för, skriver Gunilla
Lindberg| 22 FOKUS

FÖRSVAR FÖR EKERÖ
Kerstin Kåll har hittat ännu ett argument som förhoppningsvis biter på alla som undrar hur hon
kan bo så långt från stan. | 22 KOLUMNEN

TEATERPATRASKET TILLBAKA

EKERÖ IK § SKÅ IK = SANT Mälaröarnas två storklubbar, Skå IK och Ekerö

Efter ett års idétorka äntrar patrasket scenen
med en helt egen, nyskriven musikal “Den adelskranke”. | 20

IK, har för första gången upprättat ett samarbetsavtal som förhoppningsvis ska hjälpa till att undvika
framtida konflikter. Ovan: ordförandena Marie Schyberg och ,Kjell Eriksson i varandras klubbtröjor. | 12
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Sänk Dina elkostnader

Hyr
här!
Hyr bil
bil här!

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

Julbord

Från 1:a advent
Lördagar och söndagar. Start lördag 29/11
Övrig tid på beställning, minst 25 personer
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

T

Träkvista
Träkvista
08-560
08-560300
30096
96
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¢¢ UTSTÄLLNINGAR.
Ekebyhovs slottsgalleri
Lisen Jensfelt ”Som jag ser
det” – akvareller och Nicos
Terzis grafik – skulpturer,
visas t o m 19 okt.
Curt Götlin
Fotografier av Curt Götlin
(1900-1993). Utställningen
pågår t o m 15 oktober i
Galleri Utkiken, Kulturhuset.
Konstpausen
titt-utställning med Eva
Rodenius vävar, skisser och
original. Ångbåtsvägen 14,
vid ångbåtsbryggan nära
Tappströmsbron, Ekerö C.
Konstvinden
Fyra konstnärer visar måleri,
gipsdesign och silversmide,
Jungrusundsvägen 2,
Träkvista torg. Öppet lördagar 11-15. Kaffe och kaka.

¢¢ EVENEMANG
Torsdagsmix
För föräldrar och små barn.
Kom och träffas, läs böcker,
fika och pyssla. Torsdagar kl
14-16 i Barnens Eget
Bibliotek i Stenhamra.
Knattebio
i Barnens Eget Bibliotek i
Stenhamra söndagar kl 13,
14 och 15.
PRO bridge
Ekerö PRO, inbjuder alla
bridgeintresserade till brid-

gespel. Spellokal är samlingssalen vid Ekuddsvägen
12. Mer info ring P-O
Magnusson, 560 344 97
Ekerö Bio
visar den 5 okt: Kung Fu
Panda kl 15. Mamma Mia kl
19, i Erskinesalen, Ekerö C.
www.ekero-bio.se
Serietecknarverkstad
Lär dig teckna serier med
serieproffset Lisa Medin.
Medtag papper och penna.
Från 9 år. Biblioteket i Ekerö
C, 6, 13 och 20 oktober kl 1819.30.
Uppdrag klimat
– med rätt att leva – Gästspel från Stockholms stadsteater – en roande pjäs om
ett oroande ämne. Efter
föreställningen finns klimatrådgivare Karin Fant på
plats. Fri entré. Biljetter kan
hämtas i kommunhuset.
8 oktober kl 19-20 i Kulturhuset, Ekerö C.
Den svarta nejlikan
Ekerö filmstudio visar den
svenska filmen Den svarta
nejlikan, med Michael
Nyqvist i huvudrollen som
den svenske diplomaten
Harald Edelstam. Filmen tilldrar sig i Chile under militärkuppen 1973. I Erskinesalen, Kulturhuset 9 oktober
kl 19.30.
Den adelskranke
Teaterpatrasket uppför

”Den adelskranke” – ett
sånglustspel i två akter i
Ekebyhovs slott.
Premiär 10 oktober, övriga
föreställningar: 12, 17, 18, 19,
24, 25, 26, 31 oktober samt
1 och 2 november. Alla föreställningar börjar kl. 19.
Biljettpris 120:-. Biljetter kan
beställas hos Laila Lönn, tel
560 303 91 el
rosasmona@glocalnet.net
Äppelfröjd
på Äppelfabriken, Viksund,
Hilleshög, Färingsö, 11-12
och 18-19 oktober kl 12-16.
Stor Äppelutställning med
200 sorter, smakbar av
svenska äpplen.
Trädgårds/växthuscafé. 18
oktober Äppelverkstad för
barn. Föranmälan på
www.appelfabriken.se
Ekerö och Färingsö LIONS
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 11-12 okt kl 12-16.
Söndag kl 14 Ekerö Royal
Jazz. Bokbord båda
dagarna.
Lovövandring
Gå med Friluftsfrämjandet
Mälaröarna på Lovö.
Samling: 12 oktober kl 9 på
parkeringen mitt emot
vägen till Hogsta vid
Drottningholm.
Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se
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fastighetsbyran.se

B Munsö

Ekeby

Utgångspris 4 250 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 164 kvm
Tomt 2 595 kvm

B Ekerö

Byggt 2001
Adress: Rallvägen 9
Visas sön 12/10 12.00-12.45
och mån 13/10 18.00-19.00

Välplanerad och pedantiskt välskött villa med sjönära läge på Munsö. Tillgång till brygga och båtplats
endast ett stenkast från huset. Huset håller hög standard med bl.a påkostade materialval. Stor gäststuga
samt carport. Låga driftskostnader! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1702.

B Ekerö

Sandudden

B Ekerö

Närlunda

Tappström

Utgångspris 3 995 000:5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 129 kvm
Tomt 960 kvm

Byggt 1984
Adress: Fredrikstrandsvägen 40
Visas sön 12/10 13.30-14.15
och tis 14/10 18.00-18.45

Med ett centralt läge endast några minuters promenad från Ekerö C ligger denna villa på lugn
återvändsgata. Med närhet till Mälaren så har man både sjöutsikt samt del i gemensam brygga o
badstrand. Stort härligt trädäck med pool. Garage med vindsförråd. Varmbonad gäststuga m.m.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1698.

B Ekerö

Träkvista

B Ekerö

Adelsö

Utgångspris 3 500 000:5 rok, boyta 138 kvm
Adress: Sandgränd 13

Utgångspris 3 300 000:5 rok, boyta 150 kvm
Adress: Dianastigen 9

Utgångspris 1 850 000:3 rok, boyta 68 kvm och biyta 37 kvm
Adress: Vadmalsvägen 9

Utgångspris 1 800 000:4 rok, boyta 88 kvm o biyta 55 kvm
Adress: Norrängsvägen 6

I barnvänliga Sandudden ligger detta utbyggda
kedjehus. Idag med fyra sovrum men med
möjlighet att göra två till. Uteplatser i flera
väderstreck. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1658.

Med ett mycket bra läge på lugn barnvänlig gata
ligger detta utbyggda kedjehus. Baksidan ligger i
syd/väst med härlig eftermiddags/kvällssol samt
angränsande mot allmännning med bl.a lekplats.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1550.

Stort renoveringsbehov!!! 1,5-plans kedjehus
med oinredd övervåning, helt i originalskick,
belägen på vildvuxen trädgårdstomt som gränsar
mot grönområde. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1638.

Trevlig enplansvilla m ljus, öppen planlösning.
Byggd 2001. Vardagsrum m braskamin, altan
längs m fasad i soligt S-läge. Tre bra sovrum.
Garage m förråd. Gångavstånd till färjan.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1684.

B 3:a

B Färingsö

Ekerö Centrum

Stenhamra

Vi gör det enklare
att byta bostad.
Läs mer om
Steget-före-paketet
på fastighetsbyran.se

Acceptpris 1 275 000:Boyta 79,5 kvm, avgift 6.934:-/mån
Adress: Pråmvägen 2D

Utgångspris 950 000:Tomt 1 981 kvm naturtomt
Adress: Törnby

Helt nyrenoverad lägenhet m gavelläge o fin
kanalutsikt från alla rum. Centralt belägen invid
Ekerö C. Rymligt kök med matplats för 6-8
personer. Två rejäla sovrum. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1661.

Södervänd o plan lättbyggd tomt, endast 20
minuter från Brommaplan o några hundra m till
Törnbyviken. Förhandsbesked för nybyggnad av
ett enbostadshus på fastigheten finns.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1665.

Vi gör det
enklare att byta
bostad.
EKERÖ 08-560 350 95
www.fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80
fastighetsbyran.se
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Fallande villapriser
BOSTAD | Flera fastighetsmäklare berättar
om en dämpad marknad
med fallande priser på
bostäder i Ekerö.
En av dem talar om en
snabb nedgång med tio
procent den allra senaste tiden.

Enligt fastighetsmäklare Johan Siönäs och Sophia Åkerman
från Mäklarhuset går det fortfarande att lyckas bra med
bostadsförsäljningar. Här visar de ett hus i Prästnibbla där
försäljningen gått över förväntan.

Under de senaste tio åren har
priserna på villor i Ekerö tredubblats men nu börjar de
falla.
Flera mäklare talar om en
svalare marknad där priserna
sjunkit men att vissa faktorer
är viktigare nu än de varit
tidigare.
– Vi ser en förändrad
marknad där villapriserna
generellt blivit lägre. Ett hus
med mycket bra läge och i bra
skick har inte påverkats lika
mycket som ett hus med
renoveringsbehov och dåligt
läge, säger Monika Keiller
Sjövall, fastighetsmäklare
och ägare av Svensk Fastighetsförmedling på Ekerö.
– För många är det en bra
marknad att byta upp sig nu
eftersom de dyrare bostäderna i rena pengar sjunkit mer
än de billigare har gjort.
– Vid affärer med exklusiva bostäder är det andra faktorer som påverkar. Köparna
är i högre grad beroende av
börsens utveckling och av att
en stor del av deras kontant-

Moderat Nytt

insats för närvarande försvunnit i börsnedgången.
Detta i kombination med
högre bolåneräntor påverkar
förstås marknaden, säger
Monika Keiller Sjövall
Oroligheterna på finansmarknaden och den höga
räntenivån har gjort att bankerna blivit försiktigare.
Följden har blivit att de tar
längre tid på sig.
– De vill försäkra sig om att
köparna har pengar. Bankerna gör en större djupdykning i kundernas ekonomi.
Det är något vi är positiva till
för det gagnar alla aktörer,
säger Johan Siönäs fastighetsmäklare på Mäklarhuset.
Befolkningen i Ekerö kommun ökar både till följd av
inflyttning och av att det
finns ett födelseöverskott.
Det är enligt Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi på KTH, något som
motverkar fallande bostadspriser.
– Att vi blir fler i Stockholmsområdet och att vi
bygger en liten mängd nya
bostäder motverkar naturligtvis ränteuppgång, konjukturavmattning och den
avvaktande marknadens effekter på bostadspriserna.
Dock räcker det inte som
motkraft för att förhindra
fallande priser, säger Stellan

Andelen kollektivtrafikresenärer ökar och det är vi alla stolta över. Samtidigt
ställer detta stora krav på en utbyggd och välplanerad trafik. Nu har Ekerö
kommun och Alliansen i SL:s styrelse kommit ännu en bit på vägen för att
underlätta för fler att resa med SL.
En del av vår satsning på kollektivtrafiken innebär att vi sätter in fler ledbussar
istället för normalbussar för att minska trängseln. Vi satsar också stort på en
trygg och punktlig kollektivtrafik.
Vi i alliansen vill att kollektivtrafiken ska fortsätta att byggas ut, kollektivtrafiken är viktig för att vardag och fritid ska gå ihop. Vi lyssnar gärna på synpunkter för att möta morgondagens ökade behov av en bra busstrafik. Hjälp
oss att förändra. Ekerö behöver en bra kollektivtrafik.
Anna-Karin Ullgren
Ledamot i kommunstyrelsen
Ledamot i landstingsfullmäktige

Lundström.
Siffror från Mäklarstatistik
visar att villapriserna i somras ökade med en procent
mer i Ekerö än den genomsnittliga villan i Stockholms
län som ökat två procent
mellan juni och augusti. Lars
Kilander som är VD för Mäklarsamfundet tror att prisökningen på villor i Ekerö även
fortsättningsvis kommer att
ligga över snittet i Stockholms län.
– Vi tror på en fortsatt svag
prisökning eftersom det
genomsnittliga villapriset
ligger på 3.171.000 kr vilket
är lägre än genomsnittet i
länet
som
ligger
på
3.623.000 kr. Ekerö följer ett
mönster tillsammans med
flera andra kommuner, nämligen att prisökningarna ofta
är något snabbare där priserna ligger under genomsnittet
i länet. Undantag är naturligtvis de riktigt dyra villaområdena. Situationen är för

Men fastighetsmäklare
Stefan Hjerth från Bjurfors
har märkt av en stor förändring den senaste tiden när
det gäller Ekerös villapriser.
– Det har skett en snabb
nedgång. Bara förra veckan
uppskattar jag att priserna
gått ner tio procent. Bostadsmarknaden på Ekerö har blivit mycket trögare och
många sitter med dubbelt
boende nu. Vi såg ett liknande scenario 1991.
Hans Lind, professor i
bygg- och fastighetsekonomi
på KTH tycker att det varit
en överdriven optimism om
prisutvecklingen.
– Det har varit lätt att låna,
låga räntor och positiva förväntningar om inkomst ut vecklingen. Alla dessa bakomliggande faktorer förändras nu i ”negativ riktning”
och det är inte konstigt att
priserna faller. Det bör dock
noteras att priserna hittills
fallit mycket lite och att de i
ett historiskt perspektiv fortfarande är mycket höga, säger
Hans Lind.
ANGELICA HEIJDENBERG

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.

Vill du bli medlem?

Kontakta vår ordförande: 070-676 25 50, ingemar.hertz@telia.com eller ring
0939-100 30 00 så debiteras avgiften din telefonräkning. Nymedlemsavgiften är 100 kr.

Vi älskar Ekerö

närvarande ovanligt svårbedömd eftersom flera av de
faktorer som påverkar marknaden är osäkra, som till
exempel räntor, konjunktur
och arbetsmarknad, säger
Lars Kilander.

Välkommen på läcker brunch

Ett bättre SL
På två år har alliansen gett SL ytterligare två miljarder för
att värna och bygga ut kollektivtrafiken.

”För många är det
en bra marknad
att byta upp sig
nu eftersom de
dyrare bostäderna
sjunkit mer än de
billigare”

FRÖSUNDAVIKS
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Tre aktörer vill till
Drottningholmsskolan
LOVÖ | Den segdragna
och omdebatterade processen kring Drottningholmsskolans framtid
fortsätter. Tre aktörer
har anmält sitt intresse.
En av dem tar redan
emot anmälningar på
sin hemsida.
Nu inväntar kommunen
Skolverkets beslut för att i
december kunna bestämma
sig för vem som blir den nya
hyresgästen. Barn- och ungdomsnämnden fann ingenting att anmärka på någon av
dem.
– Vi håller som bäst på och
diskuterar inom alliansen
vilka kriterier som vi ska bedöma ärendet på och i
december fattar vi sannolikt
beslut i nämnden, säger Jan
Runesten (m), ordförande i
barn- och ungdomsnämnden.
De intressenter som i
dagsläget har anmält att de
vill ta över skolverksamheten är Mälaröarnas Waldorfskola, Lovö Montessoriskola och Raoul Wallenbergsskolan.
Den förstnämnda bedriver

sedan tolv år skola i provisoriska lokaler i Svartsjö gamla
kommunhus på Färingsö,
och har länge varit intresserade av att få större lokaler i
Drottningholmsskolan.
Lovö Montessoriskola är
nystartad och fick senast i
våras backning från Skolverket angående budgeten
och kursplanen, och nu
söker de på nytt.
Raoul Wallenbergsskolan,
som är en nytillkommen
intressent, arbetar med
Raoul Wallenberg och hans
livsgärning som förebild.
Engelska språket ingår aktivt
i undervisningen. Ännu en
förebild och metod är amerikansk: Gardners Multiple
Intelligence Theory som
kortfattat innebär att man ser
till elevernas alla olika sinnen och värderar olika typer
av intelligenser lika högt.
Många upprörda röster har
hörts i samband med nedläggningen av den kommunala skolverksamheten. Dels
har föräldrarna till de barn
som fortfarande går kvar i
skolan känt sig överkörda när
beslut har fattats, som de
uppfattar det, över deras

”Vi har frågat
flera intressenter
och eftersom
Raoul Wallenbergsskolan redan
idag har ett sjuttiotal elever från
Ekerö föll det sig
naturligt att också
fråga dem”

huvuden. Likaså har Mälaröarnas Waldorfskola upplevt
att de ledande politikerna har
en dold agenda och favoriserar andra pedagogiker framför Waldorf. Tidigare i år förlängdes upphandlingstiden
med ett år, bland annat med
motiveringen att ingen intressent kunde starta med så
kort varsel. Mälaröarnas
Waldorfsskola var då den
enda kvarvarande aktören
och de hävdar bestämt att de
skulle ha hunnit.
– Det är märkligt att man
har inlett en sådan här process utan att ha urvalskriterierna helt klara för sig. Man

hade en upphandling på gång
som man bröt med skumma
motiveringar, tagna ur luften, säger Johannes Tovatt,
som länge arbetat med att
hitta nya lokaler för
Mälaröarnas Waldorfskola.
Vad säger du om de rykten
som florerar om att du har
uppmanat Raoul Wallenbergskolan att ansöka?
– Vi har frågat flera intressenter och eftersom Raoul
Wallenbergsskolan redan
idag har ett sjuttiotal elever
från Ekerö föll det sig naturligt att också fråga dem.
På Raoul Wallenbergsskolans hemsida kan man
anmäla intresse för att gå i
deras skola från höstterminen 2009, hur kommenterar
du det?
– I barn- och ungdomsnämnden tyckte man på det
informationsmöte vi hade i
augusti med de tre intressenterna, att de kanske gått ut
lite väl snabbt. Visst har de
rätt att ta upp en intresseanmälan, men de har absolut
inte fått något löfte om att
hyra lokalerna, säger Jan
Runesten.
LO BÄCKLINDER

Bostadsrättsföreningen Tappström var helt enig i sin protest.
Här poserar de mitt i den planerade dammen.

Dammen kommer att byggas
EKERÖ | Den planerade
dagvattendammen i
Tappström kommer att
byggas. Och fler dagvattendammar blir det.
Kritik har tidigare riktats
mot dammbygget från de
boende i området.
Byggnadsnämnden har nu
meddelat sitt beslut om

marklovsdispens för dammen till vägverket.
– Det här är ett första led i
att rena dagvattnet från
Ekerövägen. I framtiden
kommer vi att bygga fler
dagvattendammar
runt
omkring Ekerö centrum,
säger stadsarkitekt Erik
Barkman.
AH

Skolmat på entreprenad
SKOLA I Kommunstyrelsen
har givit barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden i uppgift att utreda
kvalitetskriterierna för att
kunna konkurrensutsätta
Ekerö kommuns matproduktion.
– Vi tror att det är bra både
för kostnaderna och för kvaliteten, men det föreligger
inget färdigt förslag ännu
eftersom ärendet är under
beredning, säger Jan Runesten, ordförande i barn- och
ungdomsnämnden.

Ulric Andersen (s) reserverade sig mot förslaget
bland annat med hänvisning
till att kommunens högt
ställda krav på klimat- och
miljöanpassad matproduktion, samt lokalt odlad och
kravmärkta råvaror, blir svåra
att tillgodose. Ö-partiets
representant reserverade sig
också och Krister Skånberg
(mp) lämnade in ett särskilt
yttrande om att prispress kan
leda till försämrad matkultur
och negativ miljöpåverkan.
LB

Äldreomsorgen får bra betyg av socialstyrelsen
OMSORG I Ekerö kommun får, i en jämförelse
mellan stockholmskommunerna, bra betyg i
för sin äldreomsorg.

Det är socialstyrelsen som
har betygsatt äldreomsorgen i hela landet på 11 ”kvalitetsomåden” som exempelvis personaltäthet
(personal per antal boende),
kompetens (personalens
utbildningsgrad), kontinu-

itet (möjlighet att fortlöpande träffa samma personal) och mat (möjlighet att
välja, kvaliteten på det som
serveras, tid mellan målen).
Betygen går från 1 till 5 där
5 är högsta betyget. För personaltäthet får Ekerö en
snittsiffra på 4, för kompetens 3,5 för kontinuitet 3
och
för
mat
4,7.
Motsvarande siffror för
Nacka är 3,5 för personaltäthet, 1 för kompetens 2 för
kontinuitet och 3,7 för mat.

Men om kommunens tre
olika äldreboenden jämförs
med varandra, blir siffrorna
annorlunda och något lägre.
– Det är naturligt eftersom jämförelsen på kommunnivå även innehåller
hemtjänst och dagverksamheter, säger Gert Alaby som
informerar om Äldreguiden
för social styrelsens räkning.
I denna jämförelse är det
bara Kullen som får en 4 för
personaltäthet. För Färing-

söhemmet och Ekgården är
betyget 3, vilket ger ett snitt
på 3,3 för kommunens tre
äldreboenden. Snittet för
kompetens blir här 2,5 och
för kontinuitet 2,9. Bara
maten får för alla hemmen
högsta betyg, en femma.
– Det är kommunen som
lämnar flertalet uppgifter i
Äldreguiden. Vi har en kontaktperson på äldreförvaltningen som samordnar
inrapporteringen och vanligtvis har enhetschefen på

äldreboendena en roll i att
lämna i vart fall en del av
uppgifterna som gäller enskilda boenden. Men det är
upp till kommunen att fördela arbetet så som man
själv vill, säger Gert Alaby.
Det är svårt att tolka siffrorna om man ska bryta ner
dem till individnivå, säger
Åsa Fasth, produktionschef
för äldre- och handikappomsorgen. Det finns till
exempel en kategori i socialstyrelsens betygssättning
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som heter “Självständighet”. Den ska visa den
äldres möjlighet att bo och
leva självständigt, till
exempel genom att ha kokmöjlighet. Men en dement
person har knappast någon
glädje av att kunna laga mat.
Ändå kan kvalitetsmätningen påverkas av om
sådana möjligheter saknas i
boendet.

INGELA MÆCHEL
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Mäklarringen Ekerö
Troxhammar butiksby. Tel. 08-560 328 40
Besiktigad

Besiktigad

Ekerö Närlunda

Ekerö Gräsåker

Trevligt kedjehus i populära Närlunda! Nyrenoverat kök med matrum och vardagsrum i öppen planlösning.
3-4 sovrum och två helkaklade badrum med värmegolv. Nyrenoverad tvättstuga. Nytt yttertak och nya fönster.
Stort altandäck i perfekt västerläge mot skyddad tomt. Garage med förrådsdel. Gångavstånd till skola, dagis, buss
och fin badplats.

Hörnläge och genomgående mycket bra skick! Ett stort och välplanerat radhus som även är tillbyggt, totalt ca
180 kvm. Nytt toppenfint kök med helt ny inredning och klinkergolv. Extra stor hall. Vardagsrum med utgång till
altan. 4 bra sovrum och helkaklat badrum. Källare med allrum, arbetsrum, och förråd. Högt fint läge med utsikt
över området och insynsskyddad baksida. Garage i länga. Endast någon minuts promenad till både skola o dagis.

v Boarea: 125 kvm
v Utgångspris: 2.850.000 kr
v Tomt: 448 kvm plan trädgårdstomt

v Filippavägen 3
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

v Boarea: 124 + 58 kvm
v Utgångspris: 2.650.000 kr Acceptpris
v Tomt: 210 kvm plan hörntomt

TOMTER

v Gräsåkersvägen 49A
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

ÄTTER NORR

Besiktigad

Ekerö Gräsåker

3:a Ekerö Brunna

Utbyggt gavelradhus med bra läge i området. Extra stort kök, vardagsrum med utgång till altandäck under tak.
Fyra bra sovrum och nytt helkaklat badrum med golvvärme. Källare med allrum och bra förråd. Framsidan har liten
uteplats och uppställningsplats för cyklar samt trädgårdsförråd. Bra hörnläge med insynsskyddad baksida mot
söder. Uppvuxen trädgård med äppelträd och flera bärbuskar. Omtyckt område som har närhet till både skolor,
dagis och stora naturområden med motionsspår.

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: 128 + 56 kvm
v Utgångspris: 2.450.000 kr Acceptpris
v Tomt: 188 kvm plan hörntomt

v Gräsåkersvägen 29A
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

v Boarea: 76,5 kvm
v Utgångspris: 1.575.000 kr
v Avgift: 4.763 kr/mån inkl.VA, kabel-tv
v Tomtbacksvägen 21

v Visas 5/10 14:00-15:00 el enligt ök.
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-370303

BOSTADSRÄTTER SÖDER

3:a Ekerö Ekudden

5:a Ekerö Sandudden

Ett ovanligt fint och påkostat br-radhus med nytt charmigt kök i modern lantstil. Rymligt vardagsrum och
helkaklat duschrum som är renoverat -03. Övervåning med två bra sovrum och badrum med tvättpelare. Stensatt
framsida med morgonsol och stort altandäck på baksidan. Förråd. Omtyckt område med centralt och bra läge på
Ekerö. Gångavstånd till Ekerö Centrum med all dess service samt bra kommunikationer. Flera bra skolor och
daghem i områdets närhet.

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 Ekuddsvägen 18 E
v Boarea: 91,5 kvm
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Utgångspris: 1.350.000 kr
v Avgift: 6.184 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv. v Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

v Mälarvyn 11
v Boarea: 110 kvm
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Avgift: 6.482 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv v Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Närlunda

Färingsö Stenhamra

5:a Ekerö Bokskogen

2:a Ekerö Bokskogen

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.

1 1/2-pl villa om 5 rok varav 4-5 sovrum. Bra
planlösning o stor insynsskyddad tomt. Inglasat uterum förlänger sommaren. Flera renoveringar är gjorda
men en del ytskikt återstår. Garage med förråd.

Välplanerat br-radhus med bra läge på Ekerö. Rymligt
kök med matplats för ca 6 pers, vardagsrum med
utgång till uteplats, 4 sovrum, duschrum, separat
badrum & egen tvättstuga. Parkeringsplats i garage.

Gränsande till den vackra bokskogen ligger denna
välplanerade 2:a med arbetskök, v-rum o stort delbart
sovrum. En entrébalkong och en stor balkong med
skyddat söderläge. Garageplats ingår i avgiften.

v Boarea: 140 + 15 kvm
v Utgångspris: 2.250.000 kr
v Tomt: 769 kvm plan trädgårdstomt
v Havrevägen 1
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97

v Boarea: 110 kvm
v Utgångspris: 675.000 kr
v Avgift: 8.935 kr/mån inkl värme, kabel-tv & garage
v Gustavavägen 112
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

v Boarea: 53 kvm
v Utgångspris: 595.000 kr
v Avgift: 5.025 kr/mån inkl värme, kabel-tv o garage
v Gustavavägen 56
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97

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

Stor o välplanerad villa om 6 rok. Öppen planlösning
mellan kök, mat- o vardagsrum. 5 bra sovrum. Fin tomt
med sol hela dagen. Dubbelgarage med förråd. Ett
stenkast från Mälaren med badplats och båthamn.

Nybyggt charmigt hus med många fina detaljer. Öppen
planlösning och många fönster ger fint ljusinsläpp.
Smakfullt inrett med vitoljade trägolv, ljus färgsättning
och fina materialval.

Härligt hus med stora sällskapsutrymmen. 6 rok varav
3 sovrum. Källare. Delvis gammal charm, visst renoveringsbehov. Stor tomt belägen i ytterkant av ett
villaområde. Gångavstånd till skola, bad, buss m.m.

0 Boarea: 175 kvm
0 Utgångspris: 4.750.000 kr
0 Tomt: 848 kvm trädgårdstomt.
0 Krossvägen 19
0 Visas sön 7/9 kl 15-16 och 8/9 kl 17:30-18:30
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

0 Boarea: 160 kvm
0 Boarea: 152 + 73 kvm
0 Utgångspris: 4.650.000 kr
0 Utgångspris: 3.500.000 kr
0 Tomt: 915 kvm trädgårdstomt.
0 Tomt: 2.613 kvm natur/trädgårdstomt
0 Semestervägen 13
0 Koltorpet. Vägbesk se www.maklarringen.se
Mäklarringen Ekerö
0 Visas sön 7/9 kl 13:30-14:30 och 8/9 kl 19-20
0 Visas sön 7/9 kl 16:15-17 o 9/9 kl 19:15-20
Troxhammar
butiksby.
Tel.08-560
08-560
328 40
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328
40
0 Mäklarringen Ekerö
328 40

Nyproducerad och inflyttningklar villa! Ljust, luftigt o
med trevlig planlösning. Kök, matrum och v-rum med
öppen planlösning o delvis dubbel takhöjd. Ljus färgsättning o parkettgolv i alla rum. Helkaklade badrum.
0 Boarea: 176 kvm
0 Utgångspris: 4.350.000 kr
0 Tomt: 902 kvm plan trädgårdstomt
0 Jungfrusundsvägen 39 B
0 Visas sön 7/9 13:30-14:30
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

VILLOR NORR
Besiktigad
Besiktigad
Besiktigad

Ekerö
Väsby
Ekerö
EkeröSommarstad
Sandudden

Besiktigad

Ekerö
Ekerö Väsby
Träkvista

Gavelradhus
Stort
ombyggt
kök
m helt ny
Gavelradhus
i toppskick.
Stort
ombyggt
kök med
helt
Ett
härligt
husi itoppskick.
toppskick!
Ljus,
modern
färgsättning
och fina
oljade charmigt
ekgolv
samt
dörrfoder
och
Stor
o välplanerad
villa om
6 rok.
Öppen
planlösning
Nybyggt
hus med
många
finafönsterdetaljer.
Öppen
inredning
&i matöppen
planlösning
mot
hall
och
fintFin
v-rum.
ny
inredning
och
öppen
planlösning
mot
hall &och
v-rum.
infattningar
burspråk
ytor
samt tak
delvis tilloch
nock.
Rymligt
kök med
stora
öppna
ek.
Fint
ljusflöde och
mellan kök,
o vardagsrum.
5 bra
sovrum.
tomt
planlösning
många
fönster
ger fint
ljusinsläpp.
3
brasol
sovrum.
Extra
stort
helkaklat
badrum.
LjusEtt
och
3
sovrum
och allrum.
Stort
Skyddat
matplats
för
8-10
personer
med öppen
planlösning
mot allrum
och vardagsrum.
Extra helkaklat
vardagsrum
samt
tre
bra
hela
dagen.
Dubbelgarage
med
förråd.
inrett
med vitoljade
trägolv,badrum.
ljus
färgsättning
med
Smakfullt
modern
färgsättning
med
nya
golv
takbåthamn.
i hela
huset.
hörnläge
med
fina
uteplatser
bra solläge.
sovrum.
Två
helkaklade
badrum
medoch
golvvärme.
Stort
altandäck
120två
kvm
med
nedsänkt&pool.
Carport och
stenkast
från
Mälaren
med
badplats
och
och om
finacamaterialval.
förråd.
Lugnt brakvm
läge med södervänd tomt och gångavstånd
till badplats.kvm
00 Boarea:
00 Boarea:
Boarea: 125
175 kvm
Boarea: 125
160 kvm
00 Utgångspris:
00 Utgångspris:
4.750.000 kr
kr
4.650.000 kr
kr
Utgångspris: 2.450.000
Utgångspris: 2.450.000
00 Tomt:
00 Tomt:
hörntomt
Tomt: 184
848 kvm
kvm hörntomt
trädgårdstomt.
Tomt: 188
915 kvm
kvm plan
trädgårdstomt.
Senapsvägen
2
00 Rapsvägen
2 13
v Ringblomman
40
v 00Boarea:
163 kvm
Krossvägen
19
Semestervägen
Visas
7/9
12:30-13:30
&
8/9
18:00-19:00
0
Visas
7/9
12:00-13:00
&328
8/940
18:00-19:00
v
Ekerö
Mäklarringen
v 00Utgångspris:
4.750.000
kr
Visas sön 7/9 kl 15-16 och 8/9 kl 17:30-18:30
0 Visas sön 7/9 kl 08-560
13:30-14:30
och
8/9 kl 19-20
Mäklarringen
Ekerö
08-560
328
00 Mäklarringen
08-560
328
v Helene
DahlbäckEkerö
08-560
328 40
v 00Tomt:
1.288 kvm
plan
trädgårdstomt
Mäklarringen
Ekerö
08-560
328 40
40
Mäklarringen
Ekerö
08-560
328 40
40

Väsby
Ekerö
EkeröVäsby
Sandudden

Besiktigad

Väsby
Ekerö Träkvista

Gavelradhus
i toppskick.
Stort
ombyggt
m med
helt ny
Gavelradhus
Stort
ombyggt
kök med
helt
Välplanerad
villa
medvilla
storom
härlig
hörntomt.
Kök
rymligNybyggt
matplatscharmigt
ochi toppskick.
delvis
planlösning
mot
o välplanerad
husöppen
med
många
6 rok.
Öppenkök
fina detaljer.
Öppen
planlösning
Stor
inredning
öppen
planlösning
mot
hall
och fint
ny inredning
och
öppen
planlösning
mot
hall &allrum
v-rum.
vardagsrum
utgång
till skyddad
Fyra
bra sovrum
varav ettoch
medmånga
utgång
till balkong.
Rymligt
kök,&med
mato vardagsrum.
5 brauteplats.
sovrum.
Finv-rum.
tomt
fönster
ger fint
ljusinsläpp.
planlösning
mellan
3 övervåningen.
brasol
sovrum.
Extra
stort
helkaklat
badrum.
LjusEtt
och
3 sovrum med
och allrum.
Stort
helkaklat
badrum.
påmed
Två kaklade
badrummed
ochförråd.
fin bastu.
Stort altandäck
sol
hela
dagen.
Härlig tomt
medSkyddat
stora
hela dagen.
Dubbelgarage
Smakfullt
inrett
med
vitoljade
trägolv,
ljus färgsättning
modern och
färgsättning
golvområde
ochoch
takbåthamn.
i helanärhet
huset.till det
hörnläge
med två fina uteplatser & bra solläge.
gräsytor
Efterfrågat
med
mesta.
frånfruktträd.
Mälarenmed
mednya
badplats
fina materialval.
stenkast
och
Boarea: 175
125 kvm
kvm
00 Boarea:
Utgångspris: 4.750.000
2.450.000 kr
kr
00 Utgångspris:
Tomt: 848
184 kvm
kvm trädgårdstomt.
hörntomt
00 Tomt:
Senapsvägen
2
v 00Boarea:
157 19
kvm
Krossvägen
Visas sön
7/9 7/9
12:30-13:30
& 8/9
v 00Utgångspris:
3.850.000
kl 15-16kroch
8/918:00-19:00
kl 17:30-18:30
Visas
Mäklarringen
Ekerö
08-560
328 40
40
v 00Tomt:
1.190 kvm
plan
hörntomt
Mäklarringen
Ekerö
08-560
328

VILLOR NORR
Besiktigad
Besiktigad
Besiktigad

Ekerö
Väsby
Ekerö
EkeröSandudden
Sandudden

Boarea: 160
125 kvm
kvm
00 Boarea:
Utgångspris: 4.650.000
2.450.000 kr
kr
00 Utgångspris:
Tomt: 915
188 kvm
kvm trädgårdstomt.
plan hörntomt
00 Tomt:
Rapsvägen2 2 13
v Vickervägen
00 Semestervägen
Visas sön
7/9 7/9
12:00-13:00
&328
8/940
18:00-19:00
v Mäklarringen
Ekerö
kl 08-560
13:30-14:30
och
8/9 kl 19-20
00 Visas
Mäklarringen
Ekerö
08-560
328 40
40
v Helene
0708-37
03 328
03
DahlbäckEkerö
00 Mäklarringen
08-560

BOSTADSRÄTTER SÖDER
Besiktigad

Ekerö
Ekerö Väsby
Träkvista

Gavelradhus
i toppskick.
Stort
ombyggt
kök
i toppskick.
Stort
ombyggt
kök med
m
Två
tillbyggnader
ochvilla
mycket
skick!
Nytt
finthelt
köknymed Gavelradhus
utgång till
mysig
balkong.
Ljust
vardagsrum,
3 Öppen
brahelt
Stor
o välplanerad
om
6bra
rok.
Öppen
planlösning
Nybyggt
charmigt
hus med
många
fina detaljer.
inredning
öppen
planlösning
mot
hall
och fint
ny
inredningoch
ochmånga
öppen
planlösning
motljusinsläpp.
hall & v-rum.
sovrum
allrum.
Extra stor
entréhall
med
bra
Två helkaklade
badrum.
mellan och
kök,&stort
mato vardagsrum.
5 bra
sovrum.
Finv-rum.
tomtförvaringsmöjligheter.
planlösning
fönster
ger
fint
3
brasol
sovrum.
Extra
stort
helkaklat
badrum.
LjusEtt
och Carport
3
sovrum
och allrum.
Stort
helkaklat
Skyddat
Genomgående
ljus,
modern
färgsättning
och
fina
golv.
och förråd.
Mycket
omtyckt
och badrum.
barnvänligt
med
hela dagen.
Dubbelgarage
med
förråd.
Smakfullt
inrett
med
vitoljade
trägolv,
ljus färgsättning
modern
färgsättning
med
nya
golv
och
tak
i
hela
huset.
hörnläge
med
två
fina
uteplatser
&
bra
solläge.
knuten.
in
på
och
fina
naturområden
läge
område
med
sjönära
stenkast från Mälaren med badplats och båthamn.
och fina materialval.
00 Boarea:
00 Boarea:
Boarea: 125
175 kvm
kvm
Boarea: 125
160 kvm
kvm
00 Utgångspris:
00 Utgångspris:
Utgångspris: 2.450.000
4.750.000 kr
kr
Utgångspris: 2.450.000
4.650.000 kr
kr
00 Tomt:
00 Tomt:
hörntomt
Tomt: 184
848 kvm
kvm hörntomt
trädgårdstomt.
Tomt: 188
915 kvm
kvm plan
trädgårdstomt.
Senapsvägen
2
00 Rapsvägen
v Stengränd
7 2 13
v 00Boarea:
126 19
kvm
Krossvägen
Semestervägen
Visas
12:30-13:30
&Acceptpris
8/9
00 Visas
12:00-13:00
&328
8/940
18:00-19:00
Ekerökl 08-560
v 00Utgångspris:
3.100.000
Visas 7/9
sön 7/9
kl 15-16kroch
8/918:00-19:00
kl 17:30-18:30 v Mäklarringen
Visas 7/9
sön 7/9
13:30-14:30
och
8/9 kl 19-20
Mäklarringen
00 Mäklarringen
08-560
08-560
v Helene
DahlbäckEkerö
0708-37
03 328
03
v 00Tomt:
288 kvmEkerö
Trädgårdstomt.
Mäklarringen
Ekerö
08-560 328
328 40
40
Mäklarringen
Ekerö
08-560
328 40
40

BOSTADSRÄTTER SÖDER
Besiktigad
Besiktigad

EkeröSandudden
Väsby
Ekerö

Vallentuna
Lindholmen
Ekerö Lundhagen

00 Utgångspris:
Boarea: 152 2.295.000
+ 73 kvm kr
00 Tomt:
329 kvm
3.500.000 kr
Utgångspris:
00 Ekebyvägen
Tomt: 2.613203
kvm natur/trädgårdstomt
00 Visas
sön 130
7/9
15:00-15:45
samt
vKoltorpet.
Boarea:
+ 81sekvm
Vägbesk
www.maklarringen.se
tis
9/9
18:45-19:30,
Välkommen!
v
Utgångspris:
4.450.000
kr
0 Visas sön 7/9 kl 16:15-17 o 9/9 kl 19:15-20
00 Eva
Lundqvist
070-260
28 64,
508 74
vMäklarringen
Tomt:
1.368Ekerö
kvm 08-560
Trädgårdstomt
32808-514
40

00 Utgångspris:
kr
Boarea: 176 2.795.000
kvm
00 Tomt:
985 kvm
Trädgårdkr
4.350.000
Utgångspris:
00 Liljevägen
Tomt: 9023 kvm plan trädgårdstomt
00v Visas
sön 7/9
samt
Oa-Vägen
21 12:00-12:45
Jungfrusundsvägen
39 B
8/9
19:00-19:45,
Välkommen!
v0 mån
Mäklarringen
Ekerö
08-560
328
40
Visas sön 7/9 13:30-14:30
00v Eva
Lundqvist
070-260
28328
64,
08-514
508 74
Helene
Dahlbäck
08-560
40
Mäklarringen
Ekerö
08-560
328
40

Toppfräscht,
nyrenoverat
kedjehus.
Mycket6exklusivt
familjevilla,
ljusa
ochoch
smakfulla
Äntligen
husstora
i Lundhagen!
Välplanerad
en-plans
med nedsänkt
vardagsrum
källare
som
Härligt
husett
med
sällskapsutrymmen.
rok varavvillaRymlig
Nyproducerad
och
inflyttningklar
villa!ytskikt.
Ljust,delvis
luftigtäro
badrum
med
blakök,
ångbastu.
Stortmed
vardagsrum
Vardagsrum
med
kamin.
sovrum,
exklusivt
Stort
vardagsrum
braskamin,
4 bra sovrum
fintplanlösning.
allrum.
StorFyra
tvättstuga,
och
3 inredd.
sovrum.
Källare.
Delvis
gammal
charm,
visstmed
renovemed och
trevlig
Kök,
matrummatkällare
och v-rumnymedbra
kakelugn,
trädäckad
uteplats
påi framsidan.
renoverat
kök, två
bastu.
förråd. Södervänd
trädgårdstomt
med lugnt
läge. Garage.
Del i planlösning
brygga
medbadrum,
och badmöjligheter.
Lugnt
Stor tomt
belägen
ytterkant
av ett
obåtplats
delvis dubbel
takhöjd. Ljus färgringsbehov.
öppen
och bra 145
läge
med
tillskola,
både bad,
skolor,
dagis,
fina strövområden.
Gångavstånd
buss
m.m.buss och
o165
parkettgolv
i alla rum. Helkaklade badrum.
0villaområde.
Boarea:
kvm närhettill
0sättning
Boarea:
kvm

BOSTADSRÄTTER NORR

Besiktigad
Besiktigad

Vallentuna
Ekeby
Träkvista
EkeröStenhamra
Ekerö

Vallentuna
Lindholmen
Ekerö
Lundhagen

TOMTER

BOSTADSRÄTTER NORR

Toppfräscht,
nyrenoverat
Mycket
Rymlig
familjevilla,
smakfulla
ytskikt.
Stort o
område.
efterfrågat
ochoch
i omtyckt
bra läge
mycketNyproducerad
källare
med inredd
villakedjehus.
en-plans
Välplanerad
och ljusa
inflyttningklar
villa!
Ljust, luftigt
hus med
stora sällskapsutrymmen.
6 exklusivt
rokoch
varav
Härligt
badrum
med
bla
ångbastu.
Stort
vardagsrum
Vardagsrum
med
kamin.Källare
Fyra sovrum,
exklusivt
med
gillestuga
med stor
sovrum.
3 bra
samt
6-8 personer
camed
matplats
med
kök gammal
i vinkel,
vardagsrum
trevlig
planlösning.
Kök,
sovrum.
Källare.
matrum
och
v-rumnymed
Delvis
charm, för
visst
renovemed
3
kakelugn,
trädäckad
uteplats
påi ytterkant
framsidan.
renoverat
kök, Går
två utmärkt
badrum,
bastu.
för liten
använda
egen ingång.
medöppen
samt enavavdelning
och garage
bra förråd
braskamin,
planlösning
o delvis att
dubbel
takhöjd.
Ljus rörelse
färgringsbehov.
Stor
tomt
belägen
ett
stora naturområden
finns
I områdets
och dagis.
till bra skola
promenad
minutsbad,
Endast någon
liknande.
o165
parkettgolv
inärhet
alla rum.
Helkaklade
badrum.
Gångavstånd
till skola,
buss m.m.
sättning
villaområde.
145
kvm
kvm
0 eller
Boarea:
0 Boarea:
samt finkrbadplats.
motionsspår
med
00 Boarea:
Utgångspris:
2.295.000
0
Utgångspris:
2.795.000
kr
152 + 73 kvm
0 Boarea: 176 kvm
Tomt: 329 kvm
Tomt: 985 kvm
Trädgårdkr
00 Utgångspris:
3.500.000 kr
00 Utgångspris:
4.350.000
Ekebyvägen
Liljevägen
00 Tomt:
2.613203
kvm natur/trädgårdstomt
00 Tomt:
9023kvm plan trädgårdstomt
sön 115
7/9
15:00-15:45
samt
Visas
sön 7/9 12:00-12:45
samt
10 39 B
Semestervägen
+ 112
Boarea:
vVisas
Vägbesk
se kvm
www.maklarringen.se
00 Koltorpet.
00v Jungfrusundsvägen
9/9
Välkommen!
mån
8/9
Välkommen!
328 40
08-560
Mäklarringen
kro 9/9 kl 19:15-20
vtisUtgångspris:
sön18:45-19:30,
sön 19:00-19:45,
7/9 3.250.000
kl 16:15-17
7/9Ekerö
13:30-14:30
0 Visas
0v Visas
Lundqvist
070-260
64,
508 74
Eva
Lundqvist
070-260
28 03
64,
08-514
508 74
03
0708-37
Dahlbäck
Helene
trädgårdstomt
plan 28
kvm 08-560
1.057
Tomt:
vEva
00 Mäklarringen
Ekerö
32808-514
40
00v Mäklarringen
Ekerö
08-560
328
40

Besiktigad
Besiktigad

Vallentuna
Ekeby
EkeröStenhamra
Närlunda
Ekerö

Vallentuna
Lindholmen
Ekerö Lundhagen

TOMTER

BOSTADSRÄTTER NORR

Vallentuna
Ekeby
Ekerö Sandudden

Vallentuna Lindholmen

Toppfräscht,
Rymlig
familjevilla,
smakfulla
nyrenoverat
kedjehus.
Mycket
och och
matplats
med
central
placering,
Kökljusa
Närlunda.
möjligheter
villa
med många
Trevlighus
ochmed
välplanerad
Härligt
stora sällskapsutrymmen.
6 exklusivt
rok varavi centrala
Nyproducerad
och
inflyttningklar
villa!ytskikt.
Ljust, luftigt
o
Vardagsrum
med kamin.
Fyrastort
sovrum,
exklusivt
nybadrum
med
bla ångbastu.
Stort
vardagsrum
med
vardagsrum
och
4 bra
sovrum.
Två visst
duschrum
samt en
gäst-wc.
har ett
allrum
med
braskamin,
3 ljust
sovrum.
Källare.
Delvis
gammal
charm,
renovemed
trevlig Källaren
planlösning.
Kök,
matrum
och
v-rum
med
renoverat
kök,
två
kakelugn,
trädäckad
badrum,
bastu.
uteplats
på
framsidan.
på
och förråd.o Äldre
med
hobbyrum,Stor
arbetsrum,
stor tvättstuga
ringsbehov.
tomt belägen
öppen planlösning
i ytterkant
av bergvärmeanläggning
ett
delvis garagebyggnad/förråd
dubbel takhöjd. Ljus färgtilltill
skola,
dagis,
fin badplats.
tomten.
Gångavstånd
Gångavstånd
skola,
bad,buss
bussoch
m.m.
parkettgolv
i alla rum. Helkaklade badrum.
0villaområde.
Boarea: 145
kvm
0sättning
Boarea:o165
kvm
00 Utgångspris:
00 Utgångspris:
kr
Boarea: 152 2.295.000
+ 73 kvm kr
Boarea: 176 2.795.000
kvm
00 Tomt:
329 kvm
00 Tomt:
985 kvm
Trädgårdkr
Utgångspris:
3.500.000 kr
Utgångspris:
4.350.000
00 Ekebyvägen
00 Liljevägen
Tomt: 2.613203
kvm natur/trädgårdstomt
Tomt: 9023 kvm plan trädgårdstomt
00 vVisas
sön 112
00v Visas
sön 7/9 12:00-12:45
7/9
15:00-15:45
samt
samt
Granbacksvägen
10A
Boarea:
+ 112
Koltorpet.
Vägbesk
se kvm
www.maklarringen.se
Jungfrusundsvägen
39 B
9/9
18:45-19:30,
Välkommen!
mån
8/9
Välkommen!
Mäklarringen
08-560
328 40
Utgångspris:
kro 9/9 kl 19:15-20
0 vtis
Visas
sön
7/9 2.950.000
kl 16:15-17
0v Visas
sön 19:00-19:45,
7/9Ekerö
13:30-14:30
00 vEva
Lundqvist
070-260
28 64,
508 74
00v Eva
Lundqvist
070-260
28 03
64,
08-514
508 74
Helene
Dahlbäck
0708-37
03
Tomt:
985 kvm
plan
trädgårdstomt
Mäklarringen
Ekerö
08-560
32808-514
40
Mäklarringen
Ekerö
08-560
328
40

Besiktigad

Ekerö Väsby

Gavelradhus
i toppskick.
Storti bra
ombyggt
kök mtillbyggd
Gavelradhus
toppskick.
Stort
ombyggt kök
helt ny entréhall.
helt
stora
medmed
Vardagsrum
3 sovrum.
4 rok ivara
skick med
kedjehus
och trivsamt
Sjönära
inredning & öppen
ny inredning
öppen
planlösning
planlösning mot
mot hall
hallmed
& v-rum.
viss
läge
och insynsskyddat
Fritt
intryck.och
ger ett luftigt
planv-rum.
övrefint
på och
planlösning
och öppen
fönsterpartier
3 bra sovrum.
Extra både
stortpå
helkaklat
badrum.
Ljus
och
3 sovrum
allrum.
Stort
Skyddat
till kväll. Förråd
morgon badrum.
frånhelkaklat
solen
att följa
bara och
trädgårdssidan,
och på
entrésidan
Fina trädäck
sjöglimt.
modern
färgsättning
med bussar,
två finaaffär,
med nya golv
och tak
hela huset. tillhörnläge
uteplatser
solläge.
naturområden.
finabra
bad o &
dagis, skola,
medi gångavstånd
område
Mycket barnvänligt
carport.
och
0 Boarea: 125 kvm
0 Utgångspris: 2.450.000 kr
0 Tomt: 184 kvm hörntomt
Senapsvägen
2
113 kvm
v 0Boarea:
Visas 7/9 12:30-13:30
2.950.000 kr& 8/9 18:00-19:00
v 0Utgångspris:
Mäklarringen
08-560 328 40
trädgårdstomt.
256 kvmEkerö
v 0Tomt:

Vallentuna
Ekeby
EkeröStenhamra
Lundhagen
Ekerö

TOMTER

VILLOR NORR
Besiktigad
Besiktigad
Besiktigad

Besiktigad
Besiktigad

0 Boarea: 125 kvm
0 Utgångspris: 2.450.000 kr
0 Tomt: 188 kvm plan hörntomt
0 Rapsvägen102
v Singelgränd
0 Visas 7/9 Ekerö
12:00-13:00
8/940
18:00-19:00
328
08-560 &
v Mäklarringen
0 Mäklarringen
Ekerö59
08-560
328 40
97
Falck 070-759
v Lena

BOSTADSRÄTTER SÖDER

Toppfräscht,
Rymlig
ytskikt. och nya
kedjehus.
exklusivt
Toppenfint nyrenoverat
kedjeradhus med
öppenMycket
planlösning
och extra
inrettfamiljevilla,
arbetsrum.ljusa
Kök och
medsmakfulla
köksö, klinkergolv
Vardagsrum
medpåkamin.
Fyra sovrum,
exklusivt
nybadrum
bla ångbastu.
Stort vardagsrum
med och utgång
rostfriamed
köksmaskiner.
Vardagsrum
med braskamin
till altan
både fram
och baksida.
Öppen
kök,och
tvåtvå
badrum,
bastu.
kakelugn,
trädäckad
på framsidan.Tre bra sovrum, renoverat
helkaklade
badrum. Genomgående
klädkammare
planlösning
mellan uteplats
kök och vardagsrum.
ljus, modern
och fina golv i alla rum. Carport.
Fint anlagd
med mysig uteplats.
0 Boarea:
165 trädgårdstomt
kvm
0 Boarea:
145 färgsättning
kvm

0 Utgångspris: 2.295.000 kr
0 Tomt: 329 kvm
0 Ekebyvägen 203
0 Visas
sön 115
7/9 15:00-15:45
samt
v Boarea:
kvm
tis
9/9 18:45-19:30,
Välkommen!
v Utgångspris:
2.900.000
kr Acceptpris
0 Eva
Lundqvist
070-260
28 64, 08-514 508 74
v Tomt:
260 kvm
plan trädgårdstomt

TOMTER

0 Utgångspris: 2.795.000 kr
0 Tomt: 985 kvm Trädgård
0 Liljevägen 3
0v Visas
sön 18
7/9 12:00-12:45 samt
Siltgränd
8/9 19:00-19:45,
Välkommen!
v mån
Mäklarringen
Ekerö 08-560
328 40
0v Eva
Lundqvist
070-260
28 03
64,03
08-514 508 74
Helene
Dahlbäck
0708-37

BOSTADSRÄTTER NORR
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Bostadsdebatt
mitt i krisen
BOSTAD | – Ekerö bostäder kom till när det var
som dyrast att bygga
och säljs när företaget
är som billigast att
köpa.
Så sammanfattade Margareta
Andersson (s), tidigare ordförande för Ekerö PRO, församlingens syn på läget.
Ett fyrtiotal personer, de
flesta oroliga femtioplussare,
hade samlats i Erskinesalen
till Nätverkets hearing om
försäljningen av Ekerö Bostäder.
På podiet stod allianspartiernas stolar tomma. Bara
kommunens pressekreterare
Johan Elfver satt för säkerhets skull och antecknade
längst bak i salen.
På podiet befann sig i
övrigt Per Eskilsson, Nät verket Ekerö Bostäder, före
detta moderatpolitiker samt
ordförande i Ekerö Bostäder,
Terje Gunnarsson, ordförande i Hyresgästföreningen
Stockholm samt kristdemokraten Peter Östergren, tidigare styrelsemedlem i Ekerö
Bostäder, nu ersättare i kommunfullmäktige samt i det
privata vd för fastighetsbolaget OMNIAgruppen AB.
Den senare höll kvällens

mest bejublade föredragning, illustrerad med siffror
på powerpointbilder som
skulle visa att försäljningen
var en riktigt dålig affär, särskilt just nu.
Han tog bland annat försäljningen av Skolallén vid
Drottningholms golfbana
som exempel. De boende där
fick köpa sina bostadsrätter
för 16600 kronor kvadratmetern. Redan nu säljs en av
lägenheterna på den öppna
marknaden för 30490 kronor per kvadratmeter.
Värdeutvecklingen
för
Ekerö Bostäder sedan 1994
hade varit ”gigantisk”, sa
han.
1994 värderades bolaget
till 347 miljoner kronor,
2003 till 594 miljoner 2007
till 883 miljoner.
– Om man överhuvudtaget ska sälja skulle man ha
gjort det 2007, annars bör
man vänta, sa Peter Östergren.
– Försäljningen av aktierna
i Ekerö Energi 1999 för sex
miljoner kronor ger en vägledning. Vad skulle inte de
aktierna ha varit värda i
dagens läge?
Peter Östergren anser dock
att kommunen vinner på att
behålla sitt kommunala

bostadsbolag. Kommunens
egen granskning av de ekonomiska konsekvenserna vid
en försäljning ger inte en
rättvisande bild, anser han.
– Värdet av fastigheterna
har skrivits ner. Så gör de
flesta kommuner och det är
fullkomligt lagligt att göra så.
Men på så sätt grundas inte
besluten på de verkliga värdena. Vid en försäljning ökas
kommunens likviditet tillfälligt, men samtidigt minskar bland annat det ekonomiska handlingsutrymmet,
möjligheten att bygga upp
eget kapital och förräntningarna på det egna kaptalet blir
sämre.
– För köparen blir det heller
inte någon god affär.
Förutom att man ärver kommunens låneskuld, går bolaget i stort sett runt utan
någon nämnvärd vinst,
berättade Per Eskilsson.
– För att få ut en vinst
skulle det behövas hyreshöjningar eller försäljningar till
bostadsrätter, vilket inte är
någon bra idé. Ekerö behöver
sina surt färvärvade hyresrätter, sa Peter Östergren.
Moderator Leif Axelsson,
beklagade vid flera tillfällen
alliansens frånvaro.
– Jag hade hoppats att man

Att sälja Ekerö Bostäder är ingen bra idé just nu, ansåg kd-politikern Peter Östergren. Fast i
detta sammanhang representerade han snarast skattebetalrna, sa han.
skulle presentera fördelarna
med försäljningen. Jag beklagar att det nu blir obalans i
debatten och i kunskapsspridningen, sa han bland
annat.

I skrivande stund får vi
reda på att ett extramöte i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober ställts in.
Ingen av spekluanterna på
Ekerö Bostäder hade lämnat

in något bud enligt det begärda priset på 750 miljoner
kronor. Därför hade anbudstiden förlängts en vecka.
INGELA MÆCHEL

Allianspartierna ville inte delta när Nätverket bjöd in
– Nej tack. Det är inte
rätt forum. Men medborgarna är välkomna
att ställa frågor när vi
presenterar köparen,
svarade samtliga fyra
partigrupper för m, c, fp
och kd, sedan Nätverket
bjudit in till debatt.
– Ett slag i ansiktet på hyresgästerna och alla som har
jobbat med det här, säger Per

Eskilsson, Nätverket Rädda
Ekerö Bostäder.
Varför hade bara tre företrädare för den borgerliga alliansen bjudits in och inte fyra?
– Nätverket är opolitiskt,
så vi ville inte att det här
skulle bli en partipolitisk
debatt. Istället föreslog vi en
belysning av vad försäljningen betyder för kommunens
ekonomi och bostadsförsörjning samt ha en diskus-

sion om folkomröstningen.
Tanken var då att tre företrädare för vardera ”lägret”
skulle mötas: allianslägret
respektive Nätverket. Tanken var också att de tre alliansföreträdarna skulle vara
något så när insatta i de ekonomiska frågorna.
Undertecknarna av partigruppernas brev, Ingemar
Hertz (m), Bo Hammarlund
(fp), Kjell-Erik Börjesson (c)

och Christina Blom Andersson, skriver ordagrant:
”Principiellt hälsar vi med
tillfredsställelse att frågan
om försäljning av Ekerö
Bostäder AB debatteras och
analyseras. Vi anser dock att
en sådan debatt och diskussion skall tas i sitt rätta sammanhang dvs vid behandling
av frågan i fullmäktige.
Kommunstyrelsen har beslutat att inbjuda allmänhe-

ten till en frågestund i samband med kommande fullmäktige i Herman Palm
salen den 21 oktober 2008.
Alliansen anser att den
öppna frågestund som sker
den 21 oktober är rätt forum
då vi även får tillfälle att presentera den tilltänkta köparen och därmed erbjuder allmänheten att ställa frågor
och lära känna detta företag”.
– Att man tackar nej är nog

ett svepskäl, man ville helt
enkelt inte ha en debatt,
säger Per Eskilsson.
Ett annat skäl som lär ha
spelat in är att alliansen ville
ha en annan moderater för
debatten. Leif Axelsson med
sin bakgrund som kommunalråd under tillkomsten av
Ekerö Bostäder, ansågs för
partisk.
IM

www.toyota.se

Vi firar fem år med Toyota. Välkommen!
jpris:
Auris SR till
Kampan
kampanjpris!
159.900:
5-D, 1,6 manuell, utrustad med lättmetallfälgar, ACC och CD-växlare. Ord. pris 177.000:-

(Metallic

+ 4.900:-)

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 säkerhetsstjärnor i Euro NCAP. Välkommen in!

BRÄNSLEFÖRBRUKNING/UTSLÄPP VID BLANDAD KÖRNING: AURIS: 1,6: 7,1 L/100 KM. CO2 166 GR/KM. MILJÖKLASS 2005
Bilen på bilden är extrautrustad.

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
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Må bra
An Mo Massageterapi
Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

Må Bra i Kropp och Själ - Massage Hjälper!
Skön och avslappnande helkroppsmassage
Förebyggande och rehabiliterande massageterapi
Även kvällar och helger l Telefon: 08-560 407 07
http://anmo.bokadirekt.se

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
erfarenhet 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.
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Samarbete över ”skitdiket”
EIK-SKÅ I Mälaröarnas
två storklubbar Skå IK
och Ekerö IK har för första gången upprättat ett
samarbetsavtal som förhoppningsvis ska hjälpa
till att undvika framtida
konflikter.
Under klubbarnas långa historia har kontroverserna
mellan klubbarna kommit
och gått med en viss regelbundenhet. I och med att
föreningarnas respektive
huvudstyrelser den 15 september undertecknade samarbetsavtalet hoppas man få
slut på konflikterna och
istället stärka varandras verksamheter.
– Vi blir betydligt starkare
om vi har samma mål. Ett av
våra främsta syften är att få

ungdomarna att fortsätta att
idrotta inom kommunen så
länge som möjligt, istället för
att gå till föreningar i grannkommunerna, säger Marie
Schyberg, ordförande i Ekerö
IK.
Andra syften och mål med
avtalet är att ge idrotten en
mer central roll i Ekerö kommun och att föreningarna
genom samarbete ska kunna
drivas mer rationellt.
Idag har bägge föreningarna en omsättning på cirka sex
miljoner kronor vardera,
medan bidragen från kommun och stat uppgår till cirka
två miljoner kronor till
respektive förening. Så klubbarnas ekonomi är något
som ständigt finns på
huvudstyrelsernas dagord-

ning.
– Om vi nu ska driva
idrottsanläggningarna kan
det vara ekonomiskt fördelaktigt för oss båda om vi
effektiviserar vissa delar av
administrationen. En annan
viktig bit är att vi nu har en
policy för hur övergångarna
av spelare mellan föreningarna ska skötas, något som
tidigare bidragit till en hel
del osämja. Allt ska ske
öppet, vi vill hindra att värvningar sker i lönndom, säger
Kjell Eriksson, ordförande i
Skå IK.
Också vad gäller etik,
moral och attityder ska föreningarna sträva efter att
skapa gemensamma riktlinjer.
– När vi nu är enade blir vi
också tydligare gentemot

kommunen. Nu blir det förhoppningsvis också lättare
att utveckla ett idrottspolitiskt program tillsammans
med kommunen, vilket är
något vi saknar, säger Marie
Schyberg.
Idén om ett samarbetsavtal
har grott i många år, men det
var först förra hösten som
huvudstyrelserna satte sig
till bords. Avtalstexten har
sedan gått ut på remiss till
föreningarnas samtliga sektioner.
– Vi är mycket glada att vi
kommit så här långt. Arbetet
är inte avslutat i och med det,
samarbetsavtalet kommer att
utvecklas
kontinuerligt,
säger Kjell Eriksson.
OVE WESTERBERG

Krogexpansion på Adelsö

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

Välkommen till oss!

Christer Dahlqvist och köksmästare Zeki Erdal har storslagna planer för Adelsö Krog.

Hans Jonson
Certifierad massör, diplomerad massageterapeut
och idrottsmassör

l

Klassisk Ansiktsbehandling

l

Frans & brynfärgning inkl. plock ..... 180:-

l

Permanent fransböjn. & färgning .... 350:-

l

Fransförlängning ............................... 490:-

l

Nagelförlängning .............................. 540:-

l

Vaxning hela ben & bikini ................ 290:-

l

Fotvård inkl. fotmassage .................. 260:-

l

Öronhåltagning ..................... per öra 80:-

l

Soldusch helkropp ............................ 170:-

(90 min)

.... 390:-

Tel: 560 310 11
Växthusvägen 24, 178 34 Ekerö
www.salongnarlunda.se

ADELSÖ | Entreprenören
och ekeröbon Christer
Dahlqvist, som under
försommaren 2007 rustade upp slitna Adelsö
Pizzerian till Adelsö
Krog, är igång igen.
Efter att nyligen ha köpt loss
5000 kvadratmeter av kommunens mark runt krogen
har nu Christer Dahlqvist

stora planer för sin verksamhet på Adelsö. Under hösten
byggs anläggningen ut med
ett modernt restaurangkök
och ytterligare cirka 100 kvadratmeter för restauranggästerna.
– Vi stänger för ombyggnad den 13 oktober och öppnar i bästa fall kring årsskiftet. För att få ekonomi i det
hela måste vi satsa. På det här

sättet kan vi både höja kvaliteten och utöka utbudet på
maten. När det nu satsas på
att marknadsföra världsarvet
Hovgården med med bland
annat ”Se två världsarv på en
dag” hoppas jag att det kommer mer gäster till ön och
restaurangen, säger Christer
Dahlqvist.
I vår räknar han att fortsätta expansionen med att

bygga två-tre övernattningsstugor på cirka 30 kvadratmeter vardera.
– Eftersom vi har en total
byggrätt på 500 kvadratmeter så kan området utvecklas
ytterligare i framtiden. Jag
tycker att vi har haft ett bra
samarbete med kommunen
när vi planerat utbyggnaden.
OVE WESTERBERG

Jakten på Mälaröarnas älgar startar 13 oktober
MÄLARÖARNA I Flertalet
av Mälaröarnas närmare
300 jägare drar den 13
oktober till skogs för att
jaga älg.
Övriga öbor rekommenderas samtidigt att vara extra
vaksamma på vad som sker i
skogarna och på vägarna,
framför allt under den första
veckan, då jakten är som
intensivast. Beroende på
jaktmarkens storlek jagas

dock älg under varierande
tidsperioder ända fram till 31
januari.
Enligt Länsstyrelsens statistik fälldes 19 vuxna älgar
och 17 kalvar vid förra
säsongens älgjakt i Ekerö
kommun. Årets antal som
går till de sälla jaktmarkerna
blir troligen något liknande.
För att värna den älgstam
som finns på Mälaröarna
rekommenderar samrådsgruppen för Mälarö älg-

vårdsdistrikt att jaktlagen
spara tjurar med 4-8 taggar.
– Forskningen visar att älgkorna föredrar större, mer
mogna tjurar. Om inga stora
tjurar finns i området kan det
betyda att korna skjuter fram
brunsten eller helt enkelt
inte låter sig betäckas, säger
Lars Johnson, ordförande i
Mälaröarnas jaktvårdskrets.
Generellt för hela Sverige
har älgstammen minskat
kontinuerligt sedan toppåret

1982, då 174400 älgar fälldes.
I
år
räknar
Svenska
Jägareförbundet med att
cirka 80000 älgar kommer
att fällas.
– Även rådjursstammen
minskar i Sverige och på
Mälaröarna. Vad som oroar
är att de drar sig in i tätorterna för att lättare hitta föda,
med ökande trafikfara och
uppätna trädgårdar som
följd, säger Lars Johnson.
OVE WESTERBERG

Kampanjveckor!
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,15('1,1*
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rabatt
Gäller t.o.m. 18 oktober

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

Vi har öppet:
Måndag-fredag: 6.30 – 18.00, Lördag: 9.00 – 14.00
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Bra drag på Mälaröarna

Stenhamralyftet
STENHAMRA | Stenhamraborna hade sin alldeles egen
dag när man ordnade kalas i
byn den 27 september. Runt
1000 personer på dagen och
350 på kvällen fick uppleva
ett Stenhamra långt från
sovstadsstämpeln.
Förenings- och näringslivet hade ockuperat parkeringsplatserna för att visa
vilken bredd som finns på
hemmaplan.
– Vi är jättenöjda med
Stenhamradagen och har
fått en överväldigande respons från besökare och
utställare. Så det blir mer
kalas framöver, säger Inger
Lund.

Talangjakten var en av Stenhamradagens höjdpunkter.

MÄLARÖARNA I Det har
varit en bra säsong för
öarnas cirka 25 biodlare.

Talangjaktsvinnare blev
diablograbbarna Aron Lavatt
och David Sundberg samt
sångerskan Madeleine
Sjöstrand.

En härlig försommar följt av
sol och regn i rätta proportioner har gett en honungsskörd på i snitt 40-50 kilo
honung i varje bisamhälle.
Binas favorit, de nektarfyllda rapsfälten, har dock företrädesvis funnits på Munsö
och Adelsö. Därefter har de
mest besökta blomstren
under försommaren varit
maskros och vitklöver.
Totalt finns cirka 400
bisamhällen på Mälaröarna,
vilket är samma antal samhällen som funnits under ett
stort antal år. Däremot har
antalet biodlare minskat
rejält, under de senaste 15
åren har Mälaröarna Biodlarförening gått från 50 till

dagens 25 medlemmar. Så
föreningen, som fyller 90 år
i år, är i stort behov av nya
medlemmar. Om trenden
fortsätter lär även antalet
bisamhällen minska.
För de mälaröbor som vill
ge sig in i biodlarbranschen
på hobbynivå, har föreningen utarbetat ett faddersystem där nybörjarna får uppbackning av föreningens
rutinerade medlemmar.
Nationalekonomiskt har
bina dock sin största betydelse för växtrikets befruktning. Man uppskattar den
årliga intäkten från honung
och vax till cirka 50 miljoner
kronor i Sverige. Binas
insats som naturens bästa
pollinatörer beräknas till
mer än 500 miljoner kronor
årligen.
OVE WESTERBERG

Blomstrande Närlundaskola

Festen fortsatte på söndagen med StenhamraLoppet, där 200 springglada barn upp till 12 år sprang till föräldrarnas jubel.

Vuxenutbildning
– för dig som vill vidare
Sök till Komvux!
Ekerö Komvux erbjuder dig kurser på grundläggande nivå i engelska,
matematik, svenska och svenska som andra språk dessutom engelska A
och matematik A på gymnasial nivå. Engelska och matematik på grundläggande- och gymnasial nivå erbjuds även tisdagkvällar. Flexibel kursstart.
Undervisningen bedrivs i Lärcentrum, biblioteket Ekerö Centrum.
Genom samarbete med Solna och Stockholm kan Ekerö Komvux erbjuda
dig ett brett utbud av kurser på gymnasial nivå.
Exempel på KOSTNADSFRIA kurser:
- Allmänna ämnen – ekonomi, datakurser, kemi, språk, turism, hotell,
matematik
- Yrkesutbildningar – barnskötare, kock, konditor, elektriker, mäklarassistent, undersköterska, VVS-montör, ekonomiassistent, löneadminstratör
• Komvux erbjuder flera kursstarter per år
• Distanskurser söker du via Ekerö komvux, påbörjas varje vecka
• Du kan välja att studera i andra kommuner än Sthlm o Solna
• Alla kurser är avgiftsfria och studiemedelsberättigande

Välkommen att ringa Ekerö Komvux för studievägledning och info.
560 392 69.

dergrupperna planterat även
dem överallt i skolgårdens
rabatter, säger rektor Ylva
Granelli Larsson.

KARRIÄRVÄGLEDNING
– står du inför ett vägskäl?
Demobilar
Getz 1,4 svart man –08 500 mil
I30 1,6 vit man –08 1000 mil

99.900
142.900

I30 1,6 blåmet CRDI -08 man 1200 mil

159.900

I30 1,6 vit automat –08 1.000mil

152.900

Tucson 2,0 GLS –07 gråmet 600 mil

179.900

Tucson CRDI –07 svart 10 mil

219900

Santa Fe 2,2 Comf. –07 silver 1500mil

269.900

Atos Prime Automat –06 svart 1000mil

Träffa en studie- och yrkesvägledare!
Tisdagar 17.00- 19.00. I Infoteket (biblioteket
i Ekerö centrum.)Självservice övriga tider när
biblioteket är öppet.
Ekerö erbjuder alla boende i kommunen möjlighet att få hjälp med frågor kring arbete och
utbildning.

79.900

Matrix CRDI man –07 silver 10 mil

149.900

Grandeur 3,3 –07 silver 30 mil

265.900

Begagnade Hyundai
Atos –00 silver 2885 mil som ny

39.900

Atos –01 gul 7500mil

34.900

Atos WC –02 gul 4700 mil

44.900

Atos Prime –05 svart 5900 mil

54.900

Accent –03 8500mil silver

59.900

Trajet –05 2,7 Excl blåmet 4100 mil

129.900

Trajet –03 2,7 Excl silver 6600 mil

114.900

Santa Fe –06A 2,7 Excl silver 2.200 mil 159.900
l
l

l

l
l
l

Mer information om kursstarter och utbud hittar du på respektive hemsida.
www.ekero.se/vux www.solna.se/vux www.stockholm.se/vux eller
www.csn.se

NÄRLUNDA I För andra året
i rad kan Närlundaskolans
elever och lärare se fram
emot en färgsprakande skolgård till våren. Återigen
drog Närlundaskolan
Blomsterfrämjandets vinstlott med hundratals tulpaner, narcisser, krokus och
pärlhyacinter i vinstpotten.
– Dessutom har vi fått
800 blomsterlökar från
Alverbäck och Gustavshill
och nu har skolbarnen i fad-

l
l
l

Det kan t.ex. gälla:
ditt eget eller ditt barns val av skola/gymnasium/vuxenutbildning
barns och ungdomars rätt till stöd i undervisningen
intressetest inför yrkesval
yrkesväxling
dina möjligheter till yrkesutbildningar
distansutbildning och eller högskolestudier
studieekonomi
jobbsökning via arbetsförmedlingens
hemsida
Välkommen!

Santa Fe –04 2,7 Excl silver 7000 mil

129.900

Tucson –05 aut silver 2700 mil

139.900

Tucson –05 man blåmet 5200 mil

129.900

Matrix –05 blåmet 5300mil krok mm

79.900

Begagnade övriga märken
Mits Colt 1,3 –05 silver 5 d nedsatt

69.900

Mits Space Star –04 Aut rödmet
Opel Vectra Kombi 2,0 T –05 rödmet

69.900
129.900

Kia Carens 2,0 Aut svart 2000 mil

79.900

Volvo V40 –02 Aut gråmet 5500mil

84.900

BMW 325 –05 silver aut rikl utr 5000mil 229.900

A-LINE

Ranhammarsvägen 7 • Tel: 08-564 606 70
Öppet: vard 07-18, lörd 11-15
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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 förordade 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 miljarder kr) beräkna samhällsnyttan i förhållande till kulturvärden och
anlägga ett miljöperspektiv på exploateringar. Vägverkets egen utredning av de olika vägdragningarna visar tydligt att kultur- och miljövärden 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 konstruera 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!

Pumpen med
Starkt erbjudande
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Luftvärmepumpen för svenska krav.

Stig Marklund
IVT Greenline HT Plus är den hetaste
Ordförande i Miljöpartiet de Gröna på Mälaröarna
värmepumpen. Du får maximal besparing,
mängder av varmvatten och varmare
Patenterad
scrollkompressor
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grader
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fem gånger
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Jag svarade
men
att jag
åka med till Jungfrusund
NuBrommaplan,
med
och sedan tillbaka, eftersom för
det ditt
var kallt
hus. ute och jag frös. Han sa att
jag måstemöjlighet
vänta till dess att han kom tillbaka från Jungfrusund. Jag
erbjöd mig
betala särskilt för att få följa med dit och tillbaka, men
tillattstatligt
det gick inte. Jag frågade då vad han hette, eftersom jag tyckte att det
bidrag
var fel. Först
ville han inte svara, men sen skrek han ett namn.
Eftersom jag frös gick jag hem igen, varefterwww.ivt.se
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 tillbaka efter 7 minuter? Jag och flera grannar har kunnat göra detta tidigare 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.

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
med
för ditt hus.

Alltid installerad
och klar i ditt hus!
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Alla typer av värmepumpar

Alla typer av värmepumpar

som

Försäljning – Installation – Service

Försäljning – Installation – Service

via
med
t inte
ntre-

jänst

Nu
möjlighet
till statligt
bidrag

www.ivt.se

Svar:
Köp värmepump
och få en
Det finns ingen anledning för föraren att neka dig att åka via
www.inneklimat.se
Jungfrusund. Avgången mot Jungfrusund är en helt vanlig tur med
exklusiv
Espressomaskin
direkt vändning
mot Brommaplan så det finns ingen anledning att inte

Halvera www.inneklimat.se
din
värmekostnad
och
Tel: 560
248 00 ● Skå industriby
minska växthuseffekten.

o0mbord resande. Vi har skickat meddelande till ansvarig hos entreTel:ta560
248 00 Skå industriby

●
Erbjudandet på Siemensprenören
espressobryggare
gällermed
för privatpersoner
somTK65001
får tala
föraren.vid
köp av IVT PremiumLine, IVT Optima samt IVT Greenline upp till 17 kW vid order
tecknad 1/9-30/11 2008. Leverans av espressobryggare senast 90 dagar efter
installation och erlagd betalning. För medverkande återförsäljare se vår hemsida,
lokala avvikelser kan förekomma. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller
bytas mot ekonomisk kompensation. Siemens garantivillkor gäller.

SL Kundtjänst
www.ivt.se

BÖRJA SPARA REDAN NU – VI STÅR BEREDDA!

www.inneklimat.se

www.inneklimat.se

Tel: 560 248 00

Tel: 560 248 00

l

Skå industriby

l

Skå industriby

däckhotell – dropin
Auktoriserad återförsäljare

dags för vinterdäck!!

Titta in i vår nyutvecklade webshop och beställ eller slå oss en signal

www.guson.se/ekero

MicheLin X-ice
Friktion

GisLaved
nordfrost 5 dubb

175/65-14Q
185/65-14Q
195/65-15Q
215/55-17Q
225/45-17Q
235/45-17Q

195/65-15Q
205/55-16Q
205/60-16Q
215/55-16Q
225/45-17Q
235/65-17Q

.................. 595:.................. 638:.................. 695:................ 1449:................ 1509:................ 1591:-

.................. 833:.................1095:................ 1117:................ 1117:................ 1239:.................1332:-

Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

08-560 32610

www.guson.se/ekero
Bryggavägen 106. Mån-tors 8-18, fre 8-17

Månadens

sPeciaL
Triangle
snow
Friktion
195/65-15Q

425:-

Lättmetallfälg
till vinterhjulen
fr

595:nya partier
med märkesdäck
varje vecka
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Ideligen hamnar jag i försvarsposition för mitt
val att bo på Ekerö.
– Bor du kvar där ännu? Att du orkar hålla

En tisdagkväll
som löser dina
energiproblem!

på och harva den långa vägen hem år efter år,
förfasar sig innerstadsvänner. Jag har
Stockholms läns vackraste hemväg, säger jag
och menar det.

I

I drygt fyrtio år har jag åkt denna väg fram och åter utan att
tröttna på utsikten från bussfönstret. Hur skulle man
kunna tröttna, den växlar ju ständigt med årstiderna. Min
dotter och ett par vänner bedrev under en tid en intensiv
kampanj för att få mig att flytta till stan.
– Man kan ju inte umgås med dig då du alltid ska hem så tidigt, sa kompisen Kalle irriterat.
Det är sant att jag bryter upp tidigt. Ju äldre jag blir dess tidigare
vill jag hem. 22.40-bussen från Brommaplan är lagom för mig.
Jag brukar genmäla att jag inte begriper varför kompisarna inte
kan umgås med mig före tie.

Energiseminariet ”efter elvärmen”
tisdag 21 oktober kl 19.00–20.30
Biblioteket, Ekerö Centrum
direkt-Detta seminarium vänder sig främst till dig som har direkt
alterna-verkande el som värmekälla och funderar över alterna
tiven. Du kanske vill hitta en bekväm uppvärmning med
lägre kostnader och liten klimatpåverkan. Välkommen på
ett inspirerande föredrag och frågestund med kommunens
energi- och klimatrådgivare. Fri entré.

Ännu ett
argument
för Ekerö

Till Dig som hjälper en
äldre närstående
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Opartisk och kostnadsfri
rådgivning. Ring alla
vardagar kl 9.00–17.00

D

et är ingen ordning på pensionärer längre, ränner ute om nätterna som 50-åringar. Fast i och
för sig förstår jag. Det är inte kul
att exempelvis ha sällskap på jazzklubben
Fasching med någon som börjar tala om att
åka hem precis när musiken kommit i gång.
Det är lättare att stanna tills den slutar om
man bor på Hornsgatan.
Å andra sidan behöver man inte åka till
Fasching. Här finns Always och Ekerö Royal
Swing, som jag lyssnat på sedan de hette
Ekerö Svängsexa. Det var innan kungafamiljen flyttade till kommunen.
Jag försöker argumentera för mitt val av boplats med lokalpatriotiskt skryt.
Det är förstås inte värt att komma dragande med Ekerös plötsliga utbud av högklassiga matställen för folk som har tillgång till
innerstans alla krogar, men för andra förortsbor har jag energiskt
skrutit med Jungfrusunds Marina, Asknäs, Nykrog och de läckra
luncherna på Ekebyhof. Även Adelsö krog fick klart godkänt under ett besök i somras.
En hässelbybo lät sig provoceras och muttrade syrligt att ja,ja
på Ekerö finns väl ekonomiskt underlag för att krogsatsningar
ska bära sig…

E

n väninna i Fruängen kontrade med Långbro värdshus
och någon exklusiv butik med handgjord choklad, men
när jag började breda ut mig om kommunens kulturella
utbud hade hon inte mycket att komma med.
Ta till exempel den oslagbara kombinationen av motion och
kultur som den årliga konstringen ger. Stegräknaren glömde jag
ta med mig senast, men vi kom säkert upp i de rekommenderade
10 000 stegen med start från Oxbergsvägen via Träkvistavallen
till Torpet och sedan förbi stallet och hästarna till samlingsutställningen på Ekebyhov.
Då hade jag fått nog och ville hem, men min energiska väninna propsade på att ännu se en utställning i Lundhagen. När vi
tjafsande om detta traskade längs Björkuddsvägen saktade en bil
in, föraren vevade ned rutan och frågade om vi ville ha skjuts,
han och hustrun skulle se utställningen i Lundhagen.
Ännu ett argument för Ekerö.
Hur ofta inträffar sådant på Hornsgatan?

Kerstin Kåll
Ekerö

• 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.

Kulturens övärld
27/9-15/10
Fotografier av
Curt Götlin
(1900-1993)
Galleri Utkiken,
Kulturhuset i
Ekerö C.
Arr: Kommittén
fotograf Curt Götlin
i samarbete med
Ekerö
kulturnämnd
6/10, 13/10 och 20/10 Serietecknarverkstad
Medtag papper och penna. Från 9 år.
Tid: 18.00-19.30. Biblioteket i Ekerö C
Samarr. Med Studieförbundet Vuxenskolan, Ekerö
8/10 Uppdrag klimat med rätt att leva
Kulturhuset, Ekerö C.
Gästspel från Stockholms stadsteater – en roande
pjäs om ett oroande ämne. Efter föreställningen
finns klimatrådgivare Karin Fant på plats.
Fri entré. Biljetter kan hämtas i kommunhuset efter
den 22 sept. mån-fre 8.00-16.30. Eventuellt kvarvarande biljetter delas ut vid entrén. Tid: 19:00
Arr: Klara soppteater/Stockholms stadsteater,
Energirådgivningen, Ekerö kommun
11-12/10 och 18-19/10
Äppelfröjd på Äppelfabriken, Färingsö
Tid: 12.00-16.00. www.appelfabriken.se
12/10
Lovövandring
Grova skor och matsäck rekommenderas.
Samling: 9.00 Parkeringen mitt emot vägen till
Hogsta vid Drottningholm.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Mälaröarna
Tfn: 560 312 85. www.frilufts.se/malaroarna

Nordea Bank AB (publ)

12/10
Askanäskonsert i Ekerö kyrka

Ett urval evenemang i Ekerö kommun,
för mera information se evenemangskalendern på
www.ekero.se/evenemangskalendern

Tid: 19.00. Biljetter: 160 kr. 08-560 213 20 samt
biblioteket i Ekerö centrum.

Tid: 19.00. Biblioteket i Ekerö C Samarr.
Energirådgivningen Ekerö kommun

12/10
Ekerö Bio, Erskinesalen, Ekerö
Berättelsen om Narnia – Prins Caspian, 15.00
Sex And The city, 19.00. Tfn: 560 230 92
www.ekero-bio.se

22/10
Skolbibliotekens Internationella Dag
Happenings och olika aktiviteter på Ekerös alla
skolbibliotek.
25/10
Jourhavande Släktforskare
11.00-14.00
Biblioteket i Ekerö C Samarr. Vuxenskolan
Mälaröarna

15/10 och varannan onsdag t o m 10/12
Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart.
Tid: 17.00-19.00
Biblioteket i Ekerö C Samarr. Juristjouren
15/10 Stenhamra för länge sedan
Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra.
Tid: 18.00
18/10
Barnlördag
Magiska sagostunder, pyssel, rim och ramsor och
hemlig gäst, hela biblioteket sjuder av barnaktiviteter! Tid: 13.00-15.00. Biblioteket i Ekerö C
18/10
Filmmusik Mälarökyrkan, Ekerö Centrum
Mälaröarnas musiksällskap (Mämus) spelar tillsammans med Mälaröarnas kammarorkester och
Hjärtslaget filmmusik i Mälarökyrkan. Tid: 15.00
Biljetter: finns att köpa i entrén och kostar 60 kr för
vuxna och 40 kr för barn upp till 15 år.
19/10
Ekerö Bio, Erskinesalen, Ekerö
Lilla Spöket Laban, SPÖKDAGS 15.00
Flyga Drake 19.00
Tfn: 560 230 92. www.ekero-bio.se
21/10
Efter Elvärmen
Energi- och klimatrådgivningen ger råd och tips till
dig som har direktverkande el.

28/10
Vad händer sen! – i musiken bor en berättelse
Stockholms Barockorkester presenterar en konsert
för barn.
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C. Tid: 10.00 och
13.00. Rek ålder 5 år. Biljetter: höstlovspris 20 kr
från 13/10 på Biblioteket i Ekerö C eller biljettreservation@ekero.se Arr: Ekerö kulturnämnd.
Torsdagsmix
För föräldrar och små barn. Kom och träffas, läs
böcker, fika och pyssla.
Torsdagar 14.00-16.00
Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra.
Söndagar
Knattebio
13.00, 14.00, 15.00
Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra.
"DEn ADELSKRAnKE" EKEBYhOVS SLOTT, EKERÖ
Teaterpatrasket uppför ”Den adelskranke”
– ett sånglustspel i två akter
Premiär fredag 10 oktober • Söndag 12 oktober •
Fredag 17 oktober • Lördag 18 oktober • Söndag
19 oktober • Fredag 24 oktober • Lördag 25 oktober • Söndag 26 oktober • Fredag 31 oktober •
Lördag 1 november • Söndag 2 november
Alla föreställningar börjar kl. 19.00.
Biljetter: 120:- 08-560 303 91

Nordea utökar servicen i Bromma
med ett nytt kontor och utökade öppettider!
Vi har glädjen att meddela att Nordea
utökar servicen i Bromma med ett nytt
kontor på Brommaplan 403 (f d Svensk
Kassaservice/Posten). På det nya kontoret
kommer vi att kunna erbjuda dig all service
för privatpersoner, inklusive kontanthantering och utländska sedlar. Vi förbättrar
också öppettiderna och erbjuder nu även
kvällsöppet: måndag kl 10-18 samt
tisdag–fredag kl 10-16.
I och med detta flyttar även all kontanthantering från det befintliga kontoret på

Brommaplan 418 till det nya kontoret på
Brommaplan 403. Brommaplan 418 blir
rådgivningskontor där du som kund kan
ansöka om lån, beställa kort, Internet eller
få rådgivning om t ex sparande och försäkringar. Kontorets kundtjänst är öppen måndag
10-18 samt tisdag–fredag kl 10-16.
För kontantuttag kan vi också rekommendera
våra ombud. Hos ICA och Coop Med Mera
kan du ta ut upp till 2 000 kr med Nordeas
Bankkort (gäller i mån av butikens tillgång
på kontanter).
Varmt välkommen till våra kontor i Bromma
Mats Engelgren
Kontorschef

Gör det möjligt
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Nye chefen bor inte här
Lars Hortlund som de senaste
åtta åren arbetat som kommundirektör i Österåker har nu tagit
över posten som kommundirektör efter Lena Malmfors som går i
pension.
Innan han klev in i den kommunala
versamheten hade han tolv års erfarenhet från Föreningssparbanken,
nuvarande Swedbank.

Namn: Lars Hortlund
Yrke: Kommundirektör i Ekerö kommun
Ålder: 49 år
Familj: Sambo

Utbildning: Civilekonom
Bor: På Kungsholmen, sommarställe i Roslagen
Intressen: Jag försöker hålla igång genom att träna
och läsa

7jMLPNNFOUJMMPTT
6MWTVOEBWjHFO WJE,BLFMEBY UFM XXXBVUPFYQFSUFOTFCSPNNB
eQQFUNlOEBH¬UPSTEBH¬ GSFEBH¬ MzSEBH¬

Har du funderat på att flytta till
Ekerö?
– Nej, jag funderar inte på att flytta
hit. Det är väldigt fint och vackert här,
men jag tycker inte att det är nödvändigt att bo i den kommun som man
jobbar i. Som kommundirektör
behövs ändå ett stort deltagande i allt
som händer i kommunen. Tanken har
slagit mig att kanske byta mitt sommarställe i Roslagen
till ett här i Ekerö.

Vad fick dig att ta jobbet?
– Jag blev tillfrågad och kände att
det var dags att röra på mig. Men jag
kände absolut att jag
gärna ville ha ett till
“Det spelar ingen
liknande jobb och då
Hur ser du på meddekändes Ekerö jätte- roll om det är en
spännande. Det finns kommun eller ett larfrihet kontra lojalitet hos de anställda?
många likheter mellan företag. Många
– Jag tror inte alls att
Ekerö och Österåker. frågor berör
det är svårt att kombiDet är två väldigt
nera. Jag tycker att lojaexpansiva kommuner i ekonomi”
litet är väldigt viktigt,
närheten av Stockmen det betyder inte
holm med både de
att man ska vara tyst
glädjeämnen och problem som det innebär. Det är väldigt och inte våga yttra sig. Man måste i en
roligt att jobba i en kommun som kommun som är öppen tycka och
tänka och yttra sig om det man vet.
växer jämfört med en som minskar.
Man ska inte missbruka och tycka att
Vad har du haft för tidigare jobb som man har en extra möjlighet att påverdu tror att du kommer att ha nytta av ka demokratin utöver den som vanliga medborgare har bara för att man
här?
– Att ha varit kommundirektör jobbar i en kommun. Däremot måste
tidigare är till en stor hjälp. Det är demokratin och politiskt fattade
mycket som är likartat mellan de olika beslut respekteras när de väl är fattakommunerna vad det gäller bered- de, det är en god lojalitet.
ningen från de politiska organ som Meddelarfrihet är jätteviktig. Det är
finns. Jag kan själva systemet. Jag en av grunderna för vårt transparenta
tycker också att jag har stor nytta av offentliga system. Jag ser det heller
min bakgrund som ekonom. Det spe- inte som ett problem.
lar ingen roll om det är en kommun
eller ett företag. Många frågor berör Vad har du för framtidsvisioner för
Ekerö kommun?
ekonomi.
– Ekerö kommun är en bra komKan du ge exempel på något som du mun med väldigt goda förutsättninggjort tidigare som du känner dig extra ar att utvecklas ännu mer. Det är en
kommun med fantastiska naturmilnöjd med?
– Under mina år i Österåker var jag jöer med kulturella inslag. Jag tror att
med och moderniserade i form av det är en boendemiljö som i framtiverksamhetsstöd och IT-utveckling. den kommer bli ännu mer en arbetsDet blev en lite modernare organisa- miljö. Samhället utvecklas och det
tion. Jag var med och vände ekono- kommer nog bli lättare att jobba hemmin från förskräckligt dålig ekonomi i ifrån.
början av 2000-talet. Jag tror även att
jag skapade ett ganska trevligt klimat i Du får gärna berätta något valfritt?
– Jag skulle vilja att när man som
tjänstemannaledet.
ekeröbo åker förbi kommunhuset
Vad sa de på Österåkers kommun när eller någon annan kommunanläggning ska man känna att där bedrivs en
du slutade?
– De som jobbade med mig tror jag bra och professionellt skött verksamförstår att efter åtta år så är det liksom het.
lagom. Jag tror att man som chef i allANGELICA HEIJDENBERG
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mänhet inte ska stanna för länge i
samma position. Det behöver
komma in nya tankar och nya idéer.
De önskade mig lycka till.
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Få antireflexbehandling på köpet

Din syn - Ekerö Optik
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Focus Dailies

Vi har den bästa lösningen
för just ditt hus.
Ring för vårt
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Välkomna till vår butik! Hemvärnsvägen 1 i Stenhamra centrum
ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök.
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VÄXTERNAS NAMN

TRÄDGÅRDSMÄSTARENS LATIN
• Latin
• Linné
• Växtnamn
• Etymologi
Distanskurser
www.tradgardsakademin.com
Rönnebodavägen 128 • 262 93 Ängelholm
Tel 0431 - 123 55
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FÖRETAGS
REKLAM

Vi har platsen för dig
och ditt företag
35 rörliga reklampelare
i Stockholm med omnejd
Vid förfrågan
ring 560 333 90
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OM DU ÄR MELLAN 13 OCH 23
och bor i Ekerö kommun

OCH HAR EN IDÉ DU VILL
FÖRVERKLIGA
NDQVNHHQIRWRXWVWlOOQLQJHOOHUHQʔOP
en musikfestival eller en modevisning
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Teaterpatrasket är tillbaka
EKEBYHOVS SLOTT I Mälaröarnas eget Teaterpatrask är efter ett års
vila tillbaka på scenen
med den alldeles egna
musikalen ”Den Adelskranke”.
Teatergruppen Teaterpatrasket, som bjudit på idel nya
komedier sedan 1999, tog
sitt första friår förra året.
– Idélösa, fantasilösa, lustlösa, kort sagt präglade av
leda beslöt vi att vila på lagrarna efter alla år. Många från
vår fantastiska publik har
frågat ”när blir det något
nytt” och menat att ”det här
är ju tradition”. Uppmuntran
har stärkt oss och nu är vi
alltså tillbaka med ”Den
Adelskranke”, som är en
nyskriven komisk musikalitet i två akter. Nu hoppas vi
bara att publiken hittar tillbaka till föreställningarna i
Ekebyhovs slott, säger regissören Lena Stolpe.
Teaterpatrasket som fått
stämpeln att vara smått
Molièriska, trots att de satt
upp en hel del annat, hade
också Molières ”Borgare och
adelsmän” på gång. Men då
den inte passade ensemblens
sammansättning skrinlades
årets Molièreplan.
– Det blev att skriva efter
eget huvud i sagda dramatikers anda, och så tillkom
”Den Adelskranke”. Som

Markisinnan (Carin Lööf), Monsiur Bouchon (Carl-Magnus Ewert) och syster Rosetta (Anita Lundin).
handlar om en man som är så
löjligt imponerad av titlar att
till vilket pris som helst vill
skaffa sig en egen adelstitel,
säger Lena Stolpe.
Sedan
Teaterpatrasket
klev upp i rampljuset första
gången den 3 januari 2000
har de bjudit på idel hyllade
föreställningar. Karriären har
gått genom ”Bättre och bättre…”, Dumas ”De tre musketörerna”, Molières ”Den
inbillade sjuke” och ”Tar tuffe”, ”Pensionat Lust gården” och Gogols ”Rev-

isorn”.
Även en enig kulturnämnd imponerades så
mycket att de gav 2006 års
kulturstipendium
till
Teaterpatrasket, med bland
annat
motiveringen:
”Regissören och manusförfattaren Lena Stolpe håller
gruppen i ett kärleksfullt
”järngrepp” och lyckas gång
efter annan med konstverket
att trollbinda oss publiktrogna till en spirituell helafton.”
”Den Adelskranke” har
premiär den 10 oktober i

Ekebyhovs slott. Sedan blir
det föreställningar varje fredag, lördag, söndag fram till
och med den 2 november.
OVE WESTERBERG

”Nu hoppas vi
bara att publiken
hittar tillbaka till
föreställningarna i
Ekebyhovs slott”

ÄNTLIGEN!

EN BYGDEBOK OM EKERÖ KOMMUN

KONTAKTA UNGDOMSCOACHEN
som heter Ann och som är till för att hjälpa
just dig att förverkliga dina drömmar

SÅ KAN DU FÅ HJÄLP
OCH PENGAR
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Ekerö kommun har inrättat ett pris/stipendium
som kan utdelas till barn, vuxna, ungdomar,
skolklasser, vuxna, företag och ideella organisationer. Stipendiet kan även utdelas till kommunalt anställda för extraordinära insatser.

så mycket som upp till 10 000 kr

FÖR ATT GENOMFÖRA DIN IDÉ
d v s vänta inte en sekund längre ...

... RING ANN!
073-660 44 46

... ELLER MAILA
ann.birging@ekero.se

Stipendium i kampen
mot våld och
främlingsfientlighet

Exempel
E
xempel på tidigare
tidigare utgåv
utgåvor
or från
från B
Bygdeboken
ygdeboken Förlag.
För
F
örlag.
ör
lag.

Du som är bygdeintresserad,
hjälp oss skriva nästa Bygdebok
Till
T
ill det omfattande arbetet att skriv
skrivaa denna unika bbygygdebok, med allt spännande innehåll, söker vi minst 15
personer för anställning inom kommunen.
Du
D
u får all utbildning av oss och blir vår
vårtt ansikte utåt.
Du
D
u lägger själv upp din arbetstid och ditt schema efter
principen ”frihet under ansv
ansvar”
ar” oavsett om det är heltid
eller deltid.
Du
D
u får gärna vara
vara en ”servicemänniska
”servicemänniska som söker nya
utmaningar”,
utmaningar
”, ”pigg pensionär med lite tid öv
över”
er” eller
”bygdeintresserad
”b
ygdeintresserad som vill skriva
skriva en bygdebok”.
bygdebok”.
Är detta drömjobbet för dig?
Kontakta
K
ontakta oss på B
Bygdeboken
ygdeboken Förlag eller skicka in din
ansökan idag.
Det
D
et viktigaste är inte ditt formella CV utan ditt per
per-sonliga engagemang. V
Vii välkomnar äv
även
en äldr
äldree sökande.
Bygdeboken
B
ygdeboken För
Förlag,
lag, T
Tingsvägen
ingsvägen 19, 191 61 Sollentuna
Telefon:
T
elefon: 08-333 444, E-post: info@b
info@bygdeboken.se,
ygdeboken.se, Hemsida:
Hemsida: www.b
www
www.bygdeboken.se
.bygdeboken.se
.b
ygdeboken.se

Pris delas ut som uppmuntran för en genomförd insats/arbete mot våld, vandalisering och
främlingsfientlighet.
Stipendium delas ut för något som stipendiaten/erna avser genomföra i kampen mot våld,
vandalisering och främlingsfientlighet.
Priset/stipendiet uppgår till 10 000 kronor och
kan delas mellan olika mottagare.
Information om regler för priset/stipendiet finns
på www.ekero.se
Ansökan om priset/stipendiet eller förslag till
stipendiater ska skickas/lämnas till:
Barn- och ungdomsnämnden, Box 205,
178 23 Ekerö senast den 31 oktober 2008.

Upplysningar om stipendiet kan lämnas av
Anders Anagrius 560 391 92 och
Britt-Marie Hammar 560 391 54.

MÄLARÖARNAS NYHETER • 6 OKTOBER 2008

| nyheter

21

Loppis, auktion och folkfest
EKERÖ CENTRUM | Hjälporganisationen ERBAQ
fick 19351 kronor när
biståndsloppis tog över
centrum den 6 september.
ERBAQ fanns givetvis på
plats och berättade om
hjälpprogrammet Children
for Children, och vart de
insamlade pengarna skulle
skickas.
Children
for
Children är ett kunskapsoch vänprojekt mellan
Svenska Högstadieskolor
och Primary School i
Tanzania. Just nu arbetar de
med 2 skolor, Birkaskolan på

Ekerö och Kigogofreshskolan utanför Dar es Salaam
i Tanzania.
Utöver loppissäljarnas
bidrag skänkte alla Centrumbutiker gåvor som auktionerades ut under dagen. Även
Rotary skänkte 5.000 kronor.
ICA-butiken i Centrum
var värd för evenemanget
och Nassim Al Fakir var
dagens konferencier.
Så förutom en gigantisk
loppmarknad blev det en hel
del underhållning. Bland
annat bjöd ”ICA-bandet” på
svängig pop. Och nya stjärnskottet Sara Em på låten

”Always mine” från debutskivan hon släppt några
dagar tidigare.
– Jättekul, nu kan vi börja
bygga en vattencistern som
står på pelare för att skydda
de dyrbara dropparna, hälsar
Ewa Von Wovern från
ERBAQ.

Trots regn var det många
öbor som kom för att fynda.

Ekerö Vårdcentral
informerar
Årets influensavaccination
13 oktober – 21 november
Du som är född 1943 eller tidigare
samt du som har hjärtsvikt, KOL eller svår
astma kan vaccinera dig kostnadsfritt mot
influensa och pneumokockinfektion.
Du måste vara bosatt i Stockholms län.
Ekerö vårdcentral har öppen mottagning
för vaccination tisdagar kl 14-16.
Tag med legitimation och vaccinationskort
– om du har sådant.

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00.
www.ekerovardcentral.se
Även den nittonde KonstRingen blev en lyckad konstrunda med gott om besökare i de
flesta 32 gallerierna. En allt populärare besöksoas är keramikern Eva Bergvalls lilla torpgalleri
på Berga gård, här visar Eva sina vinkoppar för Gull Olli från grannbyn Söderberga.

Ekerö Vårdcentral inbjuder till
ÖPPET HUS lördag 18 oktober kl 11-14
På lördag behöver du inte vara sjuk för att få komma till vårdcentralen.
Våra läkare, sjuksköterskor och övrig personal finns på plats för att svara
på frågor om verksamheten.
Under dagen har du möjlighet att få: Mätning av ditt blodsocker l Mätning av
ditt blodtryck l Kostråd l BMI = Längd, vikt, midjemått l Influensavaccinering
av ålderspensionärer l TBE-vaccinering för vuxna och barn enl gällande taxa
l Visning av våra lokaler, bl a telefonrum och akutrum
Vi bjuder på kaffe! VÄLKOMNA!

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se
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Rädda kulturens ö-värld!
D
Det är rätt spännande att
bo i Ekerö kommun just
nu. Vare sig vi vill det eller
inte kommer vår kommun
att förändras i takt med hela stockholmsregionens utveckling. Hittills
har kommunen med sina många öar
behållits någorlunda intakt och utgjort en grön oas för många stadsbor.

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

• Skicka texten till
fokus@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Fokus”, Box 100
178 22 Ekerö

MEN FRAMTIDEN är snart ikapp oss.
Vi lever under en expansiv byggboom
som håller på att förändra Ekerös hela
profil. Och snart sätts spaden i jorden
för att förverkliga den stora motorleden, kallad Förbifart Stockholm.
Markägare och näringsidkare väntar
med spänning på att leden äntligen
blir av så att infrastrukturen kan växa.
– Flytta ut till Ekerö! Där finns det
skärgårdscharm och vågskvalp. Dessutom är det gott om fina strövområden alldeles runt knuten.
Jag saxar några av mäklarnas försäljningsargument och lägger till kommunens egen marknadsföring:
– Ekerö är en grön oas med en sagolik natur.
Men hur ser verkligheten ut? I spåren efter de senaste årens intensiva
byggande har flera äldre fritidsområden förvandlats till oigenkännlighet.
Den småskaliga bebyggelsen har fått
vika för lyxvillor. Naturtomterna har
ersatts av sterila gräsmattor, asfalt och
betong. Jag menar inte att det är något
fel med att bygga stora villor. Men
främmande byggnadsstilar kan vara
svåra att anpassa till äldre, mer tradi-

tionella bebyggelsemiljöer. Älvnäs, en annan tid. Många av de ursprungliGällstaö och Skärvik har tidigare haft ga fritidshusen finns kvar än i dag och
en blandad bebyggelse som fått bebos av barn och barnbarn. En del
utvecklas på ett harmoniskt vis. Idag bor redan permanent i området trots
trängs villorna inpå varandra med att det ännu inte finns kommunalt
tomter som är skrattretande små. Den vatten och avlopp. Detta ska snart
som lockats ut till Ekerö för att njuta åtgärdas och sedan är det såklart fritt
av den sagolika naturen måste ta sig fram för exploatering av marken. En
allt längre ut på öarna.
hotad idyll!
Det handlar om att ”både ha kakan
och att äta upp den” som det gamla
DET FINNS MÅNGA kulturmiljöer
ordspråket lyder. Många barnfamiljer och bebyggelsemiljöer på Ekerö som
som idag flyttar till
vi måste ta tillvara inEkerö gör det för att
nan
det är för sent.
”Kakan kan inte
här finns en lugn, fin
Världsarven, fornlämbåde behållas
miljö för barnen att
ningarna, slott och
växa upp i. Det är just
herresäten har sina reoch ätas upp”
småskaligheten som
gelverk. De kommer
många fastnar för och den närliggande inte att förändras eller förvanskas.
naturen. Samtidigt saknar man det Men det finns andra kulturmiljöer
som finns i andra kommuner; bredare som vi vant oss vid att ha tillgång till
vägar, köpgallerier och en bättre men som det inte finns något skydd
utbyggd infrastruktur. Med andra för; äldre trädgårdsmästerier, hanord: man vill behålla Ekerö som det är delsträdgårdar, ekbackar, arbetarbomen samtidigt ha välfärdens alla attri- städer, torp, äldre industrianläggbut nära till hands. Det går inte ihop. ningar och ovan nämnda fritidshus.
Kakan kan inte både behållas och ätas Ofta är det miljön omkring dessa anupp.
läggningar som tillsammans bildar
en enhet värd att bevara. En sådan är
området närmast Ekebyhovs slott,
DEN Ö SOM ännu förskonats från alltför kraftig exploatering är Helgö. Här den så kallade Ekebyhovsdalen. Här
byggdes i slutet av 1940-talet fritids- finns det planer på att använda jordhus på stora naturtomter. Från början bruksmarken till allehanda sportvar husen rätt små och likformiga, och fritidsanläggningar. Men slottet
med tiden byggdes de ut, var och en behöver sin omgivning för att man
med sin personliga prägel. På tomter- ska kunna förstå och uppskatta dess
na växte ljung och förgätmigäj, lilje- historiska sammanhang. Kulturmilkonvalj och lingonris. Man levde små- jöer är känsliga för förändring och har
skaligt och enkelt, men det var också man nu en gång börjat en förstörelse-

process så går det inte att backa.
Säkert har du som läser det här fler
exempel på fina kulturmiljöer som
borde bevaras och uppmärksammas.
Och visst skulle vi behöva en instans
som med sin specialistkunskap kan ta
ett helhetsgrepp på Ekerös bebyggda
miljöer, både gamla och nya. En kommunantikvarie kanske är modellen.
Samtidigt är det lite bråttom. Trots
alla fina löften som småskalighet är
det svårt att stå emot de marknadskrafter som härskar.

JAG HAR TVÅ förslag: Låt oss skapa

ett opolitiskt nätverk för dem som vill
vara med och arbeta för Ekerös framtid. Vi skulle kunna kalla det ”Rädda
Kulturens Övärld”. En tankesmedja
helt enkelt som ligger två steg före alla
beslutsfattare. Kommer du med?
Mitt andra förslag är att K-märka
Helgö. Helt enkelt bevara det med
sina fritidshus och gröna natur.
Helgöboplatsen får vi på köpet. Tänk
vilken turistattraktion det kunde bli:
Stockholms enda kvarvarande fritidsområde. Vi låter Strömma Kanalbolaget lägga till vid någon av de
gamla ångbåtsbryggorna, ordnar guidade turer bland kåkar och fornlämningar. En knäpp idé – ja kanske – men
inte bara menad som en lustig poäng.
I botten finns en oro som jag delar
med många.

Lindberg
53245 STOZ6 AD Hagamagasinet Gunilla
(166x45).qxd

www.hagamagasinet.se
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Alverbäcks Blommor
www.hagamagasinet.se
40 år på Ekerö!
Det har nu gått 40 år sedan vi byggde
vårt första växthus här på Brygga.
Vi på Alverbäcks vill med anledning av
detta bjuda alla Mälaröarnas nyheters
läsare på en fantastisk blomsterupplevelse
i höstmörkret.
Gå två personer betala för en på Orkidéutställningen i Åkeshov.
Klipp ut och lämna denna talong vid entrén.

Vi

syns på Haga!

Välkomna!

#

Vi

syns på Haga!

02-03-2006

15:18

Page 1

I Hagamagasinet finns inga förbestämda pinaler, bara 900 m² underbar arkitektur, med mer
än 6 meter i takhöjd och plats för 500 personer. En lokal som är som klippt och skuren för
större mässor, konferenser, produktlanseringar och fester. Ljussättningen exponerar din
produkt på bästa sätt och på festen kan ni dansa inomhus under stjärnorna. Hagamagasinet
ligger vackert beläget i Hagaparken, i direkt anslutning till Radisson SAS Royal Park Hotel.
Veta mer? Ring: 08-624 55 00
HAGAMAGASINET
c /o Radisson SAS Royal Park Hotel
Frösundaviks Allé 15, Solna

www.radissonsas.se

02

I Hagam
än 6 me
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HAGA
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”Nu har det ljusnat och Viking
och andra mälarbåtar glider in”
ÅNGBÅTSTRAFIK | Arne
Lindblad minns en färd
med Viking från Adelsö
till Stockholm någon
gång mellan 1926 och
1931. Själv var han 6-11
år gammal.
Vi är frusna denna ruggiga
decembermorgon strax före
jul. Viking lämnar snabbt
Sjöängen och snart får vi gå
ombord. På fördäck finns
redan ett antal mjölkflaskor
och inne i båten slår värmen
emot oss, det luktar kaffe
från försalongen 1 trappa ner
under fördäck. Vi kommer ju
på förifrån och till vänster
har styrman sin expedition
med framtsedlar (konossement) och allehanda prylar,
värdegods, värdebrev, etc.
Man kan även posta brev –
gul brevlåda finns på utsidan
av expeditionen och frimärken kan köpas av Styrman.
Jag tror att båten utgick
från Veckholm vid Härjarö.
På inre fördäck finns det
redan allt möjligt som
anknyter till julen, granar,
kransar, enar, tallris, ägglådor och mycket annat. Vi går
akterut på babordssidan och
där finns en halvhög dörr
över vilken man kan se ned i
det kombinerade pann- och
maskinrummet. Jätteintres-

sant – Viking har den starkaste ångmaskinen av alla
båtar som anlöper Adelsö. Vi
går in i den aktre salongen,
enkel med soffor av träribbor. Mamma är trött och vill
gå ned i den fina sov- och
vilosalongen med mjuka,
plyschklädda dynor och
schäslonger runt väggarna
och i mitten. Jag vill absolut
ej sova utan vara uppe och
iaktta allt som händer.
Stenby: Mjölkflaskor, passagerare med mera, Hovgården och Lindby likaså,
Björkö samma och sist Kurön. Fyrar blinkar överallt. Nu
blir det färd över Björkfjärden, lanternor syns på
ångbåtar på väg in mot stan
från andra orter, däribland
den väldiga Strängnäs Express. Nästa brygga är
Kaggeholm, där många
mjölkflaskor lastas på. Vid
den här årstiden har skutor
och småbåtar nästan slutat gå
trots att det denna gång är i
stort sett öppet vatten. Last
och passagerare har ökat
efterhand och fylls på ytterligare vid Gällstaö och Jungfrusund. En del farbröder har
tomma så kallade doktorsväskor för inköp av rusdrycker hos Stockholmssystemet, bekvämt och nära
beläget vid Stortorget. Nu

har det ljusnat och Viking
och andra mälarbåtar glider
in mot Riddarfjärden – då
utan Västerbron. Om exempelvis kalvar i burar eller kor
till Enskede slakthus finns
med görs en hastig avlastning vid Söder Mälarstrand
före Munkbron, där ett tiotal
båtar förtöjer. Mjölkcentralens bilar tar hand om alla
50-litersflaskor med jöl och
torgdragarna tar hand om
sådant som ska till torget – ej
så mycket vid denna årstid,
dock julgranar, julpynt från
naturen och växthusodlade
hyacinter, småtulpaner etc.
Larmet från trafiken är
enormt, tåg dragna av stora
ånglok dundrar fram på järnvägsbron som vi går under
och det är ett förfärligt tutande och pinglande från bilar
och spårvagnar.
Första anhalten är alltid
apoteket Korpen på Västerlånggatan (inlämning av recept), sedan Drottninggatan
och 88-öresbasaren där julklappar kan köpas för – i
många fall – 88 öre! Även
EPA på Drottninggatan besöker vi, där finns allt!
ARNE LINDBLAD

(Något redigerat utdrag ur
hans skrift “Adelsö, Min
barndoms vackra ö”, Adelsö
Hembygdslag.)

08-5555 1300 | www.erikolsson.se

BROMMA BECKOMBERGA - GAVELRADHUS I IDYLLISKT OMRÅDE
Mycket funktionellt och bekvämt boende med uteplats och balkong i solläge. 5 rum och kök i
hjärtat av nytt trivsamt bostadsområde. Rymligt kök, stort sällskapsrum och kombinerat
badrum/tvättstuga. Egen p-plats framför huset. Låga driftskostnader. Nära skola, dagis,
kommunikationer och härlig natur. Byggår 2008. Boarea 104+5 kvm. Tomtarea 290 kvm.
PRIS: 4 350 000 KR/BUD ADRESS: AGATVÄGEN 15 VISAS: SÖN 5/10 14.30-15.15 OCH MÅN 6/10 18.00-18.45

SÅLD
VILLATOMT ADELSÖ HALLSTA

EKERÖ NÄRLUNDA

Plan villatomt om ca 2 081 kvm. Soligt
ostört läge i lantlig idyll. I den framtida
trädgården finns flera äppelträd, ett
päronträd samt en rad av vackra björkar
intill tomtgräns. Nära vacker badvik.

Representativ och smakfullt renoverad
villa, totalt ca 330 kvm. 4-5 sovrum.
Spännande plan lösning i husets hjärta
med takhöjd om 4,80 m. Glasat rum med
öppen spis och direktaccess till stor solig
terrass. Stor härlig trädgård. Garage.

PRIS: 795 000 KR/BUD ADRESS: HALLSTAVÄGEN 56
VISAS: RING FÖR VISNING

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

ADRESS: NÄRLUNDAVÄGEN 33

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA
TELEFON 08-807600

UPPTÄCK DITT NYA BEKVÄMA BOENDE I VÄSTRA SANDUDDEN, EKERÖ

ENPLANSVILLOR
RUNT EGEN MÄLARVIK
END
H U A ST T
SK
VARIO
!

VÄSTRA SANDUDDEN, EKERÖ. En välplanerad enplansvilla

för dig på 55+. Inflyttning från årsskiftet 2008/2009. Sjönära brfvilla för dig som vill njuta och inte behöva ta hand om det yttre
löpande underhållet själv. Din tomt/skötselområde sträcker sig
ända ner till vattnet. Välkomnande entré med klinkers. I övrigt
genomgående ekparkett. Spottar i hallen som leder till de öppna
umgängesytorna. Ryggåstak i vardagsrumsdelen som ger ljus
och rymd utöver det vanliga. Stora skjutbara fönsterpartier mot
vattnet. Helkaklat badrum, separat tvättstuga samt klädkammare.
Alla hus får carport med förråd. Priser från 3 650 000 kr och
3 896 kr/mån. www.ncc.se/sandudden55
Kontakt: Pernilla Åhlin 08-585 526 25
Yvonne Lindholm 08-585 526 05

www.ncc.se/boende
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tyck!

Nä, nu går skam på torra land!
Det har kommit till min
kännedom att de styrande i den här kommunen
vill riva fritidsgården i
Stenhamra! Varför då kan
man undra, jo där ska de
bygga det efterlängtade
särskilda boendet för
äldre. Idiotiskt, enligt
min mening. Sämre tomt
för det ändamålet får
man leta efter.
Jag har redan fått många
reaktioner från upprörda
stenhamrabor. Stenhamravägen med mycket trafik
på ena sidan och en förskola
bredvid. Låg och mellansta-

• Välkommen att skriva
en lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare
desto större chans att
komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn,
adress och telefonnummer.
• Skicka din text till
insandare@malaroarnasnyheter.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 tackannonser hänvisar vi till vår
privata annonsmarknad.

dieskola med deras fotbollsplan och nybyggda skateboardramp alldeles i närheten.
Tomten är alldeles för liten
för att kunna anlägga trevliga promenadvägar för de
äldre. Inte heller går det att
anlägga trevliga uteplatser
för att de äldre ska kunna
sitta och äta/fika utomhus.
Äldre människor vill ha
lugn och ro och inte en
massa barn som stojar runt
omkring. Det innebär att de
äldre blir hänvisade till att
vistas inomhus. Det går inte
heller att bygga till fler platser om man skulle vilja i
framtiden.

Har någon av de styrande
tänkt på alla transporter till
och från det särskilda boendet? De kommer att gå förbi
både skolan och förskolan!
Är det vettigt? Ska vi inte ha
trafiksäkra vägar för våra
barn?
Nu till fritidsgården. Var
ska våra ungdomar ta vägen
på sin fritid när man nu
river fritidsgården? Något
nybygge lär det inte bli.
Lediga lokaler finns inte i
Stenhamra vad jag vet. Det
blir väl någon av skolorna
som får släppa till lokaler,
men jag tror inte att våra
ungdomar vill tillbringa sin

fritid i skolan. De är ju där
hela dagarna. Nej, lägg
hellre pengarna på att
utvidga och förbättra verksamheten i den fritidsgård
som redan finns.
Varför byggs inte det särskilda boendet på den tomtmark som det hela tiden har
talats om? Den är idealisk
för särskilt boende för äldre.
Det är närmare till Stockbygården, vårdcentralen och
Konsum. Anhöriga kan lättare slinka in och hälsa på
när de ändå gör ärenden i
närheten.
Nisseby snickeri AB kan
inte vara så hälsovådligt att

man inte kan bygga ett särskilt boende för äldre i närheten. Det ligger ju redan en
förskola alldeles intill snickeriet. Det är väl i så fall lika
hälsovådligt för de barn som
vistas där hela dagarna.
Pensionärer, ungdomar
och alla andra, nu är det dags
att ni säger ifrån, om ni
tycker som jag. Protestera så
mycket ni orkar, innan detta
idiotiska beslut genomdrivs!

– Gun Häll (s)
Upprörd Stenhamrabo

Låt trafiken ta kortast möjliga väg
MAN TAR SIG FÖR PANNAN när man ser förslaget om ett färjeläge vid Färjestaden på Färingsö.
Det är en helt orimlig idé att använda väg 812 för
omfattande trafik till och från en bilfärja. Det rör
sig om en smal, lantlig byväg, 4 km lång, utan
vägren, där två bilar knappt kan mötas. Vintertid
måste man kryp-köra vid möte.
Busslinje saknas. Dagligen går och cyklar skolbarn och vuxna dessa 4 km, eftersom det är den
enda vägen till Färjestaden och övriga tomtområden i närheten.
Den sista delen av vägen är en smal, enskild väg.
Där ligger tomter och hus på bägge sidor tätt intill
vägen, varför denna är omöjlig att bredda. Det är

Auktoriserad

obegripligt att man ens tänkt tanken att planera för
tät biltrafik mellan dessa tomter. När blev det
policy att man medvetet lägger en väg med mycket
biltrafik inne i ett befintligt tomtområde?
Tanken med färjan är ju att den ska dra till sig så
mycket trafik som möjligt, för att avlasta på andra
ställen. Hur kan man då planera detta i områden
där man inte ens avsett att exploatera enligt översiktsplanen?
Istället bör färjeläget läggas längre ner på södra
Färingsö. Det är ju där kommunen sedan länge har
planerat för en ökad exploatering. Då får man
också en stor miljö-vinst genom att trafiken färdas
en betydligt kortare sträcka på land till och från

-verkstad - service

färjan. Det verkar mycket dumt att låta bilarna köra
en lång, smal och krokig omväg, med onödigt
buller och avgasutsläpp. Dessutom blir det då
naturligt att färjan ansluter till Hässelby, Vinstaleden och upp till E 18. (Även där miljö-vinst
genom kortare resväg!)
Låt trafiken ta kortast möjliga väg. Miljöhänsyn
måste vara en viktig del i beslutet.
Ekerö kommun kallar sig sedan länge eko-kommun – det förpliktigar!

– Anita Roeckner
Bertil Enefalk

7JMMB&LFSz)FMHz

VÄLLINGBY

Fyrhjulsinställningar
AC - service

! – Begagnade Bilar – !

typsnitt:
AvantGarde Book

Från 32.500:- Till 252.500:-

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

Me too
Vero Moda
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Michelin • Continental
• Nokian

Ekerö Centrum
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Snart kommer även Esprit & Mique...
Välkommen in!

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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HYR GOLVSLIP!

&¦LTDEMO

Serviceverkstad • Reservdelar
Slipa
dina golv själv, hyr
Ackrediterad ”släcka
2:or”

utrustningen av oss! Det
är lättare än du tror att
få fräscha golv. Vi har
alltTeldu
behöver,
oavsett
Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra,
08-560
240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
om du väljer lack, olja
eller hårdvaxolja. Du får
råd och tips av kunnig
personal.
5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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Ekerö kommunfullmäktige

4ORSDAGÖÖKLÖ 

kallas härmed till sammanträde i Herman
Palmsalen, Stenhamra, tisdagen den
21 oktober 2008, kl 18.00.
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Välkomna!

Öppet: Mån – Fre. 06.30-16.00

Inger Linge (m)
Ordförande
,(

Färentunavägen 65 (Färingsö Trä)
08-560 247 80 www.mgrental.se
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trum är säkerställt för överskådlig tid.
Med kännedom om de
mycket omfattande oegennyttiga, och tydligen okända,
arbetsinsatser som nuvarande
och tidigare styrelser i
Intresseföreningen gjort, och
som varit och är en förutsättning för den framgångsrika
verksamhet som bedrivs på
Ekebyhovs slott, vill jag ära
den som äras bör. Tack nuvarande och tidigare styrelser i
Intresseföreningen.
– Lars Sandin

¢¢¢¢

SVAR

ÄRA ÅT ALLA duktiga föreningsmänniskor som byggt
upp Ekebyhovs slott till ett
kulturcentrum. Det framgår
med all önskvärd tydlighet i
vad vi framförde i våra tal på
jubileumsdagen den 14 september då Ekebyhovs slott
firade 25 år som kommunens
kulturcentrum. Att enbart
peka ut en föreningsstyrelse är
förmätet. Därför ville vi rikta
kommunens tacksamhet till
alla föreningsmänniskor som
gjort detta kulturcentrum
möjligt. Lars Sandin borde
snarare känna stolthet över
allas insatser för Ekebyhovs
slott.
”Föreningarna i kommunen med alla dessa engagerade

och kunniga människor har
varit och är den viktigaste
grundpelaren för bygget.
Slottet och dess park har på ett
helt naturligt sätt utvecklats
till att bli den mötespunkt och
den oas den är idag. Den
vårdas tillsammans av föreningarna och Tornvillans
mycket duktiga personal.
Sträck på er! För idag kan vi se
hur vackert ni har rustat
slottsparken för dagens fest.”
Utdrag ur kommunfullmäktiges ordförande Inger
Linges tal den 14 september.
”Ni som är gamla och som
har byggt upp Ekebyhovs slott
till det kulturcentrum det är
idag är måna liksom jag om att
arvet och traditionen upprätthålls och förvaltas med all tillbörlig respekt. Aldrig har så
många haft så många att tacka
för så mycket. Tack till alla er
strävsamma och duktiga förenings människor som år ut
och år in med nit och redlighet
gjort slottet till vad det är
idag.” Utdrag ur kommunstyrelsens ordförande Peter
Carpelans tal den 14 september
Den omfattande inbjudningslistan är en del av den
utvärdering av referensgruppens arbete med arrangemanget som pågår.

– Inger Linge,
Peter Carpelan

¢¢¢¢

REPLIK

I förra numret av
Mälaröarnas Nyheter föreslår Frida Tamker, moderat
och vice ordförande i
Kulturnämnden, att samarbetet mellan kultur och
näringsliv ska öka. Det är en
linje som moderaterna
driver i hela landet. Frågan är
bara hur. Det är som kulturutövare oerhört svårt att få
något slags sponsring, stöd
eller samarbete från näringslivet eftersom det inte finns
några pengar i stort sett att
tjäna på kultur. Kulturutövare inom alla olika
områden har kommit med
fantastiskt innovativa uppslag utan att villkoren för
kulturen har förändrats
nämnvärt. Det finns fortfarande inga pengar för
näringslivet att tjäna på
kultur. Massor med kulturutövare har ”startat eget”

och det har inte heller förändrat något. Kultur kostar!
Pengar som inte Ekerö
kommun är beredd att satsa.
Budgeten för programverksamhet är som Frida Tamker
vet mycket mager, och magrare vill moderaterna att den
ska bli. Inte ens på barnkulturen satsar man. Ekerö tog
för några år sedan bort anslaget för intern programverksamhet för barn och unga,
dvs de pengar som finansierar professionell scenkonst
för skolor och förskolor.
Innan dess fick alla 3 till 12åringar i kommunen en
scenkonstupplevelse varje år
genom kommunens försorg.
Nu kvarstår bara helgföreställningarna. Då går de barn
som har föräldrar som är
intresserade, de övriga får
ingen scenkonstkultur i
Ekerö kommun. Trots att
Stockholms Läns Landsting
subventionerar kvalitativt
utvald scenkonst för barn

och unga med halva föreställningspriset för alla
kranskommuner inom länet.
Det innebär att Ekerö
kommun bara behöver
betala halva kostnaden, en
spottstyver i sammanhanget. Öpartiet har motionerat om att återinföra programverksamheten för barn
och unga – vi hoppas att våra
kamrater i Kulturnämnden
kan ställa sig bakom detta!
Vi undrar igen. Hur ska
samarbetet med näringslivet
se ut? Näringslivet räknar på
hårda mätbara värden,
kultur med mänskliga mjuka
värden. Hur räknar man ut
lönsamheten där? Jo, genom
kvalitetsbedömningar, inte
genom lönsamhetskalkyler.

– Brita Cronvall (ö),
ersättare i Kulturnämnden och kulturarbetare
Eva Liljeros (ö), ledamot
i Kulturnämnden

Det kom ett vykort...
En liten hälsning från Afrika och Kilimanjaro, världens högsta fristående berg, som jag idag efter 9
timmar, minus 7 grader, flera kräkningar på vägen
inklusive huvudvärk, 5895 meter högt, bestigit.
Inte så illa av en 64-åring!
– Hälsningar Jan Kerj (som gärna vill komma i
kontakt med andra bergsbestigare i kommunen)
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Kultur måste få kosta

Äras den som äras bör!
JAG HAR JUST varit på
Ekebyhovs slott och deltagit i
firandet av slottets 25 år som
Ekerö kommuns kulturcentrum, som det uttrycks i kommunens inbjudan till ekeröborna.Firandet hade en festlig
inramning med kungligt deltagande.
Anledningen att jag fattat
pennan är att jag är arg, arg
därför att den förening som
har haft, har och kommer att
ha ansvaret för helgverksamheten på slottet placerats i
något slags glömskans kabinett. Hur kan kommunfullmäktiges ordförande och
kommunstyrelsens ordförande hälsa deltagarna i firandet välkomna och harangera
föreningslivet utan att med ett
ord nämna Ekebyhovs slotts
Intresseförening och dess
Parkgrupp? Hur kan arrangörerna missa att inbjuda tidigare ordföranden, varav jag är
en, i Intresseföreningen till
firandet? Vilken makt och
myndighet vill arrangörerna
åberopa när de genom direktkontakt med några medlemsföreningar i Intresseföreningen uppmanar dessa att
inte delta i firandet?
En sak är mycket positivt
med firandet. Arrangemangets storstilade utformning
och inramning tillsammans
med de tal som hölls borgar
för att Ekebyhovs slott som
föreningsdrivet kulturcen-
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Ingen oro trots två Skåförluster

Räddande återvändare i EIK

ISHOCKEY | Trots två förluster i
de tre inledande omgångarna
siktar Skås hockeyherrar mot en
säsong med spel i Allettan som
första delmål.

INNEBANDY I Ekerös innebandyherrar tror på en riktigt bra
säsong i division 4 norra, trots
att man förlorade premiären med
en minimal trupp.

Efter att förra säsongen ha gjort comeback i hockeyns finrum i division 1
missade man spel i Allettan efter ett
knippe avslutande förluster i grundserien. Att man efter två förluster, Väsby
3-5 och Nyköping 3-6, och en vinst,
Haninge 5-3, vågar sikta mot Allettan i
år förklaras med att förlusterna kom
mot seriens två troliga topplag.
Dessutom räknar man med att laget
kommer att utvecklas mycket under
seriespelets gång. Bland annat eftersom truppen innehåller sex spelare
utan division 1 rutin, vilka bara kan bli
bättre. Man valde också att gå på is lite
senare än vanligt varvid startsträckan
blivit längre.
– Vi har ett lag med många unga
spelare som måste få lite mer tid på sig
att komma in i det högre tempot. Så
jag tror att vi bara kan bli bättre.
Största besvikelsen hittills var insatsen
mot Väsby där vi hade 3-3 men saknade den rätta glöden för att ta hem
segern. Mot Nyköping visade laget

däremot glöd och styrka. Efter
Nyköpings chockstart i ett rasande
tempo som tog dem till 5-0 släppte
respekten och vi gick till 5-3. Så i andra
och tredje perioden spelade Skå strålande. Då måste man förstå att storsatsande Linköping är det överlägset
bästa laget i serien. Men så har också
spelarna en månadslön på mellan 1015000 kronor var, säger tränaren Jan
Tauberman.
Till skillnad från förra säsongen, då
Skå oftast toppade skottstatistiken
rejält, har man hittills i år betydligt
färre skott på motståndarkassen, men
dessa har varit betydligt effektivare. I
seriepremiären hemma mot Haninge
hade man 24-43 i skott men 5-3 i målprotokollet.
Nytt på spelarfronten är att man
under en månad lånat in den före detta
Skåmålvakten Staffan Östlund från
Ekerö IK, då ordinarie Andreas
Isaksson är skadad.
OW

Rickard
Wern
utmanar
Haninges
väktare.

Till första seriematchen borta mot
Nyboda, som var tio poäng före EIK
förra säsongen, kunde man bara mönstra nio spelare. Trots det blev det en
jämn tillställning där hemmalaget satte
4-3 målet tio sekunder före slutsignalen.
När det var dags för hemmapremiär
mot Rosersbergs IK den 27 september
var det fullt lag igen. Dessutom hade
laget fyllts på med tre rutinerade hemvändare. Främsta förstärkning var
Hampus Modig som utvecklats i elitserielaget AIK. De två andra, Krister
Björkman och Niklas Munter hade gästat KTH.
Resultatet blev en rejäl överkörning
som slutade med 9-2.
Så det ser betydligt bättre ut än förra
säsongen då man noterade sex förluster
i de inledande åtta matcherna. Det löste
sig dock i de avslutande omgångarna då
laget klättrade till en slutlig femteplats.
– Vi var lite oroliga under försäsongen för hur vi skulle kunna få ihop till-

räckligt med spelare. Bland annat hade
Jonas Engman och Stefan Malmqvist
lämnat för spel i division 3 klubben
Sollentuna. Nu ser det däremot mycket
lovande ut för en bra säsong. Efter jul
när militärtjänsten är klar får vi dessutom tillbaka tre duktiga spelare födda
88, då hoppas vi också att Peter Svedén
är så frisk i sitt knä att han kan bidra
med sin rutin, säger spelande tränaren
Fredrik Swahn.
– Tyvärr har vi svårt att få vettiga träningstider i Bollhallen. Att träna mellan
klockan 22 och 23 är svårt framför allt
för de spelare som inte bor på ön. Ska vi
ha ett representationslag som juniorer
och ungdomar kan se upp till måste vi
få förutsättningar att utvecklas på liknande sätt som motståndarlagen. OW

Förra säsongens främste målgörare
Fredrik Swahn i mötet mot Rosersberg.

Öarnas mest rutinerade lag
HANDBOLL I Mälaröarnas mest rutinerade
gubblag i seriesammanhang, Skå IK:s handbollsherrar, började för
ovanlighetens skull med
seger i premiärmatchen.
Skåherrarna brukar vanligtvis vara trögstartade i seriespelet i division 4 på grund
av nästan obefintlig försäsongsladdning. Därför kom
premiärsegern med 25-2 4
som en överraskning för alla
inblandade parter.
– Det var härligt att höra
gästerna från Jakan HK
beklaga sig i omklädningsrummet över ”hur kunde vi
förlora mot de där gubbarna”. Speciellt eftersom de
lånat in halva laget från klubbens division 3 lag, säger
Julle Ydstie, som varit trogen
Skås A-lag i 31 år.
Förra säsongen var det
mycket nära att en epok gått i

¢¢¢¢

graven när laget bara kunde
mönstra fem spelare. För att
rädda den trettiofemte
säsongen i fyran drog Julle
igång räddningsaktionen
som dammade av åtta spelare som ”lagt av”. För att inte
hamna i samma läge i år togs
ett kollektivt beslut om en
fortsatt karriär redan före
säsongsavslutningen.
– Anledningen till att vi
bara fortsätter, trots att vi
börjar bli lite ålderstigna, är
att vi alla har väldigt roligt
när vi umgås genom handbollen.
Dessvärre kan man inte
hoppas på någon snar återväxt från de egna leden eftersom närmsta pojklagsspelare är födda 2000. En bollskola för födda -01 och -02 har
nyligen dragit igång. Så kan
gubblaget hålla igång ytterligare åtta-tio säsonger till så
kan nästa generation ta över.
OW

DET HÄNDER TILL 20 OKTOBER

FOTBOLL | SISTA OMGÅNGEN Herrar div 4 M: 5 okt kl 14

Svanängens IP: Ekerö IK-Olympiacos Vällingby FC
HANDBOLL | Herrar div 4 östsv södra: 5 okt kl 16.45

Bollhallen: Skå IK- Westis HK • 19 okt kl 16.45 Bollhallen: Skå
IK-HF HUFF
INNEBANDY | Herrar div 4 N: 18 okt kl 13.30 Bollhallen:
Ekerö IK-Westermalms IBK
Herrar div 5 V: 11 okt kl 18.15 Bollhallen: Skå IK-Mariebergs
SK
ISHOCKEY | Herrar div 1 D: 10 okt kl 19 Allhallen: Skå IK-

Trångsunds IF • 15 okt kl 19 Allhallen: Skå IK-Botkyrka HC
Herrar div 2 södra: 5 okt kl 15 Vikingahallen: Ekerö IKSudrets HC • 10 okt kl 19.30 Vikingahallen: Ekerö IKVärmdö HC • 17 okt kl 19.30 Vikingahallen: Ekerö IKVärmdö HC

Taktiskt genombrott? när Skås Christian Rollfeldt öppnar motståndarförsvaret med hjälp av
Tojje Färhammar.

¢¢¢¢

Lovande
Skåstart
INNEBANDY I Skås innebandyherrar, som förra året
tog hem seriesegern i division 6 med förkrossande
marginal, har börjat livet i
femman på bästa tänkbara
sätt. 7-2 mot Hässelby och 63 mot Handelshögskolan
som inledning stärker självförtroendet inför kommande
bataljer.
– Att vi har ett bra lag där
stämningen är mycket god
visade vi redan i våras när vi
avslutade säsongen i Lövet
cup i Salem. På väg mot
semin, där vi åkte ur i sudden, slog vi bland andra
Ekerö IK, säger Stefan
Angerfeldt.
Truppen består av 19 spelare, varav hälften är juniorer. Så det finns en bra blandning av rutin och ungdomsglöd i laget. Tillväxten på lite
längre sikt ser dock inte så
lovande ut för närvarande.
Det enda ungdomslag som
finns är pojkar -93.
OW

LÄGET DEN 30 SEPTEMBER

FOTBOLL
Damer div 3A

IFK Viksjö B
Bollstanäs DFF

SLUTSPELAD
Bele Barkarby FF 18 15 3 0
FC Djursholm U. 18 9 4 5
IFK Viksjö
18 10 1 7
Skå IK
18 8 6 4
Hässelby SK FF 18 7 4 7
IK Frej
18 7 2 9
Reymersholms IK 18 7 2 9
Klintehamns IK 18 5 4 9
IFK Lidingö FK
18 5 1 12
Sollentuna U. FK 18 1 5 12

68-16
31-20
34-29
27-22
31-34
29-35
26-46
25-33
23-37
12-34

48
31
31
30
25
23
23
19
16
8

Damer div 4A
Åkersberga BK 15
Hässelby SK FF B 15
IFK Täby
14
Sollentuna DFF 16
Skå DFF
15
Bele Barkarby B 15
FC Järfälla
15

66-14
45-22
35-18
34-29
28-27
29-38
20-44

39
31
29
25
20
20
13

12
9
9
7
6
6
4

3
4
2
4
2
2
1

0
2
3
5
7
7
10

16 3 1 12
15 2 1 12

20-51 10
21-55
7

Herrar div 4 M
Vasasällskapet 21
Djurgårdsbrunns 21
Olympiacos Väll. 21
Reymersholms IK 21
Boo FF
21
Mariebergs SK 21
Ekerö IK
21
Lo Scudetto IF
21
FC Krukan
21
Sollentuna F. IF 21
Amauta IF
21
Sickla IF
21

14
14
13
10
10
9
8
6
6
6
6
4

4
1
3
4
3
4
6
4
3
2
1
5

3
6
5
7
8
8
7
11
12
13
14
12

57-31
55-29
60-40
36-38
37-35
56-43
44-32
34-38
28-48
35-68
28-45
24-47

46
43
42
34
33
31
30
22
21
20
19
17

Herrar div 5 M
Järla IF FK
Storskogens SK
Skå IK
Bollmora BoIS

16
14
13
9

2
4
6
4

3
3
2
8

72-21
60-24
50-14
49-46

50
46
45
31

21
21
21
21

IFK Lidingö FK
21
Ingarö IF
21
Rissne IF
21
Örby IS
21
KRIS IF
21
Kälvesta IOF FK 21
Torstens Lärjung. 21
Favorit. Lidingö 21

9
8
8
7
7
6
5
1

3
5
4
4
3
4
5
2

9
8
9
10
11
11
11
18

43-37
36-37
33-38
38-45
29-61
34-45
39-50
19-84

30
29
28
25
24
22
20
5

ISHOCKEY
Herrar div 1 D
Nyköpings HK
Botkyrka HC
Väsby IK HK
Wings Arlanda
Mälarh/Bredäng
Trångsunds IF
Haninge HF
Skå IK
Nacka HK
Visby-Roma HK

3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
1
0
1
1
1
0
0
1
1

0
0
1
1
1
1
2
2
2
2

22-4
12-8
11-9
10-9
10-14
10-12
8-10
11-14
8-12
6-16

9
8
6
5
5
4
3
3
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Tung avslutning för Skådamerna
FOTBOLL I Förhoppningarna om andraplatsen
blev en fjärdeplats när
Skådamerna avslutade
säsongen med storförlust. Men gott om pigga
juniorer lovar gott inför
nästa säsong.
IFK Lidingö FK-Skå IK 1-3
Detta skulle komma bli
juniorernas stora match.
Tränare Wallman hade pg.a
sjukdomar och andra återbud, tagit ut fem juniorer till
dagens mariga bortamatch
mot Lidingö.
Lidingö var tvungna att
”kämpa ända in i kaklet” för
att rädda sin division treplats. Dom hade fått tillbaka
sin stora fixstjärna Elin
Flyborg, som varit utlånad
under säsongen. Hon vållade
Skå-försvaret en hel del
bekymmer i inledningen.
Hemmalaget hade farliga
hörnor. Efter halvtimmen tar

Det blev mycket spel framför Skåmålet mot Viksjö.
Skå-kaptenen
Camilla
Iveroth bollen på egen halva,
avancerar och serverar vänsterlöparen och junioren,
Jessica Wikström. Hon gör
inte något misstag utan krutar in 0-1(30) Resultatet står
sig ända till 60’ då ”la
Flyborg” gör en dramatisk
dykning utanför Skås straffområde. Den påföljande frisparken sitter som en smäck,
utan chans för Christina
Edevärn i Skåmålet.1-1(60)
Bara tio minuter senare sliter Sandra Rosenqvist till sig

bollen och hittar en annan
junior. Sassa Lönnroth gör sig
fri och lägger bollen retfullt
förbi en maktlös Lidingökeeper. 1-2(70).
Tre minuter senare är det
Sassas tur att servera sin
juniorkollega Helen Matsson
bollen. Hon drar till direkt
och fastställer slutresultatet.1-3 (73) En skön, rättvis
och efterlängtad seger för
Skå.
Skå IK-IFK Viksjö 0-4
Viksjö har haft en ganska
medioker säsong och ville nu

åtminstone ha en andra plats
i serien.
Skå hamnade i bakvattnet
direkt i matchinledningen.
Viksjö var rappare, tuffare
och framför allt effektivare.
Två missar i Skåförsvaret
bäddade för Lina Andersson
hos gästerna som gjorde både
1-0 och 2-0 i första halvlek.
Skå ryckte upp sig under
andra halvlek men målen
uteblev. Inte ens när att försvarsbjässen Pernilla Vallbo
sparkades i huvudet precis
framför domaren fick man
straff.
När inget fungerade i hemmalaget började huvudena att
hänga och istället kunde
Viksjö göra två snabba och
vackra mål på slutet till 4-0.
Det här var inte Skås dag.
Jag är dock redan säker på att
”Wallmans army” kommer
att bjuda på bättre underhållning under nästa säsong.
PAPPA-SAM

| sport

Lyckad snabb Mälarömil
FRIIDROTT I Det blev en
lyckad debut när Mälarö
SOK arrangerade världshistoriens första Mälarömilen den 21 september.
– Vi lyckades locka hit en hel
del elitlöpare som lovordade
arrangemanget och lovade
sprida tävlingen till kollegorna inför nästa års
Mälarömilen, säger PeO
Karlsson som höll i trådarna
till klubbens nya löpartävling.
Närmare ett hundratal
löpare hade anmält sig varav
69 kom till start. Eftersom
en del elitlöpare från fastfastlandet hade letat sig ut
till starten vid Ekebyhovskolan var det svårt för de
inhemska löparna att hävda
sig i resultatlistorna. Dessutom var flertalet MälarSOK:are kommenderade till
funktionärstjänstgöring.
Två löpare från Enhörna
IF sprang hem milguldet,

Hanna Jonson på 37,08
minuter och Magnus
Bergman på 31,58.
Bästa mälarölöpare var
Linda Karlander från Ekerö
med en fjärdeplats på tiden
43,42. I herrklassen var
Peter Gabrielsson från
Mälarö SOK hemmabäst
med en åttondeplats på
38,18.
I motionsklassen på fem
kilometer segrade Hanna
Lindqvist, Ekerö, på 25,44
och Magnus Zakrisson,
Mälarö SOK på tiden 19,55.
OW

Första start för Mälarömilen

Knatteinvasion på Träkvistavallen
FOTBOLL I Längtan efter att få sparka boll i
organiserad form är jättestor. Det fick Ekerö
IK uppleva när 157 fotbollssugna sexåringar
anlände till höstintroduktionen på Träkvistavallen.
– Det är nästan dubbelt så många än som
brukar komma till klubbens första fotbollsintroduktion. Visserligen är de som är födda
2002 en riktigt stor årskull i kommunen men

att så många skulle komma trodde vi aldrig. Så
det är ett häftigt myller av fotbollsglada barn
på söndagsmorgnarna numera, cirka 50 av
dem är tjejer, säger Per Sandberg, ordförande i
Ekerö IK Fotboll.
För att få in fler av klubbens ungdomar i
ledarverksamheten har femton flickor födda
1993, samt några äldre ungdomar, tagit på sig
att guida nybörjarna in i Ekerös fotbollsvärld.

Atmos Marin Butik
Äntligen Utombordare

Ser vice
Nu utökar vi vår ser vice
för båtmotorer. Vi tar
emot de flesta märken
utombordare.

Ring och boka
ser vice för din

Slut rea på en mängd olika varor
Kläder, vattensport, båttillbehör
gummibåtar, båtmotorer mm

Upp till

utombordare hos oss

08 501 29 420
08-

70%

REA

SnDOODEHVWlOOQLQJDU
på det vi inte har i lager

Vi har möjlighet att snabbt få hem det mesta du behöver för ditt marina
E-post: info@atmosmarin.se
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Öppet
Mån² fre 10-18
Lör-sön 10-14

Jungfrusunds Marina Bryggavägen 133, Ekerö 08-501 29 420

30
tulpaner
Våra duktiga florister
Däckspecialisten!
binder allt enligt
Michelin • Continental
önskemål
kundens
• Nokian
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sorgbinderier kistdekorationer
brudbuketter snittblommor
arrangemang krukväxter
Erbjudandet gäller endast i butik t o m 3/2 eller så långt lagret räcker.
företagsservice blommogram

DÖDA

l

• Anna Elisabeth Irebro, Färingsö, avled den 17 september
i en ålder av 97 år

l

l

l

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240
00
Ekeröblomman, Mälarö Torg 14
Ekerö Blomman. Mälarö torg 14. Tel 560 329 90
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

• Rauno Mikael Andersson, Färingsö, avled den 22 september i en ålder av 71 år
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ekeroblomman@interflora.se
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www.malaro.com
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KLOCKAREBOLAGET
BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Men inte vi

www.ekerobloggen.se

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10
Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

Ett varmt Tack
till alla som visade
omtanke och medkänsla
i samband med
min käre make

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ
ȱ

Mälarö Torg 12, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF
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Gerhard
Olssons

MÅNDAG 6 OKTOBER

MÅNDAG 13 OKTOBER

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch
TORSDAG 16 OKTOBER

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12 Sopplunch

Kl. 12 Sopplunch
Kl. 12.30 ”Matlust” vi sjunger
sånger om mat. Cittragruppen kompar och Irène leder.

HERMAN PALMSALEN

Kl. 11 Skördegudstjänst
T Torgerson, M Magnusson Kyrkokören
Kaffe och smörgås
Auktion

Fotoutställning av
Johan Boman
i Herman Palmsalen
9-19 oktober
”Ett bildperspektiv”
bibelord och psalmstrofer har fått ge en fördjupad syn till de lugna och
vackra motiven.

Välkommen till

JULBORDET
Blommande kastanj 3-6 år
Lösköp eller jag planterar
Munsö 070-777 33 62

Färgutskrifter

bortgång. Tack för brev,
telefonsamtal, blommor,
och gåvor till olika fonder.

Binärdata AB

SÖNDAG 19 OKTOBER
HERMAN PALMSALEN

Kl. 15 Gospelmässa
med ”The Master´s voice”
Gunvor Johnsson
Buffé serveras efter gudstjänsten. Boka biljett senast
6 okt på telefon 56420926
eller e-post:

Boka årets j ulmiddag på Sånga-Säby
J ul på Sånga-Säby

H errgårdsj ul

M edeltida J ulagille

En traditionell j ulmiddag
som inleds med ett
glas glögg

N j ut av en klassisk
J ulmiddag i en
unik milj ö

Avnj ut ett medeltida
j ulagille på värdshuset
” Den galne galten”

470 kr / Person

625 kr / person

860 kr / Person

( 375 kr ex kl. moms)

( 500 kr ex kl. moms)

( 688 kr ex kl. moms)

10-300 personer

6-12 personer

20-70 personer

Sånga-Säby Kurs & Konferens, 179 96 Svartsj ö
Telefon: 08. 560 480 00, info@ sanga-saby.se

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

Sökes

Vecka 42

SÖNDAG 12 OKTOBER

VÅRDTRÄD

Ring

Ann-Mari
Barnen med familjer

Vecka 41

Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

S

R

SFÖ

Den moderatstyrda
Alliansen är tyst

TORSDAG 9 OKTOBER

Grattis
"Maggan"
30 år, 14
oktober
från Peachie
och Sjöhästen.

EN

IK

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

Många grattiskramar
till Sebastian som
fyllde 4 år 1
oktober från
mamma,
pappa och
Theo.

RANSC

MO

O

Grattis Edith
Zidén på
1-årsdagen
den 26/9.
Många
kramar från
mamma
och pappa.

H

T

Serviceverkstad • Reservdelar
Ackrediterad ”släcka 2:or”

Den 11 maj
blev Isabelle
storasyster.
Välkommen
älskade Carl
Theodor.
Familjen
Sundsgård.

l Vikarie receptionist. Minst 2 månader! Maila och

berätta lite om Dig själv till info@ekerotrafikskola.se
l Trevlig Trafiklärare på Mälaröarna? Hör gärna av dig!

Ekerö Trafikskola AB
Telefon: 560 302 01 l Bryggavägen 121-125
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)

Ekerö Taxi
Inte bara taxi
Kör även bud!

JUL~
BORD
24 NOV-21 DEC
VARDAGAR 495:-

HELGER 465:-

BOKA BORD

maria.karlsson@svenskakyrkan.se

REDAN NU!

TEL 08-560 35 000

www.faringsoforsamling.se

6I©NNS OMDUBEHyVEROSS
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

Virus i
datorn?
Ring

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

WWW.RESTJUNGFRUSUND.SE
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SÄLJES

Herrcykel Skeppshult , 5 vx ,
28 tum , röd/svart, nästan
nyskick. Pris 2300 kr.
Tel. 560 400 75.
Skanner Mustek BearPaw
2400TA Plus 350 kr.
Färgskrivare HP 660C 350
kr. Allt i bra skick.
Tel: 070-327 17 85.
Två tripp trappstolar, 500 kr
st, finns i Stenhamra.
669 92 38.

| privata marknaden 29

Ny uppblåsbar säng (206 x
158 x 49 cm) med elektrisk
pump (600:-) nu 300:-.
Telefon 560 341 14.

¢¢

¢¢

TACK

Ett varmt tack till släkt,
vänner och bekanta samt
personal på Färingsöhemmet, som alla gjorde
min 100-årsdag "oförglömlig". Elna Gustavsson

SÖKES

Behöver du hjälp med barnpassning, hundrastning eller
lättare trädgårdsarbete
m.m? Jag hjälper dig när du
inte har tid. Ring Amanda
076-319 92 43.

• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 150 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

MÄLARÖARNAS

nyheter

Stort tack till de pojkar i
elvaårsåldern som såg att
jag tappade min plånbok på
Träkvista torg och sprang
ikapp mig. Vilka ärliga och
fina ungdomar! Svea

• Utannonserat värde får vara högst 250 000 kr
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. Var ute i god tid. Helst 2 v före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.

Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden. Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av
Mälarö Media AB

Redaktion

Annonser

• ANSVARIG UTGIVARE
Ove Westerberg
• REDAKTÖRER
Ingela Mæchel, Ove Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv
vecka före utgivningsdagen.

ADRESS

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

Boende utanför kommunen
450 kr/år. Betalas på bankgiro
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2008

Tidningen ansvarar ej för
icke beställt material samt för fel i
annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA www.malaro.com

Din lokala
musikaffär!

Utgivning
2008
Jan 21
Feb 4, 25
Mar 10,24
Apr 7, 21
Maj 5,19
Juni 2, 16
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

25
8,22
6, 20
10,24
8, 15

LYS UPP I HÖSTMÖRKRET!
El- och fotogenlampor från
Karlskrona Lampfabrik
Vi har även reservdelar till fotogenlampor.

EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14
Träkvista torg, Tel. 560 313 40

Av kunden godkänt korrektur fritar
ACG accent AB från ansvar

E
TA KA R BET

Nyckelby

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
r Ombyggnad
r Nybyggnad
r Generalentreprenad
r Kvalitetsansvarig
Kontaktperson:EJ
Korrektur gjord av:AB
enl PBL
– nivå
E
r Kompetens för
asbestsanering

N

Kulturbygg

r

Nybyggnad
Renovering
l Markarbeten
l Grunder
l Bodar och etableringar
ACG accent AB - Tel. 033-178810, Fax. 033-102207
l Maskinuthyrning
l
l

Givetvis fri offert på
alla arbeten
Kontaktperson:
Mats Fältgård

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

070-770 65 79
08-643 83 65

www.aeeb.se

F-skatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

l

Lamellgardiner l Skärmgardiner l Rullgardiner
l Gardinstänger och skenor l Markisväv

l
l

Gardintyger
mm

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

Damklippning .............. 295:- (ord 395:-)
Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)
Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)
Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)
Ring för tidsbokning kl 9-20
0704-53 96 62

30
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Misstänkta kontokortsbedragare gripna
Polisen har fått in tio anmälningar
om försök till kontobedrägerier under
de senaste veckorna. Frånsett dessa
upplever polisen att de senaste veckorna varit mycket lugna, då inga allvarligare typer av brott skett
Nedan följer merparten av de larm och
anmälningar som engagerat Ekerö närpolis och Södertörns brandförsvars
Ekeröstation de senaste två veckorna.
15 SEPTEMBER I En misstänkt rattfyllerist stoppas vid Drottningholm.
Föraren visar sig vara nykter men polisen anmäler andra brister hos föraren.
• En anmälan om skadegörelse görs efter att någon att kasta päron och krossat
ett fönster till en villa på Bergsvägen i
Närlunda.
16 SEPTEMBER I Ett bedrägeriförsök
anmäls av en helgöbo efter att någon
okänd beställt ett kontokort med kredit
i anmälarens namn.
17 SEPTEMBER I En handduk och en
filt brinner på en balkong på Ångbåtsvägen.
• Efter en singelolycka i Troxhammar
körs föraren till sjukhus för vård.
• Kassettband stjäls vid ett bilinbrott på
Pråmvägen i Ekerö centrum.
• En gps, mobil och väska stjäls vid ett
bilinbrott på Tegelbruksvägen i
Ekerö centrum.
• Ett inbrott i en kolonistuga i Nibbla
kolonistugeområde anmäls. Förövaren har krossat ett fönster samt hällt ut

¢¢ påG
FORTS FRÅN SIDAN 2

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

Hälsokost l Frisör
Massage l SPA
l Ansiktszonterapi
l
l

Alldeles intill Ekerö Centrum!
Tel 560 357 16

l

Mån-fre 11-18

l

Pråmvägen 4A, innergården

INVIGNING
Lördag 11/10 kl 11-15
ÖPPNINGSERBJUDANDE!

25 %

Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart. 15
okt kl 17-19 i Biblioteket i
Ekerö C, Samarr:
Juristjouren
Fågelskådning vid
Svartsjöviken
Mälaröarnas Ornitologiska
Förening visar att Svartsjö
dämme vara mycket attraktivt för många flyttfåglar

-verkstad - service

O
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Ekerö Trafikskola AB
Telefon: 560 302 01 l Bryggavägen 121-125
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)
Vi tar de vanligast kontokorten!

Barnlördag
Magiska sagostunder,
pyssel, rim och ramsor och
hemlig gäst! Biblioteket i
Ekerö C. 18 oktober kl 13-15.
Ekerö - Munsö
Hembygdsförening
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 18-19 okt kl 12-16.
Helgprogram: se affischer.
Mälaröarnas dolda källor
Mälaröarnas Naturskyddsförening visar tillsammans
med geologen och källforskaren Anders Eriksson
några av kommunens viktigaste naturkällor.
6434 PC-akuten Annons
Samåkning från kommun-

huset eller COOP Träkvista
18 oktober kl 09:45.
Filmmusik i Ekerö C
Mälaröarnas musiksällskap
(Mämus) spelar tillsammans med Mälaröarnas
kammarorkester och
Hjärtslaget filmmusik i
Mälarökyrkan 18 oktober kl.
15. Musik från filmerna
Fantasia, Schindlers list,
Star Wars, År 2001 – ett
rymdäventyr m.fl. utlovas.
Ekerö Bio
visar den 19 oktober: Lille
spöket Laban, Spökdags kl
15. Flyga Drake kl 19, i
Erskinesalen, Ekerö C.
www.ekero-bio.se

Evenemangstips:
red@
07-01-05 12.00 Sida 1
malaroarnasnyheter.se

SFÖ

RBU

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

N

Ring för rådgivning 08-564 111 25

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

5437:01
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info@pcakuten.se
Shoppingresa
till Borås och Ullared

Däckspecialisten!

Skrotbilar

Michelin • Continental
• Nokian

och FarMarSkrot hämtas
tel: 020-441 441
boka på www.skrotanu.se

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

som provianterar innan flytten samt många övervintrande arter. Samling 18
oktober kl 09, P-platsen
Svartsjö Dämme.

i säkra händer

AC - service

(Erbjudandet gäller endast invigningslördagen
11/10 -08 och presentkorten har en giltighet på 1 år)

Vi bjuder på fika! Välkomna!
Prislista och detaljerad information
se hemsidan!

tänkte och konstaterar att inget brott
begåtts.
• Tips inkommer om att ungdomar
kastar smällare eller liknande vid Träkvista skola.
22 SEPTEMBER I Din-X i Träkvista
anmäler att någon vridit bort övervakningskameran samt förstört en bensinpump.
• Ekebyhovs förskola anmäler att någon förstört en Grön flagg, en brevlåda
samt eldat på borden.
23 SEPTEMBER I En väska stjäls vid ett
bilinbrott i Kanton.
24 SEPTEMBER I En äldre man tas på
bar gärning efter att ha snattat tre ostar
på ICA Tappström.
• En mobil och en iPod stjäls vid ett bilinbrott vid Orangeriet i Drottningholm.
• En adelsöbo anmäls för olovligt brukande efter att inte ha lämnat tillbaka
en videofilm i tid.
• Klotter på Tornvillan i Ekebyhovsparken samt Bokvägen anmäls.
• Stöld av kläder från tvättstugan i Skå
barnby anmäls.
25 SEPTEMBER I En sönderslagen stulen bil hittas på Kumlavägen.
• Klotter på Växthusvägen anmäls.
• En olåst cykel anmäls stulen från
Ekebyhovsvägen.
• En arbetsplatsolycka inträffar på
byggarbetsplatsen på Gräsåkers förskola. Ett sprängarbete orsakade materiella skador på en av förskolans byggnader. Ingen människa kom till skada.

PC Akuten

Fyrhjulsinställningar

EN

på hela ordinarie prislistan
inkl köp av presentkort!

Auktoriserad

Stenhamra
för länge sedan, Barnens
Eget Bibliotek i Stenhamra,
15 oktober kl 18.

H

rabatt

Ekerö Bio
visar den 12 oktober:
Berättelsen om Narnia,
Prins Caspian kl 15. Sex and
the City kl 19, i Erskinesalen,

Släktforska
Föredrag om att släktforska
med datorn på SeniorNet
Ekerös månadsmöte i ITladan den 15 oktober kl
13.30-15.

T

(Ny frisör i Ekerö Centrum)

Askanäs konsert
i Ekerö kyrka 12 oktober kl.
16. Beethovens stråktrio i Ddur inleder konserten, efter
paus Schönbergs undersköna “Verklärte Nacht” för
stråksextett, Konsertmästaren vid filharmonien i
Stockholm, Joakim
Svenheden (numera
Ekeröbo) och violinisten
Patrik Swedrup, violasten
Pascal Siffert och Mikael
Sjögren, cellisterna Erik
Wahlgren samt Elemér
Lavotha kommer att framföra detta musikstycke.

Ekerö C. www.ekero-bio.se

MO

Välkomna Kattis!

mat på golvet.
• Ett försök till kontokortsbedrägeri
anmäls i Färentuna.
18 SEPTEMBER I Ett släp som stulits
samma dag i Årsta hittas i Ekerö centrum.
• Polisen får samtal om en misstänkt bil
som kopplas till ett antal kontobedrägerier på Mälaröarna. Personerna i bilen tas med till huvudstationen i Solna
för vidare förhör. Ingen av de misstänkta är hemmahörande på Mälaröarna.
• En mobiltelefon som lämnats på en
altan på Riksrådsvägen på Gällstaö
anmäls stulen.
• En plånbok anmäls stulen ur en bostad i Knalleborg.
• Ekerö bostäder anmäler klotter på
fastigheter på Söderströms väg och
Fårhagsplan i Stenhamra samt på
Wrangels väg i Ekerö.
19 SEPTEMBER I Ett släp som stulits i
Bromma hittas i Sandudden.
• Ett olaga narkotikainnehav anmäls av
Färingsöanstalten.
• En gps anmäls stulen vid ett bilinbrott på Tegelbruksvägen.
20 SEPTEMBER I En misstänkt rattfyllerist grips i Drottningholm.
• En kraftigt berusad 13-årig yngling i
Stenhamra körs hem till föräldrarna
av polisen.
• En trafikolycka sker i Färentuna.
21 SEPTEMBER I Polisen får samtal om
att någon står och viftar med ett vapen i
Tappström. Polisen hittar den miss-

D

______________________________________________________________
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Pris: 690 kr inkl. buss t/r & motell,
del i 4-bäddsrum, frukost.
Avresa: 4-5,18-19, 25-26 okt,
22-23, 29-30 nov, 7-8 dec.
Träkvistavallen kl. 06. Boka plats!

ADELSÖ BUSS AB
Tel 560 512 80
www.adelsobuss.se
Ett rent bussbolag
med miljön i tankarna

www.pcakuten.se
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ADVOKATBYRÅ
AdvokAtByrån

WMR

CHRiSTER WERSäLL AB

Bil & Maskin

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

Service & rep av
bilar & maskiner
Däck & Fälg försäljning
Specialitet:
Amerikanska bilar & Däck

l
l
l
l

Ekerö Centrum

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com
560 521 00, 070-202 90 19

¢¢

ARKITEKT

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar
Står ni inför om- eller nybyggnadsplaner? Vi hjälper er att få
ihop tankar och idéer till funktionella och realistiska lösningar.
Kontakta:
Arkitekt SA
Erland Klingberg
560 242 76, 0707-94 89 54
erland.klingberg@telia.com

¢¢

BEGRAVNINGSBYRÅER

¢¢

¢¢

BILSERVICE

BILUTHYRNING

Bryggavägen 102 • 178 31 Ekerö

Tel: 564 109 50

II samarbete
samtliga
samarbete med samtliga
försäkringsbolag
försäkringsbolag
Tel 08-560 245 15
Fax 08-560 248 80
Skå industriområde

¢¢

FASTIGHETSSERVICE

¢¢

r

Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

r
r

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

L O K A L E R
Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.
Flytta in imorgon.

560 47 111

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

¢¢ FYRHJULINGAR/MOPEDER ¢¢
Fyrhjulingar
Mopeder
Släpvagnar

s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND
3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

¢¢

BRANDSKYDD


K
Köp
öp br
brandsläckare
andsläckare

Allt

Mon
teriinom
ng bilvård
M
ontering

*Försäljning
*Tillbehör

Maskinuthyrning
&
Försäljning

¢¢

FÄRG TAPET
GOLV

Målningsarbeten
och
Tapetsering

s 2EKONDITIONERING

BRUNNSBORRNING

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

MÅLARE

MÅLARE


S
SBA-Kons
SBABA-Konsult
KonsFÚR
ulHAND
t
s "ILTVËTT

08-560
08
-560 3
354
54 09

Larsas Måleri

Ekerö Färglager

Målarmästare på Ekerö

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

¢¢

FÖNSTER

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

0739-22 75 30
www.bernardtrad.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

Tel: 0708-10 63 69

¢¢

PLÅTSLAGERI

¢¢

08-560 304 54
070-555 15 08

Trygghet & Kvalitet

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

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72
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Service
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Service •l Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer
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Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

¢¢

KONTORSMATERIAL M.M

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

¢¢

RÖRARBETEN

ONTORS TENSILIER

Träkvista Torg -Ekerö

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

www.aseanna.se

www.malaro.com/kontor

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

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

allt inom pappers-tryck

¢¢

VÄRMEPUMPAR

KYL&KLIMAT
Service AB

A
SEANNA
K
U
Tel 08-560 355 35
Fax 08-560 355 95

TRYCKERI

EKERÖ
TRYCK

info@nyplat.se
www.nyplat.se
Grundat 1921

Auktoriserad
serviceverkstad för

TRÄD- & TOMTARBETEN

Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt!

s 6AXNING OCH POLERING

Brrandsäkert
an
dsäkert h
hem
em

www.Brandskyddsbutiken.se
www.
Brandsky
Brandsk
yddsbutiken.se

560
00
560 301
301 00

Bryggavägen125
www.atmosexpo.se

Troxhammar Gård / Skå
Må-To 11-17 Fr 11-15 Lörd 11-14
08-560 443 74 / info@fyrhjuling.se

B3KÍ
raINDUSTRI
ndWWWEKEROBILVARDSE
sOMRÍDE
kky
yds 4ELdsbutiken

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

08-560 377 66

*Service
*Reparationer

FÄRGHANDEL

Även
veckostädning.
Självklart
har vi
Självklart har vi
ansvarsförsäkring
& F-skattebevis

¢¢

MASKINER

MC
Cross
Vattenskoter

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

¢¢

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Allt inom bilvård

070-471 89 33
560 243 62

0705-94
19
0705-94 23
23 19

Bryggavägen 5, Ekerö

BILUTHYRNING

Vi utför
Hemstädning, Flyttstädning,
Kontorsstädning, Golvvård,
Trappstädning mm.

Flyttstädning?

r

¢¢

STÄDNING

LOKALER

L E D I G A

Öppet

¢¢
Service & reparationer
av alla bilmodeller

Tel 560 244 38

Statoil, Träkvista

EKERÖ
BILSKADECENTER
Bilplåt • Krockskador
Försäkringsskador
Framvagnsinställningar
Stöldskador

Snabb leverans!

BILUTHYRNING
Person, lastbil & släp

¢¢

LACKERING

Köksluckor
m.m. lackas!

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

www.spangamalarolbc.se

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

¢¢

31

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

560 349 30, 528 006 55

¢¢

ENTREPRENAD

| service för dig!

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
l

Service och installation av

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR
Vi sänker dina energikostnader!
Kontakta oss för
kostnadsfri rådgivning
Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Tel: 08-560 252 00

Läge för förändring?
VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

VILLOR

FÄRINGSÖ SÅNGA SÄBY
5 ROK, CA 145 + 45 KVM

Snyggt och prydligt i modern villa med suveränt läge!
I hjärtat av Närlunda i Ekerö tätort och på en plan trädgårdstomt
gränsande mot grönområde ligger denna mycket trevliga villa i
bra skick. Ljust, fräscht, trä -och klinkergolv. Kaklat duschrum
och badrum. Ljust kök med matplats, 4 sovrum och renoverad
tvättstuga. Luftvärmepumpar -05. Stort altandäck och perfekt
solläge! Gångavstånd till flera skolor, buss, bad och Ekerö C.

Charmigt och fräscht 1-plans hus. Låga driftskostnader med
bergvärme 2005. Nytt stilfullt kök 2007. Kaklat duschrum
2004. 2 sovrum samt mysigt vardagsrum med braskasett. Stor
inglasad altan om ca 26 kvm. Prydlig och inhägnad
trädgårdstomt. Förråd och friggebod. Fastigheten ligger i lugnt,
trevligt och naturnära område som är detaljplanerat och har stor
byggrätt. Kommunalt vatten och avlopp är anslutet.
Gångavstånd till Mälaren.

Nära Mälaren! Stor trevlig 1-plans villa i vinkel m skog o natur
inpå knuten. 4 sovrum, stort vardagsrum m braskamin, kaklat
duschrum, ljust arbetskök o stort matrum. Bra förrådsutrymmen
o rymlig tvättstuga. Samtliga ytskikt i behov av uppfräschning/
renovering. Vidbyggt garage. Ogenerad tomt om 2.366 kvm m s/
v-läge. Endast några minuters promenad till Mälarens strand,
nära till motionsspår, förskola o buss.

PRIS 3 950 000 kr/bud.
Oranievägen 5.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 35701 till 71122

PRIS 1 795 000 kr/bud.
Klyvarestigen 28b.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 34546 till 71122

PRIS 1 675 000 kr/bud.
Sånga Säbyvägen 192.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 33838 till 71122

VARUDEKLARERAT

3 ROK, 46+26 KVM

VARUDEKLARERAT

FÄRINGSÖ STENHAMRA

5 ROK, 145 KVM

VARUDEKLARERAT

EKERÖ NÄRLUNDA

FÄRINGSÖ SÅNGA SÄBY

FÄRINGSÖ STENHAMRA

3 ROK, 66 + 66 KVM

4-5 ROK, CA 130 KVM

5 ROK, 140 KVM

Charmigt 30-talshus med sjönära läge! 3 rok + hel råkällare
med bra förvaringsutrymmen, stor tvättstuga samt garage. Visst
renovering/moderniseringsbehov. Altan under tak. Fin inhägnad
trädgårdstomt med fruktträd, 1.709 kvm. Nära till
busshållplats, bad, förskola och mycket vacker Mälarönatur.

Mkt omtyckt 1-plans hus m sjönära läge i ytterkant av
Stenhamra. Lugnt o barnvänligt läge längs återvgata 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.

Bo på landet, men ändå nära till kommunikationer! Trevlig 1,5
plans villa på Färingsö m vidsträckt vy. Kök m matplats,
vardagsrum med kakelugn (Cronspisen) o burspråk, 3 sovr,
badrum, gästtoalett samt allrum. Förberett för extra badrum.
Carport. Trädgård om 1.264 kvm m fruktträd o bärbuskar.
Härlig altan på baksidan och uteplats på framsidan samt
tillbyggd entréveranda. Enskilt vatten o avlopp. Skola, förskola,
mataffär o badplats i närområdet. Låga driftskostnader.

PRIS 1 475 000 kr/bud.
Sånga-Säby Hammarvillan.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 33832 till 71122

PRIS 1 995 000 kr/bud.
Kornvägen 13.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 30378 till 71122

PRIS 1 875 000 kr/bud.
Ölstavägen 112.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 19448 till 71122

EKERÖ SANDUDDEN
106 KVM
Sjönära i Sandudden! Välplanerat 2-plans kedjehus m
välkomnande uppfart i mysig gränd, carport. Lekvänlig trädgård
m stort trädäck. Bra skick m genomgående ljusa färger, kök m
matplats, stort vardagsrum m utgång till trädgården, 2 dusch-/
badrum samt 3 sovr. Utanför dörren finns ett stort grönområde
m promenadstråk utmed vattnet. Mälarens glittrande vatten o
båthamn inom ca 200 m. Sandudden skola F-5 i området, nära
till övriga skolor F-9, buss o Ekerö Centrum.
PRIS 2 750 000 kr/bud.
Sandgränd 27.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 35906 till 71122

TOMTER

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

FRITIDSHUS

FÄRINGSÖ ÖLSTA

EKERÖ NYCKELBY

MUNSÖ EKEBY

5 ROK, 159 KVM

3 ROK, 55 KVM

Villa (-92) m optimal planlösning,
kök som kan öppnas upp mot
vardagsrum, 4-5 sovrum o 2
våtrum. Stor trädgård med flera
uteplatser. Charmigt
kulturhistoriskt torp. Naturen runt
knuten; nära bad, skola och buss.

Mkt charmigt o fräscht stenhus
med skyddat läge gränsande mot
skogspartier. Tillstånd för
permanentavlopp. Gångavst till
badpl o småbåtsbrygga. Gott om
strövområden invid knuten o nära
till busshpl.

PRIS 2 975 000 kr/bud.
Nyckelbyvägen 25.
SMS:A 34248 till 71122

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

EKERÖ TRÄKVISTA
VILLATOMT 903 KVM
Plan lättbyggd trädgårdstomt i centrala Träkvista med äppel och
plommonträd och närhet till buss och butiker. Lugnt barnvänlig
läge belägen invid återvändsgata. Kommunalt V/A finns.Tomten
ligger inom detaljplanelagt område. Här kan du förverkliga din
dröm.

PRIS 1 775 000 kr/bud.
Norra Kafévägen 32.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 35088 till 71122

BORÄTTER

MUNSÖ SÖDERBACKEN

EKERÖ EKUDDEN

4 ROK, 104,9 KVM

3 ROK, 91,5 KVM

Gavelradhus med högt fritt läge och utsikt över åker och äng.
Lummig skyddad trädgård med staket och gavelläge.
Vardagsrum i öppen planlösning mot kök och matplats. 3 ljusa
sovrum på nedervåningen, 2 bad/duschrum samt separat
tvättstuga/groventré. Fin uteplats på entrésidan. Förråd på
entrésidan samt garage i länga ingår i avgiften. Naturen och
strövområden runt hörnet och gångavstånd till busshållplats.
Här trivs barnfamiljen!

Välplanerat och eftertraktat 2-plans bostadsrättsradhus i
mycket attraktivt och barnvänligt område. Ljust kök med rymlig
matplats, vardagsrum med utgång till uteplats på baksidan,
möjlighet till sovalkov, 2 sovrum och 2 våtrum varav ett
nyrenoverat med kakel och klinker. Trevlig uteplats på
framsidan samt stort trädäck på baksidan och liten täppa.
Promenadavstånd till Ekerö Centrum. Mycket omtyckt förening
med god ekonomi; bergvärme finns.

PRIS 355 000 kr/bud. AVGIFT 7 237 kr/månad
Söderbacksvägen 39.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 35162 till 71122

PRIS 1 095 000 kr/bud. AVGIFT 6 201 kr/månad
Ekuddsvägen 18a.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 35865 till 71122

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO

MUNSÖ
SÖDERBACKEN

MUNSÖ
SÖDERBACKEN

3 ROK, 75,6 KVM

3 ROK, 75,6 KVM

Mycket trevligt radhus med bra
solläge i omtyckta Söderbacken.
Radhuset har renoveringsbehov.
Varmbonat förråd ogarage i länga.

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

PRIS 395 000 kr/bud.
AVGIFT 5 704 kr/månad
Söderbacksvägen 27.
SMS:A 34207 till 71122

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

