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Det blir ingen
folkomröstning
Allianspartierna röstade som väntat ner det förslag om folkomröstning som tio procent av mälaröborna krävt i en namninsamling. I 10

BRÅKET OM ADELSÖ KROG
Allt verkade klart: adelsöborna skulle kunna få sin
egen krog till jul. Men oppositionen misstänkte
ugglor i mossen när de såg inköpspriset för marken. Nu skjuts utbyggnaden upp. | 4

KLUBBHUSET BRANN – IGEN
Branden var anlagd. Troligen av ungdomar på ön.
– Vi har snart varken råd eller ork att driva skidanläggningen vidare om detta fortsätter, säger
Egone Seibel, driftansvarig för backen. | 16

’’

”Det börjar med en bussfil och slutar...”Ja,
vad slutar det? Om det nu blir en del inbrott
så får vi hoppas att tjuvarna tar bussfilen
och åker fast." | 24 INSÄNDARE

STJÄRNAN I NYCKELBY
Hon var segertippad i Idol men förlorade och tappade ingalunda sugen för det. Nu siktar hon på
Madison square garden! | 6 PROFILEN

MUSIK ÖVERALLT!
Det är unikt att en så pass liten kommun som vår
har ett så rikt musikliv, skriver Leif Wigh i en entusiastisk krönika. | 14 KOLUMNEN

NIO FLAGGAR GRÖNT
Ytterligare tre förskolor har nu erövrat den gröna
flaggan. Sammanlagt är det nu sju förskolor och
två grundskolor på Mälaröarna som blivit miljöcertifierade. | 18

RUSKILDE ROCKFESTIVAL Systrarna Line och Nora Larby fick se rockande
russin på utställningen ”Ruskilde rockfestival 2003” på Galleri Utkiken i Kulturhuset | 20 KULTUR

KONSTGRÄSINVIGNING!
Äntligen släpptes Ekerö IK:s bollsparkare lösa på
Träkvistavallens nylagda konstgräs. | 27
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
Mattias Olsson, Ingrid
Rådmark, Katarina
Sjöström. Måleri - Grafik Skulptur, visas 15-30 nov.
Jubileumsbilder från
Ekebyhov
Fotodokumentation av festligheterna kring Ekebyhovs
25-årsjubileum den 14 september, med kungaparet
som hedersgäster, visas i
Ekebyhovs slott till dec.
Russinutställning
av Johan Hagelbäck i Galleri
Utkiken, Kulturhuset, Ekerö
C, visas t o m 4 dec. En interaktiv utställning som rör sig!
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.

i Ekerö centrum visar
Marina Henrikssons akvareller t o m februari.

Skridskoåkning till musik för
alla i Allhallen, Svanängens
IP, 13 nov kl 17.30-20.

Profident tandvård
vid Ekerö brandstation visar
olje- och akvarellmålningar
av Britt Carlsson t o m feb.

SPF Mälaröarna
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 15-16 nov kl 12-16.
Lördag kl 14 Frälsningsarméns 6:e kår. Söndag kl 14
Bredbandet spelar jazzmusik från 40- och 50-talet.

EVENEMANG
Loppmarknad på Lovö
Röda Korset Lovö har sin
loppmarknad öppen varje
lördag-söndag kl 13-16 i
växthuset, Orangeriet.
Kura skymning
med soppa. Annika Nyman
läser en text av författaren
Eva Kilpi och du har möjlighet att samtidigt avnjuta
Ekebyhovs slotts sagolika
soppa. I foajén till biblioteket
i Ekerö C, 10 nov kl 19.
Digitalkameran och datorn
Föredrag om Digitalkameran och datorn på SeniorNet
Ekerös månadsmöte 12 nov.
kl 13.30 i IT-ladans café, Tegelbruksv. 11A

Galleri Granit
Oscar Linde ställer ut oljemålningar i Barnens eget
Bibliotek i Stenhamra, vernissage 16 nov kl 13-16.

Kurs i bildhantering
Mälaröarnas Folkrörelsearkiv bjuder in alla bildintresserade till kostnadsfri
kurs om hur man tar hand
om äldre bilder. Biblioteket,
Ekerö centrum, 12 nov kl
19.15. Förhandsanmälan till:
tel: 560 502 82, e-post:
em.haglund@telia.com

Handelsbanken

Hal is

Rymdkalas
för alla superhjätar!
Biblioteket i Ekerö C flyger
ut i rymden bland planeter
och raketer, 15 nov kl 13-15.
Lördagsskridsko
Skridskoåkning till musik för
alla i Vikingahallen, Träkvistavallen, 15 nov kl 18-21.
Bytesmarknad i Tappen
Friluftsfrämjandet och
MASK anordnar bytesmarknad i Tappströmskolan 16
nov. Alla sorter av vintersportutrustning som är i
användbart skick. Kl 9-10
inlämning av utrustning, kl
10.15-12 sker försäljningen.
För info ring 560 20301.
Ekerö Bio
visar den 16 nov: kl 15 Space
Chimps. Kl 19 Bang & världshistorien, i Erskinesalen,
Ekerö C. www.ekero-bio.se
Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se
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fastighetsbyran.se

B Ekerö Lundhagen

B Färingsö Väntholmen

Utgångspris 6 500 000:5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 131 kvm
Tomt 7 600 kvm Trädgårdstomt + vatten

Byggt 1990
Adress: Storhagsvägen 7
Endast bokade visningar!

En fantastisk sjötomt m bl.a stor brygga, sandstrand samt en mindre ö m broförbindelse. Fastigheten är
på 7 600 kvm totalt varav 4 200 kvm är vatten. Trädgården är plan o består bl.a av en mindre damm.
Huset är välplanerat o mkt välunderhållet. INFLYTTNING JUNI 2009. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1557.

B Färingsö Stenhamra

Utgångspris 3 750 000:5 rok, varav 2-4 sovrum
Boyta 161 kvm, biyta 57 kvm
Tomt 908 kvm trädgårdstomt

Byggt 1996
Adress: Konvaljstigen 6
Visas sön 16/11 13.00-14.00
och mån 17/11 18.00-19.00

Utgångspris 3 375 000:5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 163 kvm, biyta 13 kvm

Tomt 1 064 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1949
Adress: Strandvägen 23

Smakfullt enplansradhus med källare i mycket gott skick, belägen på stor insynsskyddad hörntomt med
pool. Byggt 1996. Generösa sällskapsytor med matsal och vardagsrum i fil och öppen spis i allrum.
Härlig altan i söder. Två inredda rum i källaren. Carport och bra förrådsutrymme. Bergvärme. Nära buss,
dagis, skola och bad. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1732.

Med kanon läge i gamla Stenhamra ligger denna fräscha och renoverade villa. Stor spa & relaxavdelning
m bl.a bubbelbad o bastu. Trädäck om ca 70 kvm m söderläge o viss sjöutsikt. Bergvärmepump vilket
borgar för låga driftskostnader. Gångavst till Mälaren m bl.a badstrand o båtplatser. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1730.

B Färingsö Stenhamra

B Färingsö Stenhamra

Utgångspris 2 975 000:5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 141 kvm, biyta 13 kvm
Tomt 1 515 kvm Trädgård/naturtomt

Byggt 1961
Adress: Knosterstigen 22B
Visas sön 9/11 13.15-14.00
och mån 10/11 18.00-18.45

Ljus trevlig villa i modern stil i med ljusa och fräscha ytskikt. Ombyggt/renoverat under 2000-talet. Ligger
på en mkt trevlig trädgårds/naturtomt med söderläge på baksidan. Stort härligt vardagsrum. Bergvärme
m.m. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1737.

Utgångspris 2 250 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 125 kvm, biyta 9 kvm

Tomt 170 kvm trädgårdstomt
Byggt 1970
Adress: Lupingränd 7E

Ett av områdets finaste enplansradhus med perfekt hörnläge. Insynsskyddad fin atriumgård med
kvällssol samt solig uteplats i sydsydost. Kök och matrum i öppen planlösning med mysig braskamin.
Stort vardagsrum och fyra rejäla sovrum. Fräscha bad- och duschrum med bastu. Förråd i anslutning till
entrén och garage i länga. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1682.

B Ekerö Bergvik

Utgångspris 2 350 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 136 kvm

Tomt 1 025 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1975
Adress: Gurkvägen 9

Vi gör det
enklare att byta
bostad.

I lugna och barnvänliga Bergvik ligger denna fräscha och välplanerade villa. Nyrenoverat kök och
badrum. Stort trevligt vardagsrum i vinkel. Stor plan trädgårdstomt (med bl.a fruktträd och hallonbuskar)
helt insynsskyddad. Carport samt utvändigt förråd. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1728.

fastighetsbyran.se
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Uppror kring Adelsö krog
Allt tycktes klappat och
klart. Entreprenören
Christer Dahlqvist var i
full färd med att satsa
stort på Adelsö krog:
utbyggnad av restaurangen och övernattningsstugor för turister.
Då satte oppositionen
klackarna i backen:
markpriset var för lågt.
Någon oberoende värdering
hade inte gjorts ansåg miljöpartiet, som väckt frågan,
med stöd av socialdemokraterna och ö-partiet.
Och nu står bygget still,
Christer Dahlqvist hotar
med att strunta i alltsammans och engagerade adelsöbor är i fullt uppror.
Försäljningen hade godkänts i kommunstyrelsen
och skulle nu slutligen klubbas igenom i fullmäktige.
Men oppositionen fick igenom en så kallad minoritetsåterremiss, vilket innebär att
ärendet sköts upp. Det var
miljöpartiet, som väckt frågan och som i detta stöddes
av socialdemokraterna och
ö-partiet. Samtliga intygade
samtidigt sin vilja att stötta
näringslivet på Adelsö.
Men det var priset som
orsakade rabalder: 375 000
kronor för 5000 kvadratme-

”Det var priset
som orsakade
rabalder: 375 000
kronor för 5 000
kvadratmeter
mark”
Adelsö krog
ter mark
– Det är viktigt att den här
försäljningen sker på så sätt
att kommunen inte på något
sätt kan misstänkas för att
gynna en enskild näringsidkare. Innan vi säljer bör vi få
till en opartisk värdering av
marken, sa Krister Skånberg
(mp).
Eva Külper, (också mp)
hade i papperen läst sig till
om övernattning för turister.
– Då stiger ju värdet på
marken. Den ligger bra till
och det kan mycket väl bli så
att man bygger villor där i en
framtid.
Lennart Nilsson (m), anklagade oppositionen för att
inte skilja mellan äpplen och
päron, det här var fråga om
mark för näringsverksamhet
och alltså mark som hade ett
annat värde än villatomter.
– Eva Külpers invändning
att markanvändningen kan
komma att ändras är ingen

lös spekulation. Tittar du i
byggnadsnämndens handlingar hittar du fullt med
sådana ärenden, säger Krister
Skånberg.
– Det är märkligt att politikerna hade gått hela vägen
fram till beslut och inte reagerat tidigare. Både miljöpartiet och socialdemokraterna
sitter ju med i kommunstyrelsen, säger Ove Wallin,
engagerad adelsöbo och
också ersättare för centern i
barn- och ungdomsnämnden.
– Här kommer en kommunmedborgare och handlar i god tro, kommer överens om en köpesumma,
betalar handpenning och
sätter igång och planerar.
Tomten har legat för fäfot till
ingen nytta i åratal. Men
Christer Dahlqvist har möjlighet att satsa kapital som
han får vänta länge på att få
återbäring på. Risken är nu

att han ledsnar på alltihop.
– Det står för övrigt i översiktsplanen att turismen på
Adelsö ska utvecklas i samverkan med världsarvet
Birka-Hovgården. Och det
här är en satsning helt i samklang med detta.
– Jo, jag var med på det
kommunstyrelsemöte där
frågan togs upp, säger Krister
Skånberg. Jag fäste mig vid
att priset såg lågt ut. Den
tjänsteman som satt med
kunde heller inte riktigt
redogöra för hur man kommit fram till priset eller
lämna besked om en marknadsmässig värdering så jag
hickade till och framförde att
en sådan borde göras.
– Känslan för projektet har
svalnat betydligt, säger nu
Christer Dahlqvist. Jag har
redan tappat en månad och
jag förlorar pengar för varje
dag som restaurangen är

stängd. Marklovet är klart, så
jag har dragit in VA för 200
000 och börjat bygga grund.
Eftersom det ingår i uppgörelsen med kommunen att
jag ska stå för kostnaderna
för detaljplanen, har jag
betalat en del av den med 70
000. Dessutom har jag ju
redan betalat handpenning
på 37 000. Kontakterna mellan politikerna och tjänstemännen verkar inte fungera
i kommunen och byggnadsnämndens kvarnar mal alldeles för långsamt. Jag väntar fortfarande på bygglov
Det finns ingenting som
talar för att detaljplanen inte
skulle gå igenom, jag har
varit noga med att förankra
med alla grannar. Om det
överenskomna priset nu
höjs, då blir det ingen krog
på Adelsö! hävdar Christer
Dahlqvist.
Kommunen har nu kontaktat en konsult för en marknadsmässig värdering, meddelar Lena Sonnevi, markoch exploateringsingenjör
på tekniska kontoret.
– Tidplanen är att vi siktar
på att ärendet ska kunna
komma upp på kommunfullmäktige den 16 december, säger Lena Sonnevi.
INGELA MÆCHEL

Brons till ICA-Mats
Mats Larsson och hans butik
ICA Supermarket Tappström nominerades som en
av tre kandidater till årets
”Stora Dagligvarupriset” i
butiksklassen.
Varje år väljer tidningen
Fri Köpenskap och marknadsundersökningsföretaget
Movement ut tre kandidater,
som de anser är de mest välskötta och välrenommerade
butikerna i Sverige. När nu
omröstningen är avgjord
hamnade ICA Tappström på
bronsplats, bland totalt cirka
4000 livsmedelsbutiker i
Sverige, varav drygt 1300
ICA-butiker.
Prisutdelningen sker i
samband med Dagligvarudagen den 11 november på
Cirkus i Stockholm.

All sorts plast
i samma tunna
MILJÖ | Sopsortetare slipper nu kämpa med kletiga
hårda respektive mjuka
plastförpackningar, för från
den 1 november går det att
lägga alla typer av plastförpackningar i en och samma
behållare.
– Förändringen hänger
ihop med att vi nu börjar
samla in mjuka plastförpackningar för återvinning
över hela landet, tidigare har
det bara gjorts i vissa kommuner, säger Benny Neuman vid Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen.

Moderat Nytt
Behöver det finnas en byggnadsnämnd.
Ja, vi tror att det behövs en regulator i samhället för bebyggelseutvecklingen. Redan Karl XV antog som sitt valspråk att ”land
skall med lag byggas” det var klokt då och är det än idag.
Vi moderater har gått till val med löfte om att Ekerö kommun ska utvecklas med
försiktighet, i det ligger att alla kommunens delar ska genomgå en försiktig
utveckling som bland annat bidrar till att viktig samhällsservice kan fortleva.
Men det står också för att Ni som valt att bo på landet nära staden ska kunna
fortsätta att göra det och njuta av det öppna landskapet. En sådan försiktig
utveckling kräver en väl fungerande byggnadsnämnd med stadsarkitektkontor.
Vi har tillsammans lyckats vända en verksamhet som fått kritik för sin förmåga
att handlägga byggnadsärenden, det har skett genom en rad beslut varav
några bör lyftas fram extra. En moderniserad verksamhetsplan med tydliga
inriktningsmål och effektmål, kundenkät, ökad servicegrad genom ärenden
över disk och företagshandläggare samt en arbetsgrupp för översyn av möjliga
förenklingar i plan och byggprocessen.
Vi kommer fortlöpande att titta på möjliga förbättringar inom nämndens verksamhetsområden för att bli ännu bättre.
Lennart Nilsson
Ekerömoderaterna
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

Sushi i toppklass

H

järtligt välkomna på torsdagar att
njuta av sushi i den högre skolan!
Fincans sushi är skapad av kökschef
Peter Forsberg, en av Sveriges och kanske Europas bästa sushikockar, samt vår
matutvecklare Joakim Lundblad,
receptskapare till flera böcker om sushi
på svenska och välkänd gäst i TV4:s
morgonprogram.

Ring in din takeout-beställning från
kl 10 på torsdagar. Det går naturligtvis
bra att sitta i restaurangen också.
Priset för sushin är från 95 kr för en
åttabitars Sushi Moriawase till 250 kr
för en 30 bitars party plate.
Iraishai mase!

Svartsjövägen 5, 179 95 Svartsjö. Tel: 08-560 404 06. www.fincan.se.
Lunchserveringen har öppet kl 10-14 på vardagar. På torsdagar har vi öppet kl 10-20.
Vi gör all sushi á la minute så ring gärna in din beställning.
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Linda Norrgård Pritchard har siktet inställt rakt mot trädtopparna. Hennes mål är att hålla en
konsert på samma scen som de
allra största världsartisterna. Att
viljan och talangen kan föra
henne långt visade hon när hon
blev en av de sexton som gick vidare till final när niotusen personer sökte till årets Idol.

me var att hon redan var en färdig
stjärna. Själv säger hon att hon är
besviken över att hon aldrig fick
chansen att verkligen visa vad hon
går för, hon hade velat göra ett riktigt shownummer, med både sång
och dans, något som hon tycker
saknas på scen i Sverige.
Nu hoppas hon istället på att
hennes medverkan har gjort att
något skivbolag vågar satsa på
Det bor en starkt lysande stjärna i henne trots kärva tider och dalande
ett blått hus, på ett berg i Nyckelby. försäljningssiffror. Hon har redan
Linda Norrgård Pritchard är färg- knutit värdefulla kontakter som
hon hoppas ska
stark hela hon, det
vidare, och
röda håret flyger som
“Jag kan inte tänka leda
hon har flera mer
en hästman, ryggen
är rak likt en fura och mig en bättre plats eller mindre hemdet finns ingen tve- än Ekerö att bo på. liga projekt på
gång, bland annat
kan om att hon vet Jag älskar naturen
ska hon delta i en
vad hon vill. Ända
och lugnet”
julshow i Norge.
sedan hon var liten
Bakom den drivhar hon varit säker på
na fasaden finns en
att hon vill arbeta
med musik och dans, och hon job- jordnära och kärleksfull tjej som
bar målmedvetet för att lyckas gillar att röra sig i Mälarönaturen,
vilket hon säger förvånar många
inom artistvärlden.
– Jag lever för att sjunga och som lär känna henne. Men hon vet
dansa, det är en livsstil och jag kan också att den goda självkänslan
inte tänka mig ett liv utan att få sticker i ögonen på en del, det tyckhålla på med det. Jag sjunger dagli- er hon är märkligt.
– Idag är det så inne att man ska
gen, antingen så går jag och nynnar
eller så gastar jag för full hals. Och satsa på sig själv och öka sin självom jag mår dåligt så sätter jag på en känsla, men när man väl tror på sig
platta och låter känslorna flöda, sen själv så tycker folk att man är kaxig.
Jag vet att jag kan blir bättre på vissa
mår jag bättre.
områden, och är van att ta kritik,
men jag vet också vad jag kan och
Hon viker inte en tum med blicken
när hon säger att hennes främsta att i den sekund som jag slutar
mål är att stå på scen i Madison jobba på att bli bättre så är allting
Square Garden i New York. Hon vet över.
att det krävs hårt arbete, att vägen
dit är smal och att mycket handlar Den hårda träningen började på
om kontakter och timing, men hon Adolf Fredriks musikskola och i
tror helt och fullt på sig själv och Södra Latins musikgymnasium,
även stödet från familjen är mas- och sin första roll hade hon som
sivt.
tolvåring då hon spelade med i La
– Min mamma har alltid lärt mig Boheme på Operan i Stockholm.
att jag kan bli vad jag vill, och jag Minnena från den tiden är magiska.
har ingen reservplan för då är risken Klädd i tjusiga klänningar stod hon
stor att jag inte satsar så hårt jag kan. på scen flera kvällar i veckan.
Den uppmuntran som hon fått
Sedan har hon fortsatt på den
hemifrån menar hon är nyckeln och inslagna banan och har många
hon pratar länge om att barn är meriter på sin lista. Under ett par år
sköra varelser som behöver mycket har hon jobbat med scenshower på
uppmuntran för att våga tro på sin Wallmans salonger i Stockholm.
egen förmåga.
Hon har körat i Melodifestivalen
Hennes egen talang gjorde att och i år var hon med i öppningshon var en av de niotusen sökande numret, hon har dansat bakom
till Idol som gick till final. Under Andreas Lundstedt på Pridefestikvalveckan åkte hon ut, vilket kom valen och sjungit in demolåtar för
som en chock för henne själv och Celine Dion.
många andra. Hon hade bara fått
– Jag kan inte tänka sig en bättre
positiv respons och juryns omdö- plats än Ekerö att bo på. Jag älskar

Namn: Linda Norrgård Pritchard
Yrke: Artist
Bor: Nyckelby
Familj: Mamma, styvpappa, bror och syster, pojkvän
och hund.

att bo här, att vara nära naturen och
lugnet. Det är så skönt att komma
hem hit och varva ner efter ett jobb.
Det ultimata vore att bli en stor
stjärna och få bo här.

Intressen: Sång och dans, träning, hälsa och
kostråd, anatomi och näringslära.
Favoritställe på mälaröarna: Att vandra runt med
hunden i Husbygropen
Oanad talang: Grym på att poppa popcorn

Nu bor hon och pojkvännen
Peppe i en friggebod bredvid föräldrarnas hus, men de har planer på
att så småningom bygga ett eget hus
i andra änden av den stora tomten.
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När det blir får framtiden utvisa,
liksom när konserten i Madison
Square Garden blir av.
LO BÄCKLINDER
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Besiktigad

Ekerö Tappsund

5:a Ekerö Sandudden

För Ekerö ett unikt hus med härlig arkitektur och den gamla charmen bevarad. Vackra takmålningar, murade öppna
spisar och stora sällskapsytor i fil. 8 rok varav 4 sovrum. Källarplan med bl.a gott om förrådsutrymme, tvättstuga,
pannrum med bergvärmepump och stort allrum. Dubbelgarage. Möjlighet att sälja tomten nedanför. Mycket
centralt läge med gångavstånd till bl.a centrum, bad och bussar.

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.

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 Boarea: 110 kvm
v Mälarvyn 11
v Utgångspris: 2.595.000 kr
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
v Avgift: 6.482 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv.

Besiktigad

Besiktigad

Ekerö Träkvista

Ekerö Brunna

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.

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: 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: 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

"

Ekerö Hummelvreten

Ekerö Sandudden

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.

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 trägolv. Carport och förråd. Mycket omtyckt och barnvänligt område med sjönära
läge och endast en kort promenad till omtyckt badplats, småbåtshamn, skola, dagis och buss.

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

v Stengränd 7
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Besiktigad

Ekerö Sandudden

Ekerö Sandudden

Sjönära och trivsamt kedjehus i bra skick med tillbyggd entréhall. 4 rok vara 3 sovrum. Vardagsrum med stora
fönsterpartier och öppen planlösning på övre plan ger ett luftigt intryck. Fritt och insynsskyddat läge med viss
sjöglimt. Fina trädäck både på entrésidan och på trädgårdssidan, bara att följa solen från morgon till kväll. Förråd
och carport. Mycket barnvänligt område med gångavstånd till dagis, skola, bussar, affär, bad o fina naturområden.

Toppenfint kedjeradhus med öppen planlösning och extra inrett arbetsrum. Kök med köksö, klinkergolv och nya
rostfria köksmaskiner. Vardagsrum med braskamin och utgång till altan på både fram och baksida. Öppen
planlösning mellan kök och vardagsrum. Tre bra sovrum, klädkammare och två helkaklade badrum. Genomgående
ljus, modern färgsättning och fina golv i alla rum. Carport. Fint anlagd trädgårdstomt med mysig uteplats.

v Boarea: 113 kvm
v Utgångspris: 2.950.000 kr
v Tomt: 256 kvm trädgårdstomt.

v Singelgränd 10
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Boarea: 115 kvm
v Utgångspris: 2.900.000 kr
v Tomt: 260 kvm plan trädgårdstomt

v Siltgränd 18
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Besiktigad

Besiktigad

Ekerö Lundhagen

Ekerö Sommarstad

Äntligen ett hus i omtyckta Lundhagen! Endast ett stenkast från Mälaren och sjöutsikt. Välplanerad enplans villa
med nedsänkt vardagsrum och källare som delvis är inredd. Stort kök, vardagsrum med braskamin, 4 bra sovrum
och fint allrum. Nytt helkaklat badrum med bubbelbadkar. Stor tvättstuga, matkällare och bra förråd. Garage.
Södervänd trädgårdstomt med lugnt läge på återvändsgata. Del i brygga med båtplats och badmöjligheter.
Närhet till både skola, dagis, buss och större badplats.

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 kök med burspråk och
matplats för 10-12 personer. Vardagsrum och fint allrum, tre bra sovrum och två helkaklade duschrum. Stort
altandäck om ca 120 kvm m nedsänkt pool. Carport och förråd. Lugnt bra läge med södervänd tomt och
gångavstånd till badplats.

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

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

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

Besiktigad

v Ringblomman 40
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Besiktigad

Stenhamra

Färingsö Stenhamra

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

Trevlig villa med bra planlösning och stor insynsskyddad tomt. 6 rok varav 4-5 sovr. Inglasat uterum i anslutning
till köket och en stensatt uteplats utanför med eftermiddags- och kvällssol. Några renoveringar är gjorda bl.a nytt
tak och badrum. Garage med förråd. Gång- och cykelavstånd till bl.a skolor, bussar, ridstall, båthamn, bad, affär

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

v Boarea: 140 + 15 kvm
v Utgångspris: 2.150.000 kr
v Tomt: 769 kvm plan trädgårdstomt

v Havrevägen 1
v Mäklarringen 08-560 328 40

Besiktigad
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Ekerö Gräsåker

Ekerö Lundhagen

Ett rymligt och välplanerat radhus som även är tillbyggt, totalt ca 180 kvm. Genomgående mkt fräscht med nytt
fint kök och tillbyggd hall. Vardagsrum m utgång till altandäck under tak. Fyra bra sovrum och helkaklat badrum.
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.

En superfin hörntomt som gränsar mot Jungfrusundsåsens fina naturområden med både motionsspår,
vandringsleder och ridvägar. Tomten har ett mycket lugnt och bra läge i omtyckt och efterfrågat område där
endast ett fåtal tomter finns kvar att bygg på nytt på. På tomten får ett rymligt 2-plans hus samt garage och
uthus uppföras, max 350 kvm. Endast någon minuters promenad till skola, dagis, buss o fin badplats.

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

v Gräsåkersvägen 49A
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

Ekerö Närlunda

Stenhamra

3:a Ekerö Centrum

Unikt tillfälle att förvärva en mycket fin villatomt i omtyckta Närlunda. Tomten har stora möjligheter att bygga ett
läckert hus med högt läge och sjöglimt. Sol hela dagen från morgon till kväll. Skapa en spännande trädgård i flera
etager, med terrasser och olika växtrum av skiftande karaktär. 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.

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

v Utgångspris: 2.400.000 kr
v Tomt: 999 kvm Natur/Trädgårdstomt

v Utgångspris: 925.000 kr - 995.000 kr
v Tomt: 638 - 801 kvm naturtomter
v Koltorpet
v Vägbeskrivning se www.maklarringen.se
v Mäklarringen 08-560 328 40
v Lena Falck 070-759 59 97

Ljus o trevlig hörnlägenhet högst upp i fastigheten.
Stort kök med matplats för 6-8 pers och utgång till
balkong i söder. Vardagsrum med parkettgolv och två
sovrum varav det ena är delbart. Centralt och bra läge
med närhet till all service och fina promenadvägar.

v Bigårdsvägen 8
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

v Boarea: 79,5 kvm
v Utgångspris: 875.000 kr
v Avgift: 5.716 kr/mån inkl värme, vatten o kabel-tv
v Tegelbruksvägen 3 A, 2 tr
v Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Överskott inför nästa år
POLITIK I Kommunfullmäktige röstade som
väntat nej till folkomröstningen om Ekerö
Bostäder. På dagordningen stod även kommunens delårsrapport,
utifrån vilken Peter
Carpelan, trots bistra
tider, gjorde en optimistisk kalkyl om kommunens ekonomi 2009.
– Vi kan konstatera att perioden har gått bra och att överskottet under 2008 beräknas
ligga på femton och en halv
miljon kronor, vilket ger ett
bra avstamp inför 2009. Det
stärker kommunens ekonomi och är positivt inför framtiden, och den stundande
lågkonjunkturen, sa kommunstyrelsens ordförande

Peter Carpelan (m) , när delårsrapporten presenterades
inför fullmäktige.
Han kommenterade också
revisorernas synpunkter om
att det behövs ett förtydligande av de ekonomiska
målen för kommunen, och
lovade en bättre målformulering i den kommande budgeten.
Tre motioner behandlades
också:
• Ekerö bör satsa på spårbilar,
föreslog Miljökoalitionen –
som socialdemokraterna,
miljöpartiet och vänsterpartiet kallar sig när de tillsammans agerar i miljöfrågor
.Förslagsvis kunde spårbilarna trafikera sträckan mellan
Brommaplan och Drottningholm. Kommunen skulle

”Överskottet
under 2008
beräknas ligga på
femton och en
halv miljon kronor,
vilket ger oss ett
bra avstamp inför
2009”

också kunna verka för att
kommunens spårbilssträckning blir ett pilotprojekt.
– Tanken är att SL skulle
vara huvudman för projektet
och att man till exempel
skulle kunna få bidrag från
EU för att täcka en del av
kostnaderna, som visserli-

gen är stora men jämförelsevis mycket lägre än för en
spårvagnslinje, förklarade
Georg Gustafsson (s).
Miljökoalitionen talade sig
varm för att kommunen
behöver vara mer aktiv i frågan och ansluta sig till det
nätverk av kommuner som
är aktiva och intresserade av
spårbilar, för att hålla sig
uppdaterade.
För dyrt, svarade Peter
Carpelan.
– Kommunstyrelsen är
positiv till förslaget, men det
är en så omfattande investering att det i så fall kräver en
statlig satsning .
• Sätt upp trafikljus vid
övergångsställena vid Vikingarondellen, föreslog Öpartiet. Sikten är dålig för

bilisterna och på så sätt skulle rondellen bli mer trafiksäker.
Kommunfullmäktige avslog motionen med hänvisning till att rondellen i sig
utgör en trafiksäkerhetsåtgärd, att den numera är
belyst och att den i sig manar
till försiktighet i trafiken.
• Möjligheterna till valfrihet
för äldre kommunmedborgare, och främst dem på
Adelsö och Munsö, diskuterades när Ö-partiets nästa
motion stod på agendan.
Förslaget var att Ekerö kommun ska utreda möjligheterna till att ta tillvara kommunens egen mark för byggande
av lämplig boendeform.
– Jag tycker att vi på ett bra
sätt tar hand om våra gamla,

inte minst på Adelsö och
Munsö och vi kommer att
tillgodose det ökade behovet
av bostäder för äldre i kommunen genom att Kullen
utökas med tjugofyra platser
och att det i Stenhamra
byggs ett nytt äldreboende
med fyrtioåtta platser. Om
det kommer någon privat
aktör och vill finansiera ett
äldreboende får vi ta ställning till det då, svarade
socialnämndens ordförande
Staffan Strömbäck (m).
Motionen ansågs behandlad med hänvisning till den
utredning som socialnämnden gjort om äldreboende i
kommunen och lett fram till
beslutet om byggande av nya
bostäder.
LO BÄCKLINDER

Nej till folkomröstning om bostadsförsäljningen
det stora behovet av hyresbostäder ska kunna tillgodoses i
framtiden. Peter Carpelan
lovade en förbättring på
hyresmarknaden och att ett
stort antal bostäder kommer
att byggas inom ramen för den
bostads- och markanvändningsplan som kommer att tas
fram.

POLITIK | Frågorna duggade tätt när kommunstyrelsen höll frågestund
angående försäljningen
av Ekerö Bostäder. Den
livliga diskussionen handlade bland annat om definitionen av ordet demokrati och huruvida försäljningen är något som
rör alla kommuninvånare.
Ett fyrtiotal kommunmedborgare hade slutit upp till
kommunstyrelsens frågestund i Herman Palmsalen i
Stenhamra klockan 17.00 den
21 oktober. Mötet sändes även
direkt på Radio Viking. Som
MN tidigare skrivit, finns det i
dagsläget ingen intressent
som kan finansiera ett köp av
Ekerö Bostäder, och därför har
försäljningen skjutits upp
ytterligare en tid. Peter
Carpelan sa dock att kommunen är beredd att sätt punkt för
försäljningen om de inte hittar
någon köpare snart.
En stor del av kritiken och
frågorna handlade om den
snabba processen inför beslutet om försäljning, den

Ett 40-tal mälaröbor fick lov att ställa frågor om bostadsförsäljningen, men inte att diskutera den. I politikerpanelen fr v: Krister
Skånberg (mp), Ylva Forslid (ö), Gina Rosales (v), Ulric Andersen (s), Solveig Brunstedt (c), Peter Carpelan (m), Jan-Eric Billter
(fp) och Sivert Åkerljung (kd).
bristfälliga dokumentationen
och att kommunstyrelsen
valde att bordlägga frågan om
en folkomröstning, trots att
drygt tio procent av mälaröborna hade skrivit på protestlistor.
Alliansen försvarade sig med
att frågan inte berör tillräckligt
många invånare för att vara
lämpad för folkomröstning,
och kritikerna kontrade med
att de allra flesta människor i
något skede av livet har behov

av en hyresrätt och frågan därför angår alla. Vilken fråga är i
så fall lämpad för folkomröstning om inte just denna?
Alliansmedlemmarna gjorde
klart att de var eniga i folkomröstningsfrågan och även om
det ideologiskt riktiga i försäljningen, samt att en försäljning
skulle gynna kommunen ekonomiskt.
– Hälften av Sveriges fastigheter ägs av privata hyresvärdar och det behöver inte betyda att en privat ägare är en

sämre hyresvärd. Det är ju
ändå hyresgästernas som i
slutändan avgör om hyresrätterna ska ombildas till bostadsrätter eller inte, då är det
ingen skillnad om det är en
privat ägare eller kommunen,
sa Peter Carpelan som svar på
farhågorna om att en privat
ägare skulle vara en sämre lösning.
– Det finns många seriösa
bostadsföretag, men gemensamt för de privata ägarna är

att de drivs av vinstintresse
och flera av dem som anmält
intresse har visat sig vara väldigt kortsiktiga aktörer som
sålt ut hyresrätterna som
bostadsrätter. Även om det är
hyresgästerna själva som
skulle vilja ombilda, så är det
en klen tröst för dem som
behöver en hyresrätt, när det
inte finns några kvar, svarar
Ulric Andersen (s).
Diskussionen kom även att
handla om kommunens
bostadspolitik i stort och hur

Per Eskilsson, kontaktperson
för Nätverket Rädda Ekerö
Bostäder, var kritisk efter
mötet.
– Jag tycker att utfrågningen
var dåligt ordnad och att den
blev lite avslagen med det här
upplägget, den borde ha legat
som allmänhetens frågestund
under själva kommunfullmäktiges sammanträde. Det
hade gjort att många fler hade
kunnat hinna hem från jobbet
och delta, sa han.
På kommunfullmäktiges
sammanträde strax efter frågestunden röstades som väntat förslaget om en folkomröstning i frågan ner med röstsiffrorna 26-15.
LO BÄCKLINDER

www.toyota.se

Auris SR till kampanjpris!
5-D, 1,6 manuell, utrustad med lättmetallfälgar, ACC
och CD-växlare. Ord. pris 177.000:Toyota Auris är en av klassens säkraste bilar. Standardutrustningen inkluderar
nio krockkuddar och en mängd tekniska innovationer som hjälper dig
undvika olyckor; så som antisladd (VSC), antispinn (TRC), låsningsfria
bromsar (ABS), elektroniska bromskraftfördelningen (EBD)
och bromsassistans (BA). Sammantaget får
Toyota Auris maximala 5 säkerhetsstjärnor i Euro NCAP. Välkommen in!

jpris:
Kampan

159.900:
+ 4.90
(Metallic

0:-)

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.europeiskamotor.se
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Hanna Bratt Hagtorn har mellan tio och sjutton hästar i sitt stall.

FOTO: ULRIKA FÅHREUS

Gödsel, svett och kärlek
FÄRINGSÖ| Hon är uppe
i ottan och jobbar till
sent, sju dagar i veckan.
Semester har hon aldrig. Hennes uppgift är
att höja värdet på
andras hästar. Hanna
Bratt Hagtorn är en av
kommunens många
egenföretagare i
hästbranschen.
Som barn gick Hanna Bratt
Hagtorn upp tidigt för att
mocka åt sin ponny innan
hon gick till skolan.
– Jag och min syster fick
till slut efter mycket tjat en
ponny, men mamma var
noga med att vi skulle sköta
den själva, säger hon.
Idag, vid snart trettio års
ålder, går Hanna fortfarande
upp tidigt för att mocka, men
inte åt bara en häst. Nu är de
mellan tio och sjutton stycken.
Väckarklockan
ringer
klockan fem i den lilla röda
stugan i Färentuna. Hanna
tar sig ur sängen och går ut
och ger hästarna sitt morgonmål. Sen går hon in och
äter frukost. Därefter ska
hästarna ut i sina hagar. Efter
utsläppet mockar Hanna
ensam varje box, fyller på
vatten i hagarna med plast-

dunkar som körs dit i skottkärra, förbereder lunch- och
insläppsfoder. På detta lilla
arbetspass, som skulle
kunna ta knäcken på de flesta, ska fyra hästar tränas –
före lunch.
– Det brukar gå, men
ibland måste man kämpa
extra med någon häst och då
hinner man inte ta lunch. Då
får man ta ett äpple eller en
banan, säger Hanna.
Efter lunchen – som blir
eller inte blir av – ska hon
träna ungefär fyra hästar till.
Sen är det insläpp och fodring. På kvällen ger hon sig
ofta iväg till andra stall för att
hålla lektioner. Sedan hem
igen, kvällsfodra och i säng.
– Så såg min dag ut igår,
och det var en ganska vanlig
dag, säger Hanna.
Hästar har alltid varit dyrbara djur. Förr var de
jordbrukshjälp och fortskaffningsmedel. Idag är de förädlade sportredskap som
med goda grundförutsättningar och rätt träning kan
bli värda miljoner. Det är
dock svårt att nå lönsamhet
inom hästnäringen och de
flesta som arbetar professionellt med hästar jobbar
under omständigheter som
vanliga löntagare knappast

skulle acceptera. Arbetet är
tungt, smutsigt, ger en låg
timlön och innebär betydande risker.
– Vill man jobba nio till
fem och ha det bekvämt ska
man nog inte välja hästyrken. Det viktigaste är att ha
ett brinnande intresse, då får
arbetstider och sånt mindre
betydelse, menar Hanna.

”Med enkel matematik räknar vi ut
att Hanna fyller
och tömmer över
femtusen skottkärror gödsel på
ett år”

Hanna är hippolog, grovt
översatt hästvetare, ett yrke
som kräver två års studier.
För att komma in på utbildningen måste man till att
börja med vara en mycket
skicklig ryttare. Ridproven
är svåra och många sökande
gallras bort för att de inte
rider tillräckligt bra.
Hanna rider in, utbildar
och förbättrar hästar åt
andra. Vissa hästar har stora
talanger och kan bli värdefulla tävlingshästar, andra är

mer lämpade som hobbyhästar åt fritidsryttare. Några
hålls i form av Hanna i väntan på försäljning. Dessutom
tävlar hon hästar åt ryttare
som inte kan eller vågar tävla
själva, eller som inte kan göra
sina hästar rättvisa.
Arbetsdagar på femtonsexton timmar är inte ovanligt. Onsdagar är något lugnare, för då vilar vissa hästar.
Lediga helger finns inte.
– Men på söndagar rider
jag inte, då reparerar jag saker
och håller efter gården.
I andra stora hästsportländer som till exempel Tyskland får proffsryttarna ägna
sig åt att rida och utveckla
hästarna medan andra sköter
mockning och foder. I Sverige är det dyrt att anställa
och många begåvade ryttare
sliter ut sig med dubbla arbeten. Med enkel matematik
räknar vi ut att Hanna fyller
och tömmer över fem tusen
skottkärror med gödsel på ett
år och pytsar ut över 80 ton
foder i boxarna. Hon är sin
egen dräng och gårdskarl.
– Visst drömmer jag om att
ha en anställd, men det går
inte ekonomiskt, säger
Hanna.
En praktikant som kommer några timmar om dagen

några dagar i veckan underlättar en del, och hennes bror
hjälper henne att sköta ekonomin.
Vad händer när hon blir
sjuk?
– Sjuk? Man blir inte sjuk,
säger Hanna med eftertryck.
Nå, en gång fick hon
armen avsparkad. Då ryckte
hennes syster och mamma,
som också är duktiga hästmänniskor, in och hjälpte
till. En annan gång fick hon
vinterkräksjuka, det råkade
sammanfalla med att hon
skulle debutera i 140-centimetershoppning så hon red
ändå.
Drivkraften är kärleken till
hästarna, guldkornen är när
det går extra bra i tränandet
av en häst, eller när de får riktigt höga poäng i någon av de
många tester och visningar
som finns.
– När en av hästarna jag
tränade fick absoluta topppoäng i hoppning, då var det
glädjetårar!
Lågkonjunkturen har börjat
göra sig påmind även i hästvärlden, berättar hon. Hästarna betingar inte riktigt lika
höga priser som förra året
och det ringer mindre på
annonserna.
– Riktigt bra hästar går all-

tid att sälja, men folk är försiktigare och helt klart är
marknaden avmattad.
ULRIKA FÅHREUS

HÄSTYRKEN
PÅ MÄLARÖARNA
>> Ekerö kommun har
med sina ridskolor, stuterier och större och
mindre stall antagligen
ett hundratal personer
som har sin försörjning
genom ett hästrelaterat
yrke.
>> Hästsporten i Sverige
omsätter lika mycket
pengar som hela hotellbranschen. Här är exempel på hästrelaterade
yrken:
ridskolechef
ridlärare/instruktör
stallchef
hästskötare
hippolog
hästkiropraktor
hästveterinär
hovslagare
equiterapeut
hästmassör
sadelmakare
unghästutbildare
beridare
jockey
travkusk/travtränare
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k
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TELEFON 29 07 40

Utökade
öppettider:
Vardagar 7-20
Lördagar 12-16
DROP IN
för vaccination
vardagar och
lördagar

!
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Djurklinik
Ny digital röntgen, Eget Lab, Medicin och Kirurgi

Foderbutik
Hills, Eukanuba och Royal Canin samt djurartiklar

Telefon 29 07 40

Ulvsundavägen 152

(mittemot Bromma flygplats)

www.brommadjurklinik.se
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Välkommen till öppet möte om det
planerade särskilda boendet i Stenhamra!
Ekerö kommun har fattat beslut om ett nytt särskilt boende för äldre
som ska byggas i Stenhamra. Därför bjuder vi nu in till informationsmöte om behovet av platser i särskilt boende samt möjlig lokalisering i Stenhamra. Tjänstemän från stadsarkitektkontoret och nämndkontoret medverkar.
TID: Torsdagen den 13 november kl. 18.00-19.30
PLATS: Församlingsgården, Herman Palms plan 4 a, Stenhamra

Välkomna!
Staffan Strömbäck,
Socialnämndens ordförande

kolumnen | MÄLARÖARNAS NYHETER •10 NOVEMBER 2008
Att en så pass liten kommun som vår har en
så pass bra symfoniorkester är unikt. Värna
Mämus! Och musiklivet på Mälaröarna!

S

å har säsongens sista Askanäskonsert ägt rum i Ekerö
kyrka. Som tidigare bjöds stråkspel av yppersta klass.
Trion Anette och Elemér Lavotha samt Magnus Eriksson
i Askanäs Konsertförening gör ett jättefint arbete med
ett kulturinslag som saknar motstycke. Och det inte bara för
Ekerö! Senast spelades Stråktrio i D-dur op 9 nr 2 av Ludvig van
Beethoven samt Arnold Schönbergs både romantiska och dramatiska Verklärte Nacht op 4 för stråksextett. Musikerna tillhör
toppskiktet i landet. Flera är arbetskamrater till Anette och Elemér i Filharmonikerna i Stockholms (Blå) Konserthus. Ett hus
där även Magnus Eriksson verkar administrativt.
I Schönbergs ”Förklarad Natt” från 1899 är det sex fristående
stämmor som vävs samman till välklingande ackord. En rik väv
där de två violinerna samtalar ivrigt, altviolinerna mörkare i tonen strävar emot eller rycks med i flödet. Cellotonerna med nerviga, tillspetsade passager lägger en utsökt
klangbotten därtill. De sex musikerna gjorde
en mästerlig tolkning. Man kan bara vara
tacksam att man fick uppleva en så mångfacetterad konsert. Kyrkan var som vanligt
fullsatt och lyssnare från hela Stockholmsområdet kommer till dessa nu berömda
kammarkonserter.
Man kan bara hoppas att restaureringen av
Ekerö kyrkas innandöme står klar till nästa
års konsertsäsong. Samtidigt vore det också
önskvärt om Ekerö kommun i sin renlighetsiver lät affischerna sitta uppe i Närlundakurvan de överenskomna antalet dagar så kommuninvånarna får en chans att informeras.

Mälarmusik
från kyrkor
och hönshus

M
TRE TIDNINGAR
OCH ETT NYTT HEM..
Kom på en eller flera av våra visningar. De tio
första får tre nummer av tidningen Residence
alldeles gratis. Där hittar du massor av inspiration
till ditt hem, var du än vill bo. Välkommen!

NU ENDAST 9 HUS KVAR

VÄSTRA SANDUDDEN – EKERÖ

En välplanerad enplansvilla för dig på 55+. Sjönära brf-villa för dig som vill njuta och inte
behöva ta hand om det yttre löpande underhållet själv. Din tomt/skötselområde sträcker sig
ända ner till vattnet. Välkomnande entré med klinkers. I övrigt genomgående ekparkett.
Spotlights i hallen som leder till de öppna umgängesytorna. Ryggåstak i vardagsrumsdelen
som ger ljus och rymd utöver det vanliga. Stora skjutbara fönsterpartier mot vattnet.
Helkaklat badrum, separat tvättstuga samt klädkammare. Alla hus får carport med förråd.
www.ncc.se/sandudden55
STORLEK: 96 kvm.
PRIS/AVGIFT: Från 3 650 000 kr och 3 896 kr/mån.
INFLYTTNING: Från årsskiftet 2008/2009.
VISNING: Söndag 16/11 11.00 – 12.00. Visningshus Sandkilsvägen 2, Ekerö.
KONTAKT: Pernilla Åhlin 08-585 526 25.

HITTA DIN NYA BOSTAD PÅ

ncc.se/boende

älaröarna har ett rikt musikliv. Här finns körer och
ensembler med fritidsmusiker. På öarna förekommer också flera andra evenemang med professionella musikanter. På äppelmusteriet Rosenhill har
spelats folklig musik från fjärran nejder och jazzmusik. Välkände rörblåsaren Roland Keijser har framträtt med utländska
musikerkolleger och spelat både afrikansk och asiatiskt musik.
Keijser som oftast gör sig hörd som saxofonist på jazzklubbar i
europeiska unionen är också en mästare på instrument från
främmande kulturer.
På Rosenhill har också trumslagaren Sune Spångbergs trio
framträtt. De har gjort flera bejublade framträdanden. Dels med
musik komponerad av Sune själv, men också hämtad ur jazzhistorien. Vid senaste spelningen presenterade han sin nya cd som
rykande het kom direkt från skivpressen. Sune var verksam som
husbatterist på Gyllene Cirkeln på 1960-talet och spelade med
tidens internationella toppmusiker.
I Kungsberga finns Hönshuset som den gränsöverskridande
och välkände pianisten Arne Forsén transformerat till en charmigt intim konsertlokal. Arne som bl.a. är lärare på Musikhögskolan brukar varva konserterna med internationella gäster och
högskoleelever. Hans egen grupp Brus trio med den vidunderligt spelande basisten Ulf Åkerhielm och batteristen Gilbert
Matthews tillhör som bekant en av Sveriges främsta jazzattraktioner. Nästa gång de fyller Hönshuset bör du försäkra dig om
plats. Du garanteras en fantastisk upplevelse.
Mämus är inte bara den klassiskt vordna Bokskogskonserten
utan mycket, mycket mer. Orkestern består av både professionella och skickliga fritidsmusiker. Ledare är Mikael Lagerström
och konsertmästare Helena Hansson. Just nu har orkestern, som
repeterar för flera konserter under hösten, problem med replokalen. Det är ett problem med flera svårighetsgrader. Här har kommunpolitikerna en
chans att visa kulturintresse och vidta ordentliga åtgärder.

Leif Wigh

• 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.

Louis Poulsen
PH 50
4.995 kr
PH 5 fyller 50 år. Louis Poulsen firar med PH 50,
limiterad specialversion i fem jubileumsfärger.

Introduktionspris. Prishöjs 2009.

Bergslagsvägen 260 i Bromma, tel 08 37 37 07
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Må bra
An Mo Massageterapi
Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

M å B r a i K r op p o c h S j ä l - M a s s a g e H j ä l p er !
S k ö n o c h a v s l ap p n an d e h e lk r o p p s ma s s a g e
F ö r e b y g g a n d e o c h r e h ab i li t e r a n d e m a s s a g e t e r a p i
Även kvällar och helger Telefon: 08-560 407 07
h t t p :/ / a n m o . b o k a d i r e k t . s e

frisör
till

Hyrstol heltid/halvtid
i lantlig harmonisk miljö
i Troxhammar Butiksby
på Färingsö, Ekerö!
Välkommen att kontakta Carina Bredler 0708-53 59 65

För andra gången i år konstaterar Egone Seibel att MASK:s starthus brunnit ner.

Vandaliseringen fortsätter
EKEBYHOVSBACKEN I För
andra och sista gången
brändes
Mälaröarnas
Alpina Skidklubbs starthus
på
Ekebyhovsbackens topp ner av
några vandaler den 26
oktober.
Dagen innan, lördagen den
25 oktober, hade klubbens
ideellt arbetande föräldrar
lagt sista handen på det
nybyggda starthuset. Vid 21tiden på söndagen fick brandförsvaret larm om att
Mälaröarnas högst belägna
byggnad brann, dessvärre var

den helt övertänd när de
nådde toppen.
Så de bedrövliga minnen
man hade från den 1 mars, när
det förra starthuset brann
ner, återupprepades.
– Jag känner naturligtvis en
enorm besvikelse över att
några, troligen ungdomar
från ön, saboterar vår verksamhet. Vi har snart varken
råd eller ork att driva skidanläggningen vidare om detta
fortsätter. Jag är också besviken på att polisen alltför
snabbt lägger ner alla anmälda ärenden om vandalisering
av anläggningen. Vi har kon-

sekvent anmält all åverkan
sedan några år. Nu kommer
de som utförde nedbränningen i alla fall inte få en tredje
möjlighet till att elda starthus. Fortsättningsvis kommer vi att montera ett portabelt starthus vid tävlingarna
eller möjligen ställa dit en
container, säger Egone Seibel,
driftansvarig för backen.
Den undanskymda Ekebyhovsbacken har under många
år varit ett tillhåll för öns
ungdomar. Under senare år
har vandaliseringen ökat och
blivit allt grövre. Bland annat
saboteras liften regelbundet,

förutom all åverkan på klubbens byggnader vid backens
fot.
– Eftersom investeringarna i anläggningen styrs av hur
liftintäkterna varit säsongen
innan var starthuset en av få
ekonomiska insatser i år. Den
förra extremt varma vintern
gav oss bara några få dagars
skidåkning i backen, och därmed små intäkter.
Ekebyhovsbacken drivs
och sköts, till skillnad från
andra backar i regionen, helt
ideellt av medlemmarna i
MASK.
OVE WESTERBERG
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Mäklarhuset Ekerö
3OPHIA ±KERMAN         s
*OHAN 3IÚNËS         s
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO s

BESIKTIGAD

Försäkra dig mot dubbla
boendekostnader!
Du som säljer din bostad genom Mäklarhuset har möjligHET ATT FÚRSËKRA DIG MOT DUBBLA BOENDEKOSTNADER
Om din bostad inte är såld inom tre månader
KAN DU FÍ ERSËTTNING FÚR DRIFTS OCH RËNTE
kostnader under de kommande tre till
SEX MÍNADERNA

Stenhamra
FFäringsö
äringsö - Stenhamra
PR IS / BUD : 1 895
PRIS/BUD:
895 0
000
00 K
KR
R
BOAREA:
B
OA RE A : 144
14 4 kvm
k vm + biarea
biarea 37
37 kvm
k vm
A
D RESS : K
v i s t g rä n d 9
ADRESS:
Kvistgränd

M
ÄKL A RENS B
ESK R I V N I NG : FFräscht
räs cht kedjehus
ke djehu s i 1 ½ p
lan på
på llugn
ugn
MÄKLARENS
BESKRIVNING:
plan
ÍTERVËNDSVËG
Í
TER VËND S VËG I BARNVËNLIGT
BARNVËNLIGT OMRÍDE
OMRÍDE "RA
"RA PLANLÚSNING
PLANLÚSNING MED
ME D FYRA
F YRA SOVS OV RUM STORT
ARDAG SRUM OCH
ADRUM
RUM
S TOR T VVARDAGSRUM
OCH ALLRUM
ALLRUM &RËSCHT
&RËS CHT KÚK
KÚK HELKAKLAT
H E LKA KLA T B
BADRUM
ME D GOLVVËRME
GOLV VËRME IINGLASAT
NGLAS AT UTERUM
UTERUM TTRËDËCKAD
RË D Ë C K A D A
LT AN I SOLIGT
SOLIGT SYDVËSTLËS YD VË S TL Ë MED
ALTAN
GE LUFTVËRMEPUMP
CH G
ARAGE MED
GE
LU F T VË R M E P U M P O
ME D HOBBYRUM
HOBBYRUM 4OMT
4OMT 
 KVM
K VM
OCH
GARAGE

BESIKTIGAD

Stenhamra
FFäringsö
äringsö - Stenhamra
PRIS / BUD : 2 4
PRIS/BUD:
95 0
00 K
R
495
000
KR
BOAREA:
B
OA R E A : 1
4 0 kvm
8 kvm
140
28
k vm + biarea
b ia rea 2
k vm
ADRESS:
Majsvägen
A
D RESS : M
a j s vä g e n 4

Ekerö - C
Centrum
2-3:a
2
-3 : a Ekerö
entrum
MÄKLARENS
BESKRIVNING:
4REVLIG
PLANSVILLA
MED
GARAGE
0ELM
ÄKL A RENS B
ES K R I V N I N G : 4
R E V LI G   P
L A N S V ILL A M
ED G
A RA G E  0
EL LLETSPANNA
E T S PANNA N
YARE KÚK
KÚK H
ELKAKLAT BADRUM
BADRUM M
E D MASSAGEBADKAR
MAS S AGEBADKAR FFEM
EM
NYARE
HELKAKLAT
MED
SOVRUM STORT
S TOR T VARDAGSRUM
VA R D A G S R U M M
E D ÚPPEN
ÚPPEN P
LANLÚSNING OCH
OCH ALLRUM
ALLRUM ,,UGN
UGN
SOVRUM
MED
PLANLÚSNING
ÍTER VËND SGAT A I BARNVËNLIGT
B A R NV Ë N LI G T O
MRÍDE .ËRA
.ËRA SMÍBÍTSHAMN
SMÍBÍT SHAMN DAGIS
DAGIS SKOSKO ÍTERVËNDSGATA
OMRÍDE
LOR OCH
O CH BUSSHÍLLPLATS
B U S S H Í LL P L A T S  4
OMT 
 K
VM
LOR
4OMT
KVM

PR IS / BUD : 875
PRIS/BUD:
875 000
0 0 0 KR
KR
AVGIFT:
A
VG IF T: 6 870
R
KR
8 70 K
BOAREA:
79,5
B
OA R E A : 7
9,5 kvm
k vm
A
D RESS  0
RÍMVËGEN  $  TTRR
ADRESS
0RÍMVËGEN

MÄKLARENS
Äntligen!
Ogenerat
hörnläge
M
ÄKL A RENS BESKRIVNING:
B ES K R I V N I N G : Ä
n tli g e n ! O
g e n e ra t h
örnläge mot
mot kaka N
ALEN MED
ME D BALKONG
BALKONG 2
YMLIG TTVÍA
VÍA OMBYGGD
OMBYGGD TREA
TREA MED
ME D STORT
S TOR T VARDAGSVA R D A G S NALEN
2YMLIG
RRUM
UM OCH
OCH KÚK
KÚK MED
ME D MATPLATS
MATPLAT S FÚR
FÚR FYRA
F YRA SEX
SEX PERSONER
P ER SONER -ED
- E D NËRHET
NËRHET TILL
TILL
E
kerö centrum
centrum med
me d dess
de s s service,
ser vice, busshållplats,
bu s shållplat s , skolor
skolor och
o ch strövoms t rövo m Ekerö
RRÍDEN
ÍDEN (ISS
(IS S  +AN
+AN LËTT
LËT T ÍTERSTËLLAS
ÍTER S T ËLLAS TILL
TILL EN
EN A
  A

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING

2.801

=(0-48*11 @

645.3

&,7 +?6 :.38*6)=(0

#.88& .3 . :>6 3<98:*(01&)* ;*'7-45 4(- '*78=11 *11*6 71> 477 *3 7.,3&1

;;; ,9743 7* *0*64
!

6.08.437)=(0

9'')=(0
&6:.3,
&6:.3,
&6:.3,
&6:.3,
&6:.3,
&6:.3,
&6:.3,

%
%
%
%
%

"

>3&)*37

.71&:*)
46)+6478
9''

;;; ,9743 7* *0*64
6<,,&:

> 84

+6

?

=882*8&11+=1,
8.11 :.38*6-/91*3
+6>3
$&6/* :*(0& 3<& 5&68.*6
2*) 2=60*7)=(0

18

nyheter | MÄLARÖARNAS NYHETER • 10 NOVEMBER 2008

Karamellan på Hofkonditor J. C Landelius tid

Ny epok för Karamellan
LOVÖ I Karamellan, före
detta Drottningholmspaviljongen, byggs nu
om till besökscentrum
med kafé för världsarvsbesökarna.
Utvändigt kommer allt att
vara sig likt. Inne i Kara-

mellan lär dock ingen känna
igen sig när ombyggnationen
är klar och det nya besökcentret invigt i slutet av maj
2009. Bland annat tas övervåningen bort för att få rejäl
rymd i den tidigare så kyffiga
lokalen.
Här kommer personal från

Slottsförvaltningen, Drottningholmsteatern och Statens Fastighetsverk sköta
butik, biljettförsäljning och
en informationsavdelning
för världsarvet Drottningholm. En stor del av lokalen
kommer att utarrenderas till
en entreprenör som ska driva

kaféverksamhet med lättare
luncher. Vilken det blir är
ännu inte klart.
Staten har länge velat köpa
in byggnaden eftersom den
har ett känsligt läge inom
världsarvsområdet. Men det
var först när förvaltaren Rolf
Karlsson på Statens fastighetsverk förra året såg en
annons om att privatägda
Drottningholmspaviljongen
var till salu, som chansen
gavs. Säljaren John Olvbäck
hade då drivit restaurangverksamheten i 38 år.
Drottningholmspaviljong
en, i dagligt tal kallad "Karamellan", uppfördes sannolikt
i början av 1880-talet som ett
så kallat schweizeri. Sitt
nuvarande utseende fick
byggnaden efter en ombyggnad 1903. Här kunde besökarna beställa kaffe och finare bakverk. Sådana serveringsbyggnader var vanliga i
offentliga parker under
1800-talet, men få har bevarats till våra dagar. Från 1883
till 1913 drev Kungl. Hofkonditor J. C Landelius verksamheten.
Redan 1864 omnämns
dock ett schweizeri beläget
intill ångbåtsbryggan – ”för
resandes bekvämlighet”.
OVE WESTERBERG

Tre förskolor flaggar grönt på Färingsö
FÄRINGSÖ | I mitten av
oktober fick Svanängens förskola, Skå
förskola samt den personalkooperativt drivna
Skogsbäckens förskola i
Stenhamra sina efterlängtade miljöbevis.
Under drygt ett års tid har
Skogsbäckens, Skås och
Svanängens förskolor satsat

på temat kretslopp. I och
med att Skå och Svanängen
fick sina flaggor, har alla tre
skol- och förskoleenheter i
Skå blivit miljöcertifierade.
För att erövra den prestigefyllda fanan från Stiftelsen
Håll Sverige Rent, har barn
och personal bedrivit ett
målinriktat och energiskt
miljöarbete under cirka ett
års tid. Naturligtvis firades

miljöcertifieringen
med
stort tårtkalas och en hel del
annat på de tre förskolorna.
I och med att de tre blev
godkända, har nu sju förskolor och två grundskolor på
Mälaröarna erövrat Grön
Flagg. För att få behålla miljöutmärkelsen måste de så
småningom välja nya miljöteman och samtidigt fortsätta med de redan åtagna.

Skogsbäckens förskola.

Svanängens förskola

Ytterligare två förskolor jobbar som bäst med att erövra
miljöutmärkelsen.
Grön Flagg är det synliga
beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och verkar för en
hållbar utveckling, där
demokrati och delaktighet är
två av nyckelorden.
OW

Katharina Ångström Isacsson med en av Äppelfabrikens
"Äppelverkstad för barn". Här med en barngrupp från
Skogsbäckens förskola.

Glögguld till Äppelfabriken
FÄRINGSÖ | Mälaröarnas
främsta äppelmissionär
Katharina Ångström
Isacsson, som driver
Äppelfabriken i Viksund
vid Hilleshögviken, vann
guldmedalj för sin
äppelglögg vid SM i
mathantverk i Östersund den 25 oktober.
– Det är jättekul att min
glögg fick guldmedalj. Den
är gjord av äpplet Ingbo här
från Färingsö. Den färska
ingefäran, som är en av
ingredienserna i den hemliga kryddblandningen, är
också skördad på Färingsö,

säger Katharina Ångström.
Munkskänken och tillika
ordföranden i juryn Bodil
Cornell ansåg att äppelglöggen smakade ljuvligt och
slog allt i tävlingen. Även
Ingrid Rogblad, sensorisk
bedömare på Vin & Sprit
(Pernod Ricard), hyllade
äppelglöggen.
Äppelglöggen som tillverkas i en mycket begränsad
upplaga kommer att släppas
klockan 19 fredagen den 28
november då gårdsbutiken
Äppelfabriken håller extra
öppet.
OW

Potatisår enligt FN
ADELSÖ I Adelsö Hem- skala på ön. Agneta Collbygdslag uppmärksammade berg, som under sin skoltid
vid tre potatiscirklar i okto- gick under smeknamnet
ber-november att vi fortfa- ”Potatiskungens dotter”
rande är inne i potatisens år eftersom hennes far Stig
Collberg var öns potatis2008, enligt FN.
kung, tog initiativet till tre
Eftersom Adelsös potatiskvällars potatisfördjupning.
bönder under 40-50-talen
täckte en stor del av stockholmarnas
behov av
ädla knölar,
främst vit
drottning,
var det ett
självklart
inslag i hembygdslagets
höstprogram. Idag
odlas dock
potatis i en
mycket liten
Agneta Collberg

EKERÖ - NÄRLUNDA, 5 RUM
Nybyggd villa i ett plan. Låg
drift, inget underhåll.
Ljus och öppen planlösning med
separata vuxen-, barn och
umgängessektioner. 4 sovrum.
Stora fönsterpartier och öppet upp
till nock . 2 fina badrum. Jaccuzzi
och dressingroom. Genomgående
golvvärme. Barnvänligt och centralt
område nära skolor och bad.
Bygglov för carport/garage.
Adress:
Tomt:

Vinkelvägen 8
907 kvm

Utgångspris: 4 450 000 kr
Yta:

154 kvm

Visning:

Sön 16/11 14.00-15.00

Mäklare:

Magdalena Örtegren
0732-326905

6OJLBIFN
¸SWºSWBSEBH
Karlavägen 60, 114 49 Stockholm
Tel vxl 08-410 959 00
www.privatmaklarna.se
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FÖRVERKLIGA

DIN DRÖM

Systrarna
Line och
Nora Larby
studerar
russinvärldens
“Ovan där”.
Skaparen till
russinvärlden
är konstnären
Johan Hagelbäck, som för
några år
sedan blev
så besatt av
russin.
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En skrynklig utställning
och bor i Ekerö kommun

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

Skaparen till russinvärlden är
konstnären Johan Hagelbäck,
som för några år sedan blev så
besatt av russin att han gjorde
en utställning som gått på
stor turné i Sverige och

Däckspecialisten!

T

MO
IK

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

RBU

N

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Söker utställare/hantverkare
till julmarknad 29/11-08
Kontakta oss snarast om du har lust att
visa upp och sälja dina alster hos oss.
Tel: 08/560 205 46
osterangs.tradgard@bredband.net

Från 32.500:- Till 252.500:-
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Johan Hagelbäck räknas till
de stora inom den animerade
filmen och är kanske mest
känd för sina filmjölksanimationer. Han har gjort ett
tjugotal prisbelönta filmer
och sex egna TV-serier. Han
gör också andra underfundiga objekt och målningar.
OW

– vi längtar till jul
genom julens blommor
Julstjärneinstallation
i Orangeriet på Tulpanens Hus
Utformad av blomsterkonstnär
Gunnar Kaj
Arrangeras i Blomsterfrämjandets regi
och pågår 12-23 november.
Öppet vard kl 10-18, lörd- sönd 11-16

Åkeshofs trädgårdar

! – Begagnade Bilar – !

ann.birging@ekero.se

hörts skratt från galleribesökarna.

TULPANENS HUS

VÄLLINGBY

073-660 44 46

... ELLER MAILA

SFÖ

ÖSTERÄNGS TRÄDGÅRD

d v s vänta inte en sekund längre ...

... RING ANN!

S

FÖR ATT GENOMFÖRA DIN IDÉ

RANSC

EN

så mycket som upp till 10 000 kr

RB

R

SÅ KAN DU FÅ HJÄLP
OCH PENGAR

O

H

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

december.
Några av titlar om vad som
händer på russininstallationerna är exempelvis ”Ruskilde rockfestival 2003”,
”Kommunist”, ”Russin parar
sig oftast efter att sköldpaddorna varit där”, ”Russunda
fotbollsstadion”. För några få
besökare var vissa delar av
russinlivet så provocerande
att man förbjöd barnen att
titta på utställningen. Men
annars har det mestadels

”Från advent till jul”

Michelin • Continental
• Nokian
D

OM DU ÄR MELLAN 13 OCH 23

Norge. Delar av russinutställningen har också visats i
Genève i samband med FN:s
50-årsjubileum.
Johan Hagelbäck tycker att
det finns många likheter mellan människor och russin. De
börjar som druvor, runda och
släta, och sen blir de skrynkligare och skrynkligare. Men
de är fortfarande lika söta.
I galleri Utkiken kan man
få sig en tankeställare eller ett
gott skratt ända fram till 4

GALLERI UTKIKEN I I galleri Utkiken i Ekerö centrum bjuds det på en
skrattsmittande skrynklig
utställning
med
10000-tals russin som
berättar om livet.

!!
!! &

www.tulpankungen.se

08-37 40 20
www.tulpanenshus.se
Vardagar 10-18. Lör-sön 11-16
Entré gratis. T-bana Åkeshov

Alverbäcks Blommor
40 år på Ekerö!
Vi odlar julstjärnor miljövänligt i
växthus uppvärmda med biobränsle

ERBJUDANDE!
Köp 3 julstjärnor, betala för 2
på Tulpanens Hus. Tag med annonsen!
Erbjudandet gäller till 23/11
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Tre vänner i slottsgalleriet
EKEBYHOVS SLOTT I Det
bjuds på tre tekniker, tre
konstnärer i Ekebyhovs
slottsgalleris fyra rum.
Ekerökonstnären
Ingrid
Rådmark har tillsammans
med Mattias Olsson och
Katarina Sjöström under
flera år jobbat tillsammans i
Bildverkstan på Kulturhuset
i Stockholm med såväl barn
som vuxna.

Alla tre har dessutom hela
tiden varit aktivt verksamma
konstnärer med utställningar runt om i landet och alla
tre har tidigare ställt ut på
Ekebyhovs slott.
Nu gör de för första gången gemensam sak även utanför arbetsplatsen, när de visar
sina verk i slottsgalleriet från
den 15 till 30 november.
– Vi har aldrig ställt ut tillsammans. Nu tar vi varsitt

rum och delar på det fjärde.
Ingen av oss har i förväg sett
vad de andra tänker visa.
Eftersom vi är vana att samarbeta, att lita på våra olika
kompetenser – såväl mänskliga som konstnärliga – skall
det bli både spännande och
roligt, säger Ingrid Rådmark.
Mattias har en mastersutbildning
från
Malmö
Konsthögskola, Katarina och
Ingrid från Konstfack.

Ingrid Rådmark

Mattias Olsson

Katarina Sjöström

Kungliga Balettens skickliga
dansare tillsammans med
nytillträdde chefen Marc
Ribaud.
Dessutom bjöd dansgruppen Bailar från Ekerö på orientaliska rörelser och generöst café. Dansdagssuccén
har redan fått arrangerande
Kultur & Bibliotek Ekerö att
börja planera för ytterligare
en dansfestival till våren.

Kungliga
Baletten bjöd in
till workshop där
barnen fick
komma upp på
Erskinesalens
scen för att
dansa tillsammans med
balettproffsen.

Ansgars Tårar heter adelsöbon Beryl Kornhills senaste musikteaterföreställning, där Ansgars
egna utsagor är utgångspunkt för pjäsen. Carsten Gram gör rollen som munken Ansgar och
Beryl Kornhill spelar en vikingakvinna. Handlingen utspelas år 830 på grannöns Birka. Första
hälften handlar om tårmeditation och omvändelse. Andra delen skildrar upproret mot de
kristna på Birka några få år efter det Ansgar har lämnat staden. Premiärföreställningen spelas i
Adelsö kyrka den 23 november klockan 18.

Foto: Anna Levahn

Positiva
biblioteksnyheter
STENHAMRA I Barnens
Eget Bibliotek i Stenhamra går på tvärs mot
den stadigt sjunkande
utlånings- och besöksstatistik som redovisas
från flertalet av rikets
övriga bibliotek.

Dansdag med mersmak
KULTURHUSET I Det blev
en mycket lyckad dag när
hela Kulturhuset togs över
av dansande gäster och
besökare i alla åldrar den 25
oktober. Det erbjöds guidning av dansproffs i allt från
klassisk balett och ballroomdancing till orientalisk
dans och streetdance.
En av dagens höjdpunkter
var det eminenta besöket av

| kultur 21

När barnbibliotekarien och
projektledaren för Barnens
Eget Bibliotek, Linda
Spolén, presenterade utlåningsstatistiken för september visade siffrorna på en
ökning med smått fantastiska 43 procent jämfört med
september 2007.
Orsaken till den remarkabla uppryckningen kom
när man förvandlade den
slumrande inrättningen till
Barnens Eget Bibliotek i
våras. Budskapet och målsättningen var att här ska
barn och föräldrar trivas.
Upprustning, renovering,
generösare öppettider och
bibliotekscafé med espressomaskin verkar enligt statistiken gått hem hos
färingsöborna.
– Resultaten har inte låtit
vänta på sig. Att barnen
uppskattar sitt egna bibliotek, det märks tydligt redan
då man kommer innanför
dörren – det är så gott som
alltid full fart i den generösa
barnavdelningen, säger
Lennart Lundblad, chef för
kultur & bibliotek Ekerö.

I
Inbjudan
till
t Ek
Ekeröföretagare
ke
eröfö
öretagare

Näringslivsseminarium
Nä
äringslivssem
ivs
vssem
minariu
um
27 no
november
ovember 2008
2

Tema
T
em
ema
ma - Hur rustar
ru
ustar vi för tuffare tider?
tiderr?
Program:
Årets talare:
Arnegård
Signhild Arneg
gård
Hansen
Ordf.. i Svenskt
Ordf
Svensk
kt
Näringsliv.
Näringsliv
v.









Vem
V
em blirr årets företagare?
Peter
Signhild Arnegård Hansen och
o P
eter Carpelan talar
ta
alar
Paneldiskussion - debatt om tuffare tider - ställ frågor du med!
P
Utställare
Utställar
re
Träffa
ledande
T
räffa le
edande tjänstemän i kommunen
kommunen
Afternoon
Afternoo
on tea med mingel
Gemensam
Gemens
sam middag

Vill du synass - ställ
Tid:
seminariet!
ut på semina
ariet!
kontakta Ann
kontakta
Annika
nika
Wibeck!
W
ibeck!
T
el. 08-5000 1
19 00
Tel.
E-post:
E
-post:
annik
a@forgo
ood.se
annika@forgood.se

Plats:
Kostnad:

Torsdag
T
orsdag 27 november
novemb
ber kl. 16.00- ca 21.00
21.00
Sånga Säby Kurs & Konferens
100 kronor/person inkluderar middag - betalas vid registrering
ering

Anmälan ä
ärr bindande och sk
sker
er på www
www.ekero.se
w..ekero.se dä
där
är anmälningsformulär
är finns.

OBS! Beg
Begränsat
ränsat antal platser
platser.
r.. Sista anmälningsda
anmälningsdag
ag är ons 17 november
november.
err..

OW
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fokus

22

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

Samlat grepp saknas för Stenhamra!

Svensk
Kassaservice
stänger överallt

F

Svensk Kassaservice stänger
i hela landet. Den 31 oktober
drog Svensk Kassaservice i
Stenhamra ner luckan för
gott och från och med den 28
november upphör också
Svensk Kassaservice tjänster
via lantbrevbäringen.
För dem som inte använder sig av brevgiro, autogiro
eller internetbetalningar
presenterar Post- och telestyrelsen ett komplicerat
paket med tjänster:
Räkningar kan betalas
över disk på Ekerö Tobak
och i Stenhamrakiosken.
Den som vill hämta pengar på plusgirot kan göra det
på Pressbyrån i Drottningholm, Konsum Träkvista,
Ekerö Tobak, Statoil Träkvista, Vi Matskeppet i centrum samt i Stenhamrakiosken.
Äldre och funktionshindrade i glesbygd kan vända sig
till postens utdelningschef i
Ekerö om de vill kunna
betala räkningar eller hämta
ut pengar via lantbrevbäraren. De som är över 80 år
har alltid rätt att på begäran
få denna service vid tomtgränsen, utan att behöva
visa läkarintyg. Och de som
redan idag sköter sina betalningar via lantbrevbäraren
kommer att kunna göra det i
fortsättningen också. De behöver inte anmäla sig igen.

intill bokskogen i närheten av Ekeinns det något system i kombyhovsvägen. Dessutom har Lidl
munens samhällsplanering?
Det finns en gedigen översikts- etablerat sig i Träkvista och valde ut
en av kommunens mest attraktiva
plan till år 2015 – med sikte på
tomter.
2030. Planen antogs av fullmäktige
Hur fungerar planeringen idag på
den 13 december 2005. Denna plan är
ett till fem års sikt? För
en bra grund att utgå
Västeräng är det idag
ifrån men när det gäller
”Ett år senare
osäkert om det blir
upprustning av vägnät
har kommunsty- någon bebyggelse. För
samt planering av komområdet öster och väsmunikationer finns det
relsen plötsligt
ter om Ekerö centrum
mycket övrigt att
bytt fot och
pågår för närvarande
önska. Man får gå tillförordar en helt
förplanering. Under
baka till 80-talet för att
valrörelsen utlovades
se en kraftfull planeny plats för det
simhall från flera
ring beträffande komplanerade äldre- en
håll och planeringen
munens utveckling. På
boendet – där
har kommit långt.
den tiden hade folkparFörhoppningsvis komtiet, centern och socialdet redan finns
mer det fattas beslut
demokraterna majoritet
en fritidsgård”
om simhallens placei fullmäktige vilket gav
ring under den närmasunderlag till en kraftte tiden.
full planering och bland annat uppNär det gäller äldreboende har plafördes Ekerö Centrum.
neringen gått snabbare och Kullens
äldreboende kommer snart att byggas
UNDER SENARE ÅR har det byggts en
ut med fler platser. Byggstart beräknas
hel del bostäder inom flera kommuntill början av år 2009.
delar men kanske i första hand på
Stenhamra har stått i fokus för komEkerö och framförallt vid Sandudden
mande utbyggnad och upprustning
och Gällstaö. Byggföretaget NCC och
vilket är mycket positivt. Men trots allt
andra byggentreprenörer har stått för
saknas ett samlat grepp för Stenhamra
en stor del av utbyggnaden. Bortsett
och viss ryckighet präglar planeringen.
från upprustningen av Träkvistavallen
För ett år sedan redovisade kommuså är det privata entreprenörer som
nens planeringschef att ett nytt äldrestyrt utvecklingen. Detta har av
boende planerades vid Söderströms
naturliga skäl inneburit att tillskottet
väg i Stenhamra. Ett år senare har komav hyresrätter varit mycket begränsat.
munstyrelsen helt plötsligt bytt fot
SBC valde ut en park för det nybygge
och förordar en helt ny plats för det
som snart kommer att sättas igång.
planerade äldreboendet där det nu
Kommunen ordnade snabbt en ändfinns nu en fritidsgård.
ring i detaljplanen och överlät mark

ORSAKEN TILL detta lappkast är kanske symtomatiskt när det gäller kommunens planering. Huvudskälet är att i
närheten av det ursprungliga förslaget
finns ett snickeri som har miljöfarliga
utsläpp. Men omständigheten att det
sedan flera år finns en förskola som
närmaste granne till snickeriet beaktas
inte.
Och omständigheten att barnen på
förskolan skulle ta skada av de miljöfarliga utsläppen har kommunstyrelsen i dagsläget inte tagit ställning till.
Dessutom åberopas att det ursprungliga förslaget till placering av äldreboendet ligger för långt ifrån Stenhamra centrum. Faktum är att avståndet till Stenhamra centrum är 200
meter.
ÄGAREN TILL snickeriet har förklarat

sig villig att flytta verksamheten till
en annan mer lämplig plats i kommunen. Kommunstyrelsen har haft fem
år på sig att ordna en flytt av snickeriet
och nu åberopas att man har hamnat i
tidsnöd. Men faktum är att man har
minst tre år på sig att ordna en ny placering av snickeriet. Det finns således
inte några bärande skäl till att inte
uppföra ett äldreboende vid Söder ströms väg i Stenhamra. Allt talar för
ett äldreboende vid Söder ströms väg i
enlighet med tidigare planering.

Olle Setterlund (fp)

Din lokala musikaffär
www.vmusik.se

Vi hjälper dig att hitta rätt instrument
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VÄSTERORT

Ångermannagatan 78, Vällingby
Tel : 08 - 579 733 62
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Ditt lokala
byggvaruhus med
den personliga
ser vicen!

Starkt erbjudande
på värmepumpar från IVT

LAGERRENSNING
DÖRRAR OCH FÖNSTER
– ALLT SKA BORT!
Vi rensar ut udda- och utgående modeller av olika fabrikat.
Allt från helt nya ouppackade, till utställningsexemplar.
Innerdörrar, ytterdörrar. 2- och 3-glasfönster.
Kom in till oss i butiken och fynda!

Y T T ER D Ö

Köp värmepump och få en
exklusiv Espressomaskin
Erbjudandet på Siemens espressobryggare TK65001 gäller för privatpersoner 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.

www.ivt.se

RR AR

1.500:till 2 .0
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100:MASSIVA
INNERDÖ
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Klara, färdiga, spar!
Luftvärmepumpen för svenska krav.

Fönster

R

300:-

Individue llt
pris satta

Alltid installerad
och klar i ditt hus!

PASSA PÅ!

15% rabatt

BEHÖVER DU
ETT HANDTAG?

t
S’ sortime n
på MILLER
, lås
av handtag
r
h
e
och tillb ö
m pa nj va
(g äl le r ej ka

Halvera din
värmekostnad och
minska växthuseffekten.
BÖRJA SPARA REDAN NU – VI STÅR BEREDDA!

ro r)

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.
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Läste i MN artikeln om färdtjänsten och konstaterar att problemen
är mycket större än Färdtjänst vill
medge.

• Välkommen att skriva
en lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare
desto större chans att
komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn,
adress och telefonnummer.
• Skicka din text till
insandare@malaroarnasnyheter.se.
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Insändare”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad
som lämpar sig som
insändare och även att
korta inläggen.
• Traditionella tackannonser hänvisar vi till vår
privata annonsmarknad.

I snart fyra år har jag arbetat som
bussförare inom färdtjänsten i Storstockholm. Under den tiden har jag
varit med om åtminstone fyra "uppgraderingar" av systemet för reseplanering, och varje gång blir det bara
sämre och sämre. Stressen bland
förarna är så markant och personalomsättningen så fruktansvärt hög att
jag aldrig i mitt yrkesverksamma liv
varit med om dess like. Hjärtinfarkter
bland förare under körning inträffar.
Bara senaste halvåret har två kollegor
på åkeriet där jag är anställd drabbats

av infarkter under körning. Hittills
har dock inga passagerare kommit till
skada, men sanna mina ord, det är
bara en tidsfråga innan skador eller i
värsta fall en dödsolycka inträffar.
Ingen lyssnar på våra klagomål.
Tvärtom. Jag blev hotad med
avstängning från arbetet utan lön
förra veckan enbart för att jag anses
ringa och klaga på uselt planerade
resor alldeles för ofta. Avstängning
med ett löneavdrag förekommer
också om förare anses "maska" med
arbetet. Ingen hänsyn tas till trafikintensitet, väglag, sikt osv. Enligt reseplanerarna är vägarna alltid trafiktomma och torrt sommarväglag råder
året runt.
Samplanerade resor med två,

efter den sista infarkten under körning, så lade Samtrans på sin Intranetsida ut en skriftlig instruktion till
oss förare om hur vi ska agera om vi
känner att en infarkt är på gång. Om
vi andas på ett speciellt sätt så kan vi
hålla igång hjärtat så länge så vi kan
köra till närmaste sjukhus för vård.
Den instruktionen ser vi förare som
ett rent hån!
Vi har länge krävt att planerare
innan de börjar sin tjänst ska åka med
i bussarna åtminstone en månad,
men inget som helst gehör fås.
Vi vill att situationen uppmärksammas så att åtgärder kan vidtas
innan dödsolyckor händer!
– Agera nu!

Polisens prioritet – bussfilen!
LÖRDAGEN DEN 20 september strax före 22.00 parkerar jag utanför ICA Tappström . En volvo parkerar strax
bredvid mig, ur bilen skuttar
två påtagligt berusade personer varav den ena kört bilen.
Jag frågar föraren om han
anser att det är lämpligt att
han kör, till svars får jag glåpord. Då de även hade en hund
i bilen så antog jag att de snart
skulle ge sig av igen så jag
ringde polisen. Efter en
stunds kopplande får jag tillsist tala med en person, som
noterar men säger att det ej

Loppmarknad på Asknäs
Kl 12.00-17.00
Lördag 8/11 & Söndag 9/11
Lördag 15/11 & Söndag 16/11

erfarna tjuvligor brukar bete
sig så, och det sker faktiskt en
hel del inbrott här på ön.) Då
jag hunnit se att figurerna
körde mot Gällsta ö så hoppade jag in i min egen bil och
körde i den riktningen.
Mycket riktigt. Där var bilen
och de två figurerna. Efter att
ha iakttagit dem från håll ett
tag och sett att deras beteende
med fönstertittandet och
antecknandet upprepat sig
här, begav jag mig ner mot
polisstationen . Till min glädje
står där en polis, men han
säger dock att han ej är i tjänst,

finns någon bil att skicka.
I helgen kommer jag på två
personer som står och tittar in
genom mitt köksfönster, den
ena personen antecknar något
på en lapp. Jag har själv precis
varit och handlat och frågar
vad de gjorde. De påstod då att
de var försäljare av någon galen produkt. Innan jag visste
ordet av så var de på väg mot
parkeringen. Jag gick in och
såg då att jag hade datorn på
köksbordet och från samma
fönster där de båda stått såg
man även en videokamera
mm. (Har läst att lite mer

– bykrogen vid Ekerö kyrka
Öppet fred–sönd 11–17
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norna vinkar glatt in bil efter
bil med folk på väg till arbetet.
Är det nu så att polisen används i ett vinstdrivande syfte
eller för att kontrollera att vanliga arbetare inte tar ut svängarna. Kanske dags att skriva
om det gamla ordspråket med
nålen och silverskålen till.
”Det börjar med en buss fil
och slutar...” Ja, vad slutar det?
Om det nu blir en del inbrott
så får vi hoppas att tjuvarna tar
bussfilen och åker fast.
– Sköt dig själv och skit
i andra...

Ekerö kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde i Erskinesalen, Ekerö centrum, tisdagen den 18
november 2008, kl 14.00.
Sammanträdet sänds i Närradion,
101,4 Mhz
Välkomna!
Inger Linge (m)
Ordförande

gen
Försäljnin
igen
läggs trol

nyheter
20 OKT 2008

men att jag kan ringa 11414.
Det vore dock bra om jag kunde få fatt i bilens registreringsnummer. Jag tog bilen och
åkte hem...
Måndagen den 20 oktober
är jag sen och på väg till arbetet, kön börjar redan före Lindö tunnel. I dag tar jag ut
svängarna lite och svänger ut i
bussfilen. Ja, jag vet att det är
fel, något jag också efter cirka
200 meter blev påmind om
med en bot på 1000 kr. Direkt
efter tunneln står tre polisbilar
och ytterligare en lite längre
bort, polismännen /kvin-

* (

' #0 ' #

Kaféet är öppet 12-17 lördag-söndag
08-714 95 60

ibland tre olika kunder sker rätt ofta
med omvägar på ett par mil eller en
väntetid i bussen för den första kunden på uppemot en timme. Trots allt
vackert prat om miljötänkande så
händer det väldigt ofta att man kan få
köra "tomt" från t.ex Märsta till Södertälje för att köra en kund en sträcka lokalt på en km. Det händer ofta att
vi tvingas till långa framkörningar
tack vare att operatörerna inom reseplaneringen trots tillgång till gps inte
vet var tillgängliga bussar finns.
Nu måste någonting göras! Det
finns snart ingen som vill köra färdtjänstbuss. Varför ska vi förare
tvingas dö bakom ratten för att personer utan verklighetsuppfattning styr
och ställer över resandet? En sak till,
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Dyrare nota

Dra på funkar inte
REPLIK
Vill bara säga till John Falkenberg som skrev
angående färjan mellan Färingsö och Lövsta
att jag blev lite oroad när jag läste din insändare. Du verkar extremt stressad när du kör
bil. Är du sent ute får du väl ta nästa färja och
försöka åka tidigare nästa gång.
Skönt att höra att du åtminstone förstår att
du måste ta det lugnt om det står hus bredvid
vägen och akta barnskyltar eller om det
kommer en häst. På vilket sätt kommer det
inte att funka alls tidsmässigt om byalaget får
igenom att de vill ha 30? Då får du väl åka tidigare! Du måste nog försöka slappna av när du
kör bil. Åk i tid och ta det lugnt. Tvinga dig
själv att hålla 30 några gånger så kommer du
att märka att det inte är så farligt. Jag kan åka
med och hålla dig i handen de första gångerna
om du vill.
– Kramas i trafiken!

Det står i senaste numret av MN att slutnotan för 25-årsjubileet på Ekebyhovs slott
blev 350 000 kr. Det är en summa som man
kan både förundra sig och fundera över.
Men vad som glöms bort i uppräkningen av
insatser för dessa pengar, är att kommunen
också förbättrade grusvägen från Norra
infarten till slottet. Denna lilla väg
används dessvärre inte enbart som gångväg
till slottet. Nej, den har blivit en genomfartsväg för boende i Gustavalund, något
som sliter oerhört på vägen och som den
inte är avsedd för. Dagligen kör många
bilar fram och tillbaka genom de vackra
grindarna och förorsakar stora förslitningar på grusvägen och skogen. Att nu
kommunen, tack vare kungabesöket,
gjorde en liten insats för att städa runt
vägen och lägga på litet extra grus i de stora
hålen på vägen, tog antagligen också en
stor del av budgeten – men gladde oss som
går med rullatorer, barnvagnar och cyklar
på grusvägen. Det enda som saknas nu är
två skyltar: ”Biltrafik förbjuden” och ”Håll
hunden kopplad”. Men vi kanske måste
vänta till nästa jubileumstillfälle för att få
dessa.
– Anita

nonchalant och taskigt mot oss andra hundägare som tvingas få hjärtat i halsgropen när era
hundar kommer springande emot en. Tror ni
att ni har ensamt tillträde till allmän mark? Min
hund och även jag har blivit bitna av en stor lösspringande hund. Koppla era hundar och visa
hänsyn. Till kommunen vill jag bedja om att
finns det utrymme till stora golfbanor borde de
även finnas plats för hundgårdar dels för stora,
dels för små hundar att leka på. Finns igen
period om kopplingstvång?
– Irriterad matte på Ekerö

Skärp er hundägare 2!

En droppe i havet
När vi fick den nya ”självrapporterande”
elmätaren installerad, så informerade installatören oss att Fortum hade 80 % andel av Ekerö
Energi. Var in på Ekerö Energis hemsida, historiken började 1918 och framåt, men ingenting om Fortum!? Ringde upp kontoret på
Ekerö Energi och fick det bekräftat att 80 % av
bolaget ägdes av Fortum! Med detta mastodont företag, ett av det största elbolag i
Skandinavien, vore det en ”droppe i havet” att
återbetala domstolsutslaget att återbetala de
XX antal millioner till elnätsabonnenter, som
debiterats för höga Elnätsavgifter av Ekerö
Energi.

Inte för att jag tror att dessa rader kommer att
hjälpa ett dugg, men skämmas bör ni i alla fall
göra alla ni hundägare som inte ids att plocka
upp efter er hund. Att man står ut med sig själv
när man så egoistiskt låter sin egen lathet gå ut
över andra? På min väg till Konsum gäller det
verkligen att se upp och att gå mitt på gångvägen. Närmar man sig kanten är man illa ute.
Min yngre son har inte denna blick som måste
till för att klara sig hem utan hundskit under
sulorna. Ett vidrigt snuskigt uppdrag återstår
för mamma att ta i tu med.

Skärp er hundägare 1!
Städat och fint
Den senaste tiden har det varit jättefint städat
kring återvinningsstationen vid Träkvista
torg. Härligt Ekerö kommun att ni tagit
entreprenören i örat. Måtte bara förbättringen
hålla i sig!
– Miljövän

Till minne av Jannes!
Jannes Blommor har lagts ner
dvs Närlunda Trädgårdsprodukter finns inte mer
Efter 42 år med växter bland oss ekeröbor
känns saknaden stor
Plantagen med flera i all ära
men ”Jannes” fanns där nära
Var kan man nu i all hast
få tag i en schysst blomsterkvast
eller både köpa och snacka skit
Det kunde man när man gick dit
Många känner saknad och ”tar av sig hatten”
med en undran hur det nu ska bli med rabatten?
– Text och illustration: Rune Carlsson
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– E-Zorry

– Sonia

Som återinflyttad invånare i Ekerö kommun,
nu som hundägare, såg jag med glädje fram mot
att ströva omkring i skog och mark och få njuta
av naturen. Men glädjen slocknade och förskräckelsen tog över när jag började mina promenader. Här kan man inte gå in i den minsta
skogsdunge än mindre beträda skogen utan att
mötas av lösspringande hundar, stora som små.
Att ni inte skäms, så egotrippat hänsynslöst

| tyck!
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Skås förlustsvit håller i sig

Snösponsrad MASK-backe

ISHOCKEY | Det verkar svårt att
bryta den rekordlånga trenden av
förluster för Skås hockeyherrar i
division 1 D.

ALPINT | Mälaröarnas Alpina
Skidklubb, MASK, får 90000
kronor i ”Snösponsring” från
Skidförbundet och Vattenfall.

Efter premiärvinsten mot Haninge har
laget avverkat tretton omgångar utan
vinst, och har nio poäng upp till tabellens näst sista lag, Nacka. För de som
vill se om tio dagars matchvila kan
vända trenden rekommenderas ett
besök i Allhallen den 12 november då
Nacka står för motståndet.
– Man har två valmöjligheter i ett
sånt här läge, antingen att ge upp eller
att jobba ännu hårdare. För oss är det
senare alternativet självklart. Vi har ju
visat att vi kan pressa de bästa lagen.
Mot Nyköping, Väsby, Botkyrka och
Visby har vi varit mycket nära seger,
men själva trampat i klaveret när vi haft

chansen. Så vi kan inte enbart skylla på
oflyt, säger tränaren Jan Tauberman.
Möjligen var man lite naiva och ställde för stora förväntningar på att juniorerna skulle föra in mer hjärta, glöd och
tempo. Det är trots allt ett gigantiskt
steg att spela juniorhockey i division 1
och seniorhockey division 1. Lagets
rutinerade spelare verkar heller inte ha
kunnat hantera den press som därmed
satts på dem.
– Men allt är inte så nattsvart som
tabellplaceringen visar. Från att ha haft
en rejält skade- och sjukdomsdrabbad
trupp är vi åter cirka 20 man på träningarna. Något som krävs om vi ska få
till tempot och kontinuiteten. Trots
idel förluster är stämningen i laget bra.
Jag tycker vi har fått vår beska dos nu,
och att allt bara kan bli bättre.

De ideellt arbetande slalomentusiasterna i MASK fick i slutet av oktober
ett välkommet sponsringsbidrag i
väntan på att vinterkylan ska nå
Ekebyhovsbacken. Snösponsringspengen ska investeras i tre nya
moderna snökanoner, så kallade lansar, vilka är betydligt energieffektivare än de som klubben innehar.
– Av de 15 klubbar i Sverige som
fick snösponsring var vi en av de
som fick mest. Får vi bara ha vår
anläggning i fred samt en kallare
säsong än den förra kan det bli en
riktigt bra vinter i backen, säger Tom
Rapaport, ordförande i MASK.

OW

I april gick Vattenfall ut till samtliga medlemmar i Svenska Skidförbundet med möjligheten att ansöka
om ”Snösponsring” om max 100
000 kronor. Nära 350 av landets
skidklubbar nappade på erbjudandet. En jury bestående av chefer från
skidförbundets olika discipliner,
bland andra längdåkningschefen
Gunde Svan, valde sedan ut 15 lyckliga sponsormottagare.
– Snösponsringen gör det möjligt
för oss att ge välbehövligt finansiellt
stöd till lokala klubbar som ofta
drivs runt av engagerade medlemmar helt utan ersättning, säger
Tomas Ringsby-Petersson, förbundsdirektör på Svenska
Skidförbundet.
OW

Bättre tider för Ekerö
ISHOCKEY | Livet i division 2 södra blev betydligt tuffare än vad
Ekerös unga hockeytrupp räknat med.

lare med rötter i Ekerö eller
Skå och att tillväxten kommer ur de egna leden. Ur det
får se vilken nivå vi spelar på,
säger lagledaren Olov Regnell.

Den främsta orsaken till att
EIK fått en så stapplande
start är att nyckelspelarna,
som tog laget till tvåan förra
säsongen, överraskade lagledningen med att plötsligt
avsluta
hockeykarriären.
Eftersom de bildade lagets
första- och andrakedja blev
det en mycket tunn trupp
som mönstrades till premiären.
– Då hade vi plötsligt
knappt 15 spelare på papperet. Nu har vi mangrann
trupp igen efter att vi bland
annat fått påfyllning av flera
spelare från Skå. Så allt kan
nu bara bli bättre, säger tränaren Lennart ”Älgen” Älgekrans.
Två rejäla förstärkningar
är målvakten Stefan Nilsson
och forwarden Kalle Rahm,
som bägge spelade med Skå i
division 1 förra säsongen.
Dessutom har några av Skås
juniorer födda -89 bytt
klubb.
– Det har blivit ett mycket

Målsättningen är satt till

att slippa kvala sig kvar i divisionen, vilket innebär att
man hamnar som sämst på
fjärdeplats från slutet i fortsättningsserien.
– Något gott med att förra
säsongens stjärnspelare slutat
är att vi numera spelar som ett
kollektiv. Förut lämnade spelarna gärna över ansvaret till
stjärnorna. Nu gäller det att
undvika solokörningar och
att inte checka när det inte är
läge samt att hålla ihop laget.
Om alla tar sitt ansvar och sliter under matcherna ska vi
nog klara oss kvar, säger
Lennart Älgekrans.
Efter ett speluppehåll på
tio dagar vänder nu serien
när Ekerö tar emot Hanviken
i Vikingahallen den 11 november. Grundseriespelet pågår till 5 december då fortsättningsserien tar vid, om
nu inte EIK skulle skrälla och
fortsätta säsongen i Alltvåan.

Christian Sannerdahl, Jens Magnusson och Johan Buskas i mötet mot Salem, där EIK inledde
bedrövligt men tog över tillställningen till 6-4-seger.
bättre samarbete med Skå på
senare tid. Det viktiga är ju

att spelarna finns kvar på
öarna och inte åker till fast-

DET HÄNDER HEMMA TILL 24 NOV

HANDBOLL | Herrar div 4 östsv södra: 16 nov kl 16.45

Bollhallen: Skå IK-Sannadals HK

INNEBANDY | Damer div 3 N: 15 nov kl 14.30 Bollhallen:
Ekerö IK-Västerorts IBK

Herrar div 4 N: 15 nov kl 13 Bollhallen: Ekerö IK-IK Frej

landsklubbar eller slutar. Vi
vill helst ha en trupp av spe-

Herrar div 2 södra: 11 nov kl 19.30 Vikingahallen: Ekerö IKHanvikens SK • 18 nov kl 19.30 Vikingahallen: Ekerö IKGnesta IK

EIK HOCKEY I Att bli
”Sveriges gladaste hockeyförening” har Ekerö IK
Hockeys nya styrelse satt
som mål för verksamheten.
Ny ordförande sedan maj är
Peter Magnusson.
SKÅ HOCKEY I Skås U 16
lag tog en mycket meriterande turneringsseger när
de vann finalen av STL,
Stockholm Training Leauge,
i Allhallen den 11 oktober.
Södertälje SK besegrades
med 6-4 tack vare bra samarbete och fart i Skålaget.
EIK HOCKEY I Ekerö IK
team 97 vann sin egen
Vikingacup den 18 oktober
genom att besegra Södertälje med 8-5 i finalen.
SKÅ BROTTNING I Den
unge brottartalang Samuel
Myhrer var enda Skårepresentant i Team Stockholm
vid Kolbotn Cup, 1-2 november. Samuel var en av tre
som tog guld i Stockholmslaget. Elva olika nationers
brottare i åldern 10-23 år
deltog vid Kolbotn Cup.
Sportnyhet?
• Mejla kort text till sporten@
malaroarnasnyheter.se

LÄGET! DEN 4 NOVEMBER
HANDBOLL
Herrar div 1 D
Tumba HBK
HF HUFF
Hofet IK
Harrington Team
Visby IF Gute
Haninge HK
IK Stubbhagen
Sannadals HK
Skå IK
Westis HK
BK Sparta
Jakan HK
Ösmo GIF

KTH IF
Töjnan IBK
7
6
6
6
7
6
7
6
7
6
7
7
6

7
6
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
3
2
4
4
5
5
6
6
5

272-160
165-146
208-142
203-146
207-199
141-143
204-198
166-169
171-211
146-187
168-216
161-218
124-201

14
12
10
10
8
8
6
4
4
2
2
2
2

ISHOCKEY | Herrar div 1 D: 12 nov kl 19 Allhallen: Skå IK-

Nacka HK • 14 nov kl 19 Allhallen: Skå IK-Wings Arlanda HC •
23 nov kl 16 Allhallen: Skå IK-Haninge Hockey

OVE WESTERBERG

KORT OM SPORT

INNEBANDY
Damer div 3 norra
Bro IK
Ekerö IK
Bollstanäs SK
Bele Barkarby
Enskededalen
Västerorts IBK
Åkersberga IBF

4
3
3
3
3
3
5

3
3
3
2
1
1
1

0
0
0
0
1
1
0

1
0
0
1
1
1
4

18-6
15-3
17-9
21-8
10-11
10-12
11-27

9
9
9
6
4
4
3

4 0 2 2
4 0 0 4

6-15
7-24

2
0

Herrar div 4 norra
Kungsängens IF 6
IK Frej
6
Nyboda IBK
5
Västerorts IBK
6
Veddesta Finska 5
Turebergs IF
6
Ekerö IK
6
Westermalms IBK 6
Rosersbergs IK 6
Vällingby BK
6

4
4
4
3
3
3
2
1
1
1

1
0
0
1
1
0
0
2
1
0

1
2
1
2
1
3
4
3
4
5

31-28
35-30
25-22
32-24
29-23
40-35
29-28
20-30
22-33
28-38

13
12
12
10
10
9
6
5
4
3

Herrar div 5 västra
Offensiv Lidingö 6
Stockholm IBK
6
Skå IK
6
Hässelby IBK
6
Djurgårdens IF
6
Stockholm West 6
Handelshögskolan 5
Mariebergs SK
5
IK-Stym
5
Östermalms IBS 5

5
5
4
4
2
2
1
1
0
0

1
1
1
0
2
1
0
0
1
1

0
0
1
2
2
3
4
4
4
4

41-12
43-21
43-26
26-30
27-23
22-37
21-30
20-32
12-27
22-39

16
16
13
12
8
7
3
3
1
1

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
8
8
5
4
5
5
4
4
1

2
4
2
6
4
3
1
2
3
3

1
2
4
3
6
6
8
8
7
10

77-25
57-41
48-29
52-52
51-56
47-51
39-62
40-48
45-50
43-85

36
32
28
23
19
18
17
16
15
6

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

9
9
8
9
9
8
8
10
11
11

7
7
6
6
5
4
4
3
2
0

1
0
1
0
0
1
0
0
1
0

1
2
1
3
4
3
4
7
8
11

48 - 24
42 - 27
33 - 22
46 - 25
29 - 23
30 - 28
27 - 31
25 - 46
31 - 50
17 - 52

15
14
13
12
10
9
8
6
5
0
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Gotland Grand National
lockade 30 från MMCK
ENDURO I Trettio
medlemmar
från
Mälarö Motocrossklubb, MMCK, deltog
förra helgen i 25-årsjubilerande endurotävlingen
Gotland
Grand National.

Skå IK:s Pernilla Fischerström fick äran att slå den symboliska invigningssparken. Närmaste
vittnen fr v Marie Schyberg, Ann Wahlgren och Dag Lindström.

Efterlängtad konstgräsinvigning
TRÄKVISTAVALLEN I Det
var en vacker syn för alla
fotbollsentusiaster när
klubbens bollsparkare
äntligen släpptes lösa
på Träkvistavallens nylagda konstgräs den 28
oktober.
Fyra ungdomslag körde fullt
träningspass på den mäktigt
upplysta planen medan
Marie Schyberg, ordförande i
Ekerö IK, Ann Wahlgren,
chef tekniska kontoret och
Dag Lindström, Stockholms
idrottsförbund höll kortare

invigningstal.
– Anläggningen kommer
att fungera som en sockerbit
i den här kommunen och ge
liv och rörelse i stort sett alla
timmar på dygnet, sa Dag
Lindström.
– Vi ser fram emot mycket
organiserad
verksamhet
men också mycket spontan
lek på dagar och kvällar, sa
Marie Schyberg.
Miniinvigningen avslutades med ett minifyrverkeri.
Den stora invigningen av
kommunens första färdiga
idrottsanläggning sker när

friidrottens allvädersbanor
fått sina banlinjer målade i
vår. Först ut av alla var dock
Ekerös brandmän som förlade ett träningspass på Vallens allvädersbanor redan
den 27 oktober.
Den belysta konstgräsplanen kommer att kunna
utnyttjas minst fem gånger
mer än den gamla gräsplanen. Det enda som kommer
att stoppa aktiviteterna är
stora snömängder, eftersom
man ännu inte har den rätta
maskinparken för att snöröja
på konstgräset.
OW

Det var rekordmånga av
MMCK:s medlemmar
som tog båten till
Gotland för att köra det
prestigefyllda loppet, där
det rekordstora startfältet
med cirka 2300 enduroförare fanns på plats. Till
skillnad mot tidigare år
blev det denna gång inte
riktigt samma skitiga
upplevelse eftersom vätan inte trängt alltför
djupt ner i den gotländska myllan.
Med tanke på det stora
startfältet och att tävlingen lockar flertalet av
Sveriges enduroelit lyckades flera av MMCK:s
medlemmar köra in på
hedervärda placeringar. I
tävlingsklass bredd/senior kom Ulf Johansson
på tionde plats efter sex
varv på tiden 3,25 timmar
och Kent Lennartsson på
nittonde på 3,34 timmar.
I motionsklass 16-29 år
kom Gabriel Nordström

på sjätte plats och i
damklassen
Camilla
Arnalid på sjuttonde
plats.
Gotland Grand National räknades också in som
klubbens sista och femte
deltävling i KM och slutställningen där blev som
ovan. Totalsegrare i KM
blev Uffe Johansson,
Kent Lennartsson kom
tvåa och Gabriel Nordström på tredje plats.
Trion visade i mitten
av september sin klass
genom att komma åtta i
lag-SM Enduro i Nyköping. Detta trots att en
av dem hamnade i en
vådlig krasch och fick
utgå.
I stortävlingen Ränner slättloppet i Eksjö,
med cirka 2000 startande, deltog 15 förare från
MMCK. Där slutade Kent
på fjärde och Uffe på
femte plats i klassen
bredd/senior.
MMCK är en ideell förening med cirka 400
medlemmar. Klubbens
bana ligger i Skå på
Färingsö där det finns två
crossbanor, en stor och
en för 50-80cc, samt ett
endurospår.
OW

En små geggig Kent Lennartsson i
aktion vid Rännerslättloppet.
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Gör bilen
n julfin!
Höste
erbjudande
e! Spara 1000:-

Utomborda
arser vic
ce
Vår
å da båten

gnistra som dekoratio
onerna i julgranen.

Gör din båt & motor redo till som
mmaren
Boka i god tid
Konserve
v ring, reparationer, serviice och
andra specialarbeten inom det marina

Nu från 2.995:-

088-501 29 420

R k ndition
Reko
iti ering
i av bilen. Textil,
til vin
i yl,
l plast
l t, moto
t r och
h
polering av lacken. Perfe
f kt åtgärd ffö
ör att få din bil att

ordinarie fråån 3.995:Erbjudandet gäller ffö
ör bokade arbeten fram till 2008 -1
11-30
1 30

Klippkort tvätt! Spara 500:Köp ett tvättkort med 10 st tvättar 2.000:-

Ring och boka 08-560 30 120
Välkkomna Stephan Strömberg & Martin Edlu
und

Trädgårdsmästarren
Mas
a kinen för
allla uppgiffter i
träd
ä gården och
på bygget.

Pris fr
rån
2 073:- PnQ
inkl moms

Ring för demo

0 501 29 40
08-

Professionell bil och båtvård

www.nauticcare.se

www.atmosexpo.se

Våra duktiga florister
binder allt enligt
kundens önskemål
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DÖDA

sorgbinderier kistdekorationer
brudbuketter snittblommor
arrangemang krukväxter
företagsservice blommogram

• Åke Bertil Olsson,
Ekerö, avled den
6 oktober i en ålder
av 75 år.

Ekerö Blomman. Mälarö torg 14. Tel 560 329 90
ekeroblomman@interflora.se
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Serviceverkstad • Reservdelar
Ackrediterad ”släcka 2:or”

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

SFÖ

RBU

N

Välkommen
Olof! Ingrid,
Kristina och
Sonjas bror,
vår son,
Malin och
Stellan Sardal. KS 15
september
2008.

Flaggan i
topp för
Emma 5 år
den 12/11
och Gustav
3 år den
17/11.

Läs mer

www.ekerobloggen.se
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MÅNDAG 10 NOV

MÅNDAG 17 NOV

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch
TORSDAG 13 NOV
STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12 Sopplunch

Vår älskade

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch
Kl. 19 Arbetsgruppen
TORSDAG 20 NOV

Attner Edlund
* 2 maj 1945

Kl. 11
Högmässa
Magnus Magnusson

Kl. 19 Mässa
Samkväm
SÖNDAG 23 NOV
SÅNGA KYRKA

Kl. 11 Högmässogudstjänst
Torger Torgerson

www.faringsoforsamling.se

nyheter

ELSE-BRITT
JAN-ERIK och MIA
med familjer
Släkt och vänner
Vår kärlek är
som stranden
och som gräset
är vind och vidd
och ett oändligt hem
Begravningen äger rum
torsdagen den 20 november
kl 14.00 i Ekerö kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Hembygdsgården. Osa till alfa/Ekerö
begr.byrå tel 08-560 310 65
senast 14 november.

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

Redaktion

Annonser

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

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

ADRESS

Evy Eriksson

Johan Olsson

* 16 juli 1922
- 30 oktober 2008

* 19 september 1974
! 9 oktober 2008

Begravningen ger rum i
Sk kyrka
tisdagen 2 december 11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Stenhamra
f˛rsamlingsgrd.
o s a till Fonus 08-709 86 50
senast 26 november

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

Tidningen ansvarar ej för

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

icke beställt material samt för fel i
annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA www.malaro.com/mn

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

har lämnat oss i stor
sorg och saknad
KATARINA
GABRIEL ELIAS
Vera
Stefan Tomas Monica
Lotta med familjer
Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
ögon som vakat och
strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du har gjort skall
aldrig bli glömt

____________________

Ekerö 29 oktober 2008

malaro.com

MÄLARÖARNAS

• Välkommen till världen
IdaMaria!
Johanna, Tyra och Stellas
lillasyster. Från Magnus och
Katarina Hagberg.

Vår älskade

har stilla insomnat efter
en kort tids sjukdom

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

TIMMERMANNENS KAPELL

SKÅ KYRKA

FÖDDA

Vr lskade

CARL-GRAN
ULLA
PER-—KE
EVA
BERITH
med familjer
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Slkt och vnner

Kl. 12 Sopplunch

SÖNDAG 16 NOV

• Rigmor Möller Damm,
Ekerö, avled den
19 oktober i en ålder
av 86 år.

• Johan Fredrik Olsson,
Färingsö, avled den 9
oktober i en ålder av 34 år.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl
blanksteg samt ev jpegbild.
• 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.

• Skicka till
familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Nu måste
Carpelan och Billter
ut på plan!

Vecka 46

• Evy Ingrid Marianne
Linfors, Ekerö, avled
den 18 oktober i en
ålder av 85 år.

• Sten Allan Karlsson,
Ekerö, avled den 13 oktober
i en ålder av 63 år.

Vår kära

Evy Linfors
* 27 januari 1923
= 18 oktober 2008
Kent och Eva
Lars-Göran och Phan
Barnbarn
Barnbarns barn
Släkt och vänner
Nu slut är smärtan
Du funnit frid
Men lämnat hjärtan
som saknar Dig
Begravningen äger rum
i stillhet.
Tänk gärna på
Diabetesförbundets
Forskningsfond pg 90 09 01-0.

Begravningen äger rum i
Sånga kyrka fredagen
den 14 november kl 11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Stenhamra
församlingsgård.
Osa till Fonus 08-709 86 50
senast 11 november.
Tänk gärna på Hjärnfonden
plusgiro 90 11 25-5,
ange ”hjärntumör”.
Valfri klädsel

Hjälp
installation
datorer /
program

Vår älskade Mamma
Svärmor
Farmor
Syster

Vivan
Ullström
* 5 juni 1917
har stilla lämnat oss i
sorg och saknad.
Vadstena den 29 oktober
2008
STENE och ANN
GUNNAR
Barnbarn
INGA-MAY
ALFHILD, ELSIE
Släkt och vänner
Mor, lilla Mor
vem var väl som Du?
Ingen i hela världen.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ekerö kyrka
fredagen den 21 november
kl 11.00. Välkommen till
minnesstund i
Hembygdsgården efter
gudstjänsten. Vänligen
meddela deltagande till
Fonus Öst, tel 0143-103 59
senast den 13 november.

malaro.com
Ring

B i n ä r d at a A B
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ
ȱ

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

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ
ȱȱȱ
ȱȱȱ
ȱȱȱ
ȱ
ȱ

6I©NNS
 NS OMDUBEHyVEROSS
OMDU
 UBEHyVEROSS

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

Bromma,
a, tel: 0808-709
709 86 50
w
ww.ffo
onus.se
www.fonus.se
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SÄLJES
Små blandisar lev klara,
avmaskade o vaccinerade o
id märkta, för mer info ring
749 57 99 el 0707-19 20 14.
Pris 5.500:-. End två kvar.
4 st vinterdäck på fälg,
155/70 R13. Pris 300:-.
Tel. 070-214 88 17.
Vit kaninbur för inomhusbruk, 80x55. Pris: 100:-.
Tel. 070-214 88 17.
Braskamin Wiking 2 med
originalpapper + eldkorg.
Pris: 2000:-. Tel. 070-214
88 17.
Svart tv-bänk i utmärkt
skick.D 44, b 78, h 55. 150 kr.
Finns på Gällstaö. 0706-36
36 12, 560 302 05.
Motionscykel Magnetic
5000 i nyskick. 500 kr.
Keyboard Yamaha PSRGX76 i nyskick. Pris 750 kr.
070-327 17 85.

| privata marknaden 29

skiva i vit marmor. Pris: 350
kr. Telnr: 073-97 569 56, 560
242 47.
Arkivskåp för hängmappar,
ljus ek , IKEA. Nyskick. H
140, B 84, D 42 cm. 3 våningar. Nya mappar medföljer.
Pris: 500 kr. Tel. 560 400 75.
Vinterdäck Michelin passar
Ford Sierra. 175/70 R14. Pris
1000 kr. Tel. 070-214 88 27.

het, gärna med tillgång till
trädgård, på Färingsö. Tel:
073-650 24 86. Mail:gabbirossetti@gmail.com

BYTES
Önskas: Bostad i Svartsjöområdet .Finnes: 3:a 63
kvm Midsommarkransen.
Sekelskifte. 5200/mån.
Centralt nära t-bana. Mysigt
område. 073 650 24 86

"TjockTV" Thomson, 26
tum, 500 kr, finns i Stenhamra. 08-66 99 238.

UTHYRES
Hus på Gällstaö uthyres
from 1 feb 2009 tom 1 feb
2010. Stor barnvänlig tomt,
sjöutsikt, nyrenoverat, 180
kvm 3-4 sovrum 12000
kr/mån. Tel 0705-53 99 14.
Litet fint hus uthyres i
Hilleshög Färentuna. 3 rok,
55 kvm. Tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, kyl och
frys. Öppen spis. Båtplats.
Tel: 070/415 78 48.

SÖKES
Vi söker en dagmatte med
hunderfarenhet som kan
hjälpa oss att ta hand om
vår Golden Sandie när vi
jobbar. Om du är intresserad ring. 070-25 00 122.
Behöver du hjälp?
Hemma, kontor, städning,
barnpassning, hundrastning, trädgårdsabeten, tapetsering m.m. Ring 073975 69 56 Marja eller 079850 85 64 Lasse.

Vit marmorskiva storlek
160x60 cm. Köper du skivan
medföljer även en bords-

Liten familj önskar hyra
hus/del av hus el. lägen-

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

2 1
för

Två glasögon
men betala för ett par!

Har du funderat på att köpa progressiva glasögon är du helt rätt
ute nu! Välj ett av våra bästa glas från Hoya så bjuder vi på ett
par snygga slipade specialglasögon som
:Värde 2060
är perfekt både vid datorn och läsning.

Synundersökning

50 % rabatt

Ord. 270:-

(Gäller vid köp av kompletta glasögon tom 29/11-08, kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter)

UPPHITTAT
ÖNSKAS HYRA

Bara för dina ögon

Med kvalitetsglas från

Kaffet
är alltid på!

Barncykel upphittad vid
Lidl-området. Återfås mot
beskrivning. Ring 560 307
10.

• 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.

Vi har den bästa lösningen
för just ditt hus.
Ring för vårt
hösterbjudande!

Legitimerad optiker Kontaktlinser Terminalglasögon Solglasögon
Specialglasögon Modebågar Synhjälpmedel Snabba leveranser Egen verkstad
08-560 313 10 Ekerö centrum Snett emot Systembolaget
Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

VILLATOMT ADELSÖ HALLSTA
Plan villatomt om 2 081 kvm i natusköna Hallsta på Adelsö. Soligt ostört läge i lantlig idyll med
utsikt över öppna landskap. I den framtida trädgården finns flera äppelträd, ett päronträd samt
en rad av vackra björkar intill tomtgräns. Närhet till vacker badvik. Endast ca 10 minuters
promenad till busshållplats, 2 km till åretruntöppen mataffär och ca 5 km till Adelsöfärjan.
PRIS: 795 000 KR/BUD ADRESS: HALLSTAVÄGEN 56 VISAS: RING FÖR VISNING

Välkomna till vår butik! Hemvärnsvägen 1 i Stenhamra centrum
ÖPPET: lördagar 10-15, torsdagskvällar 17-19. Övrig tid efter ök.

Mobil: 070-260 16 24

Tel & Fax 08-560 466 00

www.ekvt.se

    
 
 
 
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA
TELEFON 08-807600

30
AE Einarsson Byggnads AB

Många stölder av vinterdäck
Enligt brottstraditionen närmar vi oss
säsongen när antalet bostadsinbrott
och stölderna av vinterdäck ökar markant.
När höstmörkret anländer och mälaröborna börjar åka iväg på julhandel eller
släktbesök blir även inbrottstjuvarna
aktivare enligt brottsstatistiken. Därför
uppmanar närpolisen alla öbor att vara
extra vaksamma och att försöka undvika att skylta med att man är bortrest.
– Visserligen var det förhållandevis
ganska få villa- och lägenhetsinbrott
kring förra årsskiftet på Mälaröarna,
mycket tack vare att grannsamverkan
fungerar så bra här. Men generellt sker
de flesta inbrott från slutet av november till över julhelgerna. I november
börjar också anmälningarna om stulna
vinterdäck strömma in. De vanligaste
stöldplatserna är gemensamhetsgarage.
Därför bör man om möjligt förvara
sina däck på annan plats, säger Monica
Thorén från Ekerö närpolis.

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Nedan följer merparten av de larm och
anmälningar som engagerat Ekerö närpolis och Södertörns brandförsvars
Ekeröstation de senaste tre veckorna.

"

Stort sortiment av

Damklippning .............. 295:- (ord 395:-)
Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)
Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)
Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)
Ring för tidsbokning kl 9-20
0704-53 96 62
Välkomna Kattis!
(Ny frisör i Ekerö Centrum)

Hälsokost Frisör
Massage SPA
Ansiktszonterapi

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

Alldeles intill Ekerö Centrum!
Tel 560 357 16

Mån-fre 11-18

Pråmvägen 4A, innergården

Oslagbart!

Hal is
Skridskoåkning till musik för
alla i Allhallen, Svanängens
IP, 20 nov kl 17.30-20.

Carina Einarson. Manus och
regi: Beryl Kornhill.

Färingsö sjöscoutkår
ansvarar för Ekebyhovs
slotts kafé 22 nov kl 12-16.
Kl 14 Jazzgruppen Always.

Lördagsskridsko
Skridskoåkning till musik för
alla i Vikingahallen, Träkvistavallen, 22 nov kl 18-21.

Berättarcafé
Berätta din egen historia om
Mälaröarna. I biblioteket i
Ekerö C. 22 nov kl 13-15.

Handikappseglarklubben
vindens vänner
ansvarar för Ekebyhovs slotts
kafé 23 nov kl 12-16. Kl 14
Hallsta Bykapell från Adelsö.

Ekerö Bio
visar den 23 november: kl 15
The Clone Wars. Kl 19
Kautokeino Upproret, i
Erskinesalen, Ekerö C.
www.ekero-bio.se

Lilla Grisen Flyger
Barnteater – ett vandringsdrama med knorr – för hela
familjen med Teater Spektaklet, i Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C, 22 nov kl

Direktören för det hela
Ekerö filmstudio visar Lars
von Triers film från 2006. I
Erskinesalen, Kulturhuset

Auktoriserad

15. Rek ålder: 3-6 år. Biljetter
säljs på biblioteket.

-verkstad - service

Änglatillverkning
Vi gör änglar som ställs ut i
Galleri Utkiken. Biblioteket i
Ekerö C, 24 nov kl 18-19.30.
Från 7 år.
Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

PC Akuten

Fyrhjulsinställningar

i säkra händer

AC - service
O

RB

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

RANSC

S

R

IK

SFÖ

RBU

N

Ring för rådgivning 08-564 111 25

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

info@pcakuten.se

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Shoppingresa
till Borås och Ullared

Extrainsatt Teorikurs startar 15/11
Alla detaljer på hemsidan
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Ekerö Trafikskola AB
Tel: 560 302 01 " Bryggavägen 121-125
www.ekerotrafikskola.se (under uppbyggnad)
Reception: Må-To 10-18, fr 10-14 Lunch: 13-14
Vi tar de vanligaste kontokorten!

Ansgars tårar
Musikteaterföreställning
med Beryl Kornhill och
Carsten Gram i Adelsö kyrka
23 november kl 18, musik:

EN

Handledarkurser

Thomas Bodström
Författaren och fd justitieministern berättar om sin
nya bok “Rymmaren”. I biblioteket i Ekerö C. 18 nov kl
19-20.30.

sta på Adelsö anmäls.
• En person anmäler stöld av registreringsskyltar vid Adelsö färjeläge efter
att ha fått en faktura om trängselskatt.
29 OKTOBER I En älg anmäls påkörd på
Ekerövägen vid Drottningholms golfklubb.
• Vinterdäck anmäls stulna från Senapsvägen i Väsby.
• En glödbrand i mellanbjälklaget runt
skorstenen i en villa i Stenhamra ger
kraftig rökutveckling. Brandförsvaret
stoppar vidare spridning av branden.
• En båt som tidigare anmälts stulen
från Jungfrusund hittas i Solna,
DNA-prov från misstänkt person hittas i båten.
30 OKTOBER I En 115 hästkrafters
utombordmotor av märket Honda
anmäls stulen vid Kaggeholm.
• Åtta vinterdäck anmäls stulna i
Knalleborg.
• Ett inbrott i ett fritidshus på Klevbergsvägen anmäls. Förövaren hade
huggit med en yxa på innerväggarna
samt slängt ut allt ur skåpen.
31 OKTOBER I Vinterdäck anmäls stulna vid Senapsvägen.
• Fyra vinterdäck anmäls stulna vid
Björkuddsvägen.
2 NOVEMBER I Däck anmäls stulna ur
ett garage i Knalleborg.
• En anmälan om ofredande görs efter
att någon kastat ägg på en husfasad på
Fårhagsplan vid flera tillfällen under
en vecka.
• Fyra däck anmäls stulna vid Knalleborgsvägen.
• En 50 hästkrafters motor anmäls stulen vid Mörbyfjärden.
• Vinterdäck anmäls stulna ur ett garage på Knalleborgsvägen.
• Ytterligare en däckstöld vid Knalleborgsvägen anmäls.

20 november kl 19.30.
www.ekero-filmstudio.se

H

Privatist & Startpaket
4300:-

påG
FORTS FRÅN SIDAN 2

T

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

14 OKTOBER I En minicrossmotorcykel
stjäls på Kvarnbacken.
• En ryttare skadas svårt när hon ramlar av sin häst och får den över sig vid
Lovö Edeby.
15 OKTOBER I En stulen bil hittas vid
Ekebyhovskyrkan.
• Ett inbrott i en verktygscontainer vid
Sanduddsvägen anmäls.
16 OKTOBER I En älgkalv körs på vid
Stugvägen på Färingsö.
• Verktyg stjäls vid ett bilinbrott i
Knalleborg.

MO

VÄRMEPUMPAR

• En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet görs efter att en sprängning vid
markarbete vid Gräsåkers förskola tidigare blivit fel.
17 OKTOBER I En misstänkt rattfyllerist
grips efter en trafikolycka i Svartsjö.
• En motorbåt med en 300 hästkrafters
Volvo Penta motor anmäls stulen i
Ilända i Färentuna.
18 OKTOBER I En misstänkt rattfyllerist stoppas vid Tappströmsbron.
20 OKTOBER I En misstänkt rattfyllerist stoppas vid en trafikkontroll vid
Älvnäs.
• En 5 hästkrafters utombordmotor av
märket Yamaha anmäls stulen vid Utholmsviken på Munsö.
• I övervakningskameror vid ICA Skås
lastkaj avslöjas en person stjäla ett cigarettpaket från en anställd. Flera paket
med stulet kött hittas också hos tjuven.
21 OKTOBER I Polisen hittar tre stulna
mobiltelefoner vid en husrannsakan på
Ekerö.
23 OKTOBER I En mopedist skadas
lindrigt efter att ha fallit när han bromsat in framför en lastbil vid EkerövägenJungfrusundsvägen.
25 OKTOBER I En person på Munsö
anmäler bedrägeri efter att ha sålt en bil
via internet utan att ha fått betalt.
Dessutom var ägarbyteshandlingarna
förfalskade.
26 OKTOBER I Mälaröarnas Alpina
Skidklubb anmäler att någon eldat upp
deras starthus på Ekebyhovsbacken.
27 OKTOBER I En beställd bärgningsbil
blockerar smitvägen för en person vars
bil ska tas i beslag av kronofogden.
• En bilist på Adelsö anmäler att han
kört på ett vildsvin.
28 OKTOBER I En bilist kolliderar med
en älg vid Lindö tunnel.
• En kollision med ett vildsvin i Hall-

D

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad
Kvalitetsansvarig
enl PBL – nivå E
Kompetens för
asbestsanering

!

larmet går | MÄLARÖARNAS NYHETER • 10 NOVEMBER 2008

"
# !!!

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

www.pcakuten.se

MÄLARÖARNAS NYHETER • 10 NOVEMBER 2008
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Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com
560 521 00, 070-202 90 19

31

STÄDNING

LACKERING

ENTREPRENAD

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

| service för dig!

'

'

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

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

070-471 89 33
560 243 62

Bryggavägen 102 • 178 31 Ekerö

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

ARKITEKT

BILUTHYRNING

– 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

!

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

27))#5;)'0

BILUTHYRNING

BILSERVICE

3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

BRANDSKYDD

EKERÖ
BILSKADECENTER
Bilplåt • Krockskador
Försäkringsskador
Framvagnsinställningar
Stöldskador

I samarbete
!
" med !samtliga
"
försäkringsbolag
( !&
!
Tel 08-560 245 15
Fax 08-560 248 80
Skå industriområde


K
Köp
öp br
brandsläckare
andsläckare
M
ontering

Mon
tering

*Försäljning
*Tillbehör

*Service
*Reparationer

www.Brandskyddsbutiken.se
www.
Brand
dsk
kyddsbutiken.se

08-560
08
-5
560 3
354
54 09

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.
Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
www.emt.se
TRÄD- & TOMTARBETEN

MASKINER
08-560 377 66

Bryggavägen125
www.atmosexpo.se

Maskinuthyrning
&
Försäljning

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

FÄRGHANDEL

MÅLARE

FÄRG TAPET
GOLV

MÅLARE
Målningsarbeten
och
Tapetsering
Larsas Måleri

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

FÖNSTER

Målarmästare på Ekerö

PLÅTSLAGERI
08-560 304 54
070-555 15 08
info@nyplat.se
www.nyplat.se

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

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
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Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63
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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.malaro.com/kontor

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

'

!

!

666 $'20#2&42#& 3'

CGS
Trädfällning
Trädfällning
Sektionsfällning
Borttransport
Över 20 år i branschen
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Göran Sundström
Tel. 560 453 04
Mobil. 070-578 56 59

TRYCKERI

EKERÖ
TRYCK
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

8
8 !9

Tel: 0708-10 63 69

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72

8
"

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt!

Grundat 1921

Auktoriserad
serviceverkstad för

,;.5-.#24 *#2 5+
#035#23(=23;-2+0) > 3-#44'$'5+3

Ska du dränera, bryta, bila, jordborra,
fräsa stubb eller jord, gräva, mm
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Brandskky
yddsbutiken
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MC
Cross
Vattenskoter
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BRUNNSBORRNING

Service & reparationer
av alla bilmodeller
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FYRHJULINGAR/MOPEDER
Fyrhjulingar
Mopeder
Släpvagnar

s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND

" 9
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Allt inom bilvård
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L E D I G A

Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp

LOKALER
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BILUTHYRNING
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FASTIGHETSSERVICE

VÄRMEPUMPAR
VARMVATTENBEREDARE
VATTENRENING
GOLVVÄRME
PUMPAR
SERVICE & REPARATIONER
OM- & NYBYGGNADER
560 354 00 070-717 79 49
www.sjogrensvvs.se

Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

Läge för förändring?
VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

VILLOR

EKERÖ SUNDBY

FÄRINGSÖ SÅNGA-SÄBY

6 ROK, 157+74 KVM

8 ROK, 135+80 KVM

5 ROK, 112 + 108 KVM

Äntligen en villa på Klockarvägen i populära Sundby! Insynsskyddat m ett högt o fritt läge. Stora umgängesytor med v-rum o
matrum i vinkel m högt i tak samt braskamin. Många fönster o
fri vy. 3-4 sovrum på ett plan samt stora möjligheter i källaren m
påbörjad, ej färdigställd utbyggnad. Renoveringsbehov. Unik
möjlighet för barnfamiljen eller för egenföretagaren. Bergvärme.
Tomt 1.283 kvm m lekvänlig gräsmatta. Nära till strövområden,
bad, buss, affär o Sundby skola f-åk5.

I lantlig o vacker omgivning ett stenkast från Mälaren ligger
denna villa att trivas i! Nyrenoverat rymligt fräscht kök. V-rum i
fil m matrum för det stora sällskapet samt mysig braskamin. 2
sovr samt fräscht helkaklat duschrum. I källaren finns 2 sovr/
kontor m sep entré o relaxavdelning. En trappa upp finns mysigt
sovr o allrum. Möjlighet till 4-5 sovr. Inglasat uterum m
kvällssol. Mysig trädgård om 1.819 kvm m flertalet äppelträd;
sol hela dagen. Garage. Liten strand o båtplats via samfällighet.
Naturen, motionsspår, dagis o buss precis utanför dörren.

Mkt fin o trevlig villa m ett perfekt läge i Närlunda! Totalt 220
kvm. Bra skick! Ljust o fräscht! Bergvärme -01. Nytt kök 02/03,
fint v-rum i vinkel m öppen spis, 4 fina sovr o nyren wc. Mysigt
allr m eldstad. Gästrum i källarplan. Stort o nytt bad/duschr m
hög klass. Bra förrådsutrymmen samt dubbelgarage i huset. Stor
altan på baksidan m ogenerat v-läge o bra kvällssol (omdränerad
baksida samt gavlar före altanbygge). Fin trädgårdstomt.
Gångavst till flera skolor, förskolor, bad, buss o Ekerö C.
PRIS 3 375 000 kr/bud.
12. 12.
Pomonavägen
VISAS
Pomonavägen
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 38218 till 71122

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

PRIS 2 375 000 kr/bud.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 39611 till 71122

VARUDEKLARERAT

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Klockarvägen 12.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 39510 till 71122

EKERÖ NÄRLUNDA

EKERÖ MUNSÖ NORRÄNGEN
5 ROK, 130 KVM

Nybyggd villa från Smålandsvillan högt o fritt beläget med en
fantastisk vy över åker o äng! Mycket charmigt hus m bra
standard; pedantiskt skött. Ljust kök, v-rum m braskamin, fyra
bra sovrum o två våtrum samt bastu. Ljust o modernt allrum på
ovanvåning. Genomgående ekparkett i hela huset. Tomt 1.623
kvm. Naturen precis runt hörnet, gångavstånd till buss och
Munsö skola (f-åk6) inom 3 km. En dröm för barnfamiljen!

Barnvänligt och praktiskt! Tillbyggt 1-plans hus med 5 sovrum,
nytt kök -03 + nya vitvaror. Stor matplats i köket med braskamin
intill. Badrum, duschrum och separat tvättstuga. Ytskikten i
huset är i behov av renovering. Vattenburen värme med
värmepanna från -04 + luftvärmepump -06. Plan och lättskött
trädgårdstomt om 772 kvm. Altan under tak. Fristående garage
ombyggt till bastu, dusch och gästrum, -renoveringsbehov.
Carport och friggebod. Nära till buss och båthamn.

Högt fritt läge i lantliga Norrängen på Munsö med soligt
sydvästläge. Äldsta delen är byggd på tidigt 1900-tal. Ljust kök
med matplats, 3-4 sovrum, vardagsrum med keddy kamin och
fri utsikt samt fräscht badrum med kakel, klinker och
golvvärme. Lummig sluttningstomt om 1.744 kvm. På tomten
finns lekstuga, förråd samt grusad biluppställningsplats.
Naturen invid knuten och gångavstånd till busshållplats.

PRIS 2 750 000 kr/bud.
Söderbacksvägen 49.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 39282 till 71122

PRIS 1 875 000 kr/bud.
Båthamnsvägen 20.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 33494 till 71122

PRIS 1 795 000 kr/bud.
Björn Järnsidas Väg 21.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 39195 till 71122

VARUDEKLARERAT

6 ROK, 140 + 20 KVM

VARUDEKLARERAT

FÄRINGSÖ STENHAMRA

6 ROK, 137+10 KVM + GARAGE

VARUDEKLARERAT

MUNSÖ SÖDERBACKEN

EKERÖ VÄSBY

EKERÖ GRÄSÅKER

6 ROK, 150+92 KVM + GARAGE

5 ROK, 123 + 56 KVM

EKERÖ NÄRLUNDA
5-7 ROK, 145 KVM

Välskött o trivsam villa i omtyckta Väsby! Optimal planlösning m
gott om utrymmen, perfekt för barnfamiljen eller för
egenföretagaren. På ett o samma plan finns 3 av husets 4
sovrum, trevligt kök delvis öppet mot allrum o mysig Contura
braskamin. En trappa upp finns stora vardagsrummet, ett
sovrum samt duschrum. Inredd källare. Villan är belägen på
trädgårdstomt om 796 kvm. Nära till buss, träningscenter,
idrottsplats, skolor, dagis samt strövområden.

Tillbyggt radhus m gavelläge invid skogen! Med ett mycket bra
läge i ytterkant av området ligger detta mycket omtyckta 2-plans
radhus m källare, tillbyggt -00. 4 sovrum, kök m matplats, stort
ljust vardagsrum. I källaren allrum/tonårsrum, tvättstuga m
dusch samt stora förråds- utrymmen. Renoveringsbehov.
Insynsskyddad altan med söderläge. Lättskött trädgårdstäppa.
Garage i länga. Ett mycket omtyckt o barnvänligt område m
gångavstånd till skola (1-9), buss, bad o fina grönområden.

Alldeles fantastiskt läge! Ljus o fräsch villa i gott skick. Trevligt
kök m matplats, vardagsrum m utg till stort altandäck i söder m
härlig fri utsikt. 2 sovr på entrépl samt 2 stora sovr uppe som går
att dela till 4 mindre. Riktiga plankgolv, två vackra kaklade
badrum, stor bra tvättstuga m grovingång intill
biluppställningsplats. Plan tomt 836 kvm. Mycket bra
förrådsutrymmen. 2 minuter till badstrand o Mälaren.

PRIS 2 975 000 kr/bud.
Slåttervägen 2.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 39478 till 71122

PRIS 1 975 000 kr/bud.
Gräsåkersvägen 41F.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 38757 till 71122

PRIS 3 475 000 kr kr/bud.
Oranievägen
5. 5.
VISAS
Oranievägen
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 35701 till 71122

FÄRINGSÖ STENHAMRA

FÄRINGSÖ STENHAMRA

EKERÖ SANDUDDEN

2 ROK, 58 KVM

3 ROK, 73,5 KVM

5 ROK, 110 KVM

Fritt ljust läge med em/kvällssol och utsikt över äng i mycket
omtyckt förening med bra ekonomi. Ljust kök med matplats,
stort sovrum med fri utsikt, ljust vardagsrum med utgång till
altan under tak med kvällssol och fin utsikt över ängen. Garage i
länga ingår i avgiften. Gångavstånd till butik, busshållplats samt
promenadstråk och badplats.

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.

PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 2 870 kr/månad
Blåsbacksvägen 59.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 39084 till 71122

PRIS 1 295 000 kr/bud. AVGIFT 3 538 kr/månad
Blåsbacksvägen 45.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 36299 till 71122

Seniorboende (55+) högst upp m en fantastisk vy över Mälarens
glittrande vatten! Etagelägenhet om 110 kvm m kök o stort vrum m öppet upp till nock. Två sovr o alla bekvämligheter på
entréplan; gästavdelning m sovrum på övre plan. Hög standard
m parkett i alla rum o två helkaklade våtr. Inglasad balkong i
söder. Naturen, strövområden o bad precis runt hörnet. Ca 150
m till buss som tar en direkt till Brommaplan samt gångavstånd
till affär. Ett bekvämt boende m klass!
AVGIFT 6 482 kr/månad.
Mälarvyn.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 39307 till 71122

BORÄTTER
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