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Hyr bil här!
Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

Hyr bil här!

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning, 

Företagsfester, Catering m.m.

Dags för deklaration och bokslut!

Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning 
på tel 560 383 00 eller Bonn direkt 560 383 06.

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Öppet 
för beställning 
och bokning!

 nyheterMÄLARÖARNAS





fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 1 975 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 146 kvm
Tomt 1 264 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1978
Adress: Sjöbodsvägen 11
Visas sön 15/3 12.15-13.00
och mån 16/3 18.00-18.45

I idylliska stavsborg ligger denna villa om 1 1/2 plan med renoveringsbehov. Bra planlösning med bl.a
stort kök, vardagsrum och allrum. Tre sovrum idag med möjlighet finns att göra flera. Härligt fritt läge mot
åker/ängsmark! Del i brygga/badplats/bastu endast några hundra m från fastigheten. Garage m.m.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1780.

Färingsö Stavsborg

Utgångspris 2 950 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 150 kvm

Tomt 436 kvm trädgårdstomt
Byggt 1966
Adress: Solhemsvägen 14

På lugn återvändsgata ligger denna trevliga 1,5 plansvilla om 6 rok varav fyra rejäla sovrum. Ljust
vardagsrum med fönster i tre väderstreck. Härlig altan i soligt söderläge som gränsar till allmänning.
Garage i länga med tillhörande vindsförråd. Nära till skolor, dagis och goda bussförbindelser. Ring för
visning. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1793.

Ekerö Närlunda

Utgångspris 795 000:-
Boyta 75,6 kvm
Avgift 4.975:-/mån inkl vatten exkl värme
Hiss: Nej.

Adress: Skepparns väg 4
Visas sön 8/3 13.15-14.00
och mån 9/3 17.45-18.15

Ljust och trivsamt bostadsrättsradhus i ett plan med hörnläge. Naturskönt beläget nära Mälaren.
Möjlighet finns att inreda vinden. Utgång till trädgårdstomt med underbar utsikt över ängar och hagar,
viss sjöutsikt. Garage/förråd i länga. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1820.

3:a Färingsö kungsberga

Utgångspris 995 000:-
Boyta 64,5 kvm
Avgift 5.752:-/mån inkl värme, vatten och
kabelTV(basutbud)

Hiss: Ja.
Adress: Pråmvägen 2D
Visas sön 8/3 14.45-15.15
och tis 10/3 17.45-18.15

Bra planerad hörnlägenhet med fantastiskt bra gavelläge och fin kanalutsikt från alla rum. Centralt
belägen invid Ekerö centrum med all dess service. Rymligt kök med matplats för 6-8 personer. Rejält
sovrum. Uteplats med tak i öster samt liten täppa. Garage går att hyra, fn kö. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1812.

2:a Ekerö centrum

Utgångspris 2 890 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 129 kvm, biyta 110 kvm

Tomt 691 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1973
Adress: Fantholmsvägen 5

Trevligt hus med bra utrymen. Entréplan med 4 st sovrum, kök, matplats och ett stort och luftigt
vardagsrum. Utgång via vardagsrummet till rymlig inglasad altan med infravärme. Gångavstånd till skola,
dagis, bussar, träkvista torg, båtplats och båtklubb. Vidbyggt garage. Fastigheten har visst uppfräsch-
ningsbehov. Ring för visning! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1716.

Ekerö Träkvista

Utgångspris 6 950 000:-
5 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 167 kvm

Tomt 2 218 kvm sjötomt
Byggt 2009
Adress: Frälsegårdsvägen 26

Gedigen 2-plansvilla med mycket påkostade materialval, uppförs just nu på vacker sjötomt.
Sällskapsutrymmen i öppen planlösning med stora fönsterytor från golv till tak och öppen spis. Fyra
rejäla sovrum. Tre fräscha bad- och duschrum. Friliggande gäststuga/atelje om ca 34 kvm. Bergvärme.
Endast 30 min från Brommaplan. Ring för visning. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1584.

Färingsö Stavsborg



Moderat Nytt
Ekerö 2030

Klimatarbetet har kommit långt. Teknisk utveckling och mobilitet är en naturlig 
del i vår livsstil. Stockholm har vuxit med motsvarande ett Göteborg. Hur 
påverkar det Ekerö?

 Ekerö har 40-45 000 invånare.
 Ekerö är Stockholms gröna oas.
 Ekerö präglas av mångfald och valfrihet.
 Miljösmarta val är en naturlig del av vardagen.
 Turismen är en av Ekerös viktigaste näringar.
 Kultur, konst och hantverk är en viktig del av kommunens varumärke.
 Skolan har stor valfrihet, hög kvalitet och höga meritvärden.
 Äldreomsorgen har hög kvalitet, valfrihet och stort utbud av aktiviteter.

Moderaternas framtidsgrupp har utifrån enkäter, diskussioner och prognoser 
målat upp en möjlig bild av Ekerö om 21 år. Hur når vi dit? Vad måste vi 
prioritera nu och längre fram? Moderaterna vill fortsätta diskussionerna och 
få fler idéer om vår gemensamma framtid.

Frida Tamker
Ordf. Framtidsgruppen

Vi älskar Ekerö

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.

År 2030 är det troligt att Förbifart Stockholm har 
funnits i ungefär 10 år. 

Årets Mäklare genomförs  
av analysföretaget REGI.

KUNDERNA HAR SAGT SITT:
SKANDIAMÄKLARNA ÄR ÅRETS 
MÄKLARE 2008
Läs mer på www.skandiamaklarna.se

Förverkliga villadrömmen till våren! 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. Perfekt som komplement- eller åretruntboende. Endast ca 10 minuters
promenad till busshållplats, 2 km till åretruntöppen mataffär och ca 5 km till Adelsöfärjan.

PRIS: 725 000 KR/BUD TOMTAREA: CA 2 081 ADRESS: HALLSTAVÄGEN 56 VISAS: RING FÖR VISNING

VILLATOMT ADELSÖ HALLSTA - LANTLIG IDYLL

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA

TELEFON 08-807600



Stockholms butikskött. 
Ursprung Sverige. 



Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

Lördag 7/3 kl 15 
Gubben och blomman med Pygméteatern
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C
En liten pjäs om kärlek, hopp... och blommor. 
Rek ålder: Från 5 år, familj.
Biljetter 50 kr från den 23/2 på Huvudbiblioteket, 
Kulturhuset, Ekerö C eller 
biljettreservation@ekero.se
Arr: Ekerö kulturnämnd

Måndagar kl 18-19.30 9/3, 16/3, 23/3, 30/3
Lär dig teckna manga med Emmy Boström
Från 9 år. Biblioteket i Ekerö C. 
Samarr. Vuxenskolan Mälaröarna

Tisdag 10/3 kl 19
Vikingarnas språk
Fil. dr. och runolog Rune Palm föreläser.
Biblioteket Ekerö C 
Samarr. Fornminnessällskapet på Mälaröarna

11 mars kl. 17.00 Fri entré
Ekerö Kulturskolas dramaelever ger Bond
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C

Vecka 12 (15/3-21/3)
Berättarfestival
Sagokalas, berättarstunder och 
workshops m.m.
www.ekero.se/berattarblogg 

Söndag 15/3 kl 12-16
Skapande söndag
Sagosöndag på biblioteket med 
hemlig gäst kl 14
Barnens Eget Bibliotek i Stenhamra

Torsdag 19/3 kl 19.30
Notes on a scandal
Medlemskort i Filmstudion kostar 180 kronor per 
termin. 

Enstaka biljetter får ej säljas. 
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C.
Arr: Ekerö Filmstudio tfn: 08-560 313 54 
www.ekero-filmstudio.se

Lördag 21 mars
Berättarlördag med sagokalas 
för alla barn!
Biblioteket i Ekerö C.

Tisdag 24/3 kl 19
Från sluss till sluss - på franska kanaler
Ekeröborna Catharina och Tommy Grünbaum 
berättar om sin nya bok.
Biblioteket Ekerö C 
Samarr. Vuxenskolan Mälaröarna 

Torsdag 26/3 kl. 18
Vårvindar friska
Vårkonsert med tre av Ekerö Kulturskolas 
blåsorkestrar.
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C

Lördag 28/3 kl 18-19
TrollKAR ON stage
En magiska föreställning med trolleri och dans
Karon Nilzén Jonsson, Isa Hammarlund
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C. 
Biljetter säljs en timme innan föreställningen 
i entrén. 
Barn upp till 12 år 30 kr, vuxna 60 kr.

Lördag 4/4 kl 15
Mitt i Prickteatern med Kuddkriget
Om vänner som blir ovänner 
– och om hur allt löser sig till sist.
Rek ålder: 3-6 år, familj
Biljetter 50 kr från den 23/3 på Huvudbiblioteket; 
Kulturhuset, Ekerö C eller 
biljettreservation@ekero.se
Arr: Ekerö kulturnämnd

Kulturens övärld
Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information se evenemangskalendern 

på www.ekero.se/evenemangskalendern 

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

Däckspecialisten!
Michelin • Continental  
• Nokian
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Släpp det eviga köandet 
till arbetet på andra sidan bron 

och bli en del av Ekerö

Vi söker åkare och förare.
Kontakta Annika eller Theresa 
på tel 560 333 90.



KYRKSIDAN

Redaktion för kyrksidan: 
Staffan Eklund, Marianne 

Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud

Gudstjänster

Mer information:
Se vår hemsida ekeropastorat.nu

Stockholms Stifts annons i 
SvD eller DN på fredagar

Tisdag 10/3
19.00 Fasteandakter på Adelsö-

Munsö och Lovö

Onsdag 11/3
Ekerö Hembygdsgård

13.30 Onsdagsträff

Ekebyhovskyrkan ”Arken”
19.00 Mässa, Jonas Gräslund

Torsdag 12/3
Munsö kyrka

9.15 Barn- och sånggudstjänst
Svän Fogelqvist, Christina Brennen

Söndag 15/3
Munsö kyrka

11.00 Högmässogudstjänst
Svän Fogelqvist, Ad Mundi

Ekerö Hembygdsgård
11.00 Temamässa, söndagsskola, 

Staffan Eklund, PRO-kören, 

Lovö kyrka
11.00 Högmässa, Christer Kivi

Tisdag 17/3
119.00 Fasteandakter på Adelsö-

Munsö och Lovö

Onsdag 18/3
Ekebyhovskyrkan, Arken

19.00 Mässa, Ralph Sjöholm

Torsdag 19/3
Munsö församlingsgård

13.30 Torsdagsträff

Söndag 22/3
Adelsö kyrka

11.00Familjegudstjänst
Svän Fogelqvist, Barnkör, Ukulele 
Röda Korset inbjuder till kyrkkaffe

Ekerö Hembygdsgård
11.00 Gudstjänst för små & stora  

Jonas Gräslund, Barnkören

Lovö kyrka
11.00 Högmässa

Ralph Sjöholm, Lovö kyrkas kör

Tisdag 24/3
19.00 Fasteandakter på Adelsö-

Munsö och Lovö

Onsdag 25/3
Munsö kyrka

13.00 Mässa, Svän Fogelqvist

Ekebyhovskyrkan, Arken
19.00 Mässa, Staffan Eklund

Söndag 29/3
Munsö kyrka

19.00 Mässa i Taizéton
Svän Fogelqvist

Ekerö Hembygdsgård
11.00 Temamässa, söndagsskola 

Jonas Gräslund

Drottningholms slottskyrka
11.00 Högmässogudstjänst      

Christer Kivi

Kyrkradion 101,4  
lördagar 12-13

VATTEN – En fråga om liv eller död

Nyheter & information från våra församlingar                                                      nr 4  2009

Var femtonde sekund dör ett 
barn av bristen på vatten.

Det kostar 60 kronor att 
förse hundra hushåll med 
rent vatten i en månad.

Vatten är källan till allt liv. Ändå 
saknar mer än miljard männis-
kor rent vatten. För dem är det 
en fråga om liv eller död.

Redan utsatta människor 
drabbas av ett förändrat klimat 
i form av mer torka eller fler 
översvämningar. 
Vatten en självklarhet
Påståendet ”utan vatten inget 
liv” är så självklart att vi sällan 
eller aldrig funderar över det. 
Vi som lever mitt i Mälaren, har 
en obegränsad tillgång av rent, 
friskt vatten.

Vi har så gott om vatten att vi 
till och med använder dricks-
vatten till att vattna gräsmattor 
och spola toaletter med.

Mer än en miljard människor 
saknar detta rena vatten. Därför 
dör det ett barn var femtonde 
sekund.
Vi kan hjälpa till
Bristen på rent vatten förvär-
ras av klimatförändringarna. 
Svenska kyrkan stöder projekt 
som bygger vattentankar och 
latriner, renar vatten, utbildar 
människor i vattenhantering 
och påverkar beslutsfattare att 
agera för alla människors rätt 
till rent vatten.

Stöd därför Svenska kyrkans 
fastekampanj med en gåva. 
60 kronor räcker till att ge 
hundra hushåll rent vatten i 
en månad! 

Onsdag 11/3 kl 13.30              
i Ekerö hembygdsgård

Torsdag 19/3 kl 13.30              
i Munsö församlingsgård

ONSDAGSTRÄFF
Den multireligiösa resväskan

Jonas Anundi

Vila och  växa

Lördag 14/3 
kl 10-15 
i Klockargården

Yoga, meditation, 
skapande verk-
samhet med färg 
och form.

3-rätters lunch.

För info och anmälan:
Lena Burman-Holmgren
lena.burmanholmgren
@svenskakyrkan
tel 560 387 21. 
Anmälan senast 10/3

Ge via plusgiro 90 01 22-3, 
bankgiro 900-1223 eller 
via www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete 

Eller skicka ordet vatten till 
729 50 och stöd fastekam-
panjen med 50 kronor.

Den 21 mars kan du lämna 
pengar i en insamlingsbössa.

TORSDAGSTRÄFF

Sonorakören
sjunger in våren

Fasteandakter och 
”husförhör”
På Adelsö-Munsö och Lovö 
träffas man i hemmen till faste-
andakt och ”husförhör” under 
fastetiden.

Tisdag 10/3
19.00 Fasteandakt hos             

Anja Werner, Lunda
Christer Kivi

19.00 ”Husförhör” hos Benita och 
Thomas Fager, Slagarv 15. Adelsö

Svän Fogelqvist

Tisdag 17/3
19.00 Fasteandakt hos                

Elisabeth Lagerfelt, Malmvik
Christer Kivi

Tisdag 17/3
19.00 ”Husförhör” hos Bengta och 

P-G Redlund, Österås, Munsö
Svän Fogelqvist

Tisdag 24/3
19.00 Fasteandakt hos Ing-

Marie Rydebjörk, Pagebyggnaden        
Christer Kivi

19.00 ”Husförhör” hos Eva-Maria 
och Svän Fogelqvist, 

Adelsö prästgård



VÄRMANDE 
PRISERBJUDANDE!
Tillsammans med  Contura & Jøtul  har vi tagit fram några lockande 
erbjudanden. Behöver du dessutom hjälp med installationen så gör 
ROT-avdraget  installationskostnaden extra förmånlig. Besök oss och ta 
med din husritning för bästa rådgivning och offert på en eldningsfärdig 
braskamin. Priserna gäller t o m februari 2009.

Betala bekvämt på 24 månader utan ränta. Endast aviavgift 30 kr/mån och 
uppläggningsavgift 395 kr tillkommer.

Karlsbodavägen 19A, Bromma. Tel: 08-445 14 10, Fax: 08-445 14 25. Öppet: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15. 

Contura 655:7
ord. pris från 20.700:- 
Kampanjpris 17.900:-
Delbetala med 825:-/mån*

Jøtul F3
ord. pris från 11.390:-
Kampanjpris 8.900:- 
Delbetala med 434:-/mån*

Contura 560T
ord. pris från 22.900:- 
Kampanjpris 19.900:-
Delbetala med 912:-/mån*

Today
Tomorrow
Toyota

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

Nu är den här. Bilen för dig som vill gå från ord 
till handling vad gäller att dra ner på onödig last, 
onödiga utgifter och onödiga utsläpp. Toyota 
iQ är världens minsta bil för fler än tre per-
soner. Komfort och säkerhet på hög nivå är lika 
självklart som i större bilar - till standardutrust -
ningen hör 9 strategiskt placerade krockkuddar 
inklusive världens första i bakrutan. Dessutom 
har iQ fått 5 stjärnor i nya tuffare Euro-NCAP. 
Provkörning är ett måste. 
Välkommen!

Nya Toyota iQ. En liten revolution.
Passa på! 

Vid köp före 1/7 får du en 

miljöbilspremie på 10.000 kr. 

BRÄNSLEFÖRBRUKNING/UTSLÄPP VID 
BLANDAD KÖRNING FRÅN: 4,3 L/100 KM. CO2 99 GR/KM. 
MILJÖKLASS 2005.

Pris från: 138.500 kr.  
 

Prenumerera från: 2.770 kr/mån.



Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan) 

Besiktigad

Ekerö Lundhagen
Charmigt och perfekt läge har detta trevliga 1-planshus om ca 100 kvm, ombyggt och totalrenoverat 1995.
Mysigt vardagsrum med kakelugn och panoramafönster mot trädgården. Stort härligt kök med burspråk och
matplats för 6-8 personer. Tre bra sovrum och helkaklat duschrum. Huset gränsar till stort naturområde med
motionsspår och fina promenadstigar. Endast 5 minuters promenadväg till skola, dagis, buss och fin badplats.

Boarea: 99 kvm
Utgångspris: 2.650.000 kr
Tomt: 1.267 kvm plan trädgårdstomt

Hagens Backe 24
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

Ekerö Sandudden
Ljust och fräscht kedjehus med endast några minuters promenad till Mälaren med fin strandpromenad, badplats
och småbåtshamn. Kök och vardagsrum med öppen planlösning och utgång till altan med stor terrassmarkis. Tre
bra sovrum, klädkammare och två helkaklade badrum. Bra skick m parkettgolv i alla rum. Carport m motorvärmare.
Stort uteförråd. Omtyckt och barnvänligt område med dagis och skola åk 0-5 i direkt anslutning till området.

Boarea: 106 kvm
Utgångspris: 2.575.000 kr
Tomt: 288 kvm plan trädgårdstomt

Stengränd 4
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Närlunda
Välplanerad och fint renoverad villa om totalt 190 kvm, 5 rok varav 3-4 sovrum. Ljus färgsättning. Nyrenoverat
kök med öppen planlösning mot vardagsrum. Källare med bl.a stor gillestuga Böljande trädgård med många fina
planteringar. Tomten vetter mot allmänning med gräsmatta och lekkpark. Altan med trädäck och terrassmarkis, sol
från morgon till kväll. Vidbyggt garage.

Boarea: 120 + 70 kvm
Utgångspris: 3.650.000 kr
Tomt: 710 kvm Trädgårdstomt.

Tegvägen 15
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97

Besiktigad

Ekerö Gräsåker
Utbyggt radhus om ca 186 kvm totalyta. Entréhall med öppen planlösning mot stort kök med matplats för
många. Fyra sovrum på övre plan. Källare med två förrådsrum, ett nyrenoverat sovrum, dusch med bastu och
relaxrum. Bra läge med härlig privat baksida. Stort altandäck och terrassmarkis. Fint söderläge. Garage i länga.

Boarea: 128 + 58 kvm
Utgångspris: 2.350.000 kr
Tomt: 160 kvm plan trädgårdstomt

Gräsåkersvägen 35C
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Älvnäs
På en härlig tomt m fin utsikt mot Mälaren o Älvnäs
hagar kommer ett nytt fräscht 1-plans hus om 155
kvm från Pinc House att uppföras. Huset har modern
arkitektur m öppna ytor och stora fönsterpartier. Ett
läckert o lättskött boende m focus på design och miljö.

Boarea: 155 kvm
Utgångspris: 4.950.000 kr
Tomt: 1.001 kvm Natur/Trädgårdstomt
Domherrevägen 39 A
Helene Dahlbäck 0708-370303

Ekerö Närlunda
Planerad nyproduktion på en sjönära tomt i omtyckta
Närlunda. Ett läckert arkitektritat designhem med
högkvalitativ inredning och där alla extraordinära tillval
ingår. Next House har strävat efter att ta fram
morgondagens boendekoncept.

Boarea: 94 kvm
Utgångspris: 4.700.000 kr
Tomt: 999 kvm Natur/Trädgårdstomt
Bigårdsvägen 8
Helene Dahlbäck 0708-370303

3:a Ekerö Björkudden
I ett attraktivt och lugnt område ligger denna välplanerade 3:a. Invändigt uppfräschningsbehov. Bra läge i
området med hörntomt. Uteplats på baksidan med västerläge, vetter mot liten allmänning. Förråd i anslutning till
huset och garage i länga. Gångavstånd till skola, buss, centrum m.m.

Boarea: 78 + 7 kvm
Utgångspris: 1.750.000 kr
Avgift: 3.686 kr/mån inkl. VA, kabel-tv och garage

Björkuddsvägen 10B
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97

Besiktigad

Ekerö Närlunda
1,5-plans villa med bra läge i efterfrågat och centralt beläget område på Ekerö. Stort härligt kök med matplats för
ca 10 personer. Vardagsrum i vinkel som går att dela av. Fyra bra sovrum. Garage ombyggt till arbetsrum och
förråd. Stor altandäck i söder. Uppvuxen trädgårdstomt med många fruktträd och bärbuskar. Närhet till ett flertal
skolor och daghem samt endast en kort promenad till buss med goda förbindelser till Brommaplan.

Boarea: 146 kvm
Utgångspris: 2.275.000 kr
Tomt: 735 kvm plan trädgårdstomt

Melonvägen 4
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

4:a Ekerö Centrum
Välplanerad 3:a som är ombyggd till 4:a. Modern
färgsättning o ekgolv. Kök m sittplats för 6 personer o
utgång till balkong m syd/väst läge. Hiss. Nära till bl.a
Ekerö centrum, buss och Tappströmskanalen med fin
strandpromenad och sommarcafé.

Boarea: 79,5 kvm
Utgångspris: 950.000 kr
Avgift: 5.912 kr/mån inkl värme, vatten o kabel-tv
Tegelbruksvägen 9D 2 tr
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Älvnäs
På en härlig tomt m fin utsikt mot Mälaren o Älvnäs
hagar kommer ett nytt fräscht 1-plans hus om 100
kvm från Pinc House att uppföras. Huset har en
modern arkitektur m öppna ytor o stora fönsterpartier.
Ett läckert och lättskött boende med focus på design.

Boarea: 100 kvm
Utgångspris: 4.150.000 kr
Tomt: 1.001 kvm Sluttningstomt
Domherrevägen 39 B
Helene Dahlbäck 0708-370303



M Ä K L E R I  U T B I L D N I N G  C H A R T E R  

Kom till oss och utbilda dig inför båtsäsongen 2009
Nautiska kurser i vår 

Inför 
säsongen -06
söker vi nya

objekt! 

Vi tar nu 

emot nya 

säljuppdrag!

Telefon: 560 340 20   ●    Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133   ●   www.smy.se

FÖRARINTYG: 3 dagar, helger  
Pris: 3 700 kr 

Kursstart:: 14 och 28 mars, 18 april och 9 och 23 maj

KUSTSKEPPARINTYG: 3 dagar, helger  
Pris: 3 800 kr   
Kursstart:  18 april och 9 och 23 maj



Kom ihåg!ROT-avdraget är tillbaka!

ETT TRÄGOLV BLIR 
ALDRIG OMODERNT!
Berg & Bergs golv är tidlöst 
vackra. De erbjuder en behaglig 
komfort och är en viktig del i 
själva boendemiljön. 
Ett spektrum av naturliga färger 
– allt från mörkbrun valnöt, röd-
skimrande körsbär till ljus lönn.

EK – VACKRARE 
JU ÄLDRE DET ÄR
Ek är ett klassiskt träslag för parkettgolv 
och med utmärkta egenskaper. Slitstark, 
stabil, hård och samtidigt naturligt varm och tidlöst elegant.
 

KLASSIKT MATERIAL, MODERN UPPBYGGNAD
Uppbyggnaden med tre skikt av massivt trä och den unika 
Svedloc-låsningen, (det säkraste och mest hållbara låssystemet 
på marknaden) gör att vi håller vad vi lovar. Berg & Bergs golv har 
hög slitstyrka, livslängd och värdebeständighet.

RAKA SNITT, RÄTA VINKLAR. 
HYR SÅG AV OSS! 

08-560 247 80   www.mgrental.se Vi fi nns hos Färingsö Trä

Berg & Berg 
Ek mattlackad

Svensktillverkat 
kvalitetsgolv i ek från 

Berg & Berg. 
14 mm 3-stav:

299:-/m² (399:-/m2) 
Ek – ett klassiskt träslag 
för parkettgolv – passar i 

alla sammanhang.

Gediget klick-
golv från Berg 
& Berg med 
marknadens 
starkaste fog.

Just nu!3-stav ek-parkett mattlackat

 (ord.pris 399:-/m2)

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.



Kommunstyrelsens arbetsutskott 
inbjuder till 

Informationsmöte 
 

om den nya färjeförbindelsen 
mellan Lövsta och Färingsö

Tid:  måndag 23 mars kl. 19-20
Plats: Svartsjö slott

  Varmt välkommen!

www.ekero.se



VI Matskeppet, Mälarö Torg 5,178 30 EKERÖ, Telefon 560 388 60. Öppettider: Måndag - Fredag 9-20, Lördag - Söndag 10-19. 
Erbjudandet gäller t.o.m. 22 mars eller så långt lagret räcker.

CHIPS 
OLW 300 gram 15 kr/st

POTATIS
Fast, Sverige

Fiskgratäng 
Findus 600gr, dill & räk dillsås

ISBERGSSALLAD
Spanien

MASKINDISK
Finish powerball 30-pack 5in1

TOMATER 
Spanien

KAFFE
Löfbergs lila mellanbrygg 500gr

15 
kr/st

29 
kr/pkt

450
 

kr/kg

3 för

69kr 

2990
 

kr/st

1390
 

kr/kg

1390
 

kr/kg

Bibehåll konkurensen och arbetstillfällen för våra 
unga på Ekerö. Får vi inte in fler kunder till VI-butiken i 
Ekerö C, Mälarö torg 5 blir vi tvugna att stänga inom kort.
 
Som tack för hjälpen kommer vi under tiden 9-22 mars 
erbjuda er SUPERpriser på några utvalda varor.

GLÖM INTE ATT 
SAMLA POÄNG!

!

6490
 

kr/kg

RÖKT 
BÖCKLING

Östersjön



Telefon 0771-450 450 | www.apoteket.se

Apoteket får utökade
öppettider.
För att ge våra kunder ännu bättre service och tillgäng-

lighet förbättrar vi nu våra öppettider fr om 30 mars.

Boka rådgivning 
Vi på Apoteket vill inspirera och hjälpa dig som kund till
ett liv i hälsa. Hos oss kan du boka rådgivning om dina
läkemedel, mäta blodtrycket eller prata med vår hälsocoach.

Välkommen till Apoteket Tidlösan

Tegelbruksvägen 1 C.

Nya öppettider fr o m 30 mars 
09.00 –19.00 måndag– fredag

10.00–15.00 lördag

Tel: 08-560 406 20 

Bra mat - ett skönare liv! - Start den 16 mars
En positiv kick för hälsosammare matvanor. Vi ser på hur vi äter, vad som 
är bra mat, dålig mat och varför. Vad vi skall äta för att må bra, delar 
med oss av recept och tips.  
4 måndagar, 18.30 – 21.15, Tappströmsskolan Ekerö, 1 200:-.

Höns i trädgården - Start den 23 mars
Höns är husdjur som ger mer än de kräver. Kom och lär dig hur man 
sköter höns för hushållsbruk, olika raser och deras egenskaper. Hur du 
skapar god livsmiljö samt lagar och bestämmelser.  
4 måndagar, 19.00 – 21.15, Studiefrämjandets hus Svartsjö, 1 200:-.

Anmäl din trädgård till  
Öppna Trädgårdar 2009
Öppna din trädgård för trädgårdsintresserade entusiaster. Trädgården 
behöver inte vara superperfekt – alla har vi något som vi är stolta över!  
Ring så får vi prata mera – eller gå in på hemsidan och anmäl trädgården. 
Sista anmälningsdag den 14 april!  
Öppna Trädgårdar i år är lördag och söndag den 27-28 juni.

Drottningholmsparkens mystik  
- föredrag & guidning
Konstnären Peter Tucker håller ett fascinerande föredrag den 28 april 
samt guidar i parken den 5 maj, 695:-.

Få inspiration  
i vårsolen!

   Mer info och anmälan på  www.studieframjandet.se/ekero



Mäklarhuset Ekerö  

Färingsö - Stenhamra 
PRIS/BUD: 2 795 000 kr
BOAREA: 152 kvm + biarea 73 kvm
TOMT: 2 613 kvm
ADRESS: Penselgränd 16 A

MÄKLARENS BESKRIVNING: Genuin villa med kvalitéer som inte står 

med härlig rymd, ryggåstak, takfönster och öppen spis, fd konstnärs-
-

Färingsö - Stenhamra
PRIS/BUD: 2 095 000 kr
BOAREA: 135 kvm + biarea 14 kvm 
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING: -
-
-

BESIKTIGAD

2.245

Färingsö - Prästnibbla 
PRIS/BUD: 2 895 000 kr
BOAREA: 125 kvm
TOMT: 2 501 kvm 
ADRESS: Hilleviken 3

MÄKLARENS BESKRIVNING: Sjönära idyll på landet med härlig ut-

-

BESIKTIGAD

4 st tomter Färingsö - Stenhamra 
PRIS/BUD: 950 000 – 1 100 000 kr
AREA: 638 – 801 kvm
ADRESS: Penselgränd 13 A och B, 16 B och C

MÄKLARENS BESKRIVNING: 4 lättbyggda och bygg-

-

önskar hyra större hus på 

Renoveringsobjekt 

TILLFÄLLE
PÅ LOVÖ

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

Tel. 560 313 40

LADY är en hel serie interiörfärger för dig 
som är noga med finish, detaljer ochett 
perfekt resultat. Ur våra nya kulörtrender 
har Ardy Strüwer valt att måla vägen i 
”Kameleont”, en kulör som andas mystik 
och magi. Den perfekta bakgrunden till 
konstverket, eller rättare sagt ramverket 
”Framed Fantasy”. Välkommen in i buti-
ken så bjuder vi på mer inspiration från 
sex svenska konstnärer!



Lindhov Bygg AB
Ett byggföretag med bredd och kvalitet
- Bygglovsärenden - Tillbyggnader 
- Renoveringar - Badrum & Kök
- Altaner - Uterum
 

Kontor:  08-530 322 50
Mobil: 070-667 81 41

Web:  www.lindhovbygg.se
epost:  info@lindhovbygg.se

Starka kvinnors röst
F
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Sommardäcksdax

Komplett däckservice 
med däckhotell

Personbil – Lastbil – MC – ATV

Passa på att lämna in dina hjul när det är billigt. Kolla in våra containerpriser på

www.guson.se/ekero

08-560 32610 

www.guson.se/ekero
Adress: Bryggavägen 106

Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

Kom in och kolla 
vårens nyheter

DURO  
175/65-14H DP-3000 ...........425:-
205/60-16V DP-3000 ...........650:-
215/55-16V DP-3000 ...........625:-
215/65-16H DP-3050 ...........725:-
215/45-17V DP-8000 ...........725:-
225/45-17V DP-8000 ...........695:-

PIRELLI
185/60-14H P6000 ..............399:-
185/65-15T P4 Cint. ...........495:-
195/65-15H P6 ....................545:-
215/55-15W P6000 ...........1125:-
225/55-16W P6000 ...........1195:-
DOT 05-06 

Månadens 
SPECIAL
205/55-16V 
Dunlop Sportmaxx  
..................  895:-

225/45-17ZR 
Dunlop SP9000      
................. 1065:-

235/40-18W 
Wanli S1088
..................  650:-

Ross arkitektur & design ab  

TILL SALU!  VISNING SÖNDAG 15:e MARS KL 13.00 – 15.00
Pål Ross 
Det omöjligas arkitekt

SJÖLÄGE, TALGOXEVÄGEN 47
Nu bygger vi Villa Viken på en sjötomt i Älvnäs
Utgångspris 12.000.000 sek

Fyra lättbyggda tomter!



TENNIS TENNIS TENNIS
Passa på nu! 
Skaffa dig en egen tennistid! 

Det finns fortfarande lediga 
tennistider i våra tennishallar – 
Ekebyhovshallen och Träkvistahallen.
Priser från 80:- per timma

Ekerö tennisklubb erbjuder också:
l Tennisskola 
l Juniortennis 
l Vuxentennis med tränare 
l Gruppspel dam/herr 
l Kontraktstider/Strötider

NYHET  NYHET  NYHET
Vi startar SPorTSkola 
för de yngsta (fr 5 år) 
med tennisspel som grund

Lördagar kl 9-11

Anmälan görs via kristian.widen@ekerotk.se 
eller på tel. 560 355 60 
alt. 070-755 20 83

För mer information:
www.ekerotk.se
info@ekerotk.se
eller ring Börje Fritz
tel. 560 330 70
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Den planerade utförsälj-
ningen av Ekerö Bostäder
är  enligt beslut i fullmäk-
tige lagd på is. Frågan om

utförsäljningen har under det se-
naste halvåret skapat mycket debatt
i kommunen. Oavsett vilken stånd-
punkt man har intagit, bör fokus nu
riktas mot Ekerö Bostäders framtid.
Vad vill hyresgästerna? Vad vill
ägarna? Vilken framtida inriktning
gäller? Svaren på frågor av den ty-
pen bör finnas i de mål som skall
gälla för ägardirektiv Ekerö Bostä-
ders verksamhet. Det är ägaren, det
vill säga kommunen, som har an-
svaret för att det finns sådana direk-
tiv. 

Det finns inga skrivna, precise-
rade ägardirektiv idag.  Se därför det
följande som ett förslag som kom-
munen kan bygga sina ägardirektiv
kring. Vi tycker det är hög tid att
formulera sådana och ger i det föl-
jande förslag utgående från de olika
intressenter som berörs. Vi ser hy-
resgäster, kommande hyresgäster,
personal, kommuninvånare och
ägare som de viktigaste intressen-
terna. 

HYRESGÄSTER OCH kommande
hyresgäster har ungefär samma krav
och förväntningar. Låg hyra, bra
standard, bra underhåll, tryggt bo-
ende, specialinredda bostäder för
sådana som behöver det, trevlig
omgivning oavsett om man är barn,
vuxen eller gammal.

För att på kort och lång sikt nå dit,

vill vi att Ekerö Bostäders resultat-
mål skall vara noll med full hänsyn
tagen till, nödvändig förstärkning
av kapitalbasen kostnader för lån,
avskrivningar, ränta på insatt kapi-
tel, etc. Vi menar att hyresgästerna
inte skall betala en onödigt hög hyra
för att finansiera kommunens öv-
riga verksamhet. Hyresgästerna
skall – som alla andra i kommunen –
enbart betala kommunens utgifter
via skatten, annars blir hyresgäs-
terna dubbelt beskattade.

ÄGAREN, det vill säga kommunen,
har att ta hänsyn till följande: Ekerö
Bostäder skall vara ett medel att
göra kommunen attraktiv. Klarar
man det, trivs hyresgästerna samti-
digt som vi attraherar nya invånare.
I ägardirektivet skall också ingå en
plan som gör det möjligt att bygga
nytt. Det är genom nya lägenheter
som vi underlättar kommunens ex-
pansion. Planen skall uttryckas som
ett ägardirektiv med målet att bygga
ett bestämt antal lägenheter per år.
Planen skall vara rullande med fyra
års framförhållning. 

Ekerö Bostäder skall varje år göra
nollresultat. Som vi skrev ovan ser
vi bolaget som ett medel att göra
kommunen attraktiv snarare än som
en intäktskälla. Kommunens intäk-
ter skall komma via skatt och andra
avgifter, inte genom en ”dubbelbe-
skattning” av de boende.

PERSONALEN HAR under det se-
naste halvåret levt i en osäker värld

fylld av rykten om sina framtida
jobb. De av oss som tvingats leva
med den oro som skapas om man
inte vet om jobbet finns kvar, vet
också hur pressande det är. Nu skall
vi skapa ro och stabilitet. Genom
detta kommer personalen att vilja
anta de framtida utmaningar som
våra föreslagna mål innebär.

En eventuell framtida försäljning
bör ingå i respektive partis valplatt-
form. Då bör det också framgå – vil-
ket för oss är en självklarhet – att
personalen, från processens start,
skall ges möjlighet till ett aktivt del-
tagande.

För att kunna fullfölja alla planer
på expansion, etc, ställs stora krav
på personalen. Denna skall ges möj-
lighet att få den utbildning och ut-
veckling som behövs.  Om behov
uppstår att rekrytera ny, kvalificerad
personal, bör detta baseras på en år-
lig, gemensamt överenskommen
personalplan.

HYRESRÄTTER OCH bostadsrätter?
Vi har medvetet skrivit ”och” istäl-
let för ”eller”. Som liberaler ser vi
ingen motsatsställning. I olika ske-

den i livet passar det ena och i andra
det andra. För vissa kan bostadsrätt
vara uteslutet av ekonomiska skäl.
De skall ändå kunna finna sin hy-
resrätt i Ekerö Bostäder. Ekerö Bo-
städer skall ha en öppen syn på al-
ternativen. I ägardirektiven vill vi
att andelen hyresrätter i nyproduk-
tion aldrig får understiga 80 pro-
cent.

AV ÄGARDIREKTIVEN skall framgå
hur behovet av boende för ungdo-
mar/ensamhushåll och personer
med speciella krav skall tillmötes-
gås. Vi föreslår – vilket årligen skall
beslutas av ägaren –  dels vilket antal
enrums- och tvårumslägenheter
med kök/kokvrå och dels vilket an-
tal lägenheter för speciellt boende
(servicelägenheter, handikappan-
passade lägenheter, annan typ av
äldreboende, etc) som Ekerö Bostä-
der skall ställa till kommunens för-
fogande. Ekerö Bostäder skall täcka
detta behov helt på marknadsmässig
bas, dvs kommunen, inte Ekerö Bo-
städer skall stå för eventuella sub-
ventioner.

För Folkpartiet Liberalerna
Stefan Wåhlin och Dan Melin,
respektive ersättare i 
Ekerö Bostäders styrelse.   

Förslag (fp) till ägardirektiv för EB 

Fokus bör nu riktas
mot Ekerö Bostäders
framtid. Vad vill
hyresgästerna?
Vad vill ägarna?

 

Utställning
Detaljplan för Mörby 1:65 
i Ekerö kommun
(dnr 2007.17.214)

Ekerö kommun har arbetat fram ett förslag 
till detaljplan för fastigheten Mörby 1:65 
och förslaget finns nu utställt för granskning. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyck-
ning av Mörby 1:65 i totalt sex bostadstomter 
samt en tomt avsedd för en mindre rörelse, 
kontor eller dylikt. Området ligger i Skå på 
östra Färingsö i Ekerö kommun. 

Handlingarna finns den 24 februari - 24 mars 
utställda på stadsarkitektkontorets expedition 
(öppen vardagar kl 9 12) i kommunhuset, 
Tappströmsvägen 2, samt på biblioteket i 
Ekerö centrum. Handlingarna finns även att 
ta del av på kommunens hemsida, 
www.ekero.se.

Skriftliga synpunkter ska senast den 24 mars 
2009, ha kommit in till: Ekerö kommun, stads-
arkitektkontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. 
Synpunkter kan även skickas med e-post till 
stadsarkitektkontoret@ekero.se. Detta är sista 
tillfället att lämna synpunkter innan detaljpla-
nen antas. En förutsättning för att kunna över-
klaga kommunens antagandebeslut är att man 
lämnat skriftliga synpunkter under planproces-
sens gång.

Upplysningar om detaljplanen lämnas av 
planarkitekt Anna-Britta Järliden, 
tel 08-560 391 00 (växel).

Dags att börja om Du vill ha 
körkort eller mopedkort under våren.
Rabatterade paket 
på hemsidan!

KÖRKORT
Teorikurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser

 

Ny hemsida!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Utveckla 
nya 

system

Datorn 
krånglar?

Tillbehör 
till datorn?

Bärbar eller 
stationär 

dator?

Fokus tar upp högak-
tuella 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@malaroarnasny-
heter.se
• Eller till 
Mälaröarnas  Nyheter
”Fokus”, 
Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbe-
håller sig rätten att 
avgöra vad som lämpar 
sig som  insändare och 
även att korta inläg-
gen.



Är du trött på alla repriser och alla gamla filmer?
Välkommen till din egen videobutik i Ekerö Centrum

Välkomna!   
Öppet: Sön-tors 11-22. Fre-lör 11-23 

Telefon 560 355 85 ● Ekerö Centrum

Vi erbjuder ett mycket stort 
sortiment av filmnyheter!

Release 
25 mars

Release 
11 mars

Hemmakvälls-
erbjudande!

Söndag-måndag-tisdag: 
ALLA FILMER  

19:-  

Även godis, 
läsk, chips, 
tobak mm

FESTIVALVERKET presenterar

24–26 juli 2009 på Skå flygfält

www.katapultfestivalen.se

Vi söker fler samarbetspartners - Är ditt företag en av 
dem?

STOCKHOLMS ENDA CAMPINGFESTIVAL!

Ring eller maila  073-660 44 46  kontakt@katapultfestivalen.se

VILL DU VARA MED OCH SKAPA 
ÅRETS MUSIKHÄNDELSE I EKERÖ? 

musik . kärlek . glädje . skratt . frihet . humor . värme mycket drag .  längtan . 

positiv energi . inspiration respekt . tolerans . delaktighet . mångfald

Etablerade artister

Lokala band

Workshops

Poetry slam

Stand up

Dans

Festivalverket är en ungdomsförening från Ekerö som arbetar för att skapa ett levande 

musik och kulturliv för unga i Ekerö. Ekerö kommun stödjer deras initiativ!
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Drottningholmsskolan 
- ännu en gång
I Mälaröarnas Nyheter den 2 
februari kunde vi läsa att Raul 
Wallenbergsskolan av ett fler-
tal anledningar har fått avslag 
på sin ansökan om att driva 
Drottningholmsskolan vidare.

Det här innebär att Drottning-
holmsskolan återigen inte har någon 
huvudman som kan driva utbild-
ningsverksamhet i lokalerna till 
hösten. 

Den moderatledda alliansen på 
Ekerö har under ett flertal år gjort 
allt som står i deras makt för att öka 
antalet friskolor i kommunen. Vi 
socialdemokrater anser att det över-

ordnade intresset ska vara att skolor 
i kommunen ska bedrivas med god 
kvalitet och fokus på elevernas kun-
skap och välbefinnande. Att som den 
moderatledda alliansen till varje pris 
satsa på alternativa utförare anser vi 
vara fel väg att gå.  

Att elever och personal på 
Drottningholmsskolan idag står helt 
utan besked om vem som ska driva 
skolan vidare beror på att den mode-
ratledda alliansen helt omotiverat 
har favoriserat en friskola framför 
både den kommunala skolan och 
andra friskolor. 

Som läget ser ut idag så är det 
väldigt viktigt att elever, personal 

och föräldrar får besked om vad som 
kommer att hända om beslutet från 
Skolinspektionen står fast och Raul 
Wallenbergsskolan fortsatt anses 
olämplig som utförare. Situationen 
är allt annat än acceptabel och har 
skötts på ett fruktansvärt dåligt sätt 
under lång tid. 

Det finns idag två alternativ som 
skulle innebära en lösning för alla 
inblandade i Drottningholmsskolan. 
Det första är att Waldorffsskolan, 
som var en av de andra intressen-
terna av lokalerna i Drottningholm, 
får ta över driften. En andra 
lösning är att beslutet att lägga 
ner den kommunala driften av 

Drottningholmsskolan omprövas.
Båda dessa lösningar skulle inne-

bära att elever, personal och föräldrar 
får klara besked om vad som väntar 
till hösten.

Som vid så många andra tillfällen 
tar den moderatledda alliansen till 
en ”vänta och se”- taktik. Vi social-
demokrater vill istället aktivt ta kon-
troll över situationen.

Jag undrar varför det är så 
snålt om utrymme på vissa 
av de perifera vägarna i kom-
munen?  Det skulle räcka 
med vägrenar med tillräckligt 
bred marginal för att få plats 
på för gående, barnvagnar och 
cykelburna.  

På Adelsö är bilvägarna inte 
tvåfiliga utan man har mötes-
platser där bilarna skall mötas. 
Eftersom de året runt boende 
adelsöborna pendlar med bil 

till jobbet har man inte tid 
att stanna upp vid mötes-
platserna. Det gäller särskilt 
sträckan mellan färjeläget och 
lanthandeln som är ganska 
så trafikerad med en del tung 
trafik som SLs busslinje. 
Dessutom är hastigheten 
70km/h, vilket mer än gärna 
tillämpas om det är bråttom 
att hinna med färjeturen. 

Hur är det då inte för gå-
ende, barnvagnar och cyklis-

ter? De är helt enkelt exklu-
derade. Deras rörelsefrihet är 
betydligt begränsad. Det är 
som om det inte är meningen 
att man skall kunna prome-
nera eller gå med barnvagn 
på Adelsö, och det är det som 
gäller på Adelsö, man tar bilen 
om det så bara är någon kilo-
meter till någon destination.

Man kan ju fråga sig hur 
det gynnar miljömedveten-
heten och hälsan att alltid ha 

för vana att sätta sig i en bil 
så fort man skall förflytta sig 
och de som inte har något val 
utsätts för livsfara, särskilt 
vid halt väglag eller kvällstid. 
Det samma gäller landsvägen 
mellan Adelsö och Ekerö 
som har långa sträckor med 
90 km/h med i det närmaste 
obefintliga vägrenar, helt klart 
trafikfarligt.

Nu är det vägverket och 
inte Ekerö kommunen som 

ansvarar för de här vägarna. 
Man får för sig att dessa 
vägar ligger långt ned på 
prioriteringslistan och Ekerö 
kommun är väl bara glad att 
inte behöva ta ansvar och 
lägga ut några skattepengar på 
kommunens ytterområden. 
De är ju inte bara snåla väg-
renar, vägarna på Adelsö är 
också hopplöst eftersatta. 

Ekebyhovsbacken
 ÖPPETTIDER

Måndag-fredag 17.00-21.00
Lördag, söndag & helgdag 10.00-19.00

Tel: 08-560 308 01
www.ekebyhovsbacken.se

Tekniska kontoret söker 

VA-maskinist
Du söker och hittar mer 

information om tjänsten på
www.ekero.se/ledigajobb

Årsmöte i föreningen 
Ölsta Folkets Hus
28 mars 2009 kl 19.00
Efter mötet bjuds vi på underhållning av
Trubaduren Michael Nannini
Alla hälsas hjärtligt välkomna

www.olstafolkpark.se

ty
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!



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

Med kvalitetsglas från

Kaffet 
är alltid på!

Synvårdsveckor 
9-23 mars

● Gratis syntest i vår 
syndator

● Gratis tryckmätning 
av dina ögon

● Vi kontrollmäter dina 
gamla glasögon

● Världsnyhet! 
Nytt progressivt glas från 
Hoya. Kom in och prova 
hur det känns med 
progressiva glas.

● Provmånad av kontakt-
linser 395:- (Ord.pris 590:-)

● Provmånad av progres-
siva kontaktlinser 590:- 
(Ord.pris 790:-)

● Nyfiken på att laser-
operera dina ögon? 
Fråga oss vi vet!

 08-560 313 10  ●
  Ekerö centrum  ●

  Snett emot Systembolaget  

Mån-fre 10.00-18.30. Lör 10.00-15.00

Öppet hus...varje dag!

Speciellt inbjudna!
Onsdag 11/3: 
Möt Liss från Cooper Vision som vet allt om alla 
nya linser som finns!
Möt Per från Hoya som informerar om markna-
dens bästa glas
Måndag 16/3: Möt Erik från Ögonlasern som 
berättar allt om laseroperation av dina ögon.
Torsdag 19/3: Specialvisning, modeproffset 
Annalena från C-design visar vårens nyheter!
Måndag 23/3 10-16: Möt DR. Danell, som svarar 
på dina frågor om ögon.





Välkommen till butiken som hjälper dig göra ditt hem 
precis som du vill ha det! Vi kan erbjuda allt från golv 
till tak! Vill du ha idéer, förslag, hjälp med färger, tips 
på hur du ska tapetsera, måla, lägga golv? Kom till 
oss! Vi har stor kunskap och massor av färgglada 
erfarenheter. Hos oss fi nns vackra miljöer att 
inspireras av (och naturligtvis alla produkterna). 
Välkommen hit för att få nya idéer!

Erbjudandet gäller 16–22 mars 2009.

Inspiration  Tips  Trender  Kunskap  Tips 

www.malaroidedesign.se

Ekerö: Bryggavägen 100. Tel: 08-560 308 30. 
Öppettider: Vard 7–18. Lör–sön 10–14. 

Öppnings-
erbjudande:

20 % rabatt 
på allt i butiken!

Färg, tapeter, 
golv mm.

Den 16 mars öppnar din nya Nordsjö Idé & Design-butik!



Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Eftersom varje människa är unik 
tror vi att även det sista avskedet 
måste vara det. Tillsammans med 
en av våra erfarna rådgivare 
utformar vi begravningen med 
omtanke i minsta detalj. Därför 
blir det också lite personligare.

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

Sandviksv. 4, 08 - 560 310 65 
Ring för tidsbokning

Ny adress

www.malaro.com/mn

 nyheter
MÄLARÖARNAS

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.

Vi finns, om du behöver oss

Bromma
Tel: 08-709 86 50

www.fonus.se 

     Ekerö     Farmartjänst AB 
Din lokala utemiljö-entreprenör
Dags för beskäring fruktträd. 

Borttagning av sly, trädfällning. 
Vi tar hand om markarbeten, 
gräsklippning, plantering mm. 

Fastighetsarbeten inne och ute, 
uteplatser, plattläggning

Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com

Innehar F-skattsedel   

Skå Bygdegård ÅRSMÖTE
 

Onsdag 25/3 kl. 19.30 
i Skå Bygdegård

Dagordning enligt stadgarna
 Välkomna!   Styrelsen

Tack!
Tack alla vänner och 

grannar som visat delta-
gande i sorgen efter vår 
kära mor Anna Jansson 
med tankar, blommor 

och minnesgåvor.

Göte och Ulla 
Arne  

Carina och Thomas

Möt Annika Dahlqvist, läkaren

som går mot strömmen!

 Onsdag den 18 mars
18.30 – ca 21.30

Tappströmsskolans matsal
LCHF föreläsning om maten som ger

oss en bättre hälsa och viktkontroll.

Biljettköp: www.sv.se/ekero eller tel: 08-560 330 30

Pris: 150:-/pp  Begränsat antal platser!

HUNDDAGIS  – För de kräsna
Ett personligt hunddagis i det natursköna Blackeberg 

5 min med bil från Nockebybron samt 5 min 
promenad från tunnelbanan.

 Vi har bred hundvana och är utbildade enligt 
jordbruksverkets regler. 

 För mer info: www.svenskahundliv.se
 Veronica  0760-19 35 25  &  Johanna  0735-39 35 25    

 

KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke
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MÅNDAG 9 MARS 

FÄRENTUNA 
FÖRSAMLINGSHEM 

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

TORSDAG 12 MARS 

STENHAMRA  
FÖRSAMLINGSGÅRD 

Kl. 12 Sopplunch 

SÖNDAG 15 MARS 

SÅNGA KYRKA 

Kl. 11 Högmässoguds-
tjänst, Gunvor Johnsson 
Färingsö kyrkokör 

MÅNDAG 16 MARS 

FÄRENTUNA 
FÖRSAMLINGSHEM 

Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 
 

HERMAN PALMSALEN 

Kl. 18.30 Lars-Olof  
Hellgren - Mikrofinans-
huset berättar om  
hur Mikrofinanser  
för de allra fattigaste 
kan vara en väg för 
människor att växa 
av egen kraft. 

TORSDAG 19 MARS 

STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 

Kl. 12 Sopplunch 

SÖNDAG 22 MARS 

SKÅ KYRKA 

Kl. 11 Gudstjänst för Stora & 
Små, Gunvor Johnsson 

MÅNDAG 23 MARS 

FÄRENTUNA 
FÖRSAMLINGSHEM 

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

TORSDAG 26 MARS 

STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 

Kl. 12 Sopplunch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
   

      Miljödiplomering 
SÖNDAG 29 MARS 

HERMAN PALMSALEN 

Kl. 9.30-10.30 ”Om etik 
och energi”  Dan Melander 
 

Kl. 11 Högmässa med 
musikalisk predikan 
Gunvor Johnsson och 
Staffan Lindberg 
 

Kl. 12.15 Buffélunch anmä-
lan till lunch före den 10/3 
 

Kl. 13.00-13.45 Kan vi på 
Färingsö bli självförsörjan-
de på energi?  
Dan Melander 
 

Kl. 13.45-14.00 Kaffe 
 

Kl. 14.00 Utdelande av 
miljödiplom, Urban Her-
mansson och Inga-Lena 
Arvidsson från Stockholms 
stift 
 

Kl. 14.10-14.30 Vi är på 
väg att bli hållbara!  
Halleluja!  
Hela församlingen  
lovsjunger! 

www.svenskakyrkan.se/faringso 

professionella ansiktsbehandlingar.permanent hårborttagning.vaxning .m
ake-up .m

assage .fris örer.fotvård.professionella ansiktsbehandlingar.permanent hårborttagni
ng
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.

www.salongstorabla.se  560 406 00  Troxhammar Butiksby, Skå

1:a beh. permanent hårborttagning
TIS–FRE kl 12–16

Passa på: Bjud med Din väninna på något x-tra skönt!

1/2 priset!
ansiktsbehandling (ord. pris

   550 kr)

(valfritt område vid bokning av fyra beh.)
Erbjudandet gäller t.o.m. den 8 april -09

Bläckstråle - 
eller laser-
skrivare? 

VI VET

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 
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www.malaro.com/mn

www.ivt.se 

• Bergvärmepumpen som är perfekt 
 för nästan alla svenska hus 

• Nyutvecklad varvtalsstyrning ger 
 alltid rätt värme 

• Extra eltillskott behövs inte. 

• Besparingen blir maximal

IVT PremiumLine X11

Här är värmepumpen du väntat på
PREMIÄR

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

ÖPPET HUS 
torsdagar till 

kl 19. Välkomna!



Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

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

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Auktoriserad             -verkstad - service
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01

Boka Buss för:
Bröllop, konferens, 

föreningsresor, idrottsresor 
och företagsresor.

För offert:
www.adelsobuss.se

Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag

med miljön i tanken!

Lamellgardiner Skärmgardiner Rullgardiner Gardintyger
Gardinstänger och skenor Markisväv m m

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

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR

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

Tel: 560 357 16 Månd-fred 11-18      Pråmv 4A, innergården

Tel: 0704-53 96 62 
Välkomna Kattis!

Ring
för tids-
bokning
kl 9-20! 

Hälsokost  Frisör
Massage  SPA
Ansiktszonterapi

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

Damklippning .............. 295:- (ord 395:-)

Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)

Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)

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

Alldeles intill Ekerö Centrum!

Befolkningen har vuxit på Ekerö, men inte vi. 

Vi satsar stort under kommande år 

och behöver Dig till vår hjälp.

Vi söker åkare och förare.
Kontakta Annika eller Theresa 
på tel 560 333 90.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!

Jag behöver 
någon att 

prata datorer 
med!

Dags att börja om Du vill ha 
körkort eller mopedkort under våren.
Rabatterade paket 
på hemsidan!

KÖRKORT
Teorikurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser

Ny hemsida!

Jag behöver 
datorhjälp

NU!

Hemsida
på

Internet
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
●  Brottmål
●  Personskador   
●  Asylrätt 
●  Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Vi utför
Hemstädning, Flyttstädning, 
Kontorsstädning, Golvvård,

Trappstädning mm.

070-471 89 33
560 243 62

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

 
Tel 560 244 38

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

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

 
På Atmos har vi maskinerna 

som gör jobbet roligt! 

08-560 377 66 
Bryggavägen125 

www.atmosexpo.se 

Maskinuthyrning  
& 

Försäljning 

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor  
m.m. lackas!

Snabb leverans!

WMR
Bil & Maskin

Service & rep av 
bilar & maskiner

Däck & Fälg försäljning
Specialitet: 

Amerikanska bilar & Däck

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com

560 521 00, 070-202 90 19

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

 | service för dig!  27
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Service  l  Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

  

www.brandskyddsbutiken.se 
Brandskyddsbutiken 

08 - 560 354 09 

Köp brandsläckare 
Montering/service 
Brandsäkert hem 
Systematiskt  
brandskyddsarbete 
Besök vår e-butik! 

e 
Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

● VÄRMEPUMPAR 
● VARMVATTENBEREDARE 
● VATTENRENING 
● GOLVVÄRME  
● PUMPAR  

● SERVICE & REPARATIONER 
● OM- & NYBYGGNADER

  560 354 00 ● 070-717 79 49 
www.sjogrensvvs.se

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

¢¢ 

För hem och offentlig miljö

■ Kakel och klinker
■ Badrumsrenoveringar
■ Golvläggning – trä, plast, linoleum, textil
■ Utnyttja ROT-avdraget

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel



Läge för förändring?

EKERÖ TRÄKVISTA
5 ROK, 108 + 108 KVM

Mycket trevlig villa i bra skick!
Centralt belägen i Ekerö tätort m
ett lugnt o barnvänligt läge som
sista fastighet längs återv.gata.
Huset är i genomg. bra skick o har
bl a renoverats m nytt tak, nya
fönster, renov. fasad. Pelletsp.-
06. Trivsam ovanvån m ljus o
härlig sällskapsdel m braskamin o
fönster åt tre håll. Öppen
pl.lösning till matpl o kök. 4 sovr
o badr. Fräsch källare m 2 stora
rum (gillestuga/tonårsr),
tvättstuga, bra förvaringsutr,
dusch o bastu. Garage i huset.
Stenlagd utepl o 2 altaner. Fin
trädg.tomt 700 kvm gränsande
mot grönområde.

PRIS 3 475 000 kr/bud.
Vävnadsvägen 23.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 45786 till 71122
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FÄRINGSÖ
STENHAMRA
6 ROK, 160 + 25 KVM

Stor fin villa i genomgående
mycket bra skick, både in och
utvändigt. Bra läge på fin
hörntomt om 764 kvm med s/v-
läge. Fyra bra sovrum och två
stora sällskapsrum. Ljust fräscht
och modernt kök + rymlig
matplats. Bastu, två kaklade
våtrum och fräsch tvättstuga med
groventré. Plan fin trädgård med
många vackra träd, buskar o
planteringar. Stenlagd uteplats
med s/v-läge. Isolerat garage med
förrådsdel. Perfekt läge för
barnen med gångavstånd till
skolor, förskolor och buss.

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Fållvägen 5.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 44071 till 71122

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

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ
8-9 ROK, 168 + 56 KVM

Rymlig och trevlig familjevilla om
totalt ca 220 kvm. Vidsträckt
utsikt mot Svartsjö slott och
Svartsjöviken. Bakom huset ligger
sjön Igelviken endast lite skog
mellan. Ljust fint vardagsrum i
vinkel och med braskamin. 5-6
sovrum. Trevligt kök med
matplats och fin naturutsikt.
Bastu och två våtrum. Mycket bra
förvaringsutrymmen. Fristående
garage. Välskött trädgårdstomt
om 1.387 kvm med många fina
planteringar, kryddland, fruktträd
mm. Uteplats med s/v-läge, helt
insynsskyddat. Nära till
busshållplats och endast ca 10
min med bil till Ekerö C.

PRIS 2 150 000 kr/bud.
Hammarlotten 7.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 46916 till 71122
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EKERÖ VÄSBY
6 ROK, 148 KVM

Välskött 1,5 plans villa i trevliga
Väsby! Idag två vardagsrum i fil
avgränsade av pardörrar i glas och
4 sovrum (kan ev göras om till 6
sovrum). Två bad-/duschrum. Kök
med matplats för 4-6 personer
inkl grovkök. Trädgård om 1.029
kvm med rik blomsterflora, bär-
buskar och fruktträd samt stor
lekvänlig gräsmatta. En insyns-
skyddad oas med häckar runtom
och mycket bra solläge sommar-
tid, flera uteplatser. Isolerat
garage samt separat förråd. Nära
till skola (f-9), dagis,
strövområden, ridhus, skidbacke
samt buss.

PRIS 3 175 000 kr/bud.
Ängskornsvägen 4.
Linda Olin 070-279 08 80.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 47408 till 71122
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EKERÖ LUNDHAGEN
6 ROK, 160 + 38 KVM

I omtyckta Lundhagen, högt
beläget med enastående vy över
Mälaren finns detta parhus om
totalt 198 kvm. Optimalt planerat
m stora sällskapsytor, två hel-
kaklade fräscha våtrum, 4-5 bra
sovrum samt flera förråds-
utrymmen. Visst behov av
renovering. På baksidan finns en
stor altan samt mysig terrasserad
trädgård m solmöjligheter från
morgon till kväll. Framsida med
sluttande trädgård. Garage om ca
22 kvm. Enbart några minuters
promenad till Lundhagsbadet.
Nära till skolor f-9, dagis,
motionsspår, Jungfrusunds
Marina o Slagsta-färjan.

PRIS 3 475 000 kr/bud.
Rullerumsvägen 14.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 47387 till 71122
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EKERÖ BOKSKOGEN
2 ROK, 56 KVM

Ljus och trivsam hörnlägenhet med 2 balkonger i omtyckt
barnvänligt område. Kök med matplats omgjort 2002,

vardagsrum och kök i öppen planlösning. Utgång till balkong.
Duschrum med kakel och tvättmaskin. Garageplats ingår. Nära
till strövområden, gångavstånd till Ekerö Centrum med butiker,

vårdcentral och bussar mm. Uppfräschningsbehov.

PRIS 495 000 kr/bud. AVGIFT 5 223 kr/månad
Gustavavägen 108.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 46142 till 71122

EKERÖ EKUDDEN
3 ROK, 91,5 KVM

Ljust, fräscht o välskött gavelradhus m mycket bra läge i lugnt,
trivsamt, barnvänligt område. Extra fönster i gaveln ger mycket
extra ljus. Liten trädgård o trädäck m bra solläge på baksidan
gränsande mot gräsmatta o lekplats. Uteplats samt blommande
rabatter på entrésidan. Förråd m el invid huset. I området finns
gott om lekplatser, gröna ytor och gräsmattor. Nära till Ekerö
centrum m butiker o bussar samt gångavstånd till ridskola,
motionsspår, tennishall, strövområden, skola, dagis mm

PRIS 1 175 000 kr/bud. AVGIFT 6 194 kr/månad
Ekuddsvägen 32 D.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 45554 till 71122

EKERÖ BRUNNA
3 ROK, 82 KVM

Insynsskyddat gavelläge i mycket omtyckt 55+ förening. Stort
ljust kök med matplats, stort vardagsrum med parkettgolv och
burspråk, 2 bra sovrum samt stor klädkammare. Insynskyddad
uteplats på baksidan och stensatt uteplats på husets entrésida.

Isolerat förråd samt garage i länga ingår i avgiften.
Gemensamhetslokal med övernattningslägenhet finns i

föreningen. Nära till mataffär, pizzeria, busshållplats och
strövområden invid knuten.

PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 5 727 kr/månad
Kapplandsvägen 23.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 44942 till 71122

EKERÖ BJÖRKUDDEN
3 ROK, 78 KVM

Ljust och fräscht 1-plans parhus i mycket omtyckt o eftertraktat
område. Genomgående ljusa färger o enhetliga material. Kaklat
duschrum -00, Ljust kök, öppen planlösning mellan matplats o
vardagsrum, 2 bra sovrum samt separat tvättstuga. Trädäck på
husets baksida o lummig, skyddad trädgårdstomt. Välskött
förening med god ekonomi. Garageplats o förråd. Nära till
strövområden, buss o gångavstånd till Ekerö centrum.

PRIS 1 850 000 kr/bud. AVGIFT 3 686 kr/månad.
Björkuddsvägen 42A.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 43021 till 71122

VILLOR

BORÄTTER

VI BERÄTTAR DET 

FÖR HELA SVERIGE.

SVENSKFAST.SE

Ska du sälja 
ditt fritidshus?

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