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– Inga anbud har kommit in på Ekerö Bostäder.
Kommunstyrelsen förlänger anbudstiden utan att
bestämma en bortre tidsgräns. I 12

BREVLÅDETJUVAR
Brevlådor på flera platser i kommunen har utnyttjats
av tjuvar som med hjälp av stulna identiteter kunnat
skaffa kreditkort som de sedan utnyttjat till att
beställa varor. | 12

’’

Redan under mina uppväxtår hörde jag de
äldre säga, att vi ska vara glada för att
Malmvik finns och är bebodd, för så länge
som det är så, kommer bygden att behålla
sin karaktär och undgå att bli en tråkig förort
till Stockholm. | 24 INSÄNDARE

FÖRSTA KÖRSKOLAN
Kommunen har äntligen fått en egen och mycket
efterlängtad skola för körkortslösa. | 12

DANSDAG I KULTURHUSET!
Den 25 oktober bjuder Kungliga Baletten, dansare
från Danshögskolan, Ekerö Kulturskola, Vuxenskolan
och dansande ungdomar från Ekerö upp till mäktig
dansfestival. Alla är välkomna att dansa eller titta
på. | 20

FÄRDTJÄNSTTRASSEL
Bilar som inte kommer, bilar som kommer för sent
och fel bi12lar som är för små. Landstinget lovar
bättring. | 6

SKÅ MISSADE FYRAN
Men ett revanschsuget lag satsar redan nu på att
vinna nästa års division 5. | 26
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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
Se vidare sid 22
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.
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¢¢ UTSTÄLLNINGAR
Ekebyhovs slottsgalleri
4 x Jacobson – Margareta,
Ingemar, Katarina, Erica.
Måleri - Teckning - Grafik,
visas 25 okt – 9 nov.
Russinutställning
av Johan Hagelbäck i Galleri
Utkiken, Kulturhuset, Ekerö
C, 27 okt – 12 dec. En interaktiv utställning som rör sig!
Bygg russinmiljöer.
Målgrupp: 7-16 år.
Konstpausen
Titt-utställning med Eva
Rodenius vävar, skisser och
original, visas t o m 30
november. 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
Den adelskranke
Teaterpatrasket uppför
Den adelskranke – ett sånglustspel i två akter i
Ekebyhovs slott. Föreställningar: 19, 24, 25, 26, 31 okt
samt 1 och 2 nov. Alla föreställningar börjar kl. 19. Biljettpris 120:-. Biljetter kan
beställas hos Laila Lönn, tel
560 303 91 el rosasmona
@glocalnet.net

Torsdagsmix
För föräldrar och små barn.
Kom och träffas, läs böcker,
fika och pyssla. Torsdagar kl
14-16 i Barnens eget bibliotek i Stenhamra.

Danshögskolan och Ekerö
Kulturskola, Vuxenskolan
och dansande ungdomar
från Ekerö medverkar.
Kulturhuset, Ekerö C,
25 oktober kl 12-18.

Knattebio
i Barnens eget bibliotek i
Stenhamra söndagar kl 13,
14 och 15.

Sri Lankas Faddrar
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 25-26 okt kl 1216. Lördag kl 14 Färingsö
Nya Kammarorkester
FNYKO underhåller. Söndag
kl 14 Folkmusik med Ö-laget.

Juridisk rådgivning
varannan onsdag i biblioteket i Ekerö C t o m 10 dec
kl 17-19. Kostnadsfri kvart.
Efter Elvärmen
Energi- och klimatrådgivningen ger råd och tips till
dig som har direktverkande
el. I biblioteket i Ekerö C,
21 oktober kl 19.
Skolbibliotekens
Internationella Dag
Happenings och olika aktiviteter på Ekerös alla skolbibliotek, 22 oktober.
Italienaren
Ekerö filmstudio visar den
ryska filmen Italienaren. En
vacker och rörande film om
en liten pojke på ett barnhem. I Erskinesalen, Kulturhuset 23 oktober kl 19.30.
www.ekero-filmstudio.se
Dansdag i Kulturhuset
Det blir streetdance, orientalisk dans, klassisk balett,
barndans och danscafé med
bl a Flamenco och dansfotoutställning. Dansare från
Kungliga Baletten,

Jourhavande släktforskare
I biblioteket i Ekerö C,
25 oktober kl 11-14
Ekerö Bio
visar den 26 okt: kl 15 WallE. Kl 19 Arn – Riket vid
vägens slut, i Erskinesalen,
Ekerö C. www.ekero-bio.se
Sagoverkstan
med Turteatern i Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C,
27 okt kl 13 samt 30 okt kl 10
och 13. Utifrån ett antal klassiska teman får publiken
vara med och skapa historien som växer fram på
Sagoverkstans scen.
Rek ålder: 2-5 år.
Biljetter: på biblioteket.

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se
FORTS PÅ SIDAN 30

fastighetsbyran.se

B Ekerö Närlunda

B Ekerö Närlunda

Utgångspris 2 700 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 150 kvm
Tomt 419 kvm

Byggt 1967
Adress: Dianastigen 9
Visas sön 19/10 13.00-13.45
och tis 21/10 18.00-18.45

På lugn barnvänlig gata ligger detta fräscha kedjehus. Ljusa fräscha materialval i kombination med en
öppen planlösning ger ljus och rymd. Underbar baksida med sol från mitt på dagen till sena kvällen.
Ligger angränsande mot allmänning med bl.a lekplats, perfekt för barnfamiljen! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1550.

B Ekerö Helgö

Utgångspris 4 200 000:5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 160 kvm
Tomt 867 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1985, ombyggt 1995
Adress: Oranievägen 6
Visas sön 19/10 14.00-14.45
och mån 20/10 18.00-18.45

Med centralt och lugnt läge på vacker trädgårdstomt ligger denna fräscha villa. Endast ca 10 minuters
promenad från Ekerö Centrum. Finns möjlighet att göra två sovrum . Gångavstånd till Skola, dagis,
grönområden och bussar. Ca 150 m till närmsta bad. Fristående garage m.m. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1719.

B Färingsö Mörby

Utgångspris 1 700 000:4 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 73 kvm, biyta 67 kvm

Tomt 2 425 kvm trädgårdstomt
Byggt 1982
Adress: Västgårdsvägen 16

Enplansvilla med hel källare i visst renoveringsbehov, belägen på underbar uppvuxen trädgårdstomt
med hörnläge som gränsar till grönskande hagar. Stor altan med kvällssol samt solig uteplats i söder.
Gångavstånd till buss, bad- och båtplats. Endast 30 minuter från Brommaplan. Kommunalt VA planeras i
området. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1720.

Utgångspris 18 000 000:10 rok, varav 7 sovrum
Boyta 294 kvm, biyta 30 kvm
Tomt 3 710 kvm
Byggt 2008
Adress: Sjöbrisvägen 3
Ring för bokad visning!
Endast ca 30 minuters bilväg från city ligger
denna nybyggda och exklusiva villa, ritad av
arkitektbyrån Waldemarson Berglund. Egen
strandlinje med brygga, sandstrand och sjöbod.
Dubbelgarage samt flera förrådsbyggnader.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1598.

B 3:a Ekerö Centrum

Utgångspris 890 000:Boyta 89 kvm, avgift 7.845:-/mån
Adress: Pråmvägen 4E, 1 tr
Möjligheternas 3:a - Väldisponerad o trevlig lgh m
fin kanalutsikt. Generöst v-rum som ursprungligen varit två rum. Bad- och duschrum samt
balkong. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1721.

B Färingsö Skå

Utgångspris 2 500 000:3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 106 kvm
Tomt 2 546 kvm

Byggt 1947, ombyggt 2005
Adress: Höglunda
Visas sön 26/10 12.00-12.45
och mån 27/10 18.00-19.00

Ett fritidshus från början med en tillbyggnad i modern stram stil som karaktäriseras av ljus och rymd.
Gamla delen är renoverad och tilläggsisolerad. Den följer samma standard och stil som den tillbyggda
delen med ljusa och moderna ytskikt. Uteplats med härligt solläge. Ett riktigt litet drömboende!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1712.

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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Kommunen förelagd att
att bygga ut Helgös VA
HELGÖ | Länsstyrelsen
har förelagt Ekerö kommun att bygga ut kommunalt VA på Helgö
ända fram till tomtgränserna. Det hela bör vara
klart inom tre år, anser
länsstyrelsen.
Kommunens bud till helgöborna har varit att de via nybildade samfällighetsföreningar och för 35 000 kronor
per hushåll kunde ansluta sig
till vissa punkter vid den
stora
färskvattenledning
som dras mellan Norsborg
och Strängnäs, där ett avstick
till Ekerö kommun ingår.
Kostnaden för VA fram till
tomtgrånsen skulle varje fastighet då få stå för själv.
Eftersom Helgö är så rikt
på fornminnen skulle samfällighetsföreningarna dess-

utom få bekosta eventuella
arkeologiska utgrävningar.
Men i och med detta beslut
är första ronden avklarad i en
infekterad fråga, som har
delat helgöborna i två läger:
de som varit beredda att
betala för sitt VA via nybilddade samfällighetsföreningar och de som velat uppvakta
länsstyrelsen om ett föreläggande för kommunen. Länsstyrelsen åberopar bland
annat § 6 i lagen om allmänna vattentjänster om skydd
för människors hälsa och
miljö samt att östra Mälaren
ligger inom det område som
föreslagits för skyddsföreskrifter för ytvattentäkt.
Kommunen har som sin
uppfattning framfört till
länsstyrelsen att den nuva-

Invävt i kontroversen kring kommunalt VA, har hela
tiden vibrerat
olösta önskemål
om bygglov

rande va-situationen inte
innebär några akuta problem
ur miljö- och hälsosynpunkt. Enligt Ekerö miljöoch hälsoskyddskontor finns
visserligen risk för grundvattenföroreningar och grundvattenbrist. Men, hävdar
kommunen i sitt remissvar
till länsstyrelsen, en sådan
risk finns för alla områden i
landet där allmänna vaanläggningar saknas.
Invävt i kontroversen

kring kommunalt va eller
inte kommunalt va, har hela
tiden vibrerat olösta önskemål om bygglov. Unga småbarnsfamiljer har flyttat ut
till fritidshus, planerat omeller tillbyggnad, men fått
avslag med hänvisning till att
va-frågan varit olöst. Flera
familjer har givit upp och
flyttat.
Villorna på Gällstaö till
exempel, har fått kommunalt
VA ända till tomtgrånsen, så
varför inte Helgö?
Enligt Översiktsplanen är
Helgö inte något expansionsområde, vilket däremot
Gällstaö och det så kallade
Tätortsbandet är. På Helgö
däremot, vill kommunen se
en långsam utbyggnad i takt
med de 150 nya bostäder per
år i hela kommunen som är

Slutnotan för Ekebyhovs slotts 25-årsjubileum blev 350 000 kronor
KOMMUN I Det skulle från
början bara ha kostat 40 000
ur kulturnämndens budget.
Men kungabesöket under
Ekebyhovs slotts 25-årsjubileum fick arrangörerna att ta
ett djupare grepp ur kom-

munstyrelsens reservkassa
för oförutsedda utgifter.
Det hela började med en
förfrågan till Hovstaterna om
något av kungabarnen ville
närvara. Svaret kom: både
kungen och drottningen ville

komma, eftersom de varit
med vid invigningen 1983.
Då spred sig nervositeten,
projektet svällde och pengarna började rulla. Det behövdes programproducent, väktare, arrangörer för ljud, tek-

tumregeln. Såvida inte helgöborna via samfällighetsföreningar bidrog till att lösa
problemen med vatten och
avlopp förstås.
Resultatet har blivit att
helgöborna har hamnat i en
rävsax: inget va, inget bygglov. Många har uppfattat
situationen som ren utpressning från kommunens sida,
vilket märkts bland annat på
insändarsidorna i denna tidning.
Kerstin Hägg, Helgö, tillhör dem som inte ansåg det
lönt att vända sig till länsstyrelsen.
– Vi gjorde en kalkyl på
hur lång tid processen skulle
komma att ta och kom fram
till sju år om man räknar in
alla överklagandeturer. Därför var jag för bildandet av
samfällighetsföreningar sä-

ger hon. Idag är hon glad och
överraskad.
– Kostnaden för hushållen
kommer förmodligen att bli
ungefär densamma, men
med kommunalt va slipper
vi ansvaret för ledningarna,
säger hon.
Kommunen kommer att
överklaga beslutet till Statens VA-nämnd.
– Det gör vi framförallt för
att få rådrum. Frågan har
principiell betydelse. Det
skulle bli alldeles för tufft för
en liten och utbredd kommun som Ekerö om vi skulle
bli tvungna att dra ut kommunalt va överallt, säger
byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson.

INGELA MÆCHEL

MN rättar om kunglig utgrävning

nik, tält, scen, toaletter, storstädning av slottet, måltider
till alla som jobbade med förberedelserna, ballonger, blågula band samt inte minst
blommor till drottningen.
Slutnotan gick på 350 000.

RÄTTELSE I I förrförra
numret av MN i artikeln ”för
50 år sen” påstod vi att det
var Kung Gustav V som deltog i de arkeologiska utgrävningarna på Helgö. Fel, fel
fel, påpekade en av våra nog-

granna läsare. Det var naturligtvis inte gamle tenniskungen utan den arkeologiintresserade kung Gustav VI
Adolf som livligt intresserade sig för och deltog i femtiotalets utgrävningar på Helgö.
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Moderat Nytt
Hur går det med simhallen?
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Planeringen av en ny simhall i kommunen pågår. Eftersom vi
inom politiken bedömer att Västeräng inte längre är aktuell för
en byggnation måste vi hitta alternativ.
Därför finns det numera två huvudalternativ av lägen, dels vid fotbollsplanen
vid Ekendals förskola, dels vid Träkvistavallen. Underlag tas just nu fram av
tjänstemännen för att vi ska kunna ta ställning till hur en simhall kan rymmas i
respektive område. Att bygga och sedan driva en simhall är mycket dyrt och
kräver därför en noggrann planering. Byggkostnaderna är höga och dessutom
är uppvärmningskostnaderna mycket höga.
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Hur ska simhallen se ut?
Det är ännu inte bestämt. Men en politikergrupp har tittat på några olika nya
simhallar som jämförelseobjekt och tjänstemännen i kommunen arbetar för
närvarande med en förebild av en ”lagom stor” simhall som är rimlig för en
kommun som Ekerö.
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Har vi råd?
För att minska kommunens – skattebetalarnas – kostnader för en simhall förs nu
förhandlingar med olika byggbolag för att hitta ett samarbete.
Vi Ekerömoderater fortsätter vårt arbete för en simhall på Mälaröarna!

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
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När färdtjänsten äntligen kom
– då var det med fel sorts taxi
14.30, men att återresan inte
var ordnad. Efter en stund
fick vi reda på att återresan
kunde bli först kl 21.00.
Personalen på Kullen sa då
att det gick ju inte. Min fru
fick inte träffa sina bröder.
För Kullens personal är
situationen inte ovanlig.
– Det blir ofta förseningar
och flera gånger i veckan
händer det att det kommer
en vanlig taxi istället för en
buss. Till största delen fungerar det väl bra, men det är
allvarligt att sjukhusbesök
med kort varsel eller planerade aktiviter och möten måste
ställas in, säger Pirkko Carlsson, chef på äldreboendet
Kullen.
– Vi skickar in avvikelserapporter till färdtjänsten,
men får oftast ingen reaktion
tillbaka,

Långa väntetider, vanlig taxi istället för buss, eller bilar som helt enkelt inte kommer är ett stort
problem för de gamla inte bara i Ekerö utan i hela landet sedan landstinget lagt ut sina telefonväxlar till Moldavien och Lettland. Ovan: Hillevi Svensson på Kullen, och hennes man Bo, kom
aldrig iväg till Orminge och Hillevis bröder som bara var på tillfälligt besök.
ELKERÖ | Hillevi
Svensson fick vänta
länge på färdtjänsttaxin
utanför vårdhemmet
Kullen. Och när bilen väl
kom, var det en vanlig
taxi och inte den buss
med plats för rullstol
som beställts.

– Den 22 september betällde
vi en taxi till den 25 september från Kullen till Orminge,
där min fru skulle träffa sina
två bröder från Värmland.
Hon hade inte träffat dom på
länge, berättar Bo Svensson.
– På plats utanför Kullen
väntade vi. Taxin kom först

13.20. Det var en vanlig liten
taxi, trots att vi hade beställt
en buss för att min fru skulle
kunna komma in med sin
rullstol. Vi var tvungna att
skicka iväg den och personal
från Kullen gick in och ringde efter en buss. Vi fick
besked att den skulle komma

Den som ringer till Ekerö
kommun för att klaga på färtjänstkrångel har inte mycket
att hämta där.
Det är nämligen landstinget som är huvudman för
färdtjänsten och alltså ansvarig för organisationen. Färdtjänsthandläggarna i Ekerö
kommun, liksom i övriga
kommuner i Stockholms län,
avgör enbart vilka som har
behov av färdtjänst och
skickar sedan handlingarna
vidare till landstingets färdtjänstnämnd. Det är också
landstinget som har skött
upphandlingarna hos de
olika taxibolagen utifrån
vissa kriterier. Landstinget
har också ansvar för vilka
entreprenörer som sköter
färdtjänstväxeln.
Kommunerna kan kort
sagt inte själva bestämma om
operatörerna sitter i Estland,
Lettland eller Moldavien.
Det är inte heller lönt att
ringa Taxi Ekerö. Växeln där
har idag enbart hand om
kommunens körningar som
skoltaxi, skolbussar, körningar åt kommunens tjänstemän med mera.

– Vi förlorade avtalet om
färdtjänstväxel för ett par år
sedan till Samres, säger Teresa Lehman, vd Ekerö Taxi.
– Problemet med Samres
utomlands är att de anställda
där har stora problem med
att lyssna på äldre personer.
På Mälaröarna har vi många
likalydande adresser, till
exempel Brostugan finns på
flera platser i kommunen.
Stjärtnäs ligger både på norra
och södra Färingsö. Det händer att taxibilen åker till en
adress, står där och väntar,
samtidigt som kunden väntar på en helt annan adress.

”På Samres taxiväxlar i Lettland
och Moldavien har
de anställda stora
problem med att
lyssna på äldre
personer”
Ibland får vi böta trots att vi
har varit på rätt adress fast fel
om man säger så. Jag brukar
då skicka ett förklarande brev
till färdtjänstnämnden och få
pengarna tillbaka, säger
Teresa Lehman.
– Som vi ser det, har systemet medfört stora nackdelar
för kunden. Den första tiden
efter det att Samres hade
tagit över växlarna var det
många som ringde till oss
och klagade. Nu har kunderna lärt sig hur det fungerar.
Men våra stamkunder ringer
fortfarande, vi får ett par
sådana samtal i veckan.
Teresa Lehman tror att det
finns ett stort mörkertal.
– Jag tror att många äldre är
rädda för att framföra sina
klagomål till färdtjänsts
kundtjänst, eller för att kräva
ersättning ur resegarantin.
De tror att de då ska gå miste
om sin förmån.
Sven Blomqvist, på landstinget, är ansvarig för be-
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ställningsverksamheten, resegarantin och utbildningen
vid bokningscentralerna .
Beställningsverksamheten
har avtal med Samres, som
har bokningscentraler i Moldavien, Estland och Lettland
samt på fem olika platser i
Sverige.
– Klagomålen om felbokningar på grund av likalydande adresser har ökat det
senaste året. Det är inget att
sticka under stol med att den
här frågan är het just nu.
Vad tänker ni göra åt det?
– Nästa fyradagarskurs i
Moldavien tänker vi genomföra ett SFI-test i svenska och
vi tänker också ta upp problemet med likalydande
adresser.
– Vi har ju också vår
adressdatabas där det går att
se de olika alternativen med
samma namn. Sen är det en
fråga om dom kan stava på
bokningscentralerna. Det
finns problem med det
också.
Finns lokalkännedom med i
upphandlingskriterierna?
– Inte för närvarande. I
utbildningen ingår geografikunskap, men det är klart att
det blir ganska så grov.
Vad tror du om att införa
lokalkännedom som ett av
upphandlingskriterierna?
– Omöjligt är det väl inte.
Det finns med som kriterium för andra av våra anställda. Men samtidigt är priset
en starkt avgörande faktor.
– Vi gör en fördjupad kvalitetsgranskning just nu.
Personal från färdtjänsten
kommer att sitta med vid
centralerna och lyssna på hur
beställningarna genomförs.
Vi ringer också anonymt ett
par hundra samtal för att se
hur de tas emot. En lägesrapport blir klar i slutet av oktober. Visar sig kvaliteten inte
motsvara kraven får vi göra
det yttersta, säga upp avtalet,
säger Anna Starbring (fp),
färdtjänstnämndens ordförande.
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Nyheter & information från våra församlingar
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KYRKSIDAN
Gudstjänster
Tisdag 21/10
Ekebyhovskyrkan
19.00 ”Inga fler dagar inom parentes”, Föredrag
Prästen, författaren Annika Borg

Onsdag 22/10
19.00 Mässa
Lisa Kjellgren, Ekerö Gospel

Söndag 26/10
Adelsö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Daniel Fogelqvist,

Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa,
söndagsskola,
Staffan Eklund, Sonorakören

Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
med dop
Jonas Gräslund,
Fiol: Rode Gustavsson
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Lö 1/11 EKERÖ KYRKA
15.00 Ljus & bön,
Jaroslav Havel, cello
Kerstin Baldwin, orgel
Ralph Sjöholm, andakt

Lö 1/11 LOVÖ KYRKA
11.00 Högmässa
Lisa Kjellgren

Lö 1/11 EKERÖ KYRKA
18.00 Minnesgudstjänst med
ljuständning
Ralph Sjöholm, Ekerö kyrkokör

Lö 1/11 LOVÖ KYRKA
14.00-18.00 Öppen kyrka
Orgelmusik, kaffe
Vivi-Ann Gäfvert, orgel

Sö 2/11 EKERÖ KYRKA
11.00 Högmässa
Ralph Sjöholm

Sö 2/11 DROTTNINGHOLMS
SLOTTSKYRKA
11.00 Högmässa
Lisa Kjellgren

Lö 1/11 ADELSÖ KYRKA
18.00 Minnesgudstjänst med
ljuständning,
Svän Fogelqvist,
Instrumentalmusik

Sö 2/11 LOVÖ KYRKA
16.00 Minnesgudstjänst med
ljuständning, Lisa Kjellgren,
Tomas Bodin, oboe
Vivi-Ann Gäfvert, orgel

Sö 2/11 MUNSÖ KYRKA
18.00 Mässa i Taizeton
Svän Foglelqvist
Instrumentalmusik

Sö 2/11 EKERÖ KYRKA
16.00 ”Som ett Requiem det eviga ljuset”, Viveca Axell
Hedén, sång, Jaroslav Havel,
cello, Kerstin Baldwin klaviatur
Drew Baldwin, textläsningar

Lö 1/11 MUNSÖ KYRKA
16.00 Minnesgudstjänst med
ljuständning,
Svän Fogelqvist,
Instrumentalmusik

Drottningholms slottskyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Lisa Kjellgren

Onsdag 29/10
Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa
Ralph Sjöholm

VERNISSAGE
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Jaroslav Havel, foto & cello

1/11-28/11 EKERÖ KYRKA
Fotoutställning: ”Det eviga ljuset”
Jaroslav Havel, Tjeckien/Trondheim

Efteråt: Frukost i Kyrkstugan

Lördag 1/11 kl 10.00 i Ekerö kyrka

Allhelgonahelgen
se annons till höger

Onsdag 5/11

ANDRUM

Ekebyhovskyrkan
13.30 ”Minnenas arkiv”
Thomas Jacobsén

- meditation i ord,
ton och bild

19.00 Mässa
Lisa Kjellgren

Magdalena
Ljunggren

Lördag 8/11
Ekebyhovskyrkan
18.00 Gospelkonsert
Ekerö Gospel, solist: Malcolm Chambers, piano: Daniel Stenbaek

ikoner och läsningar

Ekerö kyrka

Kerstin Baldwin

18.00 Andrum - ord, ton och bild
Magdalena Ljunggren
Cembalo: Kerstin Baldwin

Söndag 9/11
Adelsö kyrka
11.00 Högmässa
Svän Fogelqvist

Ekebyhovskyrkan
16.00 Ekebyhovsmässa,
söndagsskola
Ralph Sjöholm
Efter gudstjänsten: ”Kyrkmiddag”

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa
Ralph Sjöholm

Lovö
11.00 Högmässogudstjänst
med dop
Lisa Kjellgren

cembalo

Ekerö Gospel
med gäster
Daniel Stenbaek - piano

Föredragskväll i Ekebyhovskyrkan
samarr med

S:t Lukas - Mälaröarna-Västerort

Tisdag 21/10 kl 19.00

Lördag 8/11
kl 18.00
i Ekerö kyrka

Lördag 8/11 kl 18.00
i Ekebyhovskyrkan

SOPPLUNCH
i Klockargården

Cello och
piano

Lördagar 12.00-13.00

Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud

KONSERT

Malcolm Chambers - dirigent/solist

KYRKRADION 101,4 Mhz

Mer information:
Se vår hemsida ekeropastorat.nu
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar

GOSPEL

Elisabeth Hjertén
Helena Hansson
Torsdag 23/10
kl 12.30
i Lovö Klockargård

ONSDAGSSAMVARO
Minnenas arkiv

TORSDAGSTRÄFF
TORSDAGSTRÄFF

Thomas Jacobsén

Niclas Strand

visar 7 filmer från Ekerö och Munsö
hembygd

ställer frågor med hjälp av
sång och musik

Onsdag 5/11 kl 13.30
i Ekebyhovskyrkan

Torsdag 6/11 kl 13.30
i Adelsö hembygdsgård

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

Besiktigad

Ekerö Hummelvreten

Ekerö Brunna

Välplanerad enplans villa med efterfrågat läge i omtyckt område. Stort kök med utgång till inglasat uterum.
Vardagsrum i vinkel med tv-rum. Fyra bra sovrum samt allrum med klinkergolv. Nyrenoverat duschrum med
kaklade väggar och klinkergolv med golvvärme. Garage i anslutning till huset. Bergvärmeanläggning ger låga
driftskostnader.

Charmigt hus från 1910 med många vinklar och vrår. Rymligt kök med matplats, vardagsrum och tre bra sovrum
varav ett med fungerande kakelugn. Altan under tak samt altandäck med rund pool. Bra biutrymmen. Stor
uppvuxen natur-/trädgårdstomt. Nyinstallerad jordvärmeanläggning. Trevligt läge i slutet av återvändgata och
gränsande mot allmänning samt fin utsikt över ängar. Närhet till trevlig badplats, buss och strövområden.

v Boarea: 117 + 77 kvm
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Tomt: 767 kvm plan trädgårdstomt

v Hummelvretsvägen 13
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Boarea: 120 kvm
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Tomt: 2.305 kvm Natur/Trädgårdstomt

v Brunnavägen 22
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Besiktigad

5:a Ekerö Sandudden

Ekerö Gräsåker

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. Gångavstånd till Träkvista torg
med matvaruaffär och viss övrig service.

Ett rymligt och välplanerat radhus som även är tillbyggt, totalt ca 180 kvm. Genomgående mycket fräscht med
nytt fint kök och helkaklat badrum samt fyra bra sovrum. Källare med allrum, arbetsrum och förråd. Högt fint läge
med utsikt över området och insynsskyddad baksida. Garage i länga. Omtyckt och efterfrågat område med endast
någon minuts promenad till både skola och dagis.

v Mälarvyn 11
v Boarea: 110 kvm
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Utgångspris: 2.750.000 kr
v Avgift: 6.482 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv.

v Boarea: 124 + 58 kvm
v Utgångspris: 2.450.000 kr
v Tomt: 210 kvm plan hörntomt

4:a Ekerö Brunna

3:a Ekerö Ekudden

Välplanerat och totalrenoverat br-radhus. Bra läge i omtyckt och efterfrågat område. Rymligt kök med
parkettgolv och matplats för 6 personer. Rymligt vardagsrum med utgång till uteplats i söder. Tre bra sovrum
varav det ena med egen klädkammare, alla med modern färgsättning och ekparkettgolv. Kaklade badrum och
duschrum, båda med golvvärme. Gångavstånd till bl.a affär, dagis, buss

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 läge på Ekerö.

v Boarea: 107 + 3 kvm
v Utgångspris: 1.250.000 kr
v Avgift: 6.430 kr/mån exkl el

v Tunnlandsvägen 72
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97

v Gräsåkersvägen 49A
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Ekuddsvägen 18 E
v Boarea: 91,5 kvm
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Utgångspris: 1.195.000 kr
v Avgift: 6.184 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv.

Besiktigad

Färingsö Stenhamra

2:a Ekerö Bokskogen

Ekerö Närlunda

Ekerö Lundhagen

Trevlig villa med bra planlösning o stor insynsskyddad
tomt. 6 rok varav 4-5 sovr. Inglasat uterum i
anslutning till köket och en stensatt uteplats med
eftermiddags o kvällssol. Några renoveringar är gjorda
bl.a nytt tak och badrum. Garage med förråd.

Gränsande till den vackra bokskogen ligger denna
välplanerade 2:a med arbetskök, vardagsrum o stort
delbart sovrum. En entrébalkong o en stor balkong
med skyddat söderläge. Värme, vatten, kabel-TV o
garageplats ingår i avgiften.

v Boarea: 140 + 15 kvm
v Utgångspris: 2.150.000 kr
v Tomt: 769 kvm plan trädgårdstomt
v Havrevägen 1
v Lena Falck 070-759 59 97

v Boarea: 53 kvm
v Utgångspris: 595.000 kr
v Avgift: 5.025 kr/mån inkl värme, kabel-tv o garage
v Gustavavägen 56 1tr
v Lena Falck 070-759 59 97

Unikt tillfälle att förvära 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.

Fin hörntomt med lugnt och bra läge i efterfrågat
område. På tomten får ett rymligt 2-plans hus samt
garage och uthus uppföras, max 350 kvm. Tomten
gränsar till fina skogsområden och har endast några
minuters promenad till skola, dagis, buss o fin
badplats.

v Utgångspris: 2.400.000 kr
v Tomt: 999 kvm Natur/Trädgårdstomt
v Bigårdsvägen 8
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Utgångspris: 2.150.000 kr
v Tomt: 1.035 kvm Trädgårdstomt
v Hagens Backe 24 B
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

Besiktigad

Ekerö Sommarstad
Ett härligt hus i toppskick ! Ljus, modern färgsättning och fina oljade ekgolv samt dörrfoder och
fönsterinfattningar i ek. Fint ljusflöde och stora öppna ytor samt tak delvis till nock. Stort altandäck om ca 120
kvm m nedsänkt pool. Carport och förråd. Lugnt bra läge med södervänd tomt och gångavstånd till badplats.

v Boarea: 163 kvm
v Utgångspris: 4.750.000 kr
v Tomt: 1.288 kvm plan trädgårdstomt

v Ringblomman 40
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Besiktigad

Ekerö Tappsund

Ekerö Lundhagen

För Ekerö ett unikt hus med härlig arkitektur och den gamla charmen bevarad, bl a vackra takmålningar och
murade öppna spisar. Stora sällskapsytor, 8 rum och kök varav 4 sovrum. Källarplan med gott om
förrådsutrymmen. Stor altan med trappa ned till nybyggd pool och terass i söderläge. Dubbelgarage. Möjlighet
att sälja tomten nedanför. Mycket centralt läge med gångavstånd till bl.a centrum, bad och bussar. Det finns även
eventuell möjlighet att hyra båtplats i området.

Äntligen ett hus i Lundhagen! Välplanerad enplans villa med nedsänkt vardagsrum och källare som delvis är inredd.
Stort kök, vardagsrum med braskamin, 4 bra sovrum och fint allrum. Stor tvättstuga, matkällare och bra förråd.
Södervänd trädgårdstomt med lugnt läge. Del i brygga med båtplats och badmöjligheter.

v Boarea: 214 + 122 kvm
v Utgångspris: 8.200.000 kr
v Tomt: 3.816 kvm trädgårdstomt.

v Hagaringen 3
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97

v Boarea: 130 + 81 kvm
v Utgångspris: 4.450.000 kr
v Tomt: 1.368 kvm Trädgårdstomt

v Oa-Vägen 21
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Besiktigad

Ekerö Träkvista

Stenhamra

Välplanerad enplans villa med inredd källare och mycket bra läge. Stort vardagsrum i vinkel, kök med matplats för
ca 6-8 personer samt 3 bra sovrum. Källare med stor gillestuga och braskamin, bra förråd samt en avdelning med
egen ingång som går att använda för liten rörelse el liknande. Endast en kort promenad till skola och dagis samt
fina strövområden, omtyckt badplats och bra kommunikationer i områdets närhet.

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

v Boarea: 115 + 112 kvm
v Utgångspris: 3.250.000 kr
v Tomt: 1.057 kvm plan trädgårdstomt

v Semestervägen 10
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Boarea: 152 + 73 kvm biyta
v Utgångspris: 3.250 kr
v Tomt: 2.613 kvm

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

Besiktigad

Ekerö Väsby

Ekerö Sandudden

Välplanerad villa med stor härlig hörntomt. Kök med rymlig matplats och delvis öppet mot vardagsrum. Fyra bra
sovrum och trevligt allrum. Kaklade badrum och fin bastu. Stort altandäck med sol hela dagen och skyddad
uteplats samt balkong med kvällssol. Stort garage. Plan fin tomt med stora gräsytor och fruktträd. Omtyckt
villaområde med närhet till både skolor, dagis, buss och stora naturområden med motionsspår och vandringsleder.

Två tillbyggnader och mycket bra skick! Nytt fint kök med utgång till mysig balkong. Ljust vardagsrum, 3 bra
sovrum och stort allrum. Extra stor entréhall med bra förvaring. Två helkaklade badrum. Genomgående ljus
modern färgsättning och fina golv. Carport och förråd. Mycket omtyckt och barnvänligt område med sjönära läge.

v Boarea: 157 kvm
v Utgångspris: 3.250.000 kr
v Tomt: 1.190 kvm plan hörntomt

v Boarea: 126 kvm
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Tomt: 288 kvm Trädgårdstomt.

v Vickervägen 2
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Stengränd 7
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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– Inte så het stol längre
Lennart Nilsson, moderat ordförande i byggnadsnämnden ,
har två nyheter att berätta. Den
ena är att stadsarkitektkontoret
för tillfället inte får in några nya
ärenden. Bland annat har NCC
låtit meddela att utbyggnaden av
Sandudden III skjuts upp.
Den andra att han inte längre
vill avgå som ordförande i byggnadsnämnden – något som han
tidigare sagt att han kanske
skulle komma att göra till årsskiftet.

Namn: Lennart Nilsson
Yrke: Entreprenör, ordförande
(m) i byggnadsnämnden
Bor: Ölsta, norra Färingsö
Bäst på Mälaröarna: Alla öar är
jättefina, trivs överallt

– Jag tänker stanna mandatperioden
ut och kanske lite längre, om jag inte
blir utslängd förstås.
Fast det var tungt ett tag när det
var som stökigast. Byggnadsnämnden, överöst med överklaganden, fick bakläxa från länsstyrelsen,
”sattes på skolbänk”, rikspressen
skrev och tungorna löpte på bygden.
– Det fanns då en syn hos ledningen för kontoret – som stöddes av
nämnden – att man skulle ta väldigt
hård strid för dom frågor som var
väldigt principiellt viktiga. Det var
ingen bra väg, menar Lennart
Nilsson.
Men nu har det svängt, nu är det
roligt och intressant igen, säger han.
– Nu har vi fått en bättre fingertoppskänsla för vilka frågor som vi
kan driva och vilka som vi bör släppa. Det ser vi också på länsstyrelsens
reaktioner på de överklaganden som
görs. Jag har också träffat många som
har sagt att de fått sina ärenden
snabbt behandlade och att de blivit
väldigt väl bemötta.
Påverkas inte nämnden att göra en
generösare bedömning nu efter all
kritik som har varit? Snart kanske det
blir lika fullbyggt som på Värmdö?
– Allt är visserligen en bedömningsfråga men vi ruckar inte på
principerna. En tumregel till exempel är att tomterna ska vara på 2000
kvadratmeter i glesbygd. Vi gick tillval på att öarna ska växa med försiktighet. På Värmdö har dom bejakat
allting och det har gett dom problem
på alla möjliga sätt.
Det låter som om det ändå finns ett
utrymme för ett visst godtycke?
– Det fanns ett utrymme för
mygel för kanske en tjugo år sen,

men inte nu. Nej, den här stolen är
inte så het om man följer en viss
linje.
Så du drar dig inte för att handla i
Konsum Kungsberga?
– Nej, tvärtom. Jag upplever aldrig

några problem. Det är väldigt sällan
några negativa reaktioner. De flesta
jag stöter på frågar lite grand det ena
och det andra om bygglov och så.
Lennart Nilsson är färingsögrabb
ända från början. Morfar kom till

Favoritställe på Mälaröarna:
Malmen med Ekerö kyrka, utsikten från Maskbacken en tidig vårmorgon
Vill ändra på: Lite bättre kommunikationer från öarna

kommunen på fyrtiotalet, köpte
Trädgården består av grus och
först en gård i Lisselby, senare gården gräs. Han är inte mycket för trädgård,
Sandvik ännu längre norrut på säger han.
Färingsö.
– Jag vill helst bara ha en fyrkantig
– Det var där jag växte upp. Farsan gräsmatta som jag enkelt kan köra
jobbade som trädgårdsmästare i maskinen över.
Grankulla.
Varför blev du moderat och inte cenDe första skolåren gick han i nu- terpartist? Centern var ju stark här,
mera nedlagda Hilleshögs skola. då när du växte upp.
Eller Hillersjö som
– Mina föräldrar var
han säger, i likhet ”Vi har fått en bätt- centerpartister, men
med andra infödda
för mig stämde det
re fingertoppskäns- bättre
fär ingsöbor. Sen
med moderakunde han cykla till la för vilka frågor vi
terna. ”Man ska
då nybyggda Fären- kan driva”
kunna klara sig på det
tuna skola.
man tjänar”, det har
– Det var ju näsjag alltid tyckt.
tan ingen trafik. Jag
har upplevt när det var grusvägar Samhällsengagemanget började i
ända ner till Svartsjö.
Ölsta folkets hus, där Lennart
Eftersom Sandvik var en släktgård Nilsson ingick i styrelsen, så småpå mammas sida låg den kvar i släk- ningom som ordförande.
ten. Lennart Nilssons föräldrar sköt– 1998-99, avgick jag eftersom jag
te den som arrendatorer.
började få allt fler uppdrag inom
– Jag var enda barn. Det fanns få moderaterna och tyckte att jag blivit
barn i min ålder och det var ganska lite jävig. Och så hade mina barn
ensamt, utom på somrarna och hel- börjat växa upp. I partiet hade jag siggerna när familjerna kom ut till fri- nalerat att jag var intresserad av kultidshusen på Harholmen, med turfrågor och samhällsbyggnadsfråmånga barn som jag lekte med.
gor.
– Man fick börja jobba tidigt. Jag
Till att börja med blev han ordföhjälpte föräldrarna i jordbruket, men rande i kulturnämnden under ett år.
hade sedan min egen firma för jordMed kulturfrågor menar Lennart
bruksmaskiner hela tiden vid sina Nilsson ungdomsfrågor och förom.
eningsfrågor, sådant som han engagerat sig i under folkets hus-tiden.
– Sen avgick Nils Lundqvist och då
Firman är densamma idag: Mälarblev ordförandeposten i byggnadsöarnas maskin och traktor.
Pappa Nilsson – känd för sina nämnden ledig.
Han sitter nu sin tredje mandatpeomsorgsfullt utkarvade modeller av
olika ångbåtar – slutade bruka jorden riod i byggnadsnämnden. Upp1983 och avled 2005. På verandan draget tar nästan en halvtid i
står fågelholkar och små trädgårds- anspråk. Resten av tiden ägnar han åt
kvarnar kvar efter pappa, renove- sin maskinfirma. Och på fritiden är
ringsobjekt, sen när Lennart Nilsson det motorbåten och T-forden som
gäller.
får tid någon gång.
– Nu är det roligt att hålla på.
Han och hans fru bor nu i ett gulmålat enplanshus vid vägs ände bor- Roligt med samhällsutveckling hur
tom Ölsta folkets hus. De tre dött- vi formar våra öar, att vara med och
rarna är utflugna. I hallen står rosa påverka.
barnsandaler. Barn och barnbarn
kommer ofta på besök.
INGELA MÆCHEL

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

Priserna gäller endast hos Coop Konsum to m 26/10 2008 eller så länge lagret räcker.

Stenhamra
Kungsberga
;~gh`V`nX`a^c\[^aZg

;a~h`[^a\gniVbZYVeg^`dhZgdX]bVcYZa
GZXZeiZi]^iiVgYjeXdde#hZ

COOP
8V.'*\#
Max 2 st/hushåll.

79)=K
Medlemspris

;~gh`[a~h`[^a

AkW^[[

DANMARK
Max 2 st/hushåll.

IRLAND

69)=K

129k

K

:`dad\^h`VWVcVcZg

Nyhet!

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

8dde@dchjb@jc\hWZg\V`dbbZg^cdb`dgiViiWa^iZg"
[gh~a_VgZ[gHAh[g`ehgZbhdgdX]`dciVci`jedc\Zg#

K^h~a_ZgWVgV
Z`dad\^h`i
dYaVYZ
WVcVcZg

16)=

Håll utkik i din butik!

K

;~gh`eVhiV

@V[[Z

Edgi^dchg~iiZg

PASTELLA
K~a_bZaaVcda^`VhdgiZg#
'*%\!_[g"eg^h*%/"$`\#

LÖFBERGS LILA
K~a_bZaaVcda^`VhdgiZg
dX]gdhic^c\Vg#*%%\!
_[g"eg^h)+/"$`\#

FINDUS
;gnhiV#K~a_bZaaVcda^`Vl~gYh]jhg~iiZg
dX]Zcedgi^dch[^h`\gVi~c\Zg#()%")(%\#

Kgi\dYV
Kgi\gcV
2 stycken

25k
8dde@dchjbHiZc]VbgVdX]
@jc\hWZg\V~gdbWjY[g/

LÖFBERGS LILA
*%%\!_[g"eg^h+*/-%$`\#
32:90/st.

3 stycken

69k

5 stycken

99k
>HiZc]VbgV`VcYjiVjieZc\Vg/

:cYVhiadiiZg

lll#`dchjb[Vg^c\hd#XdbIZaHiZc]VbgV/%-"*+%)),,(IZa@jc\hWZg\V%-"*+%)'%&)

12

nyheter | MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 OKTOBER 2008

Se upp för postlådetjuvarna
Flera fall av så kallade
postlådebedrägerier har
anmälts till polisen i
kommunen.

nära brevlådan och kunde då
ta registreringsnumret på de
tre bedragarnas bil. Sedan
ringde hon polisen och de tre
misstänkta bedragarna greps
i Träkvista av polisen, berättar en boende i området.

Bedragarna söker sig till
brevlådor på undanskymda
platser, beställer kreditkort i
de boendes namn, Vaktar
sedan för att fiska upp kreditupplysningsbreven, sedan avierna på korten och till
sist det lilla kuvertet med
koden. Sedan är det bara att
använda korten.

Ekeröpolisen bekräftar att
anmälningar från fler områden har kommit in. Men hur
många, var och när, vill man
inte berätta av utredningstekniska skäl, samt av hänsyn till anmälarna.

Fyra familjer på Helgö har
råkat ut för detta. Brevlådorna ligger osynliga från
deras bostadsområde och vid
en bred, trafikerad väg.
En av familjerna hade
plötsligt kreditkortsskulder
på 500 000 kronor.
– Kvinnan i familjen tog
ledigt från jobbet, gömde sig

De boende har kontaktat
posten för att försöka få till
en flytt av brevlådorna till en
plats som är synlig från
bebyggelse.
– Vi har inte möjlighet att
göra avstickare från brevbärarens färdväg. Om avstickare görs på varje färd kan det
sammantaget bli fråga om

Fortsatt hopp om
anbud på EB
KOMMUN | Ingen köpare
har hittills lagt något
bud på Ekerö Bostäder.
Men Peter Carpelan har
ännu inte givit upp hoppat.
– Anbudstiden har förlängts.
Det finns ingen bortre gräns
för anbuden, men om några
veckor måste vi sätta ner
foten och fatta beslut om att
lägga försäljningen på is,
säger Peter Carpelan.
Även om inga förhandlingar äger rum, pågår diskussioner med intressenter.
– De är intresserade, men
har svårt att få lån nu under
rådande finanskris, säger
Peter Carpelan.
Kommunstyrelsens frågestund om försäljningen inför
kommunfullmäktige i Stenhamra den 21 oktober kommer ändå att äga rum.
Det var då som beslut om
försäljning skulle ha fattats
och en köpare presenteras.
Nu blir det inte så.
– Det kan hända att det
ändå finns frågor att ställa till
ledamöterna, säger Peter

Carpelan.
Som första punkt på dagordningen avgörs frågan om
en folkomröstning om försäljningen. Men kommunfullmäktiges presidium har
sagt nej till en frågestund om
just försäljningen.
Gullwie Berggren, hyresgäst i Ekerö bostäder samt i
annat sammanhang ordförande i Hyresgästföreningens ekerögrupp, är upprörd
över att försäljningen drar ut
på tiden.
– Hur kan man låta de
anställda på Ekerö Bostäder
gå i månader och inte vara
säkra på om de har något
arbete att gå till? Hur mår
hyresgästerna? Många är
gamla, ensamstående och
många saknar ekonomi för
att köpa en bostadsrätt. Hur
ska kommunen kunna
bestämma att bostäderna ska
bevaras som hyresrätter?
Den eventuelle köparen kan
ju ganska omgående sälja
bolaget eller delar av det,
säger Gullwie Berggren.
INGELA MÆCHEL

Posttjuvarna kan lugnt låtsas vänta på bussen medan de väntar på att postbilen ska komma
förbi.
mycket extra tid. Vi måste ju
arbeta effektivt. Vi rekommenderar oroliga kunder att

sätta lås på sina postlådor,
säger Anita Eld utdelningschef för Posten på Ekerö,

säger Anita Eld, chef för posten Ekerö.
INGELA MÆCHEL

Första trafikskolan drar igång
EKERÖ I När Mälaröarnas
första trafikskola invigningsöppnade den 11
oktober blev det rena
invasionen.
Att Ekerö Trafikskola lockade
till fullt hus redan första
dagen kan delvis förklaras
med att man invigningslockade med 25 procents rabatt på
allt från körlektioner till körhäften.
– Det känns fantastiskt vilket gensvar vi fått. Jag förstod
visserligen att behovet av en
trafikskola i kommunen var
stort redan när jag anordnade

handledarkurser för föräldrar
i slutet av april. Då fick jag
starta extrakurser för att alla
skulle komma med. Nu vet vi
inte var det här slutar men jag
får anpassa mig efter trycket
och öka på med både bilar och
körlärare vid behov. Därför
söker jag redan nu efter fler
trafiklärare som bor på
Mälaröarna, säger Sara
Sundberg som är ekeröbo
sedan 30 år.
Hon började planera redan
för knappt åtta år sedan, men
en körskoleelev vid en skola
där hon var anställd, satte tillfälligt stopp när han körde

över och krossade hennes fot.
Under konvalecensen studerade hon för att få den nödvändiga utbildningsledarexamen.
– Hade inte det hänt hade
jag nog varit igång redan
2002. Så jag var lite orolig
under den långa läkningstiden att någon annan skulle
fatta vilket behov som finns
här ute.
Sara Sundberg blev tidigare
även pionjär i en helt annan
bransch när hon 1989 öppnade Queens konditori i det
nybyggda Ekerö centrum.
OVE WESTERBERG

Sara Sundberg som startat Mälaröarnas första trafikskola och vid ratten, Nathalie Nylén.

80 procent nöjda
KOMMUN | Enligt en enkät
som stadsarkitektkontoret
skickade ut i februari tillsammans med stadsarkitektkontorets alla beslut om
förhandsbesked, bygglov
och bygganmälningar, ansåg
80 procent att verksamheten
fungerade bra eller var godtagbar. Sju procent tyckte att
den fungerade mindre bra
och 13 procent att verksamheten var ”ej acceptabel”.
Enkäten visar att 64 procent av de sökande fick sina
beslut inom 1-3månader, 21
procent fick sina beslut
inom 3-6 månader och för 15
procent tog det mer än ett
halvår att få besked.

Äldreboende på
fritidsgårdstomt
STENHAMRA | Kommunstyrelsen har givit tekniska
kontoret i uppdrag att
genomföra markanvisning
för projektering, byggnation och förvaltning av det
särskilda boendet i Stenhamra.
200 000 kronor avsätts
ur nästa års budget för att
utreda vart fritidsverksamheten ska flyttas.
I beslutet ingår att nya fritidslokaler ska finnas innan
de nuvarande lokalerna
avvecklas.

Skolverket
kritiserar
statsbidrag
Skolverket är kritiskt till att
Sundsgården på Färingsö
får statsbidrag, eftersom
andra fristående skolor som
är knutna till HBV-hem inte
får det.
Sundsgården som är ett
skol- och behandlingshem
för pojkar med psykosociala problem och neuropsykiatriska funktionshinder
drivs sedan 1940-talet av
Frälsningsarmén.
Vid inspektionen bedömde Skolverket i övrigt
att verksamheten bedrivs
på ett sådant sätt att eleverna får en god grund för fortsatt utbildning. Lärarna
ansågs arbeta engagerat och
flertalet elever lämnar hemmet med fullständigt
grundskolebetyg.
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Fin HÖSTKAPPA
Från Vero Moda
Höstnytt varje vecka. Välkommen in!
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Syftet med bland annat Bil Sweden AB:s och
Motorbranschens Riksförbunds lobbyverksamhet för Förbifart Stockholm är att opinionen ska påverkas att sätta företagsintressena
framför klimatproblemen.

S

verige har åtagit sig att gå i spetsen inom EU för utsläppsminskningar av klimatpåverkande växthusgaser.
Utan att kraftigt dra ner på utsläppen från fossilbränsledrivna fordon kan inte klimatmålen nås. För att omvandla löften till verklighet måste politiska beslut styra utvecklingen i denna riktning. De stora minskningarna måste göras i
städerna.
Politiska beslut måste leda till att antalet bilar i stockholmstrafiken reduceras med 50 procent. Det är en förutsättning för att vi
på transportområdet ska nå klimatmålen. Om politikerna följer
den demokratiska vägen får inga nya motorleder byggas. Men nu
förbereds en av Sveriges största transportpolitiska investeringar
någonsin, motorleden Förbifart Stockholm. Den beräknas öka
utsläppen med ca 80 procent. Majoriteten av Stockholms och
kranskommunernas politiker verkar vara överens om att Förbifarten ska byggas. Stockholm står nu vid
ett vägskäl. Att bygga Förbifarten innebär att vi accepterar en urbaniseringsmodell där befolkningstillväxten sker i
glesa förortsområden som binds ihop
med motorleder. Sådana städer är vanliga i USA. De är dyra och svåra att försörja med kollektiv trafik och orsakar
oacceptabelt höga utsläpp av växthusgaser.
Vill vi i stället ha en mer europeisk storstad krävs tätare bebyggelse. Den europeiska staden är billigare och lättare att försörja
med kollektivtrafik och orsakar mindre än hälften av den glesbebyggda stadens utsläpp.

Ska billobbyn
styra Ekerös
framtid?

V

Tvätta 6 gånger
betala för 5.
(Vi har marknadens modernaste reningsverk för vattnet)

OKQ8 Ekerö

arför vill politikerna bygga en så uppenbart miljö- och
klimatförstörande motorled? I botten finns en utredning av Vägverket, som förordade Förbifart Stockholm framför två andra bristfälligt utredda alternativ.
Remissvaren blev mördande, men ledde inte till några förändringar. Naturvårdverket såg sig därför tvunget att skriva till regeringen (26 maj 2008) och föreslå att utredningen görs om, men
med breddad kompetens. Regeringen har ännu inte svarat på
detta brev (3 oktober).
Vilka vinner på att Förbifart Stockholm byggs? Bilindustrins
lobbyorganisationer, Bil Sweden AB och Motorbranschens
Riksförbund, är mycket aktiva i opinionsbildningen för Förbifart Stockholm. Syftet är att opinionen ska påverkas att sätta företagsintressena framför klimatproblemen. Lobbyns inflytande
når också EU-parlamentet där de svenska medlemmarna i industriutskottet röstade emot en lag om att minska europatillverkade bilars koldioxidutsläpp.
Den principiella frågan är om storföretagen med sina lobbyorganisationer ska styra landets utveckling eller om Sverige ska
styras demokratiskt. Att bygga Förbifart Stockholm är viktigt
för bilindustrin, men är olagligt enligt Miljöbalken, den kränker
Världsarvskonventionen (Kungsgården Drottningholm), bryter
mot flera riksdagsbeslut och går rakt emot miljöavsnitten i politikernas egna partiprogram.
Om demokratin ska fungera måste vi kunna lita på våra valda
politiker. Vi röstar på dem och förutsätter att de följer sina partiprogram och arbetar för att genomföra löften som getts i debatten. Samt att de rättar sig efter internationella konventioner, lagar och andra demokratiskt fattade beslut. Men så har det inte
gått till. Förbifart Stockholm är en odemokratisk väg.

Bertil Ottoson
Lovö Hembygdsförening

Ekerövägen 22, tel 560 305 09
Öppet: Mån-fre 06.00-22.00
Lör-sön 08.00-22.00
www.okq8.se

• 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.

Däckhotell – Dropin

Dags för vinterdäck!!

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

www.guson.se/ekero

Hankook
Friktionsdäck
175/65-14
185/65-14
195/65-15
205/60-16
235/65-17

PireLLi Dubbdäck
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175/70-13
185/70-14
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195/65-15
205/65-15
205/60-16

Carving...... 625:Carving...... 750:Carving...... 650:Carving...... 695:Carving*.... 699:Carving...... 950:Carving..... 995:-

*Svanenmärkt
*Miljödäck
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
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Triangle
Snow
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195/65-15Q
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Höstrusket!
BAD & DUSCH –
DIN PRIVATA OAS

Det är hög tid att
planera säsongens
inneaktiviteter.
Hitta inspiration
via vår nya hemsida
www.faringsotra.se
under ”Sortiment”.

HAFA
badrumsm
öble r

20% rabatt
pas s a r båd
e små och
stora badru
m.

DANSANI

20% hrläatt bdeasigntt

Passion från Hafa

Dansani Calidris Color

Ljus oc
från Danmar k

ORDNING
OCH REDA

B JÖRBO
Kvalitet från
Dalarna

20% rabatt

Smart inredning och förvaring från ELFA.

Stilre nt, ge
diget
hantve rk, fö
rstk las siga
mate rial.

GAT
Bubbelbad

10-20%
rabatt

Björbo Kuling i teak

ELFA
Inre dning o
ch förvari

ng

20% rabatt
Från kaos ti
ll ordning
– för alla ru
m.

GAT Tibet

DEMO 25 oktober
Lägg ett bud på vårt
utställningsbad!
(GAT Tibet)

PASSA PÅ!

2.995:–
Be gränsat antal.

El

DANSANI MONO 60
Finns i björk eller körsbär.
Ordinarie pris 5.795:–
Nu 2.995:–

Snygg förvaring med Elfa

8o]]lWhk^ki[j<h_d]iJh78"'-/-+Ial_ZBkbb[^eliXhed
J[b0&.#+,&(*'&&_d\e6\Wh_d]iejhW$i[mmm$\Wh_d]iejhW$i[

C[h_d\ehcWj_edflhdoW^[ci_ZW0mmm$\Wh_d]iejhW$i[

Ditt lokala byggvaruhus
med den personliga servicen!

år
Missa inte v
DEMO-DAG
!
25 oktober

KAKEL OCH KLINKER –
YTA, FÄRG, MILJÖ

BÄTTRE VERKTYG –
ROLIGARE ATT SNICKRA!
EINHELL
Mycket verktyg för mindre
pengar. Prisexempel:
Slagborr: 145:– (389:–)
Cirkelsåg: 389:– (1.038:–)
Vinkelslip: 299:– (800:–)
...fler erbjudanden i butiken.

LH Å D ÖS
Kake l & K lin
ke r

25% rabatt
Härliga mö
jlighete r till
pe rsonlig p
räge l av
din inre dnin
g!

Kom och fy
n d a!

Lagerrensning

Lhådös Quarrystone.

V i tömme r
lagret,
ny tt sortim
e nt
på väg

HÖSTENS
BILLIGASTE
GOLVMATERIAL?
Klinker, grått eller svart.
20 x 20 cm (lagervara)

Grå klinker 10 x 10 cm

99:–/m²
10 x 10 cm (best.vara)

TRÄOLJA

FÄRG I HÖSTMÖRKRET!

129:–/m²

Vårrusta terrassgolvet
redan nu!

DEMO 25 oktober

SPARA kW –
UTAN ATT FRYSA!

Väggfärg 7
3 liter valfri kulör 149:– (235:–)
Väggspackel: 10 liter 199:– (279:–)

Einhell luftvärmepump: Mer värme
för lägre elkostnad! Installerad
och klar för 12.495:–

SPARA VATTEN –
GÖR RENT MED
HÖGTRYCK!
Gör rent, snabbt och
effektivt – utan kemikalier! Nilfisk/Alto
högtryckstvätt.
Från

935:–

TVÄTT OCH TORK
ALLT I ETT PAKET!

Paketpris!
ät t+tork
le ktroHelios tv

:–
8.995:0
–)

ElektroHelios
TF1255E tvättmaskin
TK7525 torktumlare

DEMO 25 oktober

YUNIK

20%Trräoalja.batt
R O C K WO
OL
Inve ste ra
i isole ring

!

20% raba
tt
g e r av k a s
tning
första dag från
en –
garante ra
t!

(12.26
tal.
Begränsat an

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.
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Ovan: Här sorteras storspigg, nors och siklöja. Efter en natts trålande delas fisken upp efter art. Därefter görs åldersbestämning och beräkning görs av fiskbeståndens storlek utifrån data som
registrerats från ekolodet under natten. Undersökningen visar bland annat att norsen har ökat i population. T h: Undersökningsfartyget används av Sötvattenslaboratoriets fartyg som används till
forskning i Mälaren, Vänern och Vättern. Båtens storlek gör det möjligt att åka mellan sjöarna via Göta kanal. På bilderna Eva Bergstrand och Alfred Sandström. Båda forskare på
Sötvattenslaboratoriet.

Mälaren – ännu övergödd
LOVÖ | Forskare från Sötvattenslaboratoriet på
Lovön har i början av hösten tittat på hur olika
fiskarter påverkas av
bland annat övergödning
och temperaturförändringar.
– Gösen, braxen, björknan och norsen ökar, siklöja och asp har minskat
och sik och öring har nästan försvunnit.
Det säger Alfred Sandström,
forskare på Sötvattenslaboratoriet.
– Miljön i Mälaren har blivit
bättre jämfört med på 70talet, men det är fortfarande
en bra bit kvar tills dess att vi är
tillbaka till den Mälarmiljö
som fanns för hundratals år
sedan. De stora problemen är
övergödning och i andra hand
exploateringen av strandnära
områden och av de vattendrag

som rinner ut i Mälaren.
Ett nytt fartyg underlättar
undersökningarna. U/F är 40
fot lång och monterad med
trålare och ekolod. När forskarna gör studier på fisken tar
de hänsyn till att sjöns delar
har olika förutsättningar och
förhållanden för fisk. I öster
finns stora djupa fjärdar, i de
västra delarna är det grundare.

”Fosfor och kväve
ger syrebrist och
ökad algblomning.
Vissa fiskarter
gynnas av övergödningen, andra
försvinner helt”

– Vi undersöker en del av
Mälaren per natt med två
metoder: dels trålar vi efter
fisk dels använder vi ekolod.
Med ekolodet får vi reda på
hur mycket fisk som rör sig i
ett bestämt område på olika
djup och trålningen ger svar
på vilka arter vi ser på ekolodet, säger Alfred Sandström.
Fisken sorteras sedan artvis.
Vanliga fångster är nors, gös,
braxen och storspigg.
– Årsringarna på fiskens
fjäll visar hur mycket de har

växt från år till år. Därför
mäter vi avståndet mellan årsringarna och kan på det sättet
dra slutsatser om hur stor fisken var tidigare under sin levnad, säger forskare Eva Bergstrand.
Mälarens olika områden har
förhållanden som både missgynnar och gynnar vissa fiskarter. Det är i de grundare
vattnen som övergödningen
är som värst.
– Vid Ekoln som ligger nära

Vad ska du välja?
Elever i åk 9 och deras föräldrar önskas välkomna till
Västerorts gymnasieskolors information om gymnasieskola 2009
– program, inriktningar, nyheter och förändringar
Studievägledare, lärare och elever svarar på dina frågor.

Onsdag den 22 oktober 2008,kl 16.00-18.30
Plats: Nya Elementar
Adress: Bergslagsvägen 80 Bromma. T-bana Åkeshov
Blackebergs gymnasium, Bromma gymnasium
Hässelby gymnasium, Höglandsskolan, Kista gymnasium
Spånga gymnasium, Tensta gymnasium
Thorildsplans gymnasium

Uppsala, Granfjärden och
Blacken som ligger närmare
Västerås, är övergödningen
stor. De två största fjärdarna
Prästfjärden och Björkfjärden
har inte lika stora problem
med övergödning. På djupare
platser i Mälaren uppstår
periodvis syrebrist, särskilt i
Granfjärden, Skarven och
Blacken, säger Alfred Sandström.
Övergödning som uppstår på
grund av utsläpp som fosfor
och kväve, ger upphov till
syrebrist och ökad algblomning. Vissa fiskarter gynnas av
övergödningen, andra försvinner helt.
– Gösens, norsens, braxens
och mörtens produktion ökar
i dessa områden. Andra fiskarter försvinner, som till exempel siklöjan som lever närmare botten. I en del områden av
Mälaren minskar fosforhalten,

i andra områden är den stabil
men den är fortfarande generellt sett väldigt hög. Vi ser
olika trender i forsforhalten.
Det beror på hur arbetet med
vattenmiljön i till exempel
reningsverk och inom jordbruket fungerar i de olika
kommunerna runt Mälaren.
Mycket arbete återstår innan
problematiken med övergödning kan anses vara löst, säger
Alfred Sandström.
Guy Loberg, yrkesfiskare på
Adelsö, håller med Alfred
Sandström.
– Det var som att vända på
en hand under 80-talet.
Siklöjan så gott som försvann,
säger han.
Det är inte bara övergödningen som spelar en viktig
roll för fiskbestånden. En
annan viktig aspekt är temperaturen i sjön som är mer eller
mindre avgörande för om
vissa arter ska kunna överleva.

– Vi ser mer gös när det har
varit varmare somrar och
längre höstar. Att gösen då
ökar beror på att de små gösarna gillar varmt vatten. I de
djupare och därmed kallare
delarna av sjön som finns trivs
istället de äldre fiskarna, säger
Alfred Sandström.
Minimimåttet för att få behålla en gös är idag 40 centimeter. Det kommer att ändras
till 50 cm till nästa år.
– Det är bra tycker jag. Då får
gösen leka en gång till och
växa till sig, det är fördelaktigt
vid export, säger Guy Loberg.
Fiskarna skulle tjäna på att
vänta med att ta upp gösen.
– Det ökade minimåttet är
bra både för fiskare och fiskbestånd. Ju större fisk desto mer
pengar får fiskaren, säger
Alfred Sandström.
ANGELICA HEIJDENBERG

Öppen frågestund om Ekerö
bostäder

Inför kommunfullmäktiges sammantäde tisdag 21 oktober 2008 inbjuder kommunstyrelsen allmänheten till
öppen frågestund där politiker deltar. På grund av den
finansiella oron finns det i nuläget ingen köpare att
presentera.
Tid:
Plats:

klockan 17.00-18.00
Herman Palmsalen, Stenhamra centrum

Varmt välkommen!
Kommunstyrelsen

Kulturens övärld
18/10 barnlördag
14.00 Supershow
med Rut och Knut
och Lilla Tjut.
Magiska sagostunder,
pyssel, tävlingar och
smarrigt fika. 13.0015.00. Biblioteket i
Ekerö C.
21/10 Efter Elvärmen
Energi- och klimatrådgivningen ger råd och tips
till dig som har direktverkande el.
19.00. Biblioteket i Ekerö C Samarr.
Energirådgivningen Ekerö Kommun.
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.

HÖSTloVS
AKTIVITETEr
25/10-2/11
Höstlovskul
Läskiga tävlingar, halloweenpyssel och
annat spökkul.
Biblioteket i Ekerö C och Barnens Eget
Bibliotek i Stenhamra
25/10
dansdag i Kulturhuset, Ekerö C
Se och träffa dansare från Kungliga
baletten, upplev flamenco, långdans

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

3, 10 och 17/11
Skrivarverkstad
Tycker du om att skriva –Författaren Katarina Kuick
hjälper dig med tips.
Från 9 år. Biblioteket i Ekerö C Samarr.
Med Studieförbundet Vuxenskolan, Ekerö Kommun
29/10 och varannan onsdag t o m 10/12
Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart. 17.00-19.00
Biblioteket i Ekerö C Samarr. Juristjouren
6/11
berättelsens kraft
En föreläsning med Carina Fast.
14.30-16.30, Biblioteket i Ekerö C.
6/11
Gräddat brödkultur under Järnåldern på
Mälaröarna med omnejd
Föredrag av fil. Dr. Liselotte Bergström
19.00. Biblioteket i Ekerö C.
Samarr. Fornminnessällskapet Mälaröarna

eller kom och dansa en saga.
www.ekero.se/dansdag Biblioteket i
Ekerö C. 12.00-18.00.
27/10-12/12
russinutställning
av Johan
Hagelbäck
Galleri
Utkiken,
Kulturhuset,
Ekerö C.
En interaktiv
utställning som rör sig! Massor med
situationskomik och allvar där russin är
människor.

6/11 Arkivens dag
19.00. Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra.
Samarr. Mälaröarnas folkrörelseark.
8/11 operacafé i samarbete med Sr P2 & Kungliga
operan
13.00-15.00. Biblioteket i Ekerö C.
9/11 drak- och demonfest för alla bokslukare
12.00-16.00. Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra.
10/11 Kura skymning med en sagolik soppa
Annika Nyman läser en text av författaren Eva Kilpi.
19.00. Biblioteket i Ekerö C.
Samarr. Studiefrämjandet Mälaröarna.
Teckningstävling på biblioteket!
Var med i bibliotekets stora teckningstävling
– rita årets bokmärke till biblioteket.
De två vinnande bidragen kommer att bli
bibliotekets nya bokmärke. För barn upp till 15 år.
Tävlingen pågår 13 oktober till 1 november

Öppna russinverkstäder under
höstlovet. Bygg russin miljöer.
Målgrupp: 7-16 år.
Arr: Ekerö kulturnämnd.
27/10 och 30/10
Sagoverkstan med Turteatern
– Sagans kraft känner vi alla!
Utifrån ett antal klassiska teman får
publiken vara med och skapa
historien. Erskinesalen, Kulturhuset,
Ekerö C. Tid: 27/10 13.00 och 30/10
10.00 samt 13.00. Rek ålder: 2-5 år.
Biljetter: höstlovspris 20 kr från 13/10
på Biblioteket i Ekerö C eller
biljettreservation@ekero.se
Arr: Ekerö kulturnämnd.

28/10
Vad händer
sen! – i musiken bor en
berättelse
Stockholms
Barockorkester
presenterar en
konsert för
barn.
10.00 och 13.00.
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C.
Rek ålder 5 år.
Biljetter: höstlovspris 20 kr från 13/10
på Biblioteket i Ekerö C eller
biljettreservation@ekero.se
Arr: Ekerö kulturnämnd.

Har du rätt balans

Handelsbanken Ekerö
hjälper dig att hitta rätt
balans i ditt sparande.

Ekerö, tel 08-560 229 90
www.handelsbanken.se/ekero

En riktig bank
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FÖRVERKLIGA

DIN DRÖM

V
I
T
A
I
T
I
UNGT IN

OM DU ÄR MELLAN 13 OCH 23
och bor i Ekerö kommun
Dansaren Kristina Oom från Kungliga Baletten

OCH HAR EN IDÉ DU VILL
FÖRVERKLIGA
NDQVNHHQIRWRXWVWlOOQLQJHOOHUHQʔOP
en musikfestival eller en modevisning

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
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

Foto: Mats Bäcker

Dansfest i Kulturhuset
KULTURHUSET | Alla
danssugna, eller de som
föredrar att bara titta på,
rekommenderas att
reservera lördagen den
25 oktober då Kulturhuset i Ekerö centrum kommer att sjuda av dansglädje för hela familjen.
Ett unikt ensemblebesök
från Kungliga Baletten samt
dansare från Danshögskolan,
Ekerö Kulturskola, Vuxen-

skolan och dansande ungdomar från Ekerö bjuder upp
till en ovanligt mäktig dansfestival.
– Dans är så mycket, det är
musik och rörelse, kraft och
estetik, kropp och själ. Och
det är skoj, både att titta på
och göra. Allt det här vill vi
visa med vår Dansdag, säger
Lennart Lundblad, chef för
Kultur och Bibliotek Ekerö.
Det är ett brett dansregister som utlovas allt från stre-

etdance, orientalisk dans,
klassisk balett, barndans till
Flamenco. Dessutom är
danscaféet öppet där även en
dans-fotoutställning av Sveriges främsta dans- och teaterfotograf Mats Bäcker
visas.
Syftet med dagen är att ge
prov på och skapa ett intresse för dans av olika slag i
kommunen. Bland annat
kommer en ensemble ur
Kungliga Baletten att ge en

föreställning med smakprov
ur den klassiska baletten.
Bland annat håller den nya
balettchefen Marc Ribaud i
en ”pröva på”-skola för
barn.
Några av de övriga som
deltar är dansgruppen Bailar
under ledning av Mia Lavrell,
flamencodansaren Josefine
Soto och i biblioteket kommer kultur- och danspedagogen Sara Lidholm att hålla
i barndansen.

Harmonisk jazz från Hönshuset i Kungsberga
JAZZ | Kungsbergabon
Arne Forsén och hans
jazzkompisar i Sune
Spångberg Trio har nyligen
släppt
skivan
Surviving.
De övriga i trion är trumslagaren Sune Spångberg, som
är en legend i svenskt jazzliv,
samt kontrabasisten Ulf
Åkerhielm. Inspelningen av
skivan som gjordes av Pawel
Lucki skedde i Arnes före
detta hönshus i Kungsberga.
Sune Spångbergs mycket
personliga melodier har
tecknats ned och arrangerats

och även harmoniserats av
Arne Forsén.
Det bjuds på lekfulla och
harmoniskt folkloristiska
stämningar i Jan Johanssons
anda. I recensionerna av
Survival lyfts Arnes pianospel fram som ”verkligen
skarpt egenprofilerat och
tränger djupt ned i materialets guldkorn.”
Många öbor har lärt känna
Sune Spångberg Trios lekfulla jazztoner på Rosenhill,
där trion trollbundit publiken under sex konserter.
OW

Färgstark familjeträff i slottsgalleriet
EKEBYHOVS SLOTT | Fyra familjemedlemmar Jacobson från Ekerö
visar gemensamt resultaten av sina
konstnärsgener i utställningen ”4 x
Jacobson”, i Ekebyhovs slott från
den 25 oktober.
Mamma Margareta ställer ut förlagor till frimärken och andra blom-

och växtillustrationer.
Pappa Ingemar visar porträtt i
flera olika tekniker.
Dottern Katarina visar sina landskapsmålningar, främst i olja, och
syster, Erica Jacobson visar screentryck.
Målning av Katarina Jacobson
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Skjut inte skatan Klas!

Lunch i Svartsjöfincan
SVARTSJÖ | Nyöppnade lunchrestaurangen ”Fincan” i Svartsjö är det
senaste tillskottet till Mälaröarnas
allt fler lunchalternativ.
Svartsjö slotts hyresgäster, som också
disponerar Svartsjöanstaltens före
detta centralkök, ville utnyttja köket
till annat än bara stora kalas på slottet.
På plats fanns ju redan stjärnkockarna
Peter Forsberg och Joakim Lundblad.
De titulerar sig bland annat som två av
Skandinaviens bästa sushikockar.
– På lunchmenyn är det dock fokus
på husmanskost med alternativen kött,
fisk och vegetariskt. Däremot kommer
torsdagseftermiddagarna att vikas för
sushirätter. Vi vill erbjuda högsta kvalitet både i slottet och i Fincan. För att
lyckas och bli långvariga i Svartsjö

ADELSÖ | Skatan Klas vänner på södra Adelsö vädjar
till folk med dubbelbössa:
”Snälla spar skotten för
rådjuren i trädgården dom
gör större skada. “

måste vi ägna oss åt det som får vår
ekonomi att gå runt. Därför måste vi
dessvärre sluta med att hålla slottet
öppet en gång i månaden, eftersom
responsen var så dålig att personalkostnaderna blev större än intäkterna, säger
Marina Lundblad.
För att locka gästerna till Fincan ringer man nu runt till alla kommunens
företagare och erbjuder en gratis lunch.
På så sätt hoppas man att djungeltrumman sköter resten av marknadsföringen. Trogna kunder redan är de båda
anstalternas personal.
Det dubbeltydiga namnet Fincan
anknyter både till Svartsjöanstalten
och den spanska betydelsen lantegendom.
OVE WESTERBERG

| mälaröarna runt 21

Fincankocken Peter Forsberg tillbringande sina första 17 år i Träkvista.

Klas har haft en föräldralös
barndom och vet inte alltid
hur man uppför sig.”
Klas togs om hand av Kalle
Runristare som liten, men
har sedan han blev flygfärdig gjort sig känd på hela
södra Adelsö. Promenerande på Adelsö kan plötsligt få en skata på axeln som
insisterar på att få något att
äta.
Med precision som överträffar en pincett kan Klas
sedan rycka ett hårstrå ur

örat eller näsan eller om han
är på det humöret bita hårt i
örsnibben. Blir Klas bjuden
på något som han för tillfället inte orkar äta upp gömmer han det under en tegelpanna eller kanske en sten
för att vid ett senare tillfälle
exakt komma i håg var det
finns.
Eftersom Klas är helt
präglad på människor lever
han ett farligt liv. Han är inte
ens rädd för katter som vid
mötet med Klas blir lite
konfunderade över en skata
som för ovanlighetens skull
inte omedelbart flyger sin
väg när de dyker upp.
LASSE

Vävutställningsjubileum på Munsö
MUNSÖ | Munsö vävstuga firade 30årsjubileum när de bjöd in till sin sextonde vävutställning i Husby skola
den 4-5 oktober.
Vartannat år sedan utställningspremiären 1978 har föreningen Munsö vävstuga öppnat sina vävstugedörrar för att
visa sina senaste alster, samt för att
missionera för sitt konsthantverk.
Årets utställning lockade så många
besökare att lottringarna tömdes långt
innan det hela var över.
Under sena kvällar har mattor,
möbeltyger, gardiner, dukar, servetter
och damast växt fram genom munsö-

Bengta Redlund, ordförande i föreningen Munsö vävstuga, visar vad Munsö
skolas elever vävt.
kvinnornas dunkande i vävstolarna.
Sedan fyra år är också Munsö skolas

elever i årskurs fyra involverade i verksamheten, så även deras vävar fanns
med på utställningen.
Några av föreningens 20 aktiva medlemmarna finns kvar sedan den
gemensamma vävstarten 1977. Då träffades ett tjugotal munsökvinnor i
Ingrid Ifwers drängstuga i Solvik. I slutet av november 1995 flyttade sällskapet in i den nyrenoverade lokalen vid
Husby skola. Vävstugan hade under
Husby skolas epok mellan 1925-1955
varit både skolvaktmästarens grishus
och skolans torrdass.

Skatan Klas bekantar sig med Britta Gertz
OW

HE:8>6A:G7?J96C9:
;67>68DB7>&!)6B7>:CI:
>C@AJH>K:K>CI:G=?JA

&('#-%%/"

CJ/

DgY#Eg^h&)(#-%%/"

HIyGHI
76<6<:"
JIGNBB:
>@A6HH:C

;yGJIDB
HI6C96G9JIGJHIC>C<
>C<uG6AAI9:II6/
B:I6AA>8
68
89G69>D
I6@G6>AH
:HE
+HI6>G76<H

>C@AJH>K:
K>CI:G=?JA

H:tK:CKuG67:<6<C69:7>A6GEu/

lll#h`dYVhidX`]dab#hZ
7GDBB6/
JAKHJC96Kt<:C&&-#
I:A/%-"*%(((.((#
K6G9.¿&-!AyG&&"&*!
HyC&&"&*#

HtIG6/
BJGBtHI6GKt<:C(,#
I:A/%-"*%(((.%&#
K6G9.¿&-!AyG&&"&*!
HyC&&"&*#

;VW^V8dbW^6bW^ZciZ&!)
7GtCHA:;yG7GJ@C>C<7A6C969@yGC>C<;GuC*!.A>I:G$&%%@B#8D';GuC&)%<$@B#B>A?y@A6HH'%%*#
<tAA:G:C96HIA6<:G7>A6G!@6C:?@DB7>C:G6HB:96C9G6G676II:G:AA:G6KI6A#7>A:CEu7>A9:CtG
:MIG6JIGJHI69#

!MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 OKTOBER 2008

Ta vara på Ekerö centrums sjökontakt!

fokus

22

A

lldeles snart är det dags att
göra ett program för Ekerös
centrumplanering. Vi
inbjöds alla i augusti att
diskutera de två skisser som ställts ut
på biblioteket. De är gjorda av Whites respektive Tovatts arkitekter. Det
är hög tid att ge synpunkter innan
den ytterst ansvariga politiska gruppen sätter ner foten.
Centrum som det nu är, har
många förtjänster. Tegelklätt, småskaligt och oregelbundet med en
blandning av affärer, kultur och boende men trångt för trafiken . Jag vill
nu peka på vissa värden som borde
betonas ytterligare i den fortsatta
planeringen.

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

INNAN JAG går in på dem vill jag stanna vid tre kritiska frågor, ägoförhållandena, trafikföringen och kontakten
med kommunhussidan 1) Mark ägs av
andra: Min diskussion utgår från att
bussgaragen kan flyttas och att kommunen bestämmer sig för att köpa in
resten av industritomterna öster om
Tegelbruksvägen. Vidare att kontakterna med Wallenbergsstiftelsen förbättras, så att någon mindre utveckling
kan ske på den motsatta kanalsidan.
Trafikföringen är nästan det mest
kritiska. Här behövs särskilda studier. Om det skall byggas till 750 lägenheter eller mer och cirka 15 000
kvadratmeter handel och annat, blir
denna hörna av kommunen extremt
svårmatad. Tovatts placering av trafiknuten på bussgaragetomten är i
princip rätt, men verkar inte genomförbar i praktiken på grund av tra-

Välkommen
till

JUL
BORDET

förbättras så att öppningen blir synlig
fiktrycket mot denna plats. White
från Bryggavägen. Vattenknutna
har lagt sin bussknut öster om Tefunktioner som strandpromenad utgelbruksvägen mitt i det öppna parkefter hela området, ångbåtsbrygga,
stråket, vilket känns motsägelsefullt
hamncafé, kallbadhus (min dröm)
och förstås något avlägset för alla
måste lyftas fram.
utom möjligen för färingsöborna,
Ljus, öppenhet och småskalighet
som redan nu får åka in i centrum. En
måste skapas och tillny bro ger i båda
varatas. Vi befinner
skisserna möjlighet
”Alldeles snart är oss i en norrsluttatt mata centrum
det dags att göra ning. Därför skall
från två håll vilket är
man inte bygga igen
betydelsefullt.
ett program för
strandkonturen med
Kontakten med
Ekerös centrumförslagens massiva
kommunhussidan:
planering”
femvåningshus vid
En radikal övervattnet. Hellre
bryggning av det nuvarande huvudkorset i stil med Folk- spridda högre punkthus i bakkant på
området somtill exempel där brandpartiets idé före valet blir nödvändig.
stationen nu ligger.
Det stadsmässiga får inte ta slut i nuvarande bussgaragehörnan! Ekerö
behöver ett centrum som kan växa
DEN RIKTIGA solsidan ligger på
med den takt vi har i folkökning och
Malmviks ägor. Erskine hade ett
företagsamhet. På denna sida bör det
Venediginspirerat förslag om hur
inte byggas bara bostäder. Jag anslukanalsidorna kunde knytas samman
ter mig till det förslag som diskutemed broar och annat. I samråd med
rats tidigare: Ett vackert stråk med
Wallenbergstiftelsen borde en försikmindre butiker i bullerskyddade botig planering kunna göras.
Det mest varsamma kunde vara en
stadshus fram till Ekvägen.
strandstig, mindre trähus för till exempel eko-café, kallbad och en trädVILKA ÄR DÅ de värden som saknas i
nuvarande centrum eller som bör stär- plantering, kanske en symbolisk äpkas? Det handlar om vattnet, ljuset, pelträdgård.
Eko- och trädgårdskommunen
grönskan och kulturen.
Först är det kontakten med vattmåste nämligen märkas. Nu saknas
net. I Ekerökulturen är det tyvärr så
grönskan utom vid stranden. Grönatt vattnet är så självklart att man inte stråket i Whites förslag är en bra idé,
förstår att ta var på värdet i en lugmen träd och grönytor behövs på
nande vattenyta. Whitearkitekterna
flera ställen. En äppelallé längs Tehar en en vision som innehåller ett
gelbruksvägen till Ekebyhovs slott
öppet stråk öster om Tegelbruksskulle kunna knyta an till trädgårdsvägen. Denna idé bör förvaltas och
traditionen!

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

HELGER 465:-

BOKA BORD

Kulturkommunen märks i det att
den nuvarande centrumdelen ritades
av Erskines arkitektkontor. Det var
visionärt att så gjordes. Låt oss bygga
vidare på den traditionen. White-arkitekterna vill dock att de nya bostäderna skall öppna sig utåt för att
skapa mer stadsmässighet. Själv vill
jag gärna leka med tanken att flytta
Erskinesalen ner till vattnet. Den nuvarande har inte de kvaliteter som jag
skulle önska: Mer ljus, öppenhet,
bågformade stolsrader och en god
akustik skulle befrämja fullmäktiges
visioner. Nu sitter vi en elupplyst
biosalong utan fönster och med en
svart fondvägg. White har lagt ett aktivitetshus vid vattnet. Dessa saker
kan kanske kombineras, men allhuset kan också läggas mer tillgängligt.
Till kulturvärdena hör också att
det skall finnas plats för möten. Små
torg finns i förslagen, men på vilken
plats skall större begivenheter äga
rum?
NÅGRA AV Eva Külpers synpunkter i
MN nr 22 sammanfaller med mina.
Sammanfattningsvis: Whites förslag
har förtjänster genom att det förespråkar en större öppenhet. Tovatts kan
synas mer utmejslat men det innehåller alltför kompakt bebyggelse. Inget
av förslagen slår vakt om allmänhetens
tillgänglighet till stranden och de har
inte tagit upp överbryggningen mot
kommunhussidan Om en sådan görs
med rätt gestaltning kan den ge en fin
entré till Ekerö Centrum.

Ingela Söderbaum (fp)

Julbord
Från 1:a advent
Lördagar och söndagar
med start 29 november
(Fullbokat lördag 6 december)
På Ekerö vid ”Rasta”
vi alla dit hasta
med julmat
som huvudsak
blir det ingen fasta

Sittning 13.00 & 17.00

Pris 425:1-12 år 15:-/år
Välkomstglögg framför brasan samt kaffe
efter maten ingår

REDAN NU!

I veckorna kan vi ordna julbord för 25-125
personer efter beställning

WWW.RESTJUNGFRUSUND.SE

Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu

TEL 08-560 35 000
Boka årets j ulmiddag på Sånga-Säby
J ul på Sånga-Säby

Herrgårdsjul

M edeltida Jula gille

En traditionell j ulmiddag
som inleds med ett
glas glögg

u
jN t av en k lassisk
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 person
er

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

20-70 personer
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Dramatisk tjuvjakt på Munsö
knivdesperadon greps på Färingsö
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”En kalmarfånge, 31-årige
George Gunnar Folke Senneborn, som den 15 september
inte inställde sig efter permission, greps på fredagskvällen av Mälaröpolisen vid
Grankulla i Färentuna.
Tillsammans med en 28årig stockholmsfru har mannen under den tid han varit
på fri fot gjort ett 40-tal
inbrott i sommarstugor utmed Mälaren. Han höll på att
bli fast redan på fredagsmorgonen, men klarade sig då
undan genom att hota med
en stor kniv.
Till och från de olika
brottsplatserna har duon färdats i en campingbåt, ’Chris’,
som Senneborn stal i
Strängnäs för 14 dagar sedan.
Båten har också tjänstgjort
som en flytande upplagsplats
för stöldgodset.
Vid 5.30-tiden på fredagsmorgonen
observerades
Senneborn och kvinnan i
närheten av Lötens sand- och
grustag på Munsö. Då de bar
på två långa skruvmejslar och
paret i övrigt verkade mystiskt, frågade hr Åke

Välj ett av våra enkelslipade glas

Få antireflexbehandling på köpet

Haglund, Munsö, som just då stockholmskriminalen”.
var på väg till sitt arbete i
Munsö IF firar 35-årsjubigrustaget, vad de hade där att leum med kaffe, tårta, amerigöra så tidigt på morgonen.
kanskt lotteri samt schlagers
Dåligt
beslutsunderlag
Hr Haglund
tog ifrån framförda av den för kvällen
Senneborn
mejseln och fann engagerade tyngdlyftaren
gav
fantasilönen
då att
tillhörde
grustaget.
Harry
Dahlgren.
Det
är den
verkligen
märkligt
att politikerna
försvarar
den höga lönen för
Senneborn sprang
in i skohistoria teckkommunalrådet
Carpelan
(850 000 Föreningens
kr/år) och oppositionsrådet
Andersen
kr/år) genom
statsrådens
löner skegen, men(765
hr 000
Haglund
hann att skylla
nadespå iattett
högtidstal
av
nat
iväg.
I Mälaröarnas
Nyheter
6 februari
säger Gun Häll
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”munsöidrottens
grand
old
verkar ju lite häftigt. Har statsrådslönerna stigit så mycket? Lennart
honom. Hr
fickvi inte
man,
trädgårdsmästare
RuLjungblom
(fp) Haglund
"I vårt fall har
räknat
med att statsrådslönerna
skulle
så högt".
Kjell
Börjesson
"Vi var inte medvetna om
hjälp dra
attiväg
vakta
tjuven
och
dolf(c)
Rocklind.
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utvecklingen
somtill
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”Jag minns
1921 fick
bloggen.se uttalar sig arvodeskommittens ordförande Ingemar Hertz
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där
motorbåten
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pojkar
sparka
(m) "Det är naturligtvis en mycket hög ökning, det tillstår jag.boll
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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!
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på värmepumpar från IVT

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
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scrollkompressor
Snålt i nioelement.
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minus
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Jag ämnade åka med buss från Parksidan på Gällstaö
till Brommaplan.
som och
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i riktning
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satt på handikapplatsen bredvid chauffören. Chauffören såg mig men
IVT:s kompletta
sortiment
öppnade inte först. SedanSe
öppnade
han och frågade
vart jag skulle åka.
hos oss.
Friville
besparingskalkyl
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.
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Luftvärmepumpen för svenska krav.

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!
Nu
möjlighet
till statligt
bidrag

www.ivt.se

Alla typer av värmepumpar

Alla typer av värmepumpar

Försäljning – Installation – Service

Försäljning – Installation – Service

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
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

Halvera www.inneklimat.se
din
värmekostnad
och
Tel: 560
248 00 ● Skå industriby
minska växthuseffekten.
BÖRJA SPARA REDAN NU – VI STÅR BEREDDA!

www.inneklimat.se

www.inneklimat.se

Tel: 560 248 00

Tel: 560 248 00

l

Skå industriby
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MÄLARÖARNAS NYHETER Måndagen den 27 februari 2006
50 ÅR SEN | Den rafflande berättelsen om hur
en ”desperado” till sist
greps återger vi rakt av
ur Mälaröarnas Nyheter,
oktober 1958.

Få antireflexbehandling på köpet

l

Skå industriby

tyck!
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Satsa på enbart badhus!
Vi läser i MN att Peter Wallenberg har satt stopp för Västerängsplanerna. När Jacob Wallenberg bodde på Malmvik, ville
inte heller han ha någon större
utbyggnad på Lovön. Den ”nya”
attityden borde således inte förvåna politikerna.
Den som bor på platsen ser med
andra ögon på arkitekters och politikers visioner än de som bor långt
ifrån. Så fungerar det alltid.
Redan under mina uppväxtår
hörde jag de äldre säga, att vi ska
vara glada för att Malmvik finns och

• 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.
REPLIK
• Skicka din text till
insandare@malaroarnasLÄSER I MÄLARÖARNAS
nyheter.se.
• Eller till
nyheter att Eva Külper (mp)
Mälaröarnas
Nyheter
vill "Värna om
de kvaliteter
Auktoriserad
-verkstad
- service
”Insändare”, Box 100
vi har" när vi ska planera för
Fyrhjulsinställningar
178
22 Ekerö
hur kommunen ska utveck• Redaktionen förbehåller
las. Det låter ju bra. Men om
ACrätten
- service
sig
att avgöra vad
man läser vidare, så blir det
som lämpar sig som
svårare och svårare att förstå
insändare och även att
vilka kvaliteter som hon
korta inläggen.
avser. Hennes artikel känns
• Traditionella tackannonsom en enda uppräkning av
Mörbyvägen,
Skå,vi179
Stenhamra, Tel ”betongklossar”,
08-560 240 00
ser
hänvisar
till75vår
som hon
info@svanhagensbil.se,
www.svanhagensbil.se
privata
annonsmarknad.
vill trycka in i ett centrum-

är bebodd, för så länge som det är så,
kommer bygden att behålla sin
karaktär och undgå att bli en tråkig
förort till Stockholm. Politiker och
arkitekter har ofta visioner om att få
sina namn i de lokala historieböckerna. Så sades det då och kanske det
stämmer även idag.
Samtidigt anar vi av artikeln, att
Peter Wallenberg inte är negativ till
badhuset. Varför behöver man diskutera en annan lokalisering? Ett
badhus intill vattnet vid Västeräng
är utan tvekan den bästa placeringen. Kasta planerna på bostäder i
papperskorgen och planera ett

badhus, som är läckert och lockar
hit stockholmarna.
Merkostnaderna för ett attraktivt
badhus är väl investerade pengar,
eftersom det under alla förhållanden krävs ett stort befolkningsunderlag för att klara driften ekonomiskt.
ETT BADHUS vid idrottsanläggningen kan aldrig få samma möjligheter som ett vid kanalen. Inklämt i
bebyggelsen på andra sidan kan
också skapa problem. Ett badhus
måste generera en hel del trafik för
att bära sig ekonomiskt, allt annat är

orealistiskt, och då är det olämpligt
att trafiken dras framför skolan.
Bygg vid vattnet för att på sikt
även möjliggöra utomhusbad. Se
till att det blir en fin anläggning
med roliga växter och gärna djur.
Det måste bli en anläggning som
lockar många besökare. Här krävs
både visioner och kreativitet. Slösa
allt ni har i den vägen och lägg det
på simhallens kvalitet. Om Peter
Wallenberg godkänner badhus på
Västeräng, håll fast vi de planerna.

– Gull Olli

Ta tillvara Mälaröarnas kvaliteter!

¢¢¢¢
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område, som redan idag är
alltför litet.
Det verkar som om Eva
Külper vill bygga ett förortscentrum. Varför ska vi göra
det? Om man vill bo nära ett
förortscentrum finns det
flera välja på i Stockholmsområdet. Att bygga ytterligare ett stort förortscentrum
tillför inte något positivt till
vare sig Stockholmsregionen
eller Ekerö kommun. Däremot vet vi alla vilka problem som finns i många
förortscentrum. Det som

Eva Külper föreslår är inte att
värna de kvaliteter som
Mälaröarna har!
Mälaröarna har kvaliteter
som blir mer och mer ovanliga i Stockholmsområdet –
en bebyggelse som är anpassad till, och för det mesta på
ett naturligt sätt smälter in i
landskapsbilden. Det här är
något att värna om, och
bygga vidare på. Det är också
tydligt i kommunens översiktsplanering, där hela
tätortsbandet från östra
Ekerö till Stenhamra är

Genom att låta Kulturens
övärld fortsätta att vara en
levande kulturbygd, där tillkommande bebyggelse tar
hänsyn till omgivningen,
kan vi behålla karaktären av
"på landet - nära stan". Det är
en omistlig kvalitet, som vi
kan och bör ta tillvara.
På det viset kan vi fortsätta
att expandera, och samtidigt
ta till vara Mälaröarnas kvaliteter.

– Staffan Strömbäck (m)

PSYKoTErAPI SAMTAlSTErAPI
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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?

Ackrediterad www.manickasbod.se
”släcka 2:or”

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.

l 08-560
l Må-Fr
Träkvista
354Tel
9008-560
Mörbyvägen,Torg
Skå, 179
75 Stenhamra,
240 0011-18, Lö 10-15

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

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

YTT!
TuNikor och
sjalar •från
Melmelli
Serviceverkstad
Reservdelar

info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

SAMMANTRÄDE
Färingsö församlings
kyrkofullmäktige sammanträder
i Stenhamra församlingsgård
onsdagen den 5 november 2008
kl.19.00.
Ärenden på respektive kyrkas
anslagstavla.

www.faringsoforsamling.se
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HYR GOLVSLIP!

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !
Från 32.500:- Till 252.500:-

6ARD   ,ÚRD   s       
"ERGSLAGSVËGEN  s 6ËLLINGBY RONDELL VID 3HELL

Ölsta Folkets Hus
bjuder upp till dans!

Julmarknad

Lördagen den 8/11 kl 20:00
spelar JUKEBOX

på Skå Festplats 29-30 november
Vill du hyra plats för försäljning?
Ring 0704-125 165 eller 560 401 87
Arr: Spoke Island Cruisers

avsett för framtida expansion. Vi ska utveckla tätortsbandet med Ekerö och
Stenhamra centrum med
bostäder, näringsliv och
aktiviteter. Det är nödvändigt för en levande kommun. Men det får inte bli på
bekostnad av Ekerös karaktär. Jag tror att det finns ett
stort stöd hos Ekeröborna
för moderaternas och alliansens linje: att behålla det
lantliga, lägre byggnader och
mindre och trivsamma
centra.

Slipa dina golv själv, hyr
utrustningen av oss! Det
är lättare än du tror att
få fräscha golv. Vi har
allt du behöver, oavsett
om du väljer lack, olja
eller hårdvaxolja. Du får
råd och tips av kunnig
personal.

JUKEBOX spelar gamla godingar från 60-talet
ända fram till dagens slagdängor.
Varmt välkomna! Inträde 120:www.jukeboxcovers.nu www.olstafolkpark.se

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

Öppet: Mån – Fre. 06.30-16.00
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Finanskrisen används
som ett svepskäl!
FÖRSÄLJNING av Ekerö
Bostäder: Vad är problemet,
finanskrisen, okunniga allianspolitiker?
I maj fanns det enligt
Alliansen ett tiotal tänkbara
köpare av Ekerö Bostäder. Nu
finns det inga köpare! Inga
anbud har lämnats, säger
Peter Carpelan. Orsak enligt
Carpelan: Finanskrisen!
Detta är ett svepskäl! Hela
affären var fel från början!
En köpare ska enligt kommunen visa finansiell stabilitet och vara långsiktig i sitt
ägande.
Begärt pris: Minst 750 miljoner kronor. Låneskuld i
dag: cirka 400 miljoner
kronor. Ekerö Bostäder ger i
dagsläget inget överskott. En
ny ägare skulle tvingas förränta ett utökat kapital om
350 miljoner kronor.
Men ingen betalar, oberoende av läget på finansmarknaden, 750 miljoner kronor
för ett företag under dessa
förutsättningar. Enda möjligheten att få affären att gå ihop
är att sälja fastigheter och
bilda bostadsrättsföreningar.
Detta strider dock mot kommunens beslut.
Varför vill Alliansen inte
informera och diskutera?
Nätverket inbjöd Alliansen
till möte den 29 september.
Nätverket ville att innevå-

narna skulle informeras och
diskutera före beslut om försäljning den 21 oktober.
Allianspartierna ville /vågade inte ställa upp. Allianspartierna ville i stället informera den 21 oktober när den
tilltänkta köparen kunde presenteras och affären var klar.
Mer än 2 000 innevånare
har krävt folkomröstning om
försäljning av Ekerö Bostäder. Nätverket har begärt
en allmänhetens frågestund i
frågan vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober då
beslut ska fattas. Nätverket
har fått nej även till detta förslag.
Carpelan och Billter har
ansvaret för försäljningen.
De måste nu ut på plan. De
måste redovisa vad som hänt
under hela försäljningsprocessen. De måste diskutera i
fullmäktige och med innevånarna. Ekeröborna måste få
saklig och fullständig information!
Det som hänt är ett exempel på okunniga politiker
som inte vill informera eller
samtala med väljarna i en stor
och viktig samhällsfråga.

– Nätverket Rädda
Ekerö bostäder
Per Eskilsson,
kontaktperson

| tyck!
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Färja eller inte färja från Färingsö till Lövsta?
BRA MED FÄRJ A förstås.
Tänk att slippa Brommaplan.
Smidigt. Äntligen! Det var
min reaktion som svartsjöbo
på politikernas färjeplan.
Nu har jag testkört från
Hammarlotten fram till det
tänkta färjeläget och det var
rätt lång väg på smala krokiga
vägar. Är det verkligen inte
längre än en halv mil? Min
första förtjusning la sig.
Kanske det ändå skulle gå
fortare att köra vanliga
vägen. För sen måste man
vänta på färjan och sakta
tuffa över sjön också. Nja, vet
inte om det är värt det.
Fast vacker väg är det. Men
hinner man beundra den när
man har bråttom till färjan?

Och sen är det 50 på vissa
sträckor och en hel del hus
nära vägen med akta barnskyltar, så man kan inte bara
dra på heller som man ibland
kan göra till färjan vid Slagsta.
Och så försöker Svartsjö

byalag att få 30 km genom
samhället och går det så
funkar det inte alls tidsmässigt. De vill ha trottoarer
också. Nu samsas bilar och
gående i byn på samma
område. Då måste man ju ta
hänsyn till sånt när man kör.

Och bron som är enkelriktad. Tänk att komma där och
ha bråttom och behöva vänta
på bilar från andra hållet!
Och småvägarna som inte
tillåter möten utan en bil
måste köra in på en mötesplats. Vem av oss skall offra
sig, kommer man att tänka.
En mardröm om man har
bråttom. Och så dessa hästar
och traktorer. På testkörningen mötte vi en stor jordbruksmaskin och en häst. Ja,
då kan man inte blåsa på
direkt.
Nä, förtjusningen har förbytts till tveksamhet.

– John Falkenberg

En otidsenlig, trafikfarlig och miljöovänlig lösning
”DET LÅTER HELT orimligt!
Det kan inte vara sant!” Så har
det låtit när man berättar för
andra om förslaget att låta trafiken ledas genom Svartsjö –
över den lilla bron, förbi slottet och vidare på den smala
och trafikfarliga vägen mot
Färjestaden där det planerade
färjeläget är tänkt att ligga. På
dessa vägar är det många som
ska samsas. Dagligen går och
cyklar barn och vuxna för att
komma till och från skolor,
arbetsplatser och busshållplatsen i Svartsjö. Redan idag

Ekerö Vårdcentral
informerar
Öppettider: Vard kl 8-17, tel 560 375 00
Distriktssköterskorna: 560 375 00
Vaccinationsmottagning: 560 375 00
Diabetessköterska: 560 375 30
måndag och onsdag 9.30-10
Kvällsmottagning: måndag och torsdag
för akuta besök kl 17-20. Tidsbokning ska
ske via telefon 560 375 00
Övriga kvällar och helger:
Närakuten Brommaplan, telefon 687 78 60,
Klädesvägen 12 plan 2, Bromma.
Fax 560 375 49
Återbudstelefon 560 375 70
Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00.
www.ekerovardcentral.se

är det ibland förenat med fara
att gå och cykla längs denna
väg, särskilt i mörker och
under vintertid, eller bara när
bilisterna har bråttom. Alla
som har kört för att passa en
färja någon gång vet vad som
händer. Hastigheten ökar.
Man får lite extra bråttom.
Risken är stor att olyckor
kommer att ske med allvarliga
konsekvenser som följd för
individer och samhälle. Alla
ni som någon gång åkt på
Färjestadsvägen förstår hur
orimligt det är att låta trafiken

ledas här. Men faktum är att
kommunen utan att samråda
med berörda parter, har långtgående planer som i dagarna
skall leda till beslut. Hur
tänker politikerna i Ekerö när
de längs med denna väg vill
leda ytterligare minst 1200
bilar per dygn? Siffran är inte
tagen ur luften. Detta är den
minsta ökningen som Vägverket räknar med och då har
färjan ändå inte gått med
vinst. Att skapa nya trafiklösningar som innebär att man
leder trafik genom bostads-

områden är helt oförenligt
med dagens sätt att planera
trafik. Nu för tiden leds trafik
förbi samhällen, inte igenom.
Varför verkar kommunen så
otidsenligt, trafikfarligt och
miljöovänligt för en lösning
som ska avlasta Stockholm?
Tänk igenom förslaget och
välj ett alternativ som innebär
att man tar hänsyn till både
människors liv och hälsa, och
inte minst vår miljö!

– Ulrika Sutorius

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
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Nytända innebandydamer

Tung lång förlustsvit för Skåherrarna
ISHOCKEY | Det ser mycket dystert ut för
Skås sargade hockeytrupp i division 1
efter sju raka förluster.
På papperet såg det dock mycket lovande ut inför
årets spel i hockeyns finrum. Det var många som
ansåg att man till och med mönstrade en starkare
trupp än vid förra årets comeback i division 1. Men
vad hjälper det när merparten av nyckelspelarna
parkerat på sjuk- och skadelistan.
– Jag har aldrig varit med om sånt maximalt
oflyt. Inte nog med att mängder av stöttespelare
varit sjuka och skadade, dessutom har utbytesspelarna som vi räknat med från AIK uteblivit. Och
juniorerna som vi tänkte matcha in lite försiktigt
har kastats in i värsta hetluften. Men trots att alla
är jäkligt besvikna är det inget fel på stämningen i
laget nu när allt bara kan bli bättre, säger lagledaren Per Wernström.
– Trots eländet tror vi på en framtid där vi ska
klättra en bra bit uppåt i tabellen, det återstår ju 19

omgångar, och vi borde nu fått vår dos av oflyt. Får
vi bara tillbaka våra nyckelspelare snarast finns
fortfarande hopp om att ta sig ovan strecket som
bär till Allettan. Jag tror att Nyköping, Väsby och
Visby blir lagen som kommer att ligga i topp, med
därefter är det en öppen historia.
OW

Här försöker Rickard Wern och Joakim Bergekrans
trycka in pucken i Trångsundkassen.

INNEBANDY | Ekerö IK:s innebandydamer har
revanschsiktet inställt på att som sämst bärga en
kvalplats mot division 2.
Förra säsongen slutade ekerödamerna på en fjärdeplats,
efter att i de två avslutande omgångarna tappat en ”given”
kvalplats. Premiären mot KTH IF den 4 oktober klarades av
med en övertygande 5-1 seger, så än finns inga tvivel om att
man siktat för högt. Dessutom har laget fått Samuel
Rosenkvist som ny huvudtränare vilket verkar ha gett spelarna än rejäl nytändning.
– Det ser mycket lovande ut trots att försäsongen inte
blivit som tänkt, på grund av hallrenoveringen. Men när vi
väl kom in i den fräscha nyrenoverade Bollhallen var det ett
riktigt lyft, säger tränaren Samuel Rosenkvist, som även är
trogen klippa i Ekerö IK:s herrseniorlag sedan 15 år.
Truppen består av 18 spelare, varav sex är födda -92.
– Vi har ett bra gäng rutinerade spelare som tar hand om
och stöttar de yngre. Möjligen fylls truppen på med ytterligare några spelare snart, vilket skapar en sund konkurrens.
OW

Skå missade fyran på målsnöret
FOTBOLL | Det var ett
mycket frustrerat och
besviket gäng skåherrar
som lämnade Svanängen den 11 oktober efter
att just ha missat uppflyttningen till division
4 med minimal marginal.

förberedd till den utmaningen ökar man träningsdosen
från två till tre dagar i veckan.
Tränarna Stefan Eriksson
och Göran Klintberg, som
gjorde ett extraår eftersom
den tilltänkte tränaren var
tvungen att kliva av, samt
lagledaren Lillemor Svensson lämnar nu truppen. In
kommer förhoppningsvis
två rutinerade och välutbildade tränare, med vilka förhandlingar pågår. Servicen
kring laget kommer att skötas av skåkvinnorna Lisbeth
Sohrabi, Lotta Gerlach och
Gunnel Backström.

Skås elände började dock
redan i den 19 omgången när
man föll med 0-1 mot tabellettan Järla. Besvikelsen därifrån hängde tydligen med
till mötet mot KRIS från
tabellens nedre halva. KRIS
seger med 2-1 innebar Skås
andra förlust för säsongen.
Därefter var det bara vinst
som gällde mot Storskogen
för att nå andraplatsen som
skulle ge ett framtida liv i
fyran.
Slutresultatet 3-3 mot
Storskogen, i den 22 och sista
omgången, innebar dessvärre att gästerna säkrade
andraplatsen, en poäng före
Skå. Besvikelsen förstärktes
av att Skå spelmässigt var
närmast segern efter mängder av brända målchanser, i
framför allt andra halvlek.
Skåspelarnas
frustration
över utebliven utdelning
resulterade också i allt fler
gula kort.

¢¢¢¢

Det blev en mycket spännande och tuff avslutning när Skås fotbollsherrar missade division 4 biljetten till Storskogen.
– Klart att vi var väldigt
besvikna efter att ha varit så
nära division 4. I det fysiska
finaldramat mot Storskogen
var sex av våra ordinarie spelare borta eller avstängda,

DET HÄNDER HEMMA TILL 10 NOV

HANDBOLL | Herrar div 4 östsv södra: 2 nov kl 16.45

Bollhallen: Skå IK-Haninge HK

INNEBANDY | Herrar div 4 N: 25 okt kl 14 Bollhallen:
Ekerö IK-Veddesta Finska IBK • 1 nov kl 12.45 Bollhallen:
Ekerö IK-Västerorts IBK

Herrar div 5 V: 1 nov kl 11 Bollhallen: Skå IK-Stockholm IBK
• 8 nov kl 13.30 Bollhallen: Skå IK-Östermalms IBS

ISHOCKEY | Herrar div 1 D: 22 okt kl 19 Allhallen: Skå IK-

Väsby IF • 29 okt kl 19 Allhallen: Skå IK-Mälarhöjden/Bredäng • 2 nov kl 16 Allhallen: Skå IK-Visby/Roma HC
Herrar div 2 södra: 24 okt kl 19.30 Vikingahallen: Ekerö IKÅkers IF • 31 okt kl 19.30 Vikingahallen: Ekerö IK-IFK Salem

vilket bidrog till att vi släppte
in tre mål under första halvlek. Något som jag aldrig tidigare varit med om med det
här laget. Vår främsta lärdom
efter den här säsongen, som

¢¢¢¢

vi ju egentligen borde vara
jättenöjda med, är att varenda match är lika viktig. Vi
kryssade exempelvis onödigt i bägge mötena mot bottenlaget Kälvesta, säger trä-

naren Stefan Eriksson.
Kontentan är att Skå IK har
ett mycket revanschsuget lag
som redan nu satt som målsättning att vinna nästa års
division 5. För att komma väl

– Vi har under säsongen
haft ett jättebra samarbete
med Ekerös herrlag, vilket
jag verkligen hoppas fortsätter. Det är ju upp till spelarna
själva att göra sitt eget val
vart man spelar, säger Stefan
Eriksson med tanke på att
det finns de som inte är lika
förtjusta i Skås herrlags
existens. I samarbetsavtalet
som tecknades mellan klubbarnas
fotbollssektioner
kring sekelskiftet sades blanda annat att EIK tar hand om
herrlagen och Skå IK om
damlagen.
OVE WESTERBERG

LÄGET DEN 14 OKTOBER

FOTBOLL
Damer div 4 A
SLUTSPELAD
Åkersberga BK 16 13 3 0
Hässelby SK FF B 16 10 4 2
IFK Täby
16 10 2 4
Sollentuna DFF 16 7 4 5
Skå DFF
16 6 3 7
Bele Barkarby B 16 6 3 7
FC Järfälla
16 4 1 11
IFK Viksjö B
16 3 1 12
Bollstanäs DFF 16 2 1 13

70-15
50-26
40-23
34-29
32-31
33-42
21-48
20-51
25-60

42
34
32
25
21
21
13
10
7

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

62-32
57-29
64-42
36-40
39-38
56-45
46-36
32-48
38-70
34-42
30-45
25-52

49
46
45
34
33
31
30
24
23
22
22
17

SLUTSPELAD
22 15 4 3
22 15 1 6
22 14 3 5
22 10 4 8
22 10 3 9
22 9 4 9
22 8 6 8
22 7 3 12
22 7 2 13
22 6 4 12
22 7 1 14
22 4 5 13

Herrar div 5 M
SLUTSPELAD
Järla IF FK
22 17 2 3
Storskogens SK 22 14 5 3
Skå IK
22 13 7 2
Bollmora BoIS
22 10 4 8
IFK Lidingö FK
22 10 3 9
Ingarö IF
22 9 5 8
Örby IS
22 8 4 10
Rissne IF
22 8 4 10
KRIS IF
22 7 3 12
Kälvesta IOF FK 22 6 4 12
Torstens Lärjung. 22 5 5 12
Favorit. Lidingö 22 1 2 19

Herrar div 7 C
SLUTSPELAD
FC Kasam
14 9 3 2
FK Östermalm
14 7 3 4
Munsö IF
14 6 3 5
Ekerö BoIS
14 6 2 6
Kofkella KoIF
14 5 5 4
Real Gonzo FC
14 6 1 7
Iberoamericana IF14 5 2 7
Adelsö IF
14 2 1 11

75-21
63-27
53-17
51-47
47-39
39-38
42-46
35-42
30-64
35-47
41-54
18-87

40-22
36-30
38-29
23-23
31-32
35-32
28-37
22-48

53
47
46
34
33
32
28
28
24
22
20
5

30
24
21
20
20
19
17
7

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
4
3
3
3
3
1
1
1

1
1
2
2
3
2
1
2
2
0

0
1
2
3
2
3
4
5
5
7

49-14
34-21
29-28
27-18
34-36
28-29
24-39
22-30
24-31
25-50

22
20
15
13
13
11
11
7
5
3

Herrar div 2 södra
Värmdö HC
Hanvikens SK
Skarpnäcks AIK
Sudrets HC
Ekerö IK
Åkers IF
Lidingö Vikings 1
IFK Salem
Nynäshamns IF
Gnesta IK

4
4
4
4
5
3
4
5
3
4

4
4
4
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
2
3
1
3
4
2
4

25-9
22-8
19-5
15-15
13-23
13-14
15-16
12-22
10-15
7-24

8
8
8
4
4
3
2
2
1
0
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Ekeröhösten ingen höjdare
FOTBOLL | Om våren var
ljus med 21 inspelade
poäng och tätkänning
har hösten varit desto
mörkare.
Endast nio poäng på de elva
matcherna och en blygsam
sjundeplats i tabellen.
EIK-FC Krukan 0-1: Kollision med A , B och juniorlag
tillsammans med skador
hade vattnat ur Ekerö rejält.
Starkt understödda av en alert
keeper, tvingas Ekerö till alltmer desperata avslut. En tappad boll på egen planhalva,
ett långt inlägg mot ett osamlat försvar och 0-1 är ett faktum.
Reymersholms IK-EIK
2-1: Ekerös klena höst och
dålig motivation från några
nyckelspelare senast, fick
avgående tränaren Fouzi
Benbouzid att vaska om rejält
i leden. En startelva med

medelåldern 20,6 och en fyrbackslinje av idel 18 åringar
har nog aldrig tidigare presenterats. Ekerödominansen
under första halvtimmen var
total vilket också resulterade i
ett ledningsmål genom
Rickard Blom framspelad av
Kristoffer Låås. I den 75:e
minuten får mittbacken
Patrik Vallbo en smäll i huvudet och går i backen. Ekeröspelarna väntar på avblåsning
(huvudskada), medan Reymers fortsätter spela och signalen uteblir. Istället för att
spela ut bollen skapar man en
situation som leder till 2-1 och
ivriga protester.
EIK-Olympiacos FC 2-4
(1-3): Säsongsavslutningen
blev en parodi på fotboll i
hällregn och stora vattensamlingar som naturligtvis
inställts tidigare under
säsongen. 0-1 redan i matchöppningen när en inspark

stannar i en pöl och målet ligger öppet. Efter att Ekerö legat
på rejält men bränt åtskilliga
öppna chanser i halkan, kan
John Orto på ett liknande sätt
kvittera med en behärskad
lobb när en boll fastnat i
straffområdet.
En sista kraftansamling
görs efter att John Otto rakat
in en retur och reducerat till
2-4. Men trötta ben och
underlaget sätter stopp för
ytterligare mål.
Efter att tränaren Fouzi
Benbouzid aviserat sin
avgång får nya krafter nu föra
skutan vidare. Med den stående målsättningen att på sikt
lämna division 4, kanske
lämpligt till föreningens 90års jubileum 2011. Att Janne
Kerj, 60-talsikon i EIK-tröjan, kunde bestiga Kilimanjaro vid 64 års ålder visar att
inget är omöjligt!
KENTH PETTERSSON

Skåbrottarna bäst vid första Brottarträffen
BROTTNING | – Att Skå IK har många unga
talanger på gång visade vi vid första
Brottarträffen den 5 oktober, eftersom vi
blev bästa klubb. Detta trots att några av våra
etablerade brottare inte kunde delta, säger
Leif Myhrer, ordförande i Skå IK brottning
och i vår även ordförande i Stockholms
Brottningsförbund.
I Stockholm har det under många år arrangerats en lokal tävling som kallats Ungdomsserien, där även Skås Luciacupen varit med.

Tävlingen har dock tappat deltagare successivt under åren och flera av arrangörsklubbarna har haft liten vilja att prova nya idéer
för att vända trenden.
– Detta gjorde att vi förra året efter mycket
förberedelser arrangerade Luciacupen som
en separat tävling där vi provade just nya
idéer.
När nytänket nu nått den nyskapade
Brottarträffen höjdes antalet deltagare med
över 350 procent.
OW

Sveriges mest meriterade landslagsspelare Anders Larsson på hemmaplan i Stenhamra.

Boulemästare Anders
BOULE | Sveriges mest
rutinerade landslagsspelare i boule är stenhamrabo sedan fyra år.
Anders Larsson, 38 år, har
samlat på sig en gedigen
samling pokaler och andra
mästarbevis under sin boulekarriär, som pågått non stop
sedan 1982. Bland mycket
annat har han spelat till sig
tretton SM-guld, tre NM-titlar samt deltagit i åtta VM. I
VM har det som bäst blivit en
kvartsfinal i trippel, vilket får
betraktas som en bragd då
Sverige vanligtvis återfinns
ganska långt ner på världsrankinglistan.
Till kommande VM i
Senegal i november finns
Anders däremot inte med i
det spelande landslaget

eftersom
han
nyligen
utnämnts till förbundskapten. Och att ta ut sig själv i
landslaget tyckte han var lite
förmätet. Av de 65 nationer
som deltar i VM kommer
favoriterna från Frankrike,
Marocko, Belgien, Thailand
och Madagaskar.
– Jag höll på med ganska
många idrotter när jag som
tolvåring första gången fick
prova på boule. Och eftersom framgångarna kom
direkt så var valet inte svårt.
Och när jag som junior vann
mitt första senior SM-guld i
singel 1985 var det extra
stort, säger Anders Larsson.
Sedan dess har det blivit
mycket tävlande och resande
eftersom säsongen i Sverige
sträcker sig från maj till september, med tävlingar i stort

sett varje helg.
Vid SM, som lockar runt
3000 spelare, pågår spelandet från klockan åtta på morgonen till tio på kvällen för
de som tar sig till finalrundorna. Vid senaste SM kom
Anders etta i mixdubbel och
tvåa i trippel.
– Jag har haft mina funderingar att missionera för
boulen på Mälaröarna men
ännu inte gått till handling. I
Sverige förknippas boule
ofta felaktigt som en sport
enbart för pensionärer.
Boule är en sport för alla åldrar, och i tävlingssammanhang är snittåldern runt 30
år, säger Anders Larsson som
byggde en egen boulebana
samtidigt som huset restes i
Stenhamra.
OVE WESTERBERG
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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
l

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
5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

ekeroblomman@interflora.se
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RANSC

EN

R

IK

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

SFÖ

RBU

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

frågestund om folkomröstningen

om Ekerö Bostäder

Läs mer

¢¢

DÖDA

• Birgit Kristina Rahm, Ekerö, avled den
22 september i en ålder av 93 år.
• Karl Ivar Andersson, Ekerö, avled den
22 september i en ålder av 90 år.
• Gerd Elisabet Bendel, Ekerö, avled
den 25 september i en ålder av 85 år.

www.ekerobloggen.se

Vecka 44

MÅNDAG 21 OKTOBER

Vi vill gratta
vår lilla
sötnos Elin
Bogström
4 år 12 oktober. Kramar mamma, pappa,
Fredrik och
Sara.

Vecka 45

MÅNDAG 27 OKTOBER

MÅNDAG 3 NOVEMBER

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch
Kl. 19 Arbetsgruppen

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch
Kl. 19 Arbetsgruppen

Kl. 12 Sopplunch
Kl. 12.30 ”En kändis på
ön” VD Bitte Dempsey

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12 Sopplunch
LÖRDAG 1 NOVEMBER
SÅNGA KYRKA

FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 19 Mässa
M Magnusson - ”Kaffe i
vapenhuset. Promenad
genom 1000 år” A Littmarck

Kl. 11 Minnesgudstjänst
med ljuständning
Gunvor Johnsson
FÄRENTUNA, HILLESHÖGS,
SKÅ OCH SÅNGA KYRKOR

Är öppna för bön och ljuständning mellan 13-17

SÖNDAG 26 OKTOBER
SKÅ KYRKA

• Karl-Gustaf Edvin Kåge Jonson, Adelsö, avled 2 oktober i en ålder av 77 år.

¢¢

• Sonja Irene Baudou, Färingsö, avled
den 22 september i en ålder av 61 år.
• Karl Gunnar Möllergren, Färingsö,

Eftersom varje människa är unik
tror vi att även det sista avskedet
måste vara det. Tillsammans med
en av våra erfarna rådgivare
utformar vi begravningen med
omtanke i minsta detalj. Därför
blir det också lite personligare.

alfa

EKERÖ
RÖ BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
Ekerö
E
kerö ccentrum,
entrum, 008
8 - 5560
60 3310
10 665
5
R
i n g för
f ö r tidsbokning
tidsbokning
Ring

TORSDAG 6 NOVEMBER
STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

KLOCKAREBOLAGET

Kl. 12 Sopplunch
Kl. 12.30 Magnus Magnusson från Bageriförbundet berättar om Gustav Adolfbakelsen
SÖNDAG 9 NOVEMBER
HILLESHÖGS KYRKA

Kl. 11 Gudstjänst för Stora &
Små
Tony Strepin
Barnkören

SÖNDAG 2 NOVEMBER

Kl. 11 Högmässa
Tony Strepin
Kyrkokören

FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 11 Minnesgudstjänst
med ljuständning
Gunvor Johnsson
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Torsdag kl 12, en och en halv
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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

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

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

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

• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

Vår älskade Pappa
Morfar och Svärfar

Min älskade Maka
Min
Maka
Vår älskade
kära Mamma
Vår kära
Mamma
Mormor
och
Farmor
Mormor
och Farmor
Svärmor
Svärmor

Mikael
Andersson
* 13 mars 1937
= 21 september 2008
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
Yvonne och Bobbo
Therése, Daniel
Jan
Ett verksamt liv har slocknat ut
En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått sitt slut
Och i Guds hand Du somnat
Din kära stämma tystnat har
Men vackert står Ditt
minne kvar
Begravningen äger rum
fredagen den 24 oktober
2008 kl 11.00 i
Färentuna kyrka.

Virus i datorn?

Ring

Ring
Övnings-tidning

Korrektur

Binärdata AB

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

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

3:a BRF
Björkudden

Ditt nya drömjobb?

Ekerö, 78 kvm +
liten gräsmatta,
förråd och garage.
0707-744 090
eller 0485-661 007

FÖDDA

• Välkommen lilla Elin!
Felix och Matildas lillasyster.
Född den 29/9 2008. Mamma och
pappa heter Sandra och Björn

Färgutskrifter

Binärdata AB

www.faringsoforsamling.se

MÄLARÖARNAS

Grattis på
80-årsdagen Rune
från hela
dina stora
familj!

avled den 13 september i en ålder
av 88 år.

TORSDAG 30 OKTOBER
STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Stort grattis
till Erik
Skullman
som fyller
2 år den
28 oktober.
Varma kramar mamma och
pappa.

• Carl Paul Ternstrand, Ekerö, avled
den 29 september i en ålder av 81 år.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

TORSDAG 23 OKTOBER

Grattis
Christoffer
Fredén på
11-årsdagen
20/10 från
mormor,
morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

Grattis säger vi till
Villemo 2 år
13/10 och
även till
mamma
Annelie 37
år 4/10.
Mommo
och Moffa.

N

Nej till allmänhetens

Vecka 43

Grattis
Philip 9 år
9/10 och
Mathias 11
år den 15/10
från farmor
farfar,
Annelie och
Tommy.
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Serviceverkstad • Reservdelar
Ackrediterad ”släcka 2:or”

Världens
bästa Aron
fyllde 5 år
3 oktober.
Jättegrattis
och kram
från mamma, pappa
och Herkules.

Grattis Leo
på 10-årsdagen den 30
september.
Massor med
kramar från
storebror
Lukas,
pappa och
mamma.

Bygdeboken Förlag skriver nu en
bygdebok om Ekerö kommun.
Vi söker dig som vill ha ett
nytt spännande jobb och som är
intresserad av din hembygd.
Kom till www.bygdeboken.se
eller ring 08-333 444.
Bygdeboken Förlag,
Tingsvägen 19, 191 61 Sollentuna.
E-post: info@bygdeboken.se

Sonja Baudou
Sonja
Baudou
* 16 augusti 1947
* 16 augusti 1947
har lämnat oss i stor
harsorg
lämnat
oss i stor
och saknad
sorg och saknad
Stenhamra
Stenhamra2008
22 september
22 september 2008
LENNART
L E Noch
N APETER
RT
LOTTA
LOTTA
och PETER
Mattias
Thomas
Markus
Mattias Thomas
Emma Markus
Emma
MIKAEL
och JENNY
MIKAEL
JENNY
Nellieoch
Linus
Nellie
Linus
MAMMA
Syskon,MAMMA
släkt och vänner
Syskon, släkt och vänner
I sorgen finns glädjen
I sorgen
finns
för allt
somglädjen
Du gav
allt som
Du gav
Avför
kärlek
och omsorg
Av till
kärlek
democh
Du omsorg
höll av
tillatt
dem
Du höll av
Redo
hjälpa
Redo
attihjälpa
glad
Ditt sinne
i Ditt
är glad
Du oss
allasinne
är Du
oss alla
i käraste
minne
i käraste minne
Begravningen äger rum
Begravningen
äger
rum
måndagen
den 20
oktober
måndagen
den 20 kyrka.
oktober
kl 11.00 i Sånga
kl 11.00
i Sånga
kyrka.
Efter
akten
inbjudes
till
Efterminnesstund
akten inbjudes
i till
minnesstund i
församlingssalen
församlingssalen
Stenhamra.
Osa till
Stenhamra.
Osa till
Klockarebolagets
Klockarebolagets
Begr.byrå
tel 08-268110
Begr.byrå
tel 08-268110
senast den
14/10. .
den 14/10.
Tänksenast
på Hjärt-Lungfonden
Tänk på
telHjärt-Lungfonden
0200-882400.
tel 0200-882400.

malaro.com

Korrektur
Korrektur
Dagens Nyheter

6I©NNS OMDUBEHyVEROSS

Dagens Nyheter
Införandedag söndagen
den 12 oktober 2008
InförandedagAnnonspris
söndagen den
12kroktober 2008
5117
Vi kan hjälpa dig med bland annat begravning, gravsten,
juridik och
Annonspris
5117 kr
försäkringar. Du är varmt välkommen in på vårt kontor. Vi gör även
Korrektur godkänt
hembesök och har jour dygnet runt.

av
Korrektur godkänt av

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

Avanti bokhylla 5 sektioner, bredd 230 cm, höjd 220
cm. Nedmonterad. Mahognyfärg. Dörrar, lådor, hyllor,
barskåp. pris 500:-/bud.
Tel. 560 468 28.

Skrivare. Samsung ML-1510
svartvit laserskrivare, ca
17x40 cm. 200 kr. Ekerö,
tfn 0732-04 35 73.
Analog
systemkamera
Minolta.
(ej digital).
Objektiv
28-105,
perfekt
för nybörjare. 500 kr? Ekerö,
tfn 0732-04 35 73.
Cykelbarnsadel, svart,
Crescent. Finns på Gällstaö.
150 kr. Tfn: 0706-36 36 12,
560 302 05.

| privata marknaden 29

Piano i mkt gott skick. Nordiska Pianof., Classica. Mahogny. Pris 4500. FärgTV
Philips 14PT1553 /11. Pris
450. Tel. 070-3271785
Tripp Trapp
stol i bok
med bygel och
dyna 300 kr.
Finns i
Träkvista.
Karin
076215 58 98.

¢¢

ÖNSKAS HYRA

Hus, torp önskas hyra för
perm.boende, gärna enskilt
läge av två äldre personer.
401 76 03, 0733-31 52 75,
0709-85 11 79.

¢¢

BORTSKÄNKES

Sittsoffa äldre framåtbäddad. Tel. 560 462 42

EKERÖ GÄLLSTAÖ - ETT HUS ATT NJUTA AV

Kapad ved i 1/2 meters
eller 1 meters bitar kvistad o
klar att hämta på Färingsö
/Kungsberg. 150:-/kubik.
Ring 0708-25 62 60.
Träningsbänk med skivstång och vikter. 500 kr.
Tel 560 428 88.

¢¢

ÖVRIGT

Behöver du hjälp. Hemma,
kontor, städning, barnpassning, hundrastning, trädgårdsarbete, tapetsering
m,m. Ring 0739-75 69 56.
Marja Rahm.
Jag behöver en snäll dagmatte som kan ha mina
hundar, Bichon havanais,
hemma hos sig några
timmar varje dag. Ersättning enl. ö.k. 0730-70 30 50.

Mkt välv Mitsub. Galant
kombi, -97. 11 300 mil. Full
servicebok. Mkt utrustn.
Lågkonjunkturpris 27 500
kr. 0732-68 69 10.

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

SÅLD

Vår Cavalier hane vill ha
sällskap och promenad
några gr/v. Han är tillgiven
och fungerar bra med andra
hundar. Vi bor i Stenhamra.
070-217 88 01.

• 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.

Mycket vacker villa från 2005. Hela 130 kvm altan med fritt läge och utsikt över ängar och
vatten. 159 kvm innehållande 3 sovrum, sällskapsrum samt 2 våtrum. Underbart ljusinsläpp och
rymd i sällskapsrummet som har stora fönsterytor och sluttande tak med en högsta takhöjd om
4,50 meter! Contura täljstenskamin. Bastu. Separat kontor/gäst-/tonårsrum i sidobyggnad samt
rymligt varmbonat garage med automatisk port. Bad-, båtliv, bussar och förskola inpå knuten.
PRIS: 5 675 000 KR/BUD ADRESS: SYRENVÄGEN 5

KONTAKTA OSS FÖR EN
FRI VÄRDERING.

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA
TELEFON 08-807600

Av kunden godkänt korrektur fritar
ACG accent AB från ansvar

______________________________________________________________

E
TA KA R BET

Nyckelby

AE Einarsson Byggnads AB

Kulturbygg

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

larmet går | MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 OKTOBER 2008

Allt färre klotteranmälningar

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

Fskatt samt
Entreprenadförsäkring finns.

l

30

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

Stort sortiment av

Nedan följer merparten av de larm och
anmälningar som engagerat Ekerö närpolis och Södertörns brandförsvars
Ekeröstation under drygt två veckor.
27 SEPTEMBER I Ett bilinbrott på Lovö
kyrkas parkering anmäls.
• Ett bilinbrott på Kärsön anmäls.
• Två olika misshandelsanmälningar
som skett under kvällen/natten på Lilla
Venedig i Ekerö centrum anmäls. Den
ena misshandeln skedde när en person
trängde sig i toalettkön, den andra efter
bråk om en jacka.
29 SEPTEMBER I Ett vildsvin blir påkört
vid Lindbyinfarten på Adelsö.
• En boende nära Svartsjö ringer polisen
klockan 23.30 efter att korna råmat hjärtskärande under lång tid. Råmandet uppstår årligen när kalvarna skiljs från korna.
30 SEPTEMBER I En anmälan görs sedan
någon under en längre tid kastat in knytnävsstora stenar i en hästhage vid Sånga
Sundby.
1 NOVEMBER I Två ekeröbor anmäls för
bedrägeri mot Försäkringskassan.
• En person som gått ut för att röka på
Helgö får ett slag i ansiktet och gör en
misshandelsanmälan.
• En anmälan om brott mot narkotikalagstiftningen görs av personal på Fä-

VÄRMEPUMPAR
¢¢ påG
FORTS FR SID 2

Tors 17-19. Lör 10-15. Övrig tid ef ök. Hemvärnsv 1, Stenhamra C
Telefon: 08-560 466 00 Mobil: 070-260 16 24
www.ekvt.se

Nu kör vi fullt ut!
Detaljerad information finns på hemsidan

Ekerö Trafikskola AB
Tel: 560 302 01 l Bryggavägen 121-125
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)
Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14
Vi tar de vanligaste kontokorten!

Ekerö Taxi – inte bara taxi
Kör även bud!

Vad händer sen!
– i musiken bor en berättelse, Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C, 28 okt kl 1011 samt kl 13-14. Stockholms
Barockorkester presenterar
en konsert för barn.
Rek ålder 5 år.
Biljetter: på biblioteket eller
biljettreservation@ekero.se
Fågelskåda
Mälaröarnas ornitologiska
förening guidar bland rastande fåglar vid Menhammarsviken – Huvududdens
naturreservat. Samling:
1 nov kl 9 vid Menhammars
fågeltorn, Skytteholm.
Ekerö Gospel
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 1-2 nov kl 12-16.
Lördag kl 14 Jazz med
Maybe Tuesday. Söndag kl
14 Ekerö Gospel.
Ekerö Bio

Fjärilar i Sverige
Lars Imby, entomolog och
ornitolog, verksam vid
Naturhistoriska riksmuseet,
berättar om fjärilarnas
exotiska rike med egna
bilder på dagfjärilar och
nattfjärilar. Mälaröarnas
Naturskyddsförening bjuder
in till Ekebyhovs slott 5
november kl 19.
Berättelsens kraft
En föreläsning med Carina
Fast i biblioteket i Ekerö C,
6 november kl 14.30-16.30.
Gräddat Brödkultur
under Järnåldern på
Mälaröarna med omnejd.
Fornminnessällskapet
Mälaröarna bjuder in till
föredrag av fil. Dr. Liselotte
Bergström i biblioteket i
Ekerö C, 6 november kl 19.
Arkivens dag
Bildvisning om ”Mälaröarna

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

Alldeles intill Ekerö Centrum!
Tel 560 357 16

l

Mån-fre 11-18

l

Pråmvägen 4A, innergården

Sommaren med Monika
Ekerö filmstudio visar
Ingmar Bergmans klassiker
Sommaren med Monika
efter en bok av Per-Anders
Fogelström. I Erskinesalen,
Kulturhuset 6 november kl
19.30. www.ekero-filmstudio.se

Drak- och Demonfest
för alla bokslukare i biblioteket Ekerö C, 9 november kl
12-16.

Mälaröarnas Waldorfskola
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 8-9 nov kl 12-16.
Båda dagarna kl 14 Teater
och musik av Waldorfskolans elever.
Operacafé
i samarbete med SR P2 och
Kungliga Operan i biblioteket i Ekerö C, 8 november kl
13-15.
6434 PC-akuten Annons
Jubileumskonsert

Kura skymning
med en sagolik soppa.
Annika Nyman läser en text
av författaren Eva Kilpi i biblioteket i Ekerö C, 10 november kl 19.

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

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

info@pcakuten.se
Shoppingresa
till Borås och Ullared

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

Ekerö Bio
visar den 9 nov: kl 15 BusAlfons? Kl 19 Into The Wild,
i Erskinesalen, Ekerö C.
www.ekero-bio.se

Ring för rådgivning 08-564 111 25

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

Däckspecialisten!
Hälsokost l Frisör
Massage l SPA
l Ansiktszonterapi

i Ekebyhovs slott den 8
november kl. 19 med duktiga ekeröungdomar som
inte fick plats på jubileumshelgen den 14 september.
Det bjuds på piano, cello,
fiol, flöjt och sång. Biljetter:
50 kronor, sälj vid entrén.

N

Välkomna Kattis!

l

förr och nu”. Föreningen
Mälaröarnas Folkrörelsearkiv har gjort det till en tradition att tillsammans med
Stenhamra bibliotek varje år
uppmärksamma Arkiven
dag. I Stenhamra bibliotek
6 november kl 19.

i säkra händer

AC - service

(Ny frisör i Ekerö Centrum)

l

5 NOVEMBER I En anmälan om skadegörelse görs efter att objudna ungdomar till
en fest i en samlingslokal på Tomtbacksvägen kastat ägg på väggen samt
slängt gästernas skor i rabatten.
• En tyskregistrerad bil utsätts för bilinbrott i Drottningholm.
6 NOVEMBER I En kraftigt berusad man,
som går mitt på Ekerövägen nära Lindö
tunnel, tas omhand av polis.
• Drottningholms golfklubb anmäler
stöld av golfutrustning och kläder ur ett
uppbrutet skåp.
• En anmälan om skadegörelse görs efter
att två bilars backspeglar brutits loss på
Lupingränd i Stenhamra.
• Ekerö kommun anmäler misstänkt bidragsbrott mot en ekeröbo.
7 NOVEMBER I Ett dataintrång anmäls av
en ekeröbo efter att någon tagit ut pengar
på anmälarens konto.
• En gps stjäls vid ett bilinbrott på Svanhagens infartsparkering.
9 NOVEMBER I En bedrägerianmälan
görs efter att banken ringt upp en kontoinnehavare och berättat att någon försökt
handla på anmälarens kontonummer.
10 NOVEMBER I Matos utlöser brandlarmet på LVU/LVM hemmet Rebecka på
Hammargården.

PC Akuten

Fyrhjulsinställningar

EN

Ring för tidsbokning kl 9-20
0704-53 96 62

Auktoriserad

visar den 2 nov: kl 15 Wall-E.
Kl 19 Arn – Riket vid vägens
slut, i Erskinesalen, Ekerö C.
www.ekero-bio.se

H

Damklippning .............. 295:- (ord 395:-)
Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)
Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)
Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)

ringsöanstalten efter att misstänkt narkotika hittats i ett gemensamhetsutrymme.
2 NOVEMBER I En anmälan om skadegörelse görs efter att någon kastat in en gatsten genom sovrumsfönstret på ett hus i
Nibbla koloniområde.
• Kläder anmäls stulna efter ett bilinbrott
på Wrangels väg.
• En företagsdator som lagts på ett mätarskåp i Ekerö sommarstad anmäls
stulen.
3 NOVEMBER I Polisen stoppar personer
från Kinas ambassad som kört in på
avspärrat område i Drottningholm.
• En anmälan om brott mot narkotikalagstiftningen görs efter att en person avslöjats med en påse misstänkt narkotika i
Drottningholm.
• Två väskor anmäls stulna vid ett bilinbrott i Träkvista.
4 NOVEMBER I En trafikolycka inträffar i
Drottningholm.
• Ett mindre fritidshus brinner ner på
Stugvägen på Färingsö. När brandförsvaret anländer brinner det så häftigt att
man får ägna sig åt att säkra det som utsätts för strålningsvärme runt det övertända huset.
• En misstänkt rattfyllerist tas om hand
på Färentunavägen.

D

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

N

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Pris: 690 kr inkl. buss t/r & motell,
del i 4-bäddsrum, frukost.
Avresa: 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
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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
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ulHAND
t
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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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DATA

Din verkstad
nära Dig
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Service
Däck
Service •l Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

SFÖ

RB

UN

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 Fskattesedel

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?
VILLOR
FÄRINGSÖ
KUNGSBRYGGAN

EKERÖ TRÄKVISTA

7 ROK, 194 KVM

Unik och charmig villa byggd
1910-talet med högt läge och fri
utsikt centralt i Träkvista. Högt i
tak och stora fönster, 4 sovrum,
vardagsrum samt allrum
alternativt sovrum på vindsplanet
med vidsträckt utsikt. Varsamt
renoverat med delvis nya golv och
gamla fina detaljer bevarade.
Lummig trädgårdstomt med
äppel, päron och körsbärsträd,
rabatter samt schersminbuskar.
Lugnt läge med gångavstånd till
butiker, skola, dagis pizzeria,
Träkvistavallen samt närhet till
grönområden.

6 ROK, CA 215 KVM

PRIS 3 375 000 kr/bud.
Kungsbryggan 11.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 37197 till 71122

VARUDEKLARERAT

EKERÖ SANDUDDEN
4 ROK, 111 KVM
Högt beläget, vidsträckt utsikt
och sjöutsikt på håll. Omtyckt
parhus i nyskick. Kök och
sällskapsdel med härligt ljus och
rymd. Stilfullt kök i ek, 3 sovrum,
kaklat badrum, duschrum och
tvättstuga. Bra solläge! Balkong
och två altaner. Carport och förråd
invid huset. Barnvänligt! Nära
mataffär, skolor och bra
busskommunikationer till
Brommaplan.

PRIS 2 457 000 kr/bud.
Norra Kafévägen.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 37459 till 71122

EKERÖ NÄRLUNDA

FÄRINGSÖ
STENHAMRA

5 ROK, 145 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.

PRIS 2 875 000 kr/bud.
Sjöutsikten 14.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 36921 till 71122

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

3 ROK, 46+26 KVM
Mysigt o fräscht 1-pl hus.
Bergvärme -05. Kommunalt v/a o
stor byggrätt. 2 sovrum, stilrent
kök -07, kaklat duschr -04, v-rum
m braskasett. Stor inglasad altan.
Två uthus. Prydlig o inhägnad
trädgårdstomt 1.472 kvm.
PRIS 1 795 000 kr/bud.
Klyvarestigen 28b.
SMS:A 34546 till 71122

TOMTER

BORÄTTER

VARUDEKLARERAT

FRITIDSHUS

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

Sjönära läge i nybyggd villa med
dubbelgarage. Bad och båtplats.
Mycket trevlig och rymlig 1,5
plans villa byggd 2001 med
stilfullt kök (alluckor,
granitbänkskivor, rostfria vitvaror
och klinkergolv). 5 bra sovrum, 2
sällskapsrum och 2 kaklade
våtrum + bastu. Täljstenskamin.
Plan och lättskött trädgårdstomt
med sol hela dagen! Barnvänligt!
Balkong samt stort altandäck.
Vackert lantligt i område med
"bykänsla".

FÄRINGSÖ STENHAMRA
6 ROK, 143 KVM
Omtyckt 1,5 pl villa i mycket bra skick! Fräscht kök (-01) med
matplats, stort härligt vardagsrum med kakelugn, allrum, 4
sovrum, kaklat duschrum, tvättstuga med dusch o bastu. Huset
har smakfullt renoverats löpande. Genomgående ljusa färger, trä
och klinkergolv. Lugnt bra läge på hörntomt och längs med
återvändsgata. Vacker trädgårdstomt, 601 kvm, mycket
välskött. Inglasat uterum, pergola samt uteplats. Garage, förråd
och taktäckt trädgårdsrum.

EKERÖ TRÄKVISTA

FÄRINGSÖ MÖRBY

3 ROK, 55 KVM

VILLATOMT OM 903 KVM

VILLATOMT, 1 001 KVM

Mkt charmigt, gediget o fräscht
stenhus i utkanten av
tomtområde. Högt insynsskyddat
läge. Tillstånd för
permanentavlopp. Gångavst till
badplats/småbåtsbrygga

Plan lättbyggd trädgårdstomt i
centrala Träkvista m närhet till
buss och butiker. Lugnt
barnvänlig läge belägen invid
återvändsgata. Kommunalt V/A
finns. Tomten ligger inom
detaljplanelagt område.

Plan villatomt med sjönära läge,
endast 15 min från Brommaplan.
Detaljplanerat lantligt område,
kommunalt v/a i gatan. Stor
byggrätt, villa, garage/uthus.
Nybyggnadskarta finns. Nära bad
och brygga.

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

PRIS 1 775 000 kr/bud.
Norra Kafévägen 32.
SMS:A 35088 till 71122

PRIS 1 470 000 kr/bud.
Mörbyvägen 46.
SMS:A 32140 till 71122

MUNSÖ
SÖDERBACKEN
4 ROK, 104,9 KVM
Gavelradhus m högt fritt läge o
utsikt över åker o äng. Lummig
skyddad trädgård med staket.
Perfekt för barnfamiljen!

PRIS 295 000 kr/bud.
AVGIFT 7 237 kr/månad
Söderbacksvägen 39.
SMS:A 35162 till 71122

BOSAKRAT

PRIS 2 795 000 kr/bud.
Penselgränd 6.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 31270 till 71122

MUNSÖ EKEBY

FÄRINGSÖ STENHAMRA

EKERÖ CENTRUM

3 ROK, 73,5 KVM

3 ROK, 80,5 KVM

2 ROK, 65,5 KVM

Topprenoverat gavelläge i ett plan. Mycket omtyckt förening
med bra ekonomi. Ljust renoverat kök med klinkergolv och
golvvärme, 2 bra sovrum, renoverat duschrum med kakel/klinker
och golvvärme samt ljust vardagsrum med utgång till skyddad
trädgård och trädäck på baksidan. Solig altan och förråd på
entrésidan. Garage i länga ingår i månadsavgiften. Nära till
brygga och båthamn, fotbollsplan, skola, dagis, butik, buss mm.

Fräsch och mysig lägenhet i populära Brf Bruket. Stor 3:a om ca
80,5 kvm med 2 sovrum samt en liten sovalkov som lätt kan
göras om till en del av vardagsrummet igen. Trevlig uteplats
under tak samt liten täppa; eftermiddags-/kvällssol. Öppen
planlösning med ljust kök och matplats för 6-8 personer samt
vardagsrum med utgång till uteplats. Nära till butiker, bussar,
vårdcentral, bibliotek samt promenadvägar och café vid
kanalen. Bekvämt och eftertraktat läge.

En grön oas! Utbyggt uterum med glasdörrar och infravärme.
Uppvuxen mysig trädgård med insynsskyddad häck runt och
separat trädgårdsingång. Ljus och trevlig 2-rums lägenhet med
nytt helkaklat lyxigt duschrum. Trivsamt kök med stor matplats,
vardagsrum med utgång till uterum samt sovrum med bra
förvaring. Bra förening i omtyckt område med närhet till apotek,
butiker, café, bussar och strövområden.

PRIS 1 475 000 kr/bud. AVGIFT 3 538 kr/månad
Blåsbacksvägen 45.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 36299 till 71122

PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 5 864 kr/månad
Tegelbruksvägen 7F.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 37376 till 71122

PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 4.785 kr/månad
Tegelbruksvägen 9c.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 37489 till 71122

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

EKERÖ CENTRUM

