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www.statoil.se

Hyr film
Elitseriehockey till
halva priset
Se vår hemsida www.ekeroenergi.se

Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Julbord
från 1:a Advent

Lördagar och söndagar. Start lördag 28/11
Övrig tid på beställning, minst 25 personer
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Öppet till 24.00
Träkvista
08-560 300 96

Vi administrerar rotavdrag!
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¢¢ UTSTÄLLNINGAR
Ekebyhovs slott
3-18 oktober Angela Brignone Duckerts graﬁk-artist
books och Raffaele Bounfiglio måleri. 24-25 oktober
Gunilla Ekströmer Fürst
måleri-textila bilder-foto,
Signe Högström målericollage, galleriet, Ekebyhovs
slott.
Hantverksstallet
John Button, måleri i akryl.
1-25 oktober, Hantverksstallet, Jungfrusunds marina.
Konstpausen
”Lampor som blommar”
av Gunilla Poignant och
absrakt måleri av Christian
Poignant. September och
oktober, Galleri Konstpausen, Ångbåtsvägen 14,
Ekerö C.

¢¢ EVENEMANG
Författarbesök
Före detta ekeröbon, bloggaren och författaren Alex
Schulman berättar om sin
bok ”Skynda att älska...” där
han skriver om sin far tvprofilen Allan Schulman.
13 oktober kl 19-21, Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C.
SeniorNet
Dataintresserade 55-plusare är välkomna till ”SeniorNet Ekerös” månadsmöte.
14 oktober kl 10-11.30,



Kontaktlinser
Priser som på nätet?!
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Torsdagsmix
För föräldrar och små barn.
Kom och träffas, läs böcker
och pyssla. Torsdagar kl 1416, barnens eget bibliotek i
Stenhamra.
Crossover
Lärare och elever från Ekerö
kulturskola bjuder på en
genreöverskridande musikfest. 16 oktober kl 19-21,
Erskinesalen, Kulturhuset,
Ekerö C.
Barnlördag
Spökkalas med spökpyssel,
spökiga sagostunder och
läskigt fika. Klä gärna ut dig
till någonting hemskt. Kl 14
orkesterpop ”Om spöken
fanns på riktigt” med Mija
& David från Bolibompa. 17
oktober kl 13-15, biblioteket,
Kulturhuset, Ekerö C.
Stråkkonsert
Musik med elever från Ekerö
Kulturskola. 17 oktober kl
14-15, Ekebyhovs slott.
Arr: Ekerö Kulturskola.
Ekologiskt lantbruk på
Lovö
På Lovö prästgårds marker
har Tom och Elisabeth Rydström i många år bedrivit ett
ekologiskt jordbruk. Gården
är idag en välrenommerad
vallfartsort för både yngre
och äldre med intresse för
alternativa lantbruksmeto-

der. Dottern Elin och hennes
man för den ekologiska
traditionen vidare. Elin visar
gården, markerna och
djuren och berättar om
verksamheten. 18 oktober,
samling kl 10.30 vid kommunhuset Tappström eller
vid Kantons busshållplats,
för samåkning.
Arr: Mälaröarnas Naturskyddsförening
Ekerö bio
18 oktober kl 15: Nicke
Nyfiken 2, barntillåten. Kl 19:
The Reader, barntillåten.
25 oktober kl 15 och 19:
Flickan som lekte med
elden, från 15 år. Ekerö bio,
Erskinesalen, Mälarö torg 7,
Ekerö C.
Blås på slottet
Blåsmusik med elever
från Ekerö Kulturskola. 18
oktober kl 14-15, Ekebyhovs
slott.
Jubileumsskådning
Mälaröarnas ornitologiska
förening firar tio år med en
gemensam skådning vid
Svartsjöviken. Avslutning
på turen vid grillplatsen för
korvgrillning, föreningen
bjuder. 18 oktober kl 9,
P-platsen Svartsjö slott.
Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)

FORTS PÅ SIDAN 30

Möt hösten
med nya ögon!
2 för 1 + clip on
solskydd
på köpet
Vid köp av nya kompletta
glasögon bjuder vi på ett extra par
från utvalt sortiment. Styrka +-6 -2.
Dessutom får du ett par clip on
solskydd från Polaroid på köpet.

WHJR

Kaffet
är alltid på!

Mälarökyrkan, Mälarö torg
12, Ekerö C.

Med kvalitetsglas från

Gäller tom.
28 nov -09.
Kan ej
kombineras
med andra
erbjudanden

Kaffet
är alltid på!

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

EKERÖ 08-564 109 80

Ekerö Sandudden Nybyggt

Ekerö Sommarstad,

Fast pris 5 100 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 157 kvm
Tomt 1 023 kvm

Adress: Åsbranten 18
Visas sön 11/10 14.00-14.45
och sön 18/10 13.00-14.00

Trevligt helt nybyggt hus med toppenläge. Här bor du bekvämt på 157 väldisponerade kvadratmeter
med gott om utrymme för umgänge. Stor terass i söder. Carport med förråd. Viss sjöutsikt över Mälaren.
Måste upplevas. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1858.

4:a Ekerö Sandudden Brf villa

Utgångspris 6 500 000:7 rok, varav 4 sovrum
Boyta 171 kvm, biyta 174 kvm
Tomt 1 422 kvm trädgårdstomt

Byggt 1981
Adress: Kämpabacken 7
Visas sön 11/10 13.00-14.00
och mån 12/10 18.00-19.00

Gedigen och välbyggd 1-plansvilla med hel källarvåning, belägen på vacker hörntomt som gränsar till
allmänning. Generösa och trevliga sällskapsytor. Stor altan i soligt söderläge och uteplats med skön
morgonsol. Relaxavdelning med bastu. Kontorsdel med egen ingång. Vidbyggt dubbelgarage.
Gångavstånd till buss, bad och båtklubb. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2013.

Färingsö Hilleshög

Utgångspris 3 475 000:4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 110 kvm, biyta 50 kvm
Tomt 3 850 kvm Trädgårdstomt

Fast pris 3 650 000:Boyta 96 kvm
Avgift 3.296:-/mån inkl telefon,data och TV. exkl
drift

Enplansvilla i bostadsrättsform, som ritats särskilt för dig som är något äldre. Här bor du bekvämt på 96
väldisponerade kvadratmetr med gott om utrymme för umgänge. På lagom stora tomter, sluttande mot
den nya Mälarviken, placeras husen närmare gatan för att öppnas upp mot en härlig vattenutsikt på
sidan mot sjön.Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1959.

3:a Ekerö Tappström

Byggt 1909
Adress: Viksundsvägen 44
Visning sön 11/10 14.15 - 15.00

Charmigt gammalt hus byggt tidigt 1900-tal. Genomgående vackra trägolv. Ett underbart platsbyggt kök
från -05 i gammal stil som passar husets karaktär. Vacker trädgårdstomt. Gångavstånd till Mälaren och
buss. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1383.

Adress: Strandskogsvägen 1
Visas sön 11/10 13.00-13.45
och sön 18/10 11.45-12.45

3:a Ekerö Färentuna

Utgångspris 995 000:Boyta 91,5 kvm, avgift 6.161:-/mån inkl v/a
Adress: Ekuddsvägen 32 A
Visas sön 11/10 15.15-15.45
och mån 12/10 18.00-18.30

Utgångspris 995 000:Boyta 74,7 kvm, avgift 4.799:-/mån inkl VA
Adress: Ulrika Jansdotters väg 36
Visas sön 18/10 13.30-14.15
och tis 20/10 18.30-19.00

Bra planerat brf-Radhus nära entum och bussar.
Bra skick. Möjlighet till garageplats.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1956.

Trivsamt brf-parhus m inredd vind. Stor altan på
fin hörntomt med vacker utsikt över ängar och
hagar. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2031.
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Ett externt team av studenter har granskat alla landets
kommuners webbplatser. I
granskningen har SKL undersökt hur bra kommunerna
är på att informera om bland
annat skola, äldre- och handikappomsorg, boende och
kultur och fritid.

Ekerö kommun hamnar sist
bland Stockholms läns kommuner och på 223:e plats totalt av 292 kommuner.
– Som ny informationschef i Ekerö kommun är jag
glad över SKL:s omfattande
undersökning av kommunala hemsidor. Den visar med
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önskvärd tydlighet vilka förbättringsmöjligheter ekero.
se har.
Ekerö kommun ﬁck ett
medelbetyg på 51 procent
och snittet för riket låg på 60
procent. Jag och mina medarbetare kommer att ha stor
användning av SKL:s under-

sökning i det arbete som pågår för närvarande med att
förbättra ekero.se. Ett exempel är att vi har en alldeles för
dålig sökfunktion, vilket ska
åtgärdas i det arbetet. Vi har
varit på ﬂera studiebesök under våren/sommaren i ﬂera
av våra grannkommuner för

att både studera intranätprojekt och extern webbplats. Vi
kommer att jobba hårt för att
ekero.se ska förtjäna en toppposition i framtida granskningar, säger Johan Elver, informationsansvarig på Ekerö
kommun.
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Av de 47 kommuner som ingick i undersökningen, hamnade Ekerö på plats 45 med
ett Nöjd–kund-index på 60
av 100 möjliga. Antal svar i

undersökningen var 106.
Resultatet jämfördes med
2007 års undersökning då
Ekerö hade 49, vilket föranledde en utnämning som
”Årets hjälte”.
– Trenden är bruten och
vi är på rätt väg, men vi har
fortfarande en bit kvar. Målet
är att ligga bland de tio bästa
kommunerna inom tre år,
säger Stefan Pellén, näringslivschef i Ekerö kommun.
Företagen som har deltagit i undersökningen är så-

dana som har varit i kontakt
med kommunerna angående
bygglov,
markupplåtelser,
serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn.
De har fått bedöma kommunernas bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och
rättssäkerhet.
Undersökningen är ett sätt
att mäta företagarnas helhetsbetyg av kontakten med
kommunerna.
Medelbetyget för alla del-

Moderat Nytt
Fortsatt satsning på förskola

och skola

Vi fortsätter satsningen på att Ekerö ska bli en av landets
tio bästa skolkommuner. Enligt Sveriges Kommuner och
Landsting avancerade Ekerö 2007 från 67 till 22 plats
bland Sveriges kommuner, mätt i meritvärde.
I årets budget vill vi tillföra mer resurser genom riktade åtgärder för
kompetensutveckling av personalen på förskolor och skolor, bland annat
för att höja IT-kompetensen och för att utbilda fler förskolepedagoger
inom Reggio Emiliapedagogiken, som har visat mycket goda resultat i
våra förskolor. Vi vill också satsa på en utbyggnad av elevhälsovården
och på att vidareutveckla barns och ungdomars fritid och skapa nya
mötesplatser.
Skolans affärsidé ska i första hand vara att förmedla kunskaper. I Barnoch ungdomsnämndens arbete inför 2010 kommer elevernas utveckling
och lärande att vara ett prioriterat område. Arbetet i nämnden kommer
även att fokusera på kvalitetsfrågor, likformig bedömning och på att
skapa en lugn och trygg inlärningsmiljö för alla elever.

tagande kommunerna låg på
66 och den kommun som
hade högst NKI var Trosa
som hade 76.
Mätningen har gjorts av
Stockholms stads utrednings- och statistikkontor
AB i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB)på
uppdrag av Stockholm business alliance (SBA), som är
ett partnerskap mellan kommuner i Stockholmsregionen.
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. - En anställd vid
anstalten Svartsjö varnas av
Kriminalvårdens personalansvarsnämnd för att hon
skrivit in en fånge, som hade
två olika namn och två olika
personnummer, under det
personnummer som inte var
angivet i domen som skulle
avtjänas.
Det visade sig att det inte
fanns någon verkställbar
dom i det namn under vilket
fången blev inskriven. Efter ytterligare utredning har

det dock visat sig att det var
samma person. Eftersom den
anställda skrev in personen
utan att göra en registerkoll
kunde det hela ha lett till att
en person blivit frihetsberövad utan laga stöd, vilket gör
att den anställda inte fullgjort
sina skyldigheter, skriver
Kriminalvården.
Personalansvarsnämnden
har beslutat att meddela den
anställde disiplinpåföljden
varning.

Alla kan rädda liv!
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av
plötsligt hjärtstopp. Någon av dem kan vara en
familjemedlem, arbetskamrat eller granne.
Situationen är dramatisk och kräver snabba
åtgärder av dem som beﬁnner sig i närheten.
Varje minut räknas!
Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en gratis 2 timmars kurs i Hjärt-lungräddning inkluderande
övning med hjärtstartare.
Du kan välja på ett av de två kurstillfällena:

27 oktober kl 19.00-21.00
29 oktober kl 19.00-21.00
Kursen går av stapeln på Ekerö brandstation i Ekerö Centrum.

Jan Runesten
Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
www.forening.moderaterna.net/ekero
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

Anmälan kan ske på;
Telefon: 0735-251 941
E-post: matswiden@hotmail.com
Senast den 25 oktober 2009
Ekerö Civilförsvarsförening
hälsar dig välkommen!
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Fartyget Sea Sides sista resa
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Sea Side har under många år
legat olagligt i Tappströmskanalen. I juni genomförde
kronofogden en handräckning på begäran av fastighetsägaren Skanska och fartygets
ägare ﬁck tre månader på sig
att hämta eller frakta bort fartyget.
De tre månaderna har nu
passerat utan att båten ﬂyttats. På morgonen den 23 september kantrade Sea Side och
ligger på sidan in mot land.
Ekerö rederi har fått i uppdrag av kronofogdemyndigheten att titta till Seaside en
gång i veckan och ta hand
om eventuella problem som
uppstår. Söndagen den 20
september fotograferade Mathias Dillmann vid Ekerö rederi fartyget och hade då inga
anmärkningar. Allt såg bra
ut. Hur kantringen gått till är
oklart.
– Det gick väldigt fort.
Klockan sex på morgonen
stod hon fortfarande, men
när mina killar kom till båten
klockan kvart över sju hade
hon lagt sig. Det är väldigt
skumt, säger Mathias Dillmann. Han tillägger också
att det ﬁnns starka tecken på
att någon har öppnat något

trots att kronofogdemyndigheten tagit hand om fartyget.
– Om ägaren kommer och
säger att han har en köpare
och att båten i och med det
ﬂyttas omgående, så avbryter
vi gärna våra åtgärder, då är
ju syftet uppnått att den tas
väck, säger Lars Hellgren.
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från insidan, för att båten ska
kunna kantra som den har
gjort.
  
  haft röjdykare som gått igenom fartyget till 80 procent. För att
komma åt resterande utrymmen ska nu maskinrummet
slamsugas. Runt Sea Side ligger 150 meter skyddsläns och
absorberande oljelänsar innanför den. Kustbevakningen
har ﬂugit över området och
inte sett några utsläpp.
Lars Hellgren som är jurist
på kronofogdemyndigheten







informerade fartygets ägare
om kantringen och han ﬁck
omgående möjlighet att vidta
alla åtgärder för att omedelbart få bort båten.
– Han informerades samma dag som fartyget kantrat,
men ingen åtgärd har vidtagits, säger Lars Hellgren.
 är nämligen i det närmaste omöjlig.
Sea Side väger 700 ton totalt.
För att lyfta fartyget krävs
kranmotorskeppet Lodbrok
eller liknande, plus två kranar från land som ska kunna
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lyfta 500 ton 30 meter ut.
Problemet är att Lodbrok inte
kommer in i Tappströmskanalen, om man inte muddrar
upp den.
–Teoretiskt är det möjligt
men det är en jätteapparat
och skulle kosta enorma
pengar, säger Mathias Dillmann.
Mathias Dillmann ﬁck
också besked av ett kranföretag att de vill ha två miljoner kronor för att komma dit
med två larverburna kranar
som klarar av att lyfta 380 ton
på 20 meters utlägg. Till detta
tillkommer kostnaden för
länspumpar samt slamborrning av lyftstroppar under
fartyget med mera för cirka
500 000 kr. Dessutom kanske marken måste förstärkas
för att kunna hålla emot ett så
tungt lyft.

    kantringen
lades Sea Side ut till försäljning på Blocket under rubriken ”ﬂytande hotell”. Sea
Side var en gång i tiden vandrarhem, därav rubriken kan
man förmoda.
I annonsen ﬁnns ett mobilnummer till ägarens ombud.
Den som ringer det numret
får information om att båten
nu kantrat men att man ska
resa densamma inom kort.
Ett kranföretag dök också



   



mycket riktigt upp vid platsen någon dag efter det att
Sea Side hade kantrat, sannolikt ditsänt av ägaren.
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– De skakade bara på huvudet
när de såg fartyget, berättar
Mathias Dillman.
Annonsen på Blocket försvann efter några dagar, men
någon köpare har inte dykt
upp.
Enligt uppgift lär det tidigare funnits en potentiell köpare och fartyget skulle gå till
Baltikum.
– Det köpet verkar inte ha
gått igenom eftersom annonsen kom ut, säger Lars
Hellgren på kronofogdemyndigheten.

     alldeles för
kostsamt att lyfta Sea Side,
återstår nu bara ett alternativ,
att hugga upp fartyget. Det är
den åtgärden som kronofogdemyndigheten börjat förbereda. Det kräver mycket förberedelsearbete. Fartyget ska
bland annat tömmas på olja.
– Det är inte fastställt hur
mycket asbest- och oljesanering det blir i slutändan. I
dagsläget röjs väg och landarbeten görs för att kunna
komma fram till fartyget. I
nästa skede måste man fylla
ut och påla en kaj fram till
fartyget så att rivmaskiner
och kranar ska kunna komma
ända inpå, säger Mathias Dillmann.
     den 5 oktober slamsög Ekerö rederi
cirka elva kubikmeter oljeblandat vatten från ytvattnet i maskinrummet med
största delen oljeblandad
diesel. Samtidigt lades absorberande oljelänsar in i maskinrummet. Detta utfördes
för att minska riskerna för
oljeutsläpp i Mälaren samt
för att öka sikten och underlätta röjningsarbetet för
dykarna. Under tisdagen ska
de dyka längre ned akterut i
fartyget för att kontrollera att
ingen person ﬁnns kvar efter
kantringen. Detta har inte
kunnat göras före slamsugningen.
   att arbetet med
att hugga upp Sea Side ska
komma igång, hoppas Lars
Hellgren att folk låter bli att
komma dit.
– Det försvårar arbetet
oerhört och kostar mycket
pengar då vi måste ha vakt.
Det är också lätt att skada sig
om man går ombord, säger
Lars Hellgren.

   att ägaren lagt

ut en annons är inte olagligt,
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Karlsbodavägen 19A, Bromma.
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KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 14/10
Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa
Jonas Gräslund

Torsdag 15/10
Klockargården, Lovö
19.00 Kulturhistoriskt föredrag

Söndag 18/10
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa
Christer Kivi
Lovö kyrka
Sammanlyst till Ekerö kyrka
Munsö kyrka
Sammanlyst till Ekerö kyrka
Adelsö kyrka
Sammanlyst till Ekerö kyrka

Onsdag 21/10
Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa
Ralph Sjöholm

Torsdag 22/10
Munsö kyrka
9.15 Småbarnsandakt
Svän Fogelqvist

Hur gick det i kyrkovalet?
Söndagen den 20 september var det Kyrkoval.
Resultatet för vårt pastorat som presenteras här nedan är
preliminärt. Sluträkning sker på stiftet, klar tidigast 15 oktober.
Adelsö-Munsö församling
Valdeltagande: 21,8%, Personvalslista
Personrösterna som avgör kyrkorådets sammansättning är ännu inte
sammanräknade
Lovö församling
Valdeltagande: 22%,
Personvalslista
Personrösterna som avgör kyrkorådets sammansättning är ännu inte
sammanräknade
Ekerö församling
Valdeltagande: 13,8%,
12.36%
Socialdemokraterna
Kyrkans Bästa
28.87%
Partipolitiskt obundna 58.76%

3 mandat
6 mandat
12 mandat

Ekerö kyrkliga samfällighet
Valdeltagande: 15,2%,
Socialdemokraterna
11.67%
3 mandat
Kyrkans Bästa
38.57%
10 mandat
Partipolitiskt obundna 49.76%
12 mandat
Den preliminära mandatfördelning i samfällda kyrkfullmäktige
kan eventuellt ändras efter den slutliga sammanräkningen

Klockargården, Lovö
12.30 Sopplunch

Söndag 25/10
Drottningholms slottskyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Niklas Hegenbart
Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa,
söndagsskola
Mårten Mårtensson
Ekerö Gospel
Ekerö kyrka
Se Ekebyhovskyrkan
Munsö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Svän Fogelqvist

TACK!
till er alla som röstade i

KYRKOVALET
2009
/Valnämnden

EXPEDITIONEN
STÄNGD 15-16/10
då personalen är på studieresa i Martin Luthers fotspår

KULTURHISTORISK
FÖREDRAGSSERIE
Torsdag 15/10 kl 19-20.30 i Klockargården
Kaffe från 18.30

ALBERTUS PICTOR
Pia Melin, ﬁl dr i konstvetenskap

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

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

SOPPLUNCH
Torsdag 22/10 kl 12.30 i Klockargården

”Observationer och upplevelser från
Hebron och Västbanken”
Sam Jones
ekumenisk följeslagare, berättar om sina upplevelser

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&'D@ID7:G'%%.
Gi\d`\iX[\mXi[X^j_ackXi

9kg\e[c`e^]i\e[X^
vidare färd mot Stockholm
city. Fyrtiofem minuter senare klev de av vid Stadshuskajen. På kvällen gick turen
tillbaka klockan halv sex och
de allra ﬂest resenärerna var
med även då.
– Jag gillar idén skarpt. Om
det fanns ett båtalternativ
som passade mina arbetstider skulle jag omgående sluta
köra bil jobbet, sade Michael
Tranell som bor i Ekerö sommarstad och arbetar i centrala
Stockholm.
När han ﬂyttade till Mälaröarna fanns en båtförbindelse till centrala Stockholm
som Michael Tranell utnyttjade regelbundet, så han har
goda grunder för sitt löfte.
=ie D`cagXik`\kj sida ser

DcXiYfieXbc\mXmYk\egJkX[j_ljbXa\e`Z\ekiXcXJkfZb_fcd%
=fkf1<c`jXY\k_I`Z_k\i

K8GGJKI{D s ;\e )) j\g$
k\dY\i ]`iX[\ D`cagXik`\k
[\eÉ9`c]i`X[X^\eÉd\[Xkk
Yal[XdcXiXYfieXgYk$
i\jX ]iXd fZ_ k`ccYXbX k`cc
jkXe%
Som avslutning på den Europeiska traﬁkantveckan ﬁ-

rades ”Bilfria dagen” och på
ett par platser runtom i länet
bjöds pendlare på möjligheten att ta båten till jobbet istället för bilen.
Klockan kvart i åtta på
morgonen klev trettiofem
nyﬁkna resenärer på vid ångbåtsbryggan i Tappström för

man pendelmöjligheter på
vatten som ett miljösmart
alternativ som kan lösa problemet med köerna in mot
stan och behovet av utökad
kollektivtraﬁk när traﬁkenterna blir ﬂer.
– Om kommunen fortsätter att växa, vilket mycket
talar för, kan färjan vara det
komplement som behövs,
säger Lena Holst, Miljöpartiet Mälaröarna.
– Tunnelbanan från Brommaplan går redan med största
möjliga kapacitet i rusningstid och ändå blir det för trångt

Alla typer av
värmepumpslösningar.

Världspremiär!
NYHET!
Luft/luftvärmepump

Ring
oss id
ag!
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ibland. Färjetraﬁken skulle
också göra det mer attraktivt
att avstå från bilen för dem
som ska in till city.

É=ia\kiX]`b\e
jblcc\^iX[\k
d\iXkkiXbk`mkXkk
Xmjk]ieY`c\eÉ

Hon framhåller även många
andra fördelar med att använda kommunens vattenvägar för kollektivtraﬁk.
Förutom miljövinsterna
menar hon att det ﬁnns tidsvinster att göra och att det
dessutom är ett trivsammare
och mer avstressande sätt att
resa.
Att den färjetraﬁk som en
gång fanns från Mälaröarna
lades ner tycker hon inte
behöver tala emot att ta upp
idén igen.
– Det har gått mer än tio år
sedan man sist försökte med
kollektivtraﬁk på vattnet och
idag ser befolkningsunderlaget helt annorlunda ut. Dessutom ﬁnns det miljövänligare båtar idag, säger Lena
Holst.

CF9v:BC@E;<I

K8GGJKI{D s Den 2 september ramlade en person
i vattnet i kanalen utanför caféet vid Tappström.
Abderrahim Belarhzal som
jobbar på caféet larmade
112 och försökte sedan lyfta
upp personen ur vattnet.
När denne var för tung för
Abderrahim ropade han
på hjälp och Sebastian
Andersson och Niklas
Hägglund kom till undsätt-

ning. Tillsammans lyckades de hålla personen så att
denne inte åter föll i vattnet.
Utan deras rådiga ingripande hade troligen personen
drunknat.
M`[ \e Z\i\dfe` på Södertörns brandförsvarsförbund
fredagen den 25 september
uppmärksammades de båda
hjältarna med blommor, diplom och en liten gåva.

8Y[\iiX_`d 9\cXi_qX k%m  fZ_ J\YXjk`Xe 8e[\ijjfe lggmXbkX[\j Xm
G\k\i:Xig\cXe]ij`kki[`^X`e^i`gXe[\ei\eg\ijfe]cc`mXkke\k%
=fkf1Cfm`jXN`_b

<b\i]i\kX^m`ee\ijkfikbfekiXbk
<B<I{ s Cardius i Ekerö vinner ett kontrakt gällande hjärtstartare/deﬁbrillatorer som upphandlats av Kriminalvården.
Det här framgår av en annons i Europeiska unionens ofﬁciella
tidning där myndigheter är skyldiga att annonsera upphandlingar över ett visst värde.

Ekerö Kultur presenterar stolt

DANSDANSDANS!
för stora & små

DANSCAFÉ

STREETDANCE

Bild från dansföreställningen ”Vi är dom” på Orionteatern
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Bästa COP 6,52
Polar2 - Toshibas nya luft/luft-värmepump med
ännu högre verkningsgrad, låg ljudnivå, bättre
luftrening och effektivare värmespridning.
Steglös underhållsvärme 5-13°C.
Speciellt framtagen för nordiskt klimat.

NYHET!
Fråga oss om Toshibas
nya luft/vatten-värmepump Estia.

08-630 30 00
www.ventilationsutveckling.se

TOSHIBA

S
BARNDAN

VÄSTAFRIKAN

WORKSHOPS

SK DANS

BALET TSKOLA
ORIENTALISK
DANS

LÖRDAG 24 OKTOBER
KLOCKAN 12-18
KULTURHUSET EKERÖ C

www.ekero.se/dansdansdans

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

Ekerö Gällstaö - Strålande sjöutsikt

Ekerö Sandudden

Modern arkitektur och en fantastiskt sjöutsikt har detta läckra hus byggt 2006. Stora fönsterpartier mot Mälaren
och öppna ytor skapar en härlig boendemiljö. Hela huset präglas av genomtänkt färgsättning och materialval av
hög standard. 6 rok varav av 4 sovrum samt påbörjat loftrum. Stort bad/relaxrum med både bubbelbadkar, dusch
och bastu. Högt och fint läge med ett flertal skyddade uteplatser. Stort dubbelgarage med bra förrådsvind.

Ett av områdets bästa hus! Högt läge och fantastisk utsikt mot Mälaren och omgivningarna! Modern interiör med
öppen planlösning och tak öppet till nock. Tre bra sovrum och två helkaklade badrum. Bygglov för tillbyggnad
finns. Två bra uteförråd varav det ena är isolerat. Carport och extra biluppställningsplats. Fin hörntomt med
stenlagda uteplatser och bra solläge. Endast några minuters promenad till skola, dagis samt bad- o båtplats.

0 Boarea: 210 + 25 kvm
0 Utgångspris: 7.500.000 kr
0 Tomt: 1.544 kvm Natur/Trädgårdstomt

0 Boarea: 111 kvm
0 Utgångspris: 3.250.000 kr
0 Tomt: 398 kvm Fin hörntomt

0 Parkslingan 60
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

0 Sjöutsikten 11
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

Färingsö Stenhamra

Ekerö Gräsåker

Modern arkitektur, stora fönsterpartier och ryggåstak har detta superfina 1-plans hus i Stenhamra. Hela huset ger
ett mycket ljust och luftigt intryck. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Separat avdelning med
föräldrasovrum och dusch och en avdelning med allrum, 3 sovrum och eget duschrum. Carport. Fint läge med
naturområden inpå knuten.

Fint renoverat radhus med en totalyta om 172 kvm. Nytt fräscht kök som är ombyggt och extra stort. Nytt
helkaklat badrum. Tre bra sovrum och källare med allrum, arbetsrum, tvättstuga m extra dusch med bastu. Ljus
modern färgsättning och fina materialval. Mkt omtyckt och efterfrågat område med närhet till skola o dagis.

0 Boarea: 134 kvm
0 Utgångspris: 3.350.000 kr
0 Tomt: 1.006 kvm Trädgårdstomt.

0 Boarea: 116 + 56 kvm
0 Utgångspris: 2.450.000 kr
0 Tomt: 179 kvm plan trädgårdstomt

0 Klubbstigen 9A
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

0 Gräsåkersvägen 21E
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

3:a Ekerö Centrum

4:a Färingsö Stenhamra

Välplanerad och trivsam lägenhet. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Två bra sovrum varav det ena
har utgång till balkong i söder. Bra skick med parkettgolv i alla rum och kaklat badrum. Hiss. Gångavstånd till
Ekerö centrum, bussar, vårdcentral och Tappströmskanalen med fin strandpromenad och sommarcafé.

Trevligt br-radhus med mkt bra läge och tomt som vetter mot stor allmänning och skogsområde med
motionsspår. Stort kök med matplats för ca 6 pers, vardagsrum med utgång till altandäck och trädgård, 3 bra
sovrum, extra sovloft och två badrum varav ett med tvättpelare. Stort förråd på framsidan. Gångavstånd till bla
dagis och skolor.

0 Boarea: 80,5 kvm
0 Tegelbruksvägen 5 G
0 Utgångspris: 895.000 kr
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Avgift: 5.958 kr/mån inkl värme, vatten och kabel-tv 0 Lena Falck 070-759 59 97

0 Boarea: 102 + 6 kvm
0 Utgångspris: 525.000 kr
0 Avgift: 7.159 kr/mån exkl el

0 Söderströmsväg 443
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303
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Stenhamratjej med vilja av stål
bråttom med förberedelserna.
– Jag ville testa mina gränser, utan
att tävla mot andra och göra något
utmanande. Jag kan bli smått besatt
av vissa idéer och även om många
trodde att jag inte skulle klara det, så
ville jag försöka, berättar hon.
8kk ^\ j`^ `m^ \ejXd var aldrig
något som hon tvekade över, utan
istället en del av utmaningen som
hon trodde skulle ge henne värdefulla erfarenheter.
Hon träffade många människor
under vägen, men njöt av de långa
paddlingsturerna till havs då hon
bara hade sig själv som sällskap. Att
lyssna på musik valde hon bort för
att inte bli uttråkad om batterierna
skulle ta slut.
– Jag kunde sitta och le och sjunga
på Backstreet boyslåtar i timmar
när jag paddlade. Uppe vid norrlandskusten kunde jag vissa dagar
tillbringa tretton timmar i kajaken
utan att ens se en båt.
– Men det fanns situationer när
det var svårt att vara ensam, men
det var mest när jag var tvungen att
fatta beslut som till exempel om
jag skulle avbryta och ta mig in till
land när det var för tufft väder. Men
själva paddlingen var bara skön att
göra ensam.
@ek\ \e ^e^ under resan var hon
Jmi`^_\k\iYc`ik`cclkdXe`e^Xi]i?XeeXC`ca\YZbjfd_Xi\egfj`k`m^ile[jpeg
c`m\k%
=fkf1Cf9Zbc`e[\i

Envis som en gris och utan att
inse sina begränsningar genomför nittonåriga Hanna Liljebäck
från Stenhamra alltid det hon
föresätter sig. Oavsett om det
gäller att paddla 240 mil ensam
eller skaffa sig högsta betyg i
skolan, så ger hon aldrig upp.
Leendet är stort, intensivt och sprider sig upp via kinderna till ögonvrårna som skrynklar sig en aning
kring glittrande ögon. Håret är bångstyrigt och hyn har en gyllene ton
efter alla de timmar hon tillbringat
i solens sken under sommaren. För
ett par veckor sedan kom hon hem

från den 69 dagar långa paddlingen
hon gjort utmed Sveriges kust, men
har redan känt av rastlösheten på
land och hunnit med ytterligare en
paddeltur på några dagar.
@[efdXkkg\^\e hand genomföra vad som kallas för ”Havspaddlarnas blå band”, en paddling som
går runt hela Sveriges kust från
Svinesundsbron på västkusten till
Haparanda i norr, har legat och grott
under en längre tid.
Men beslutet om att resan verkligen skulle bli av fattade hon bara
en vecka före avresan, strax efter att
hon gått ut gymnasiet och hon ﬁck

EXde?XeeXC`ca\YZb
9fiJk\e_XdiX
=Xd`caDXddX#gXggXfZ_jkfiXjpjk\i<YYX
@eki\jj\eJ\^c`e^#kieXfZ_ki]]Xbfdg`jXi

nära att avbryta, men däremot var
hon rädd vid ett par tillfällen att
hon inte skulle klara det rent fysiskt
utan vara tvungen att bryta för att
kroppen inte orkade. Vid ett tillfälle
gick hon runt med kajaken under
ett riktigt åskväder i Skåne, men det
stoppade henne inte. Viljan är stark
och envisheten gör att hon genomför det hon föresätter sig.
– Det som stör mig är när det inte
går. Även om något ser svårt ut vill
jag i alla fall prova och veta att jag
gjorde så gott jag kunde. Jag var redan som barn en sådan som alltid sa
”kan själv”.
Självständigheten har hon arbetat
upp lite extra under gymnasietiden
när hon har bott under veckorna i
Strängnäs och pluggat kemi- och
fysikprogrammet på Europasko-

=Xmfi`kgcXkjgDcXiXieXAX^cjbXiXkk^fd$
bi`e^`Jk\e_XdiXjk\eYifkk
Fk`ggX[\^\ejbXgAX^i_\djbkjcXim`^fZ__Xi
`e^XgifYc\dd\[ffi[e`e^

lan. Hon har studerat hårt och gick
ut med kanonbetyg i stort sett alla
ämnen.
– Jag är envis som en gris och vill
inte inse att det ﬁnns saker som jag
inte kan klara av. Jag kämpade hårt
för att klara mig bra även i de ämnen som jag hade svårt för. Jag har
en positiv attityd till det mesta och
kanske särskilt till svårigheter vilka
jag ser som en utmaning.
Kifkj_i[Xjkl[`\i har Hanna ändå

hunnit med att vara aktiv i olika sociala sammanhang och engagerad
i ﬂera olika föreningar på skolan.
Hon beskriver sig själv som en väldigt framåt och social person, utan
att vara en partytjej, som absolut
inte har några problem varken med
kallprat eller att tala sig varm för något hon brinner för.

ÉAX^ble[\j`kkX
fZ_c\fZ_jale^X
9XZbjki\\kYfpj$
ckXi`k`ddXiei
aX^gX[[cX[\É
Så återkommer vi till det där leendet
igen, som ständigt tycks pryda hennes ansikte. ”Vad gör dig glad?” frågar jag. Svaret kommer blixtsnabbt
och helt otippat:
– Kvantfysik! säger hon med eftertryck och låter leendet bli ännu
lite större.
– Jag tycker att det är underbart att
förstå hur världen fungerar även på
det mikroskopiska planet. Jag läste
en kurs i relativitetsteori på univer-

sitetet redan när jag var 18 år bara för
att det var roligt, trots att jag inte
ﬁck något betyg eftersom jag var för
ung.
Intresset för de små partiklarna
i universum är grundmurat och
gjorde att hon och en kurskamrat i
samband med projektarbetet i gymnasiet ordnade en resa till Cern i
Schweiz för att göra studiebesök
vid den stora partikelaccelerator
som ﬁnns där. Hon hann också med
att arrangera och genomföra en
språkresa till Sibirien tillsammans
med en kamrat. Ett inte helt enkelt
projekt, men mycket lyckat och ytterligare en erfarenhet som Hanna
tycker att hon utvecklats av.
=iXdk`[\e i fm`jj men spännan-

de för Hanna. Just nu är den stora
drömmen att så småningom komma in på läkarlinjen, men hon vet
att det är svårt även för den som har
toppbetyg.
– Att få studera i elva år ser jag
som en dröm och att få ha ett yrke
där man aldrig blir färdigutbildad
skulle jag verkligen tycka om.
I väntan på att komma in på sin
drömutbildning ägnar hon tiden åt
att plugga upp betygen i ett par ämnen, ta igen förlorad tid med kompisarna i Stenhamra och smida planer
för nya äventyr. Hon tänker på att
det skulle vara roligt att gå en längre,
lite utmanande vandring i fjällen,
men har inga konkreta planer. Men
med tanke på att det tog en vecka
från beslut till genomförande förra
gången vet ingen när hon ger sig av.
CF9v:BC@E;<I
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Din vårdcentral på Färingsö!

Vaccineringen försenad!
Vi kommer ej att ha vaccin mot den nya inﬂuensan tillgängligt v. 41 som tidigare annonserats!
För exakt datum var vänlig se vår hemsida
www.stenhamrahalsocentral.se eller vårdguidens hemsida www.vardguiden.se
För övrigt gäller som tidigare annonserats, dvs måndag, tisdag och onsdag mellan kl. 16.00-19.00.
Riskgrupper de två första veckorna. Gravida hänvisas till MVC för vaccinering.
Det kommer även att annonseras på Konsum Stenhamra samt ICA Skå.
Vallviksvägen 12, Stenhamra. Tel: 560 477 00. Återbud: 560 477 10
Öppettider: vardagar 8.00-17.00. www.stenhamrahalsocentral.se

SKANDIAMÄKLARNA
BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA
TELEFON 08-807600
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

          

  

  

Rymligt vitputsat 1 1/2-planshus om ca 200+160 kvm högt beläget. Huset har en bibehållen
karaktär från byggnadsåret 1926 och smälter utmärkt väl in i den omgivande miljön. Lantligt
kök. Vardagsrum och matsal i fil. 4-5 sovrum. Inglasad och öppen veranda utmed husets
vattensida. 24 m. brygga med segelbåtsdjup. Dubbelgarage. Bergvärme. Ett hem att längta till!
PRIS:

  ! !  !!
    ADRESS: !  VISAS: ! 

            
Mycket välplanerat 2-plans radhus ritat av arkitektkontoret Wingårdhs präglat av ljus och rymd.
Huset har ett mycket trevligt och unikt läge i området med skyddad uteplats som vetter mot
äppelträdgård. Här njuts sol från lunch till kväll. Genomgående målade väggar i brutet vitt,
enkla sobra färgval i kök och badrum samt ekparkett på golven ger harmonisk känsla. 3 sovrum.
PRIS: 
  BOAREA:   ANTAL RUM:
           
VISAS: 

 BYGGÅR: 

ADRESS:  

          

           

Mycket trevlig 1-plansvilla om 123+120 kvm belägen längs lugn gata i trivsamt villaområde.
Huset är byggt i den tidstypiska senfunkisens anda - rena ytor, 4 bra sovrum, stort sällskapsrum
med vacker öppen spis, fina ljusinsläpp samt charmigt kök. Vidbyggt garage. Trädgård som
erbjuder trevlig uteplats i soligt sydvästläge samt baksida gränsande mot skogsbacke.

2-plans parhus om 118 kvm präglat av genomtänkt funktion och design. Byggår 2006. Huset är
beläget på höjd med fri utsikt över närliggande gård, grönska och himmel. Naturlig del
gräsmatta utanför uteplatsen som inte nyttjas av övriga i området på grund av dess läge. 3
sovrum och möblerbar större hall på övre plan som idag används som arbetsplats.

PRIS:     BYGGÅR: 
     

TOMTAREA:   ADRESS: 

     
VISAS: 

Välkommen till
FRÅGA OSS-KVÄLL
och ställ alla dina
frågor som har med
villa- och lägenhetsförsäljning att göra.

PRIS:      BYGGÅR:  TOMTAREA:   ADRESS: ## $
        !    
VISAS: 

           



Naturskönt belägen fastighet med unika kvalitéer nära Mälaren inom pendlingsavstånd till
Stockholm. Tillbyggd och totalrenoverad villa utförd 2005 om totalt ca 205 kvm i ett luftigt
våningsplan samt inrett nedre plan i husets ena flygel. Tre sovrum avskilt placerade samt öppna
sällskapsytor, kök och matsal samlat. Altan om ca 70 kvm i underbart solläge där solen nås från
morgon till kväll. Belyst pool med trädäck och stenläggning. Tomtarea 3 125 kvm. Dubbelgarage.
PRIS:

   VISAS: ! 
  ! !  !!
   ADRESS: !##"

VAD TAR DU MED DIG NÄR DU FLYTTAR?
VAD MENAS MED UNDERSÖKNINGSPLIKT?

Torsdag 22 oktober
kl. 17.00-19.00
på Brommaplan 403

          
Plan villatomt om 2 081 kvm i natusköna Hallsta på Adelsö. Soligt ostört läge i underbar miljö
att bygga villa eller sommarhus på. Adress: Hallstavägen 56. Pris: 725 000 kr/bud.

 
 

Något kuperad tomt om 2 653 kvm belägen i skogsglänta invid skogsbrynet med utsikt över
ängsmark i soligt sydvästläge. Adress: Sjöängen 1:6. Pris: 690 000 kr/bud.
  ! !  !!
VISAS: ! 
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svart trumpetsvamp. Däremot har det varit dåligt med soppar
hela säsongen, så som Karl Johan till exempel.
 

¢¢¢¢
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– Trots frostnätterna ﬁnns det gott om svamp tack vare den
djupa fuktigheten i marken. Det här gäller främst områden
med sandig mark, i barr- och blandskog.
 

 
      

– Efter allt regn blir det bättre, bara inte frosten slår till. Den går
däremot oftast inte in i svampskogarna, där det är mörkare och
tätare påverkas det inte särskilt av frosten.
 

    



– Det var i slutet av 90-talet. Då plockade vi blek taggsvamp
till trettonhelgen.  


     

– Vi ﬁck mycket svamp. Det var gott om trattkantareller, rödgul trumpetsvamp och blek taggsvamp. Här och var ﬁnns även

    
" !Miljödomstolen ger
en fastighetsägare på Lovön i
Ekerö kommun dispens från
strandskyddet för en skrittbana samt en rid- och hoppbana.
Miljödomstolen konstaterar att banorna ligger omgivna av redan beﬁntliga
ridhagar, bostadshus och ett
stall. Området är därför inte
allemansrättsligt tillgängligt,



 

och är av ringa betydelse för
djur och växtlivet skriver
domstolen, som alltså meddelar dispens från strandskyddet för banorna.
  för allmänheten att kunna på ett
bekvämt sätt promenera förbi
hästanläggningarna är fastighetsägaren beredd att, efter
samråd med Statens fastig-









 

     

#

      



hetsverk, dels uppföra två
enkla gångbroar över dikena
och dels ﬂytta in staketet
vid rid- och hoppbanan två
meter så att en torr och promenadvänlig stig skapas. Vid
början och slutet på denna
del av passagen monteras förslagsvis två skyltar på staketet med texten ”Välkommen
att passera”.
®

 " ! Statens folkhälsoinstitut ska fördela 70 miljoner kronor till kommuner
i ett utvecklingsprojekt om
kommunala strategier för
föräldrastöd. Kommunernas
utvecklingsarbete ska ske
i samarbete med ett forskningslärosäte. I uppdraget
ingår även att skapa en samverkansgrupp, ett dialogforum för kommuner och idé-

burna organisationer samt att
utveckla och ansvara för ett
webbaserat system för öppna
jämförelser inom detta område.
När ansökningsperioden
avslutades den 30 september
hade 47 ansökningar kommit
in från kommuner och kommunalförbund.
Pengarna kommer inom
projektet att fördelas till runt

åtta av de kommuner som
bäst uppfyller de uppsatta
kriterierna.
Kommunernas arbete ska
ske i samarbete med ett lärosäte.Ekerö kommun har
ansökt till ”Föräldrastödsutveckling i Ekerö kommun”
vid Örebro universitet.
Kommunerna får besked
om tilldelade medel den 30
oktober.
®

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
Inbjudan till samråd
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›› Hur påverkas Ekerö och Lovö
av Förbifart Stockholm?

T

AC - service

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

SFÖ

RBU

N

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Förbifart Stockholm blir en ny vägförbindelse från Kungens Kurva i
söder till Häggvik i norr. Större delen, drygt 17 av 21 km, kommer att gå
i tunnel. Du har nu möjlighet att ta reda på mer och ge synpunkter på
det pågående arbetet med arbetsplanen.
$'
#'

Blackeberg

!"$#"#)!
!#"$##!&
)""#

Passagerarfärja Ekerö – Stockholm?
¡¤ ÚǨ
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Vattenbussen är en vision om ett klimatsmart sätt

'
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att resa mellan Ekerö och Stockholms innerstad.

Drottningholm

Lovö

!#"#$

Just nu pågår en marknadsundersökning för att



kartlägga underlaget för en passagerarfärja (bilfri)

#!#%'
)!!#"#$

Färingsö

mellan Ekerö och Stockholms innerstad.
Din röst behövs för att få saker att hända!

!$#" #" &

¤¤www.vattenbussen.se
 ¡¤Ǩ
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Mälarhöjden

Välkommen till samråd för
Ekerö och Lovö i Erskinsalen, Mälarö torg 7B,
onsdagen den 21 oktober.
Vi startar med ett öppet hus
klockan 15–17.30, där du kan
se en utställning och träffa
representanter för Vägverket.
Du kan även delta i ett kvällsmöte klockan 19–21. Vi
berättar bl.a. om hur miljön
påverkas under byggtiden.
Samrådsunderlag finns
för läsning på biblioteket,
Mälarö torg 7B och hos
kommunförvaltningen,

Tappströmsvägen 2,
5 oktober–10 december. Det
finns även på: www.vv.se/
forbifartstockholm.
Synpunkter och frågor
Om du inte kan vara med vid
samråden går det även bra att
lämna synpunkter skriftligt.
Synpunkterna ska ha inkommit senast 10 december till:
Vägverket, 171 90 Solna eller
via e-post till:
vagverket.sto@vv.se.
Märk brevet ”Förbifart
Stockholm”.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna någon av oss
på telefon 0771-119 119:
Riggert Anderson, projektledare
Åsa Jäverdal och
Johan Stålhammar,
projekteringssamordnare
Anna Norell, markförhandlare
Marie Westin och Maja Modén,
miljöspecialister
Ola Landin, vattenverksamhet
Linda Eriksson, informatör

Vill du ge familjemedlemmar, grannar, kollegor,
vänner och andra med anknytning till Ekerö,
chansen att också få säga sin åsikt? Skriv in deras
mejladress i slutet av undersökningen eller berätta
för dem att den finns på hemsidan. På så sätt kan
du stödja projektet och hjälpa oss att få ett bättre
underlag till undersökningen.
Tack på förhand!
Susanna Hall Kihl
www.vattenbussen.se
0707 61 66 42

susanna.kihl@vattenbussen.se

Tyck Till!
Ú
¤¤
Ǥ

Undersökningen stöds av Almi Företagspartner och
genomförs av 4P, ett oberoende undersökningsföretag.

Läs mer om projektet på: www.vv.se/forbifartstockholm

Ekerö Vårdcentral informerar
Öppettider för vaccination mot nya inﬂuensan:
Vecka
Vecka
Vecka
hälso-

42 söndagen den 18 okt kl 10-16 öppen mottagning för riskgrupper
43 måndag-torsdag kl 15-19 öppen mottagning för riskgrupper
44 måndag-torsdag kl 15-19 öppen mottagning för riskgrupper och
och sjukvårdspersonal

l
–
–
–
–

Till riskgrupperna räknas du som har någon av följande kroniska sjukdomar:
kronisk lungsjukdom (som astma och KOL)
neuromuskulär sjukdom (som ALS, MS med ﬂera) som påverkar andningen
kronisk hjärt-kärlsjukdom (men inte om du bara har högt blodtryck)
nedsatt immunförsvar (på grund av exempelvis HIV, vissa cancersjukdomar och reumatism
eller på grund av immunnedsättande läkemedel)
– kronisk lever- eller njursjukdom
– diabetes
– extrem fetma (BMI 35 eller mer)
l Gravida kvinnor hänvisas till Barnmorskorna Ekerö, se hemsida www.bbstockholm.se
Vecka 45 och framåt erbjuds vaccination för övriga:
Måndag-torsdag kl 15-19
Inför vaccineringen skall en hälsodeklaration fyllas i. Blanketten ﬁnns att hämta på Ekerö vårdcentrals hemsida www.ekerovardcentral.se och på Vårdguiden www.vardguiden.se.
Ifylld blankett medtages till vaccineringen. Alternativt ifylles hälsodeklarationen på vårdcentralen
vid vaccineringstillfället. Medtag legitimation.
Vi reserverar oss för ev förändringar i tidsplanen beroende på vaccinationsleveranserna.
För aktuell information var god se vår hemsida.

Våra öppettider: Vardagar kl 8-17.
Kvällsmottagning: Måndag och torsdag kl 17-20. Tidsbokning via telefon dagtid.
Telefon: 560 375 00. Fax: 560 375 49. Återbudstelefon: 560 375 70.
Distriktssköterskorna: 560 375 00
Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se
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Förslaget, som i korthet gick
ut på att lägga ner Skå förskola, som är en integrerad enhet
där fyra av de 14 barnen har
särskilda behov kommer från
kommunens tjänstemän som
en besparingsåtgärd.
Förslaget innebar att de
barn som har särskilda behov
skulle förﬂyttas till Ekebyhovs särskola och övriga barn
till andra förskolor i kommunen. Det upptäcktes av
en tillfällighet av en förälder
som var inne på kommunens

hemsida. Redan för två år
sedan var förskolan föremål
för ett förslag om att lämna
de lokaler i Skå-Gustav Jonssons tidigare bostad som de
haft sedan den startade 1969.
Då var oron stor och framför
allt föräldrarna till barn med
särskilda behov var mycket
bekymrade över hur deras
barn skulle kunna hantera
den stora omställningen med
nya lokaler.
ElXbk`m\iX[\jfife på nytt

men både föräldrar och personal reagerade blixtsnabbt
även denna gång, kontaktade
media och skrev brev till politikerna.
”Det är tydligt att man från
kommunens sida bara är intresserad av att ekonomiskt
minska utgifterna och har
inget intresse för kvalitet i
verksamheten för barn med
särskilda behov”, stod det
bland annat i det brev som

undertecknats av föräldrarna
till barn med behov av särskilt stöd i Skå förskola.
9[\ KM fZ_ rikstidningar
visade intresse och när barnoch ungdomsnämnden skulle ha sitt möte och ta ställning
till beslutet den 22 september
möttes de av föräldrar, barn,
personal, TV-kameror och
fotoblixtar.
Under mötet fattade nämnden beslutet att inte säga ja
till tjänstemännens förslag
om nedläggning.
– Vi inom den borgerliga alliansen vill ha kvar Skå
förskola och ställer oss inte
bakom tjänstemannaförslaget. Därutöver kommer vi att
överväga om det ﬁnns anledning att äska mer pengar från
kommunstyrelsen eller omprioritera pengar från andra
verksamheter. Vi bedömer att
vi kommer att få extra tilldelning från kommunstyrelsen

gå vidare med tjänstemännens förslag, men vi känner
oss inte säkra förrän vi ser
beslutet på pränt, säger David
Häggmark, förälder till barn
på förskolan.

med varken personalen på
förskolan eller föräldrarna
försvarade sig Jan Runesten
till Sveriges radio i samband
med BUN-mötet med att
tjänstemännen i det pressade
budgetläget undersöker allehanda olika möjligheter för
att minska utgifterna.
– Budgetarbetet i kommunen är en process som pågår
i månader där mängder av
verksamheter och kostnader
vägs mot varandra, avslutar
Jan Runesten.
– I slutändan är det kommunfullmäktige som beslutar om budgeten i slutet av
november. Därför anser jag
att det inte ﬁnns någon anledning att föregripa några
beslut i förväg innan vi som
förtroendevalda har haft en
chans att ta ställning till underlagen.

Ei [\k ^cc\i [\k faktum
att förslaget inte diskuterats

CF9v:BC@E;<I
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för att klara verksamheten i
Skå, säger Jan Runesten (M)
ordförande i barn- och ungdomsnämnden (BUN).
Föräldrarna och personalen
på förskolan är naturligtvis
lättade, men vågar inte riktigt
tro på att faran är över än.
– Vi vet att de valde att inte

JmXikjaXejkXck\ejafi[Yilb]`iXi_le[iXijalY`c\ld
lär sysselsättning för intagna
på utslussningsanstalten på
Svartsjö.
– Det har visat sig att närheten till djur gör att människor blir mer ödmjuka, säger
Lars-Ivan Arvsäter, kriminalvårdare och en av dem som
har arbetat hårt med att sammanställa utställningen och
arrangera ﬁrandet.

JmXikjaXejkXck\ejafi[YilbfZ_[ali_cce`e^_Xice^\mXi`kbe[]i_^bmXc`k\k%
=fkf1JmXijkaXeXjkXck\e

JM8IJKA{sJfc\ejkicX[\
]iebcXiYc_`dd\cei
JmXikjaXejkXck\ejafi[Yilb
]`iX[\(''$ijalY`c\ld[\e
(/j\gk\dY\i%
Kriminalvårdsdirektör Inga
Mellgren invigde ﬁrandet och

sedan kunde de inbjudna ta
del av skärmutställning och
bildspel med foton och dokument från den 100-åriga
historien.
Där kunde man bland annat
få beskrivningar av hur hårt
och disciplinerat anstaltsli-

vet var förr och se bilder från
den dramatiska branden 1969
som totalförstörde ladugården och betydde slutet på
mjölkproduktionen.
Det som en gång i tiden var
straffkommenderingar för
kriminella är idag en popu-

;X^\e `eeXe _X[\ de intagna ﬁrat jubileet med mat och
dryck i den skinande rena,
högtryckstvättade ladugården, men den här dagen var
det personer från kriminalvården och grannar till
anstalten som var inbjudna.
En av de närvarande som
vet mest om anstaltens historia var Göran Fall, som
förutom att ha varit anställd
som kriminalinspektör sedan 1967 även är uppväxt på
anstalten.
Då hans pappa arbetade där
bodde familjen inom området, enligt dåtidens regler,
och han har umgåtts med in-

tagna dagligen sedan barnsben.
På Svartsjöanstalten råder
sysselsättningsplikt. Trettiotvå av de åttiotre intagna arbetar i jordbruket som är ett
av de sysselstättningsalternativ som ﬁnns.
Idag består det ekologiska
och kravanslutna jordbruket
av fyra olika inriktningar;
växtodling,
köttdjursproduktion, parkskötsel och
lagerhållning av byggnadsställningar.
– Vi har ungefär 170 köttdjur av rasen Hereford på gården och får mellan 65 och 70
kalvar varje år. Vissa säljs som
köttdjur och andra går till
avel, berättar Anders Nordin
som är ansvarig för djurskötseln och en av anstaltens sju
anställda som arbetar med
jordbruket.

karnas riksförbund.
– Våra ﬁna tjurar har fått
många pris tidigare, men den
här utmärkelsen var verkligen rolig att få, säger han.

CF9v:BC@E;<I

JXddX [X^ jfd ﬁrandet

ägde rum på Svartsjö blev
även Anders Nordin utsedd
till bäste nötköttsproducent
i Stockholms län av Lantbru-
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Äntligen på hemmaplan!

Dermaha kemisk peeling
Reducerar rynkor, ärr, acne, stora porer mm

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

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

NYHET! Vår Ekeröklinik har nu öppet
alla vardagar.
BOKA

NU!

Specialiserad Terapeut utför behandlingar 22 & 23 okt

Stora Blå Skincarecenter

Vi finns på
Jungfrusunds Marina.
Varmt välkommen!

ÖPPETTIDER
Mån 8:00-17:00
Tis 9:00-17:00
Ons 9:00-19:00
Tors 9:00-17:00
Fre 8:00-16:00

Tel 08 - 560 313 31

presenterar från nov-09 Botox, Restylane &
Permanent Make-up Tatuering

Bryggavägen 133, www.naprapaternaekerö.se

www.salongstorabla.se 560 406 00

Trött på att ha ont? – Låt en Naprapat hjälpa dig!

Vi lyssnar på
Dig Ekeröbo!
Alliansen satsar ytterligare 20 miljoner kronor i budget
för 2010. Hur kan vi göra det?
Det är visserligen dåliga tider men genom att vi
ansvarsfullt skött Ekerös ekonomi under mandatperioden
kan vi tillsammans med regeringens extra pengar, satsa
ytterligare 20 miljoner kronor i huvudsak på välfärdens
kärnverksamheter. Vårt budgetförslag för 2010
innehåller bl.a. mer resurser till:
• upprustning av Ekerös skolor/
förskolor
• höjd skolpeng
• ungdomars fritid t.ex.
konstgräsplan på Svanängens IP
• fler nattsjuksköterskor på
särskilda boenden
• äldres dagverksamhet (Kajutan
och Stockbygården)
• fler lekplatser bl.a. i Ekebyhovs
slottspark

Har vi missat något?
Läs mer om vårt förslag
och kontakta oss!
www.alliansforekero.se
Vänliga hälsningar
Peter Carpelan (M)
Jan-Eric Billter (FP)
Solveig Brunstedt (C)
Sivert Åkerljung (KD)
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FUNKTION
OCH MILJÖ,
DESIGN OCH
KVALITET…

SCANBAD EASY –
DÄR UTRYMMET ÄR
BEGRÄNSAT

Kampanj!

"

S canbad Ea
sy
V it 60 cm med
sp

egelskåp.

(ord. pris 7.41
5:–)

Förr:
utomhus och bara en funktion.
Idag:
inomhus och en central plats
för välbefinnande och hygien.
Bostadens badrum är snart samma
sociala medelpunkt som i antikens
Rom. Och dessutom byggt i
snarlika material…

Litet och lätt – men ändå komplett!
Kan kompletteras med högskåp,
överskåp och höga underskåp.
Spegel med hylla eller spegelskåp.
Vitt med askstruktur, slät björk
eller slät calvados.

Dansani
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å hela sortime

INVESTERA I
FRID OCH RO…
Fråga en fastighetsmäklare vad som
är bland det första man tittar på i
en bostad. Att satsa på standarden
i ditt badrum är en ren investering.
Just nu vill vi ge dig lite inspiration
till din sociala medelpunkt.

IFÖ S ign 68
60

inkl. mjuksits

och ballofixk

 "
(ord. pr is 4.35
9:–)

Optimum
medicamentum quies est
(= frid är den bästa medicinen)

ntet!

O B S! G äl le r
ej
ka m pa nj va ro
r!

Ett paket Fres
h-stavar
på köpet!

www.dansani.se

HAFA-VECKA MED

30% RABATT!

Personlighet och funktion –
Sätt din egen touch på din nya miljö.

ober
10 –17 okt
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Accent 500

www.ifo.se

19 –24 oktober
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Bubbelbad BIONE
Steamer KIOTO
Solo blandare
Duschvägg FLOWER

6WUDQG

/,(++)*1( %)3(1B1(%*+%,1% B  "2
#  B.  B %&( %)&*()B---( %)&*()

www.hafa.se
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...SOM EN LITEN
INOMHUSPOOL…

Ko m ih å g !
ROT-avd ra
get
ä r ti ll b a k a
!

GAT bad
rum!

En plats för välmående.
Badskum, salter, oljor – ditt eget spa.
Lite musik, några stearinljus
har du säkert…
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på hela
sortimen
tet!

VATTEN
KRAFT!
Upplev lyxen
av ett riktigt,
frikostigt
flöde!

Kampanj!

!"·
Strand ta

kd u s c h
Blandare c
/c 150/16 0
m m,
me d ha ndoch takdus
c h,
helt i rostf
ritt stål.
(ord.pris 8.2
0 0:-)

DE MO

Kampanj!

TZLIOWS\
ST!

!!"·

Tr äf fa re pres
enta nt
frå n ST R AN D

Termostatblandare
Gustavsber g Nordic
(ord.pris 1.619:-)

HÅLL
TEMPERATUREN!

ran.

CHEN
Ett hörnbadkar med ovanlig design.
Frontrutan i kombination med belysning skapar en rogivande stämning.

Lhådös Kakel



ZIJI\\

entet!
på hela sortim
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www.gat.se

www.gustavsberg.se

www.cl-strand.com

KAKEL
OCH KLINKER
VÄGGAR OCH GOLV SOM
PÅ ROMARNAS TID…
Färg, storlek, mönster, yta.
Du väljer, kombinerar och
skapar din egen karaktär.
Mångsidigare material
finns inte.

T2 Golv värm

e

Introduktio



n!

ZIJI\\

på alla
produkter

GOLVVÄRME: BEHAGLIGT,
HÄLSOSAMT, EKONOMISKT

www.lhadoskakel.se

Torra golv är mer hygieniska och lättare att rengöra.
Elektrisk golvvärme orsakar mindre luftrörelse, och
därmed mindre damm i luften. Värme underifrån
innebär lägre total energiförbrukning!

www.tycothermal.com

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.

##% ,%"$'%!'( )(1( %"#$&$)&1##(*&$ 1( %*%%*%)1##()2#1%#(*(1"(
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En påse
Leversnittar
på köpet
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när du köper hundfoder
under vecka 42!
Öppet: vard 10-18.30, lörd 10-15
Tel: 560 355 00 l Ekerö Centrum
www.djurknuten.se

ByggaNytt.Besökvårhemsidawww.finhuset.se

nte ens alla av dagens torpare tänker på att dessa små stugor,
som framför allt hör hemma på de stora godsen, anknyter till
svensk historia. Ordet torp har tyvärr kommit att beteckna i
stort sett alla slags sommarställen. I själva verket har torpen
en mycket lång historia. Torpens historia lär ha börjat när särskilt
dugliga trälar tilldelades en markplätt att odla i byns utkant.
Inom Ekerö anlades torpen när de stora godsen byggdes upp under
1600-talet och framåt. På Färingsön var historien något annorlunda,
här hörde torpen under bondgårdar eller kungligt slott. Torparna
var småjordbrukare som betalade sitt arrende med arbete på huvudgården. Med tiden, ungefär för 100 år sedan, blev torparna snarare
lantarbetare på gods och gårdar, men många av dem fortsatte som
små trädgårdsmästerier eller odlade litet jord för familjens behov.
Torparen var ofta även en yrkesman med stugan som bostad och
åkerlappen för husbehovsodling – han kunde vara smed, snickare,
skräddare. Påhittig fick han alltid vara, och en duktig torpare kunde
vara schangdåbel i klädesbyxor med silverspännen och torparfrun
lika prydlig när man åkte i finvagnen till kyrkan. På vinden hängde
vinterpälsen, maten lagades över
öppen eld tills järnspisarna gjorde
sitt intåg vid förra sekelskiftet. I
skåpen stod gärna ett par brännvinsglas, men torpare som ville
hänga med sin tid kunde plocka
fram thékoppar när det skulle vara
litet fint. Andra torpare slarvade
bort både egen och hustruns egendom och slutade i misär.
Torpen och torparna ingick i storgodssystemet och levererade
arbetskraft som kunde kallas in när det behövdes och kunde sköta
den egna täppan när arbetskraft inte behövdes på godset, ett system
som när jordbruket mekaniserades blev alltmer omöjligt. Fram till
dess hade arbetsvillkoren varit utomordentligt hårda med plikt att
inställa sig klockan fem om morgonen och skyldighet att arbeta i
stort så länge som de behövdes (å andra sidan hade torparen inte sällan en dräng som han kunde skicka till detta hårda arbete!).
I början av 1940-talet förbjöds systemet att betala hyra genom
arbete, och både statarsystem och torparsystem försvann. Men
torpstugorna står ofta kvar, ritningen är nästan densamma för alla
stugor – byggmästaren har i stort sett bara spegelvänt ritningen
ibland. Någon gång, men alltmer sällan, finns en liten lada eller
ladugård kvar. Allra bästa bevarat är nog Fiskartorpet nära Svartsjö
slott. Ett par av de stora godsen på Ekerön har också ett stort antal,
oftast avstyckade, torp bevarade.
Jag tycker visserligen inte att den som i dag bebor ett torp behöver
leva som om stugan stod på Skansen. Men en viss TV-kändis gjorde
stor skada när han tog hand om ”sommartorp” och skalade bort
inredning och omgivning och ersatte det med alla möjliga piffigheter i total okänslighet för att det var kulturhistoriska byggnader
han härjade i. Den epoken är dessbättre över, i alla fall när det gäller
torpen, men en och annan stuga skulle må bra av en baklängesrenovering som flyttade dem närmare sitt ursprung.
När jag för några år sedan snokade i arkiven, stötte jag på en statistik som jag tror gjorts upp av prästen i Ekerö socken någon gång
omkring år 1700. Det visade sig att torparna som grupp i samhället
var lika många som bönderna; godsägarna räknades förstås inte alls
eftersom de vanligen bodde i storstaden.
Så nästa gång ni ser en röd liten stuga med vita knutar, tänk på
den inte bara som gulligt torp utan som ett minne av en gången tids
samhälle och en befolkning som var åtminstone halva Ekeröns.

Kfig\eÆ\eY`k
blckli_`jkfi`X


Finhuset136kvmsäljesibyggsatsmedfärdigaväggmoduler.
Introduktionspris986000Kr.inklmoms

Nu även mottagning
på Ekerö
Lena Hagström Olsson grundade Leva-Metoden 1990.
Hon erbjuder kognitiv terapi (enskild, grupp, familj),
rök/snusavvänjning, viktminskning, stresshantering, coaching,
jobb-coaching, krishantering, ledarstöd
Mångårig kunskap/erfarenhet av anorexipatienter.

ÖPPET HUS söndagen 18 oktober
Föredrag 13.00-13.30 Kognitiv terapi, gruppterapi, familjeterapi
14.00-14.30 Jobbcoaching

aka! 15.00-15.30 Vad är Leva-Metoden?

k
Kaffe &

16.00-16.30 Gå ned i vikt med Leva-Metoden

Tegelbruksvägen 8 (Företagshuset Stranden), Ekerö
och S:t Paulsgatan 39C Stockholm
Tel. 070-752 21 39 www.levametoden.se lena@levametoden.se
Här gäller Ticket hälsokuponger och Friskvårdschecken

Ny adress fr o m
1 oktober
Från den 1 oktober tillhör Ekerö allmänpsykiatriska
mottagning den Allmänpsykiatriska mottagningen
Bromma-Ekerö, som finns i Alvik.
Allmänpsykiatriska mottagningen Bromma-Ekerö:
Adress: Gustavslundsvägen 26, 3 tr, 167 51 Bromma
Tfn: 08 - 672 22 50
Team Ekerö fortsätter sin verksamhet på:
Adress: Tegelbruksvägen 1 B, 178 30 Ekerö
Tfn: 08 - 560 350 35

AXeDXcdjk\[k

PS: En bit torparhistoria från Ekerö visades på Historiska museet
mellan den 5 och 18 oktober, då Ekerö-Munsö hembygdsförening visade en fotoutställning med titeln ”Kalle Johanssons eviga
ögonblick” från Marietorp på Stafsund – bilder tagna av den siste
torparen där, Kalle Johansson.
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Mäklarhuset Ekerö
3OPHIA ±KERMAN         s
*OHAN 3IÚNËS         s
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO s

&ËRINGSÚ 'A 3TENHAMRA

Färingsö - Stenhamra
UTGÅNGSPRIS: 2 000 000 kr
BOAREA: 108 kvm + biarea 7 kvm
ADRESS: Lupingränd 11 H

Färingsö - Stenhamra
PRIS/BUD: 2 000 000 kr
BOAREA: 108 kvm + biarea 7 kvm
ADRESS ,UPINGRËND  #

MÄKLARENS BESKRIVNING: Välplanerat atriumhus i ett plan med
OMRÍDETS KANSKE BËSTA GAVELLËGE v3TORv HÚRNTOMT MOT GÍNGVËG OCH
ALLMËNNING )NGLASAT UTERUM OCH OGENERAD INNERGÍRD 2ENOVERINGSBEHOV 'ARAGE I LËNGA OCH SEPARAT FÚRRÍD #ENTRALT I 3TENHAMRA MED
NËRHET TILL SKOLOR AFFËR STRÚVOMRÍDEN OCH BUSSHÍLLPLATS

MÄKLARENS BESKRIVNING: &RËSCHT ATRIUMHUS I BRA SKICK !LLT PÍ ETT
PLAN 4RIVSAMT KÚK FRÍN  MED ÚPPEN PLANLÚSNING MOT HALL OCH
MATPLATS 4VÍ HELKAKLADE BADRUM /GENERAD INNERGÍRD MED FÚRRÍD
,UFTVËRMEPUMP OCH NYA FÚNSTER 'ARAGE I LËNGA #ENTRALT LËGE I 3TENHAMRA NËRHET TILL SKOLOR LEKPLATS AFFËR OCH BUSSHÍLLPLATS I ETT MYCKET
POPULËRT OMRÍDE

PRIS/BUD: 3 495 000 kr
BOAREA: 185 kvm
TOMT: 994 kvm
ADRESS: Ängsvägen 12 B

Färingsö - Stenhamra
UTGÅNGSPRIS: 1 200 000 kr
AVGIFT: 5 059 kr/mån
BOAREA: 96 kvm
ADRESS "LÍSBACKSVËGEN 

MÄKLARENS BESKRIVNING: Äntligen, nu är ett av de stora enplansHUSEN MED POOL I 'AMLA 3TENHAMRA TILL SALU  KVM GËSTSTUGA
6ËLPLANERAT FRËSCHT OCH MED ÚPPEN PLANLÚSNING "YGGÍR  TILLBYGGT  3TORA SËLLSKAPSUTRYMMEN HELKAKLADE BADRUM BRASKAMIN OCH BASTU 'ENERÚS UTEPLATS TRËDËCK RUNT POOLEN MED SOLSKEN
HELA DAGEN "ARNVËNLIG PLAN TRËDGÍRDTOMT ,UGNT CENTRALT LËGE NËRA
BADPLATS STRÚVOMRÍDEN SKOLOR AFFËR OCH BUSSHÍLLPLATS

MÄKLARENS BESKRIVNING: Äntligen! 4:an med bästa läget i bästa
BOSTADSRËTTSFÚRENINGEN PÍ &ËRINGSÚ &RËSCHT OCH VËLPLANERAT BOSTADSRËTTSRADHUS OM  KVM 4VÍ NYA HELKAKLADE BADRUM STORT KÚK MED
MATPLATS FÚR   PERSONER LJUST VARDAGSRUM OCH TRE BRA SOVRUM 4REVLIG UTEPLATS I VËSTERLËGE MOT ALLMËNNINGEN 3EPARAT FÚRRÍD GARAGE
G ,UGNT OMRÍDE NËRA BAD BUSS AFFËR OCH SKOLOR %L OCH UPPI LËNGA
VËRM
MNIN
NG
VËRMNINGSKOSTNAD
TILLKOMMER

2.397

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING

Komplett däckservice
med däckhotell
Personbil – Lastbil – MC – ATV

Dags för vinterdäck

www.gusondack.se
DUBBDÄCK
Gislaved NF5 Dubb
195/65-15 ................ 895:205/55-16 ............. 1120:Michelin X-ice Dubb
185/65-15 ................ 735:205/55-16 ............. 1035:205/60-16 ............. 1095:-

Nankang SW-7 Dubb
175/65-14 ................ 520:185/65-15 ................ 595:195/65-15 ................ 625:205/60-16 ................ 825:215/65-16 ................ 850:235/65-17 ............. 1095:-

FRIKTIONSDÄCK
Duro DW-9000

195/65-15 ................ 718:-

185/65-15 ................ 485:-

225/45-17 ............. 1231:-

175/65-14 ................ 380:195/65-15 ................ 545:205/55-16 ................ 615:-

Dunlop DS-2

Hankook W605

185/65-15 ................ 575:-

175/65-14 ................ 597:-

Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

08-560 32610

www.gusondack.se

Adress: Bryggavägen 106

205/55-16 ................ 919:-

175/65-14 ................ 480:205/55-16 ................ 895:-

Vinteralu
fr

495:-
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Skolbiblioteken ger barnen
en frizon bland böckerna
Att läsa böcker är en källa till
glädje, spänning och kunskap. I
takt med att läsandet i den yngre
generationen går ner får skolbiblioteken en viktig roll i att främja
läslusten. I Ekerö kommun har
alla skolelever tillgång till bemannade skolbibliotek till skillnad från stora delar av landet.
”Om du vill att dina barn ska bli
begåvade så berätta sagor för dem.
Om du vill att de ska bli mycket begåvade så berätta ännu ﬂer sagor för
dem”, sa Albert Einstein. De ﬂesta
kan nog hålla med honom om att
de upplevelser och den kunskap vi
får genom böckerna är ovärderliga.
Inte alla barn har ett bibliotek inom
räckhåll, eller ens en familj där läsning prioriteras och i de fallen spelar skolbiblioteken en viktig roll för
att göra böcker tillgängliga.
@ ]ijcX^\k k`cc ep skollag som pre-

senterades av skolminister Jan
Björklund den 15 juni ﬁnns rättigheten till skolbibliotek för alla barn
inskrivet.
– Skolbiblioteken och skolbibliotekarier är betydelsefulla för både
elevernas läs-, skriv- och språkutveckling och för inhämtande av
kunskaper och för elevernas intresse för läsning. Skolbibliotek är
också ett stöd för eleverna i deras
ökande behov att kunna orientera
sig i informationsﬂödet, att kunna
granska och värdera information
och att arbeta problemlösande, sade
han i riksdagen i samband med att
förlaget lades fram.
Ingen tycks säga emot honom och
inte minst skolbibliotekarierna själva är glada över att få sin verksamhet
prioriterad.
– Skolbiblioteken ska vara en fri-

zon där eleverna kan få möjlighet
till inspiration utan krav på prestation. De är mötesplatser och en
skattkista, inte bara till skönlitteratur utan även till faktaböcker, säger
Cecilia Bengtsson som är skolbibiotekssamordnare i Ekerö kommun.
Jkk\k Xkk mi[\iX böckerna och
berättande högt har Ekerö kommun
tagit fasta på och har valt att låta varje skola ha ett eget, delvis bemannat
bibliotek till skillnad från stora delar
av landet. 250 000 av landets elever
står helt utan skolbibliotek och ytterligare ett stort antal har ingen
bemanning i sina bibliotek eller
bokrum.
Vissa av Ekerö kommuns skolbibliotek har bemanning i stort sett
hela skolveckan, medan andra mindre skolor har vissa schemalagda
timmar varje vecka. Även utanför
den bemannade tiden har elever och
lärare möjlighet att utnyttja biblioteken, tillgängligheten är viktig för
att böckerna och informationen ska
användas.
– Det kan räcka med en läsupplevelse för att väcka läslust. Det
handlar om mänskligt växande och
identitet, att upptäcka sig själv och
andra, säger Cecilia.
?feY\jbi`m\i_liskolbibliotekari-

erna har en roll som en vuxen person i skolan, som bygger relationer
till eleverna, men poängterar att de
inte är lärare.
– Vårt uppdrag som skolbibliotekarier är både att ha koll på barnoch ungdomslitteraturen och kunna inspirera eleverna att läsa, men
även att hitta rätt bok till rätt elev.
Vårt andra ben är att lära eleverna
att kunna söka, hantera och förstå
information och att de kan knyta

DXi`k8ek\jbf^k%m%fZ_:\Z`c`X9\e^kjjfek%_%ijbfcY`Ycfk\bXi`\ifZ_\e^X^\iX[\`
Xkk^\\c\m\ieXk`cc^e^k`ccc`kk\iXklifZ_d\[`\blejbXg%
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@]ijcX^\kk`ccepjbfccX^]`eejikk`^_\k\ek`ccjbfcY`Yc`fk\b]iXccX\c\m\i`ejbi`m\e%@<b\ibfddlei[\ei\[Xem\ibc`^_\k%

=fkf1Cf9Zbc`e[\i

samman de olika delarna till en begriplig och meningsfull helhet, fortsätter Cecilia.
Idag pratar man inom skolvärlden
om kunskap i informations- och
kommunikationsteknologi
som
den femte baskompetensen, vid
sidan av att tala, läsa, skriva och
räkna. Eleverna ska lära sig att vara
källkritiska, veta hur upphovsrätten
fungerar och hur man ska kunna
sålla i den informationsmängd som
ﬁnns tillgänglig på Internet. Därför
består dagens skolbibliotek inte bara
av böcker.
;i ]`eej fZbj kunskap om och
möjlighet att hämta information ur
en mängd andra medier. Ljudböcker, Internet och temalådor i olika
ämnen – alla ryms de inom skolbibliotekens väggar. Bibliotekarierna är
kunniga i hur man söker, hittar och
värderar den information som ﬁnns
tillgänglig på nätet.
Vart och ett av skolbiblioteken i
kommunen har också sin egen proﬁl, vilken utarbetas i samråd med
skolan. Det kan till exempel innebära att man arbetar mer fokuserat på
något bibliotek med att öka läsandet
bland pojkar, eller att arbeta speciﬁkt med elever i behov av särskilt
stöd.
Ett av kommunens skolbibliotek
har blivit extra mycket uppmärksammat – Barnens eget bibliotek

i Stenhamra. Satsningen har omnämnts i såväl rikspress som TV
och studiebesöken har avlöst varandra. I det integrerade skol- och
folkbiblioteket har skoleleverna,
förutom ett stort utbud av barnoch ungdomslitteratur, dessutom
tillgång till all den vuxenlitteratur
som ﬁnns i hyllorna. Att söka fakta
i en uppslagsbok för vuxna kan vara
minst lika spännande som att göra
det i en åldersanpassad bok.

É;\k_Xe[cXifd
dejbc`^kmoXe[\
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– Vi håller som bäst på att genomföra etapp två i Barnens eget bibliotek.
Lokalerna har utökats och barnen
har fått den ﬁnaste delen. Här får
barnen verkligen ta plats, säger Marit Anteskog, bibliotekarie på Barnens eget bibliotek.
Hon visar runt i lokalerna och
berättar om de planer som ﬁnns för
framtiden. Utställningar av barnboksteckningar och ett nytt ungdomsrum med en dörr som ska gå
att stänga om sig om man vill vara
ifred med en bok eller sina kompisar, är några exempel på vad som är

på gång. När eleverna besöker biblioteket som en del i skolundervisningen blir det också en plats som
de vänjer sig vid att besöka och känner sig hemma i. De kraftigt ökade
utlåningssiffrorna sedan öppnandet
i april 2008, visar att satsningen varit framgångsrikt och att barnen och
deras föräldrar väljer att besöka biblioteket även på fritiden.
8iY\k\kd\[Xkkanpassa skolbiblio-

teksverksamheten i Ekerö kommun
till behoven och förändringar i samhället pågår ständigt och visionerna
förändras allt eftersom. Oavbrutet
fortbildar skolbibliotekarierna sig
för att hålla kunskaperna aktuella. I
Ekerö kommun har de dessutom ett
nätverk som träffas ofta och utbyter
erfarenheter. De sätter upp mål för
varje år som ska ligga i linje med
kommunens övergripande mål.
– Vi kommer att använda detta
läsår till att utveckla verksamheten
och skapa visioner för framtiden.
Vi vill synas mer på webben, stärka
pojkars läsande och stärka samarbetet med skolan.
– Dessutom kommer vi att försöka vinna priset som årets skolbibliotek, säger Cecilia Bengtsson
avslutningsvis med stort hopp inför
framtiden.
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>> Measle Stubbs och vredesmunken#@XeF^`cmp
D\Xjc\i\egfab\`k`f$ijc[\iejfdYfi_fj[\e\cXbX9Xj`c[i[\kbipccXiXmakk\jkfiX
bXZb\icXZbfi%9Xj`cjjkfiX`eki\jj\iXkk_ccXgd\[j`kkdf[\cck^fZ_[\ed`e`Xkpimic[
jfd_Xe_XiYp^^klgg%D\emX[i[\kjfd_e[\iei9Xj`c[i`Zb\i[\eifjXcjb\efZ_
m\di[\kjfdYfile[\ikXbYacbXieXgm`e[\e6

>> Legenden om Sally Jones#AXbfYN\^\c`lj
;\e_i]XekXjk`jbXYfb\e_Xe[cXifd[\ec`ccX^fi`ccXle^\eJXccpjfdkXjk`cc]e^X`8]i`bX
fZ_jdl^^cXjk`cc<lifgXg\kke^]Xikp^%Gm^\edk\iJXccp\edXjjXfc`bXdee`jbfi
fZ_lggc\m\cj\i%<e[\ci\cXbXdfk_\ee\fZ_Xe[iXjeccX%9fb\e`ee\_cc\ide^X
_]k`^XY`c[\i%

>> Eskil och jag och den perfekta hämnden#:\Z`c`X;Xm`[jjfe

>> Våffelhjärtat#DXi`XGXii
Ki`cc\fZ_C\eXie`fi%;\Yfi^iXeeXifZ_iYjkXbfdg`jXi%@jXd_cc\k[i[\Yfi
lggc\m\i[\de^XYlj#_ic`^Xc\bXifZ_^\d\ejbXg%C\eXi\eg_`kk`^ka\afZ_]i[\k
d\jkX_e[\i[\kjXb\ieiKi`cc\c\b\id\[_\ee\%<e^e^^afi[\[\\ec`eYXeXd\ccXe
j`eX]ejk\i%<eXeeXe^e^jkXikX[\[\\kkc[i\Yf\e[\]i_jkXi%;\kbfdd\i[fZb\e
[X^[Xcck]ie[iXjfZ_`e^\kYc`ijfd]ilk%

Af_XeeXik`fifZ_Yfid\[j`edXddXfZ_gXggX`\ec`k\eYp`jbf^\e%;i_e[\i[\k
`ek\jdpZb\k%<e[X^]cpkkXi[\k`e\eb`cc\jfd_\k\i<jb`c`_lj\kYi\[m`[%Af_XeeXY\$
jkdd\ij`^]iXkkYc`bfdg`jd\[_fefdd\e[\ki`ek\jckk%@ek\]iie<jb`cjblj`e
bfdd\igY\jbYc`ijfddXicfm\kXeeficle[X#m\ekpic`^kfZ_dpj`^k

>> Lejonpojken#Q`qfl:fi[\i
9fb\ei\ejgeeXe[\m\ekpijY\ikk\cj\jfdkXij`eYiaXeei:_Xic`\j]ic[iXib`[$
eXggXjg\kkjbldkjkk%?e^\ib`[eXgg`e^\e`_fgd\[Xkk:_Xic`\kXcXibXkk\ieXjjgib
\cc\ii[\k[\e_\dc`^X]fid\cejfd:_Xic`\j]ic[iXikX^`k]iXdjfdb`[eXggXieXm`cck6
:_Xic`\]ijkiXkk_Xedjk\jbX\]k\ij`eX]ic[iXi%

>>

Min lilla apa#Lc]E`cjjfe
;\e_iYfb\e_Xe[cXifd\ejp[X]i`bXejbgfab\jfd^ieXm`ccYc`med\[\eYXY`Xe$
le^\%?Xem`ccj^ieXbcXggX[\ec`ccXXgXejjmXej%<e[X^eigfab\ebfdd\i_\djki
\egfc`jY`clkXe]i_lj\k%9XY`Xe\ieX_XikX^`kj`^`e`_lj\kfZ__lijbX[\]lk[\d6

www.husmanhagberg.se

Crazy Night

Favorit i repris...

i Ekerö centrum
Torsdag 29 okt kl 18.30-21.00

y
z
a
Cr

Ekerö Närlunda
Fågelperspektiv med milsvid vy över Mälaren och orörd grönska. Arkitektritad stilsäker villa av högsta klass med stora glasade
ytor utan insyn. 6 meter i tak. Totyta ca 320 kvm. Sjöbod på plan strandtomt, rejäl brygga, eget vatten. Separat enhet för
generationsboende/företag. Nyskickskänsla. Ca 5-10 min. till skola, Ekerö C. Unik livskvalitet!
Pris: 9.900.000 kr Visas: Vänligen ring mäklare Håkan Jansson 0708-141212 för tidsbokad visning.
Adress: Närlundavägen 18 D & E Ekerö 08-560 304 22

erbjudanden
i alla affärer

Utvald vara
med 50 %
rabatt
Utvald vara

Ekerö Hummelvreten

Ekerö Helgö

Eftersökt enplanshus, utbyggt och ﬁnt renoverat. 134+10
kvm. Ljust kök. Exklusiva våtrum. Barnvänligt atriumhus.
Acceptpris: 2.850.000 kr Visas: Vänligen ring för info.
Adress: Hoppargränd 11 Ekerö 08-560 304 22

Genomgående toppklass, Mälarglitter i söder. 169+36 kvm.
Lyxstandard. Lantlig idyll. Nära båtplats. 3274 kvm tomt.
Visas: Vänligen ring för visningstider.
Adress: Kaggeholmsvägen 58 Ekerö 08-560 304 22

100:-

för

Utvald vara
till kanonpris!
Ekerö Väsby

Stenhamra Eknäs

Renoverad till ﬁnt skick, barnvänlig idyll. 172+102 kvm.
Ljusa öppna ytor. 6 sovrum. Lugnt läge nära skola, buss
Utgångspris: 3.975.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstider. Adress: Timotejvägen 12 Ekerö 08-560 304 22

Utbyggd enplans gavelvilla, löpande renoverad. 145+25
kvm. Fint skick. Ostörd tomt, växthus. Garage, carport.
Utgångspris: 2.295.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstider. Adress: Apelvägen 17 Ekerö 08-560 304 22

I samarbete med

Ekerö Knalleborg
Gavelläge inbäddat i grönska, barnidyll. 116+55 kvm.
Uteplatser i sol. Äldre ytskikt. Lugn ogenerat läge. Garage.
Utgångspris: 1.995.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstider. Adress: Knalleborgsvägen 1A Ekerö 08-560 304 22

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se

Gäller endast torsdagen den 29/10 kl 18.30-21.00
Läs mer på www.ekerocentrum.se
eller i nästa nummer av Mälaröarnas Nyheter
Apotek Tidlösan ● BC-låsservice ● Biblioteket ● Butik Backsippan
Din syn – Ekerö optik ● Djurknuten ● Ekeröblomman ● Ekerö Bokhandel
– En annan bokhandel ● Ekerö kemtvätt & skomakeri ● Ekerö Video
Ekerögrillen ● Eurosko ● Hair & Shop ● Folktandvården ● Handelsbanken
ICA Supermarket ● Klädkammaren ● Mälarökyrkans Café
Pizzeria Tappström ● Queens Konditori & Café ● Rest. Lilla Venedig
Salong Cosmetae ● Similan Thai food ● Smultronet ● SportXtra
Svensk Fastighetsförmedling ● Swedbank ● Systembolaget
Vi-butiken Matskeppet ● Wiking Herrekipering

www.ekerocentrum.se
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Birkakören, som bildades 1974, har sina rötter på
Adelsö.
Nils Wallnäs, lärare i musik i dåvarande Ekerö musikskola och även lärare i Munsö
skola där han också blev föreståndare, drog igång kören.
Han lockade både unga och
gamla till kören.
– Alla var välkomna, även
tonåringar som kanske hade
lite svaj i stämman på grund
av målbrottet, berättar Jan
Gertz som började i kören
1980 och är ordförande i Birkakören.
Kören var stor på den tiden
med ett sextiotal medlemmar. Varje vinter hade de en
större tillställning med maskerad eller annat tema. Lite
fest helt enkelt, samtidigt
som det var musikkväll. De
hade även ﬂera konserter.
– Vi gjorde tre skivinspelningar, en med svenska visor, en med julmusik och så
en ep med lättare visor där ett
spelmanslag deltog, säger Jan
Gertz.
Nils Wallnäs var körledare
fram till 1985. Efter honom
har ett ﬂertal personer lett

 $ ) () )() !"!)!


kören, så som Kalle Sundman, också han musiklärare.
– Under ett år hade vi honom. Han var en härlig ledare med lite jazzrytmer i sig.
Sedan hittade han sin ungdomskärlek och ﬂyttade till
henne i Wasa i Finland.
Under ett år tog Lars Törvall hand om kören. Hade
han inte gjort det hade kören
försvunnit, tror Jan Gertz.
Efter honom dök ett par
upp som kallade sig ”lilla
operan”. Det var Stefan Lindén och Beryl Cornhill som
tog över körledarrollen.
– Den körledare som vi
haft längst period var Carina Einarsson som nu är
kantor och leder kyrkokören
Munsö/ Adelsö. För några år

sedan bestämde hon sig att
dra ner på arbetsbördan och
nu har vi Mait Tohäng som
också jobbar med kyrkokören och PRO-kören, berättar
Jan Gertz.
Även om kören minskat
till idag sexton medlemmar, lever den ännu. Kören
har varit fyrstämmig, men i
dagsläget har de bytt karaktär
lite grann och går mera över
till två- och trestämmig sång.
Alt-stämman är det lite svårt
med, men en alt ﬁnns i kören
och bär upp stämman.
Genomsnittsåldern är 65
år, den yngsta är kring de
femtio och den äldsta fyller
i år 79. Karaktären på körens
utbud är just nu en blandning av musikalmelodier och

gamla visor. Kören tar gärna
emot nya medlemmar.
Själva jubileet ﬁras med
allsång och körframträdande
i Adelsö hembygdsgård. Det
blir också franskt och bulgariskt.
– Vi har en fransyska med.
Jag har övertalat henne att
sjunga ”Ce ci bon”. Vi tänkte
stå några grabbar i bakgrunden och doa till den. Så har
vi också en bulgariska, vår
altstämma. Hon var tveksam
till att sjunga en bulgarisk
visa. Det är lite tung musik,
men hon har också accepterat och hon har en ljuvlig
röst, säger Jan Gertz.
Eftersom konserten äger
rum på FN-dagen den 24
oktober, blir det också sånger
om fred och frihet så det blir
lite Theodorakis. Inte nog
med detta, det blir gamla
musikallåtar och sedan blir
det allsång. Ett jubileum med
stor musikalisk bredd.
Hur var det nu med Elvis
Presley, vem är det egentligen som kommer?
– Det är den riktiga Elvis, jag tror att det är han,
säger Jan Gertz och berättar
att denne Elvis kommer att
framföra två av sina äldre,
kända låtar. Jan Gertz utlovar
en tillställning med mycket
gladsång mellan klockan 1417.
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Angela Brignone Duckert är
född i Tunis 1933 och bosatt i
Sverige sedan 1967.
Hon beskriver sin konst på
följande vis:
”Temat i många av mina
blad är hämtat från ett mycket aktuellt västerländskt problem: imigrationen. Varje
dag seglar båtar från Afrika
till den västliga världen. Båtar
lastade med hopp och rädsla.
Unga män, kvinnor och barn.
Om de inte drunknar blir de
skickade tillbaka, jagade liksom välfödda hundar jagar
de magra och hungriga, som
kroppen befriar sig från farliga bakterier. Hur länge kan
detta fortsätta? Hur länge
innan de hungriga blir alltför
många, alltför hungriga? Hur

länge skall vi plocka hundratals kroppar från havet?”
Utställningen pågår fram
till den 18 oktober.
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Linda Spolén, skolbibliotekarie på Träkvista skola och
årets skolbibliotekarie 2007
kunde höras berätta om hur
man smittar barn med läsfeber från Svensk Biblioteksförenings stora scen.

Cecilia Bengtsson, samordnare och skolbibliotekarie i
Sundby skola och på Stenhamraskolan, kunde man
träffa i Skolbiblioteksföreningarnas monter under hela
mässhelgen. Cecilia Bengtsson föreläste också om hur
skolbiblioteken
planerar
för framtiden och fyller alla
vackra deﬁnitioner av skolbibliotek med ett konkret
innehåll.
®

Våra Öppettider
Mån-Fre 07.00-17.00
Lör 09.00-14.00

tappsundssag@telia.com

Tel. 08-560 311 35
08-560 307 20
Fax: 08-560 311 45

Håll kylan ute
- behåll värmen inne!
Uppvärmning är den största boendekostnaden för husägare. Otillräcklig isolering är
som att slänga pengarna i sjön.
Gjord av sten behåller Paroc stenull
olering är som att
ditt hus varmt, eftersom
den
behåller sin form och dimension
20%
form och dimension
rabatt
tack vare den höga densiteten
i
t och
materialet.
Dessutom suger
stenull inte fukt
och den brinner
inte heller.
Erbjudandena gäller
t.o.m den 30 november.

Ekerö - Närlunda
Totalrenoverat både in- och utvändigt!
Välkommen till denna totalrenoverade 1,5-plansvilla med källare
fördelat på 6 ROK varav 4 sovrum med ett centralt läge i Närlunda.
Husets samtliga invändiga ytskikt har bytts ut, med nytt kök och nya
badrum. Inrett källarplan i hög standard med bl. a. gillestuga och
bastu. Insynsskyddad tomt med nyanlagt trädäck på baksida mot
trädgård med härliga fruktträd och bärbuskar. Fristånde garage.
PRIS 3 295 000 kr som utgångsbud TOMT 863 kvm (friköpt tomt)
ADRESS Tegvägen 12, 178 34 Ekerö
VISNING Sön 11/10 12:00-12:45, tis 13/10 kl. 18:00-18:30 därefter enligt ök.
ANSV. MÄKLARE Jens Falkenå tfn. 0709-610 419 alt. 08-611 99 60

fastighetsmäklarna med mer omtanke...
Karlavägen 18 08-611 99 60 www.estatefast.se

Stegar
från
Scando

20% tt
raba

Ungdomsledarstipendium för 2009
Härmed utlyses Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium för 2009.
Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra
ungdomsledare som gjort värdefylla insatser inom
ungdomsarbetet i kommunen.
Stipendiesumman är 15 000 kronor.
Förslag till stipendiater kan upprättas av föreningar,
andra sammanslutningar, distriktsorganisationer,
ungdomsråd, fritidsgårdar eller kommunala enheter,
som bedriver ungdomsverksamhet.
Regler för Ekerö Kommuns ungdomsledarstipendium
finns att hämta på Ekerö kommuns hemsida,
www.ekero.se, under fritid och kultur.
Ansökan eller förslag ställda till Ekerö Kulturnämnd
skall inlämnas till:
Ekerö Kulturnämnd
Box 205
178 23 Ekerö
Senast den 31 oktober 2009.
Förslagen skall - förutom stipendiatens namn, ålder
och adress - åtföljas av en beskrivning av insatser,
samt övrig information av värde för bedömning.
Ytterligare information lämnas av Kajsa Enström
e-post; kajsa.enstrom@ekero.se eller till Elisabet Lunde
e-post: elisabet.lunde@ekero.se
Kommunens växel: 08-560 39100

PASSA PÅ!
Lekstugor i högkvalité färdigmonterade.
Vi har endast två kvar!



Ekerö Kommuns Kulturnämnd
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Bli en nöjd
IVT kund du också

·QV[\ITTMZI]\IV[SWZ[\MV·

NATURLIG
VÄRME
- I SKÖN FORM
Med en pelletskamin från
Ariterm är det varmt och
skönt när du vaknar och när
du kommer hem från jobbet.

Erbjudand

e!
Vi bjud er på
en go lvsk iva
(värde 1.875
kr) vid köp av
en A riter m Pel
letskamin.

Ko m ih å g
!
ROT- avd ra
get
ä r ti ll b a k a
!

,-57TZLIO
WS\ST!


Kaminen kan minska dina
uppvärmningskostnader med
upp till hälften, och den banbrytande väggfläkten Drag
gör det möjligt att installera
utan skorsten.

Välj värmepump från IVT och vi garanterar att du blir nöjd!
Du får många unika fördelar och en trygghet för framtiden.
Ledande i Europa

Mysinge förenar traditionell
formgivning med modern
teknik och ger ekonomisk och
miljösmart värme. Läs mer på
www.ariterm.se

Alltid den senaste spetstekniken

Komplett program

Exakt rätt värmepump för ditt hus

Certifierade återförsäljare

Specialutbildade på värmepumpar av IVT

Trygga försäkringar

Tio års kompressorförsäkring på alla
modeller för privatkunder

KMP Mysinge

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Lång erfarenhet

Över 300.000 värmepumpar redan
installerade i svenska hem

Bra för miljön

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

Nöjd-Kund-Garanti

Fördelar och trygghet även
långt efter köpet

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

Lite personligare – lite bättre.

www.ivt.se
För en förnybar framtid.
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VILLA, CENTRALA STENHAMRA

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby

ENPLANSVILLA, SKÅ/TROXHAMMAR

Med ett högt läge i centrala Stenhamra ligger detta Dalahus byggt 1987. Luftig planlösning, öppen spis
och bastu. Huset är i behov av renovering. Stor potential ﬁnns för rätt köpare!

Exklusiv enplansvilla (färdigställd 2002) med härlig fri utsikt över Troxhammars golfbana. Genomgående
vattenburen golvvärme och öppen spis. Underbart trädäck med nedsänkt pool och perfekt solläge. Stor
tomt med lättskötta gräsytor.

Adress: Blåsbacksvägen 24
Storlek: ca 156 kvm
Pris: 1 925 000 kr eller bud
Tomt: 1 643 kvm
Visas: Sön 18/10 kl 14.00-14.45 & Mån 19/10 kl 17.00-17.45

Adress: Ekebylundsvägen 8
Storlek: ca 141 + ca 18 kvm
Pris: 4 475 000 kr eller bud
Tomt: 2 565 kvm
Visas: Sön 18/10 kl 15.45-16.30 & Mån 19/10 kl 18.30-19.15

08-663 95 00
WWW.TOTALMAKLARNA.SE
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Schaktmassor tippas vid Hasselbacken

tyck!

24

att ca 20 000 lastbilar med rivningsmassor och avfall planerades att åka
på vår lilla grusväg in mot gränsen till
Sandudden. Detta verkar tack och lov
inte inträffa. Då har kommunen i stället tillåtit att rivningsmassor och avfall
skall tippas från Ekerövägen och ner
för slänten. Detta innebär att tusentals
med fullastade lastbilar skall åka hela
vägen från Bromma och på vår ö, för

Vad är det som händer på södra
sidan av Ekerövägen mellan
Sandudden och Asknäs?
Vi har ju alla sett hur träden fälts
och nya infarter/utfarter planeras på Ekerövägen. Vi som bor på
Hasselbacken bortanför denna plats,
anar ugglor i mossen.
I somras ﬁck vi brev från ägaren till
Asknäs gård, som talade om för oss

Mcbfdd\eXkkjbi`mX\e
cfbXc`eje[Xi\
Jbi`mbfikÆalbfikXi\[\jkf
jkii\Z_XejXkkbfddXd\[%
M`cc[ljbi`mXd\[j`^eX$
klidjk\i\[Xbk`fe\e_X
bee\[fdfdeXde#X[i\jj
fZ_k\c\]feeldd\i%

att tippa på denna plats. Hur kan Ekerö
kommun tillåta detta? Vid planeringen
av Förbifart Stockholm, så var det ju
väldigt viktigt att alla rivningsmassor
skulle transporteras på så sätt att det
inte skulle belasta våra vägar. Får alla
privatpersoner på Ekerö, upplåta privat
mark, för att mot betalning ta mot rivningsmassor och avfall från stora delar
av Stockholm? Hur har kommunen

tänkt sig att lösa problemet med alla
transporter som skall vända på denna
plats? För er information kan jag meddela, att de boende cirka 150 meter
längre bort, inte har tillåtelse att åka till/
från sina bostäder från Ekerövägen, då
det anses för farligt. Hoppas att någon
ansvarig på kommunen, kan hjälpa mig
att räta ut dessa frågetecken.
ÆG\iJbff^

EalkXmlkj`bk\e

veelc\m\i\b\em`[<b\Yp_fm

När jag var liten pojke på 50-talet och ﬁck följa med min
pappa i bilen, minns jag att han alltid sade när vi kom upp
på Ekeröhöjden att ”Här är stockholmstraktens vackraste
utsikt”. Naturen tog snabbt tillbaka och utsikten vid ”Fantans
grav” över Ekerö kyrka och bort över vattnet har i 50 år
skymts av gran och tall. Så nästan över en natt är utsikten
återställd.
Passa på nu ekeröbor och övriga att titta när schaktmaskiner och grävskopor återskapat den storslagna vyn. I morgon
kanske ni tittar in i en betongfasad.

År 1944 kunde man i
Tidskrift för hembygdsvård,
numera Bygd och Natur, läsa
dikten ”Till en död ek” av
Torborg Holvastersson. Som
illustration hade man valt en
bild på en gammal ek, knotig
och bred som åldriga ekar brukar vara. Men av
grenverket att döma så var eken i högsta grad
levande. Så vad ﬁck redaktören att välja just
den här eken? Kanske fanns det ingen annan
bild till hands eller så var det något i ekens
spretiga silhuett som pekade mot en snar död.
Svårt att veta så här sextiofem år senare. Det
vi med säkerhet kan konstatera är att eken år
2009 fortfarande lever och ser ut att må rätt
bra. Det handlar om Ekebyhovseken som står
i dalen nedanför Ekebyhovs slott. Många tror
att den är över 600 år gammal. Det innebär att
den borde ha varit en ståtlig ek redan under
Gustaf Wrangels dagar i slutet av 1600-talet
då den nuvarande byggnaden på Ekebyhov
uppfördes. Idag står eken ensam i ett hörn av
åkern men det landskap som den föddes i såg
så klart helt annorlunda ut. Och visst är det
märkligt att tänka sig att eken stått där genom
alla århundraden som vi människor slagits och
bråkat, byggt och raserat – och inte minst för-
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Vi har rum lediga...

Har dina barn eller ungdomar
svårt för Matematik eller NOämnen i skolan? Har du svårt
att hjälpa dina barn med läxor
i de här skolämnena? Då finns
det möjlighet för dem att få
privat läxhjälp i hemmet.

BUTIKSLOKAL
UTHYRES

Ring: 0733 - 83 55 51

Vi söker dessutom
medarbetare

!LKOLÍS  !LKOTEST

För mer info ring Kattis 0704-53 96 62

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
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Välkommen hälsar
Elisabeth, Isabelle,
Kattis, Marie-Anne!

Hälsokost ● Frisör
Massage ● SPA
Ansiktszonterapi
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Alldeles intill Ekerö Centrum!
5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Tel 560 357 16

●

Mån-fre 11-18

●

Pråmvägen 4A, innergården

Ekerö kommunfullmäktige

vandlat många odlingslandskap till moderna
bebyggelsemiljöer. De gamla ekarna är levande
kulturminnen som vi måste vara rädda om!
Här följer en kort version av dikten:
Det tog dig hundra år och åter åter hundra
att ur vår fattiga jord
suga den närande saft
som frälste dig ur mörker och fängelserum
till frihet och rymd och ljus.
Din mäktiga stam, ärrig och skrovlig och grå,
nått samlad och sträng ett stycke mot himmelen,
i hundrade grenar du gjutit din kraft
de tecknat sitt fylliga formrika mönster
i luft som dallrat och lyst.
---------------Nu är du död.
Nu skimrar aldrig mera ett vårgrönt ljus omkring
din krona,
din bark har fallit av,
naken står du, grå och slät som gammalt tenn,
och allt emellan lossnar med brak en murken gren
ifrån din stam
och nattens ugglor bygger i ditt multnande
inre sitt bo.
Det tar dig hundra år och åter åter hundra
att vittra sönder ﬁber efter ﬁber
och åter bli till ett med jorden
den fattiga, den goda jord.
Æ>le`ccXC`e[Y\i^

PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?
Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning: finns i Tappström, Ekerö Centrum. För din
bekvämlighet finns även möjligheten att vi träffas i din bostad.
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.
Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64 mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81
mail: bjornwil@hotmail.com

Alltid bästa priset hem!

Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
tisdagen den 20 oktober, kl.18.00

Närlunda Schakt & Transport AB
söker
maskinförare / hjullastarförare
Om Du har maskinförarbevis och vill jobba
heltid, hör av dig till Gia på tel 08-560 341 12
eller skicka mail till lasse@nstab.se.
Vi har kollektivavtal.

Sammanträdet sänds i Närradion,
101,4 Mhz.
Handlingarna finns tillgängliga på
www.ekero.se/kf samt i
kommunhusets reception.
Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Köpa dator
med
installation?
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Stenhamra Tennisklubbs KM för juniorer
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Det spelades singel i tre klasser och dubbel i en klass.
I den äldsta klassen vann Jesper Forsström-Malm över
Jonathan Hallqvist i en hård tre-sets match med 2-6,
6-4, 7-5. Detta efter att på ett starkt sätt ha vänt matchen trots förlust i första set.
I mellanklassen spelades ﬁnalen mellan förhands?)3$$7->/2$30$+ 5(0*$/3$!(00+4-.6%%4
favoriten Simon Stoltz och Gabriel Uribe. Simon in- 60+13 ! %!!#
ledde matchen med att ta första set med 6-2. Trots fem
matchbollar mot sig i andra set kämpade sig Gabriel Uribe till setvinst. I tredje set vann Simon Stoltz
med 6-3 och därmed slutade den mycket välspelade och spännande matchen med 6-2, 6-7 (6-8), 6-3.
I den yngsta klassen spelades ﬁnalen mellan Daniel Kahm och Melker Leijon. Daniel Kahm blev till
slut för svår för Melker Leijon och Daniel Kahm segrade med 6-3, 6-4.
I dubbelﬁnalen mötte Jesper Forsström-Malm och Jonathan Hallqvist de yngre spelarna Simon
 "$"
( -+&-$-1355(855+.. Stoltz och Emil Rosenberg. Alla fyra spelarna imponerade med ﬁnt spel och trots att Simon Stoltz och
! "   Emil Rosenberg hade många gamebollar och gjorde allt för att rå på sina äldre klubbkompisar, stod Jesper Forsström-Malm och Jonathan Hallqvist till slut som segrare med setsiffrorna 6-2, 6-2.
®
!$" !

– En intressant och spännande säsong väntar vårt A-lag.
Serien i år kommer att vara
mycket starkare än förra året.
Många lag har förstärkt
sina trupper. Vi har också förstärkt med några nya, som går
direkt in i laget.
Fredrik von Sivers, en stark
och hårdskjutande back, Mikael Kroon, en lurig forward
som kan göra det oväntade.
Martin Wiberg, en åkstark
forward som går direkt på
mål.
Tim Salo som kommer från

Teg förstärker målvaktssidan.
Truppen i år är större än tidigare och det har också visat
sig i träningsmatcherna. Vi är
med på ett helt annat sätt.
I träningsturneringen i Fagersta kom vi tvåa efter Ore,
som storsatsat för att vinna
div. 2 i Dalarna. Men vi kom
före storheter som Avesta,
Fagersta och Team Gävle.
Vår styrka i vinter blir den
goda
sammanhållningen
inom laget. Att aldrig ge upp
och kämpa för varandra där
prestationen är viktigare
än resultatet blir nyckelord
som kommer att prägla årets
Ekerö. Att sia om på vilken
plats vi hamnar överlåter jag
åt andra att spekulera i.



Seglingen står sig stark på Ekerö
   $& ,54.&'/-
, "$#,.04-.1& )&'/
(3-. ,-&+" )*(!5,.-
/) ,- )-*((, )
Först ut var det för kölbåtar. Tävlingen seglades efter
handikappsystemet
SweLYS/SRS, vilket gör att båtar
av olika modeller kan tävla
mot varandra under rättvisa förhållande. Seglingen
hade start och mål utanför
Rastaholme och gick ute på
Björkfjärden. Det var ett fantastiskt seglarväder med bra
med vind och solsken.

¢¢¢¢

Som segrare kom Uffe Suhr
att stå efter att ha manövrerat
sin Hanse 43 på ett mästerligt
sätt runt banan. Kul för Uffe
Suhr, då detta var första KM
segern efter åtskilliga försök
genom åren. På andra plats
kom Ekerö Båtklubbs meste
KM segrare genom åren Mårten Blixt, som för dagen hade
samlat en rutinerad besättning på sin Albin Nova med
bland annat Ekeröseglingens
nestor, Peter Preisler. Tillsammans ombord hade de
över femtio KM starter.
Under en september-
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besättning från Härnösand,
de hade nyligen köpt en av
Ekeröbåtarna och passade på
att vara med när de kom ned
för att hämta båten.
Bästa Ekeröbåt och därmed
klubbmästare blev Mårten
Blixt och Göran Thingvall
i deras för sommaren nyinköpta båt. Näst bästa Ekeröbåt blev Peter Preieler och
Bosse Allert, tätt följda på
samma poäng av Jan Björnsjö
och Lasse Whilke.
För 606- seglarna är nu en
lång säsong nästan över, ett
par tävlingar återstår. Redan

nu smids dock planerna för
vinterträning och kommande säsong. Viktiga tävlingar
2010 blir dels som vanligt
SM som seglas i Karlskrona,

men också Finska mästerskapen som kommer gå i Mariehamn. 
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söndag seglades 606-ornas
klubbmästerskap på Ekerö.
606-an är en seglingsklass
som vuxit sig stark inom
Ekerö Båtklubb de senaste
åren och KM kunde locka nio
båtar till start.
Tävlingen bestod av fyra
delseglingar i tät följd och
seglades på en kryss/läns
bana ute på Kyrkfjärden.
Vinden var måttlig och lurig, som så ofta på Mälarfjärdar. Skulle man vara med i
toppen krävdes full fokus
på vindskiften och lite tur.
Vinnare av tävlingen blev en
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Nya Prius är fylld av innovationer som gör den
snålare, rymligare, starkare och roligare att
köra. Den avancerade hybridtekniken har
vidareutvecklats och ger mer kraft men ännu
lägre bränsleförbrukning, från 3,9 l/100 km
vid blandad körning och koldioxidutsläpp
från 89 g/km. Nästa generation Prius är här.
Följ med!

Pris från
269.000 kr inkl moms.

Oktoberkampanj!
3,95%
ränta
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Serviceavtal från 295 kr/mån

e
Läs m amotor.se
eisk
p
o
r
u
www.e

BR ÄNSLEFÖRBRUK NING VID BL ANDAD KÖRNING: FR ÅN 3,9
L /10 0 K M . UTSL Ä PP CO 2 VID BL ANDAD KÖRNING: FR ÅN 89
G/K M . MIL JÖK L A SS HYBRID. BILEN PÅ BILDEN K AN VAR A
E X TR AUTRUS TAD.

*Månadskostnaderna är baserade på 36
månader och 1500 mil/år

:0
0
0
.
0
1 a för din

Prenumerera
från

Today
Tomorrow
Toyota

4.475:per månad*

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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En avancerad
värmepump för
dig som vill göra
det riktigt enkelt.




   



NIBE™ F1245 | BERGVÄRMEPUMP

– Ny revolutionerande display
– Energibesparing med
upp till 80%
– Mer varmvatten

NYHET

Läs mer om
NIBE F1245 på
www.nibe.se/nyhet

 "  
 " 
 .7<272 !14B7 2-2.<.5 14B7*62:>.
  

  

 ( 
*7=2<9277<B<=.64526*=*75D007270
*-2869"4869*=2+.5%1F0=*5*;.
&*2;+*0<&95*=<.;/*;=1E55*;.
6>5=2/>74=287<;*==6.-/*<=7*?5D-.;;*==
;.07<.7<8;=*4;*25<

 ( 526*=*75D007270
 *7=2<9277<B<=.6
*7=2<5*--*-2869"4869*=2+.5
%1F0=*5*;.1*580.7<=;E54*<=*;.6.-
<=*=2<=2<4=4>;?53><&*2;+*0<
/*;=1E55*;./D;--*=8;5D==6.=*55/D50*;

 /F;;! ''(

 /F;;!#''(

;+3>-*7-.=0D55.;8;-.;=.,47*-.
+25*;=86" 84=8,14*7.3486+2
7.;*<6.-*7-;**?=*58,1;*+*==.;
5*7-*-4F;7270/;$%5 46)
>=<5D99/; #'046253F45*<<
!$$8>;.;=255D00 (
'.*;<-2=28786/*==*;D?.7
G.;68-.55.;25*;7*9E+25-.7D;
.A=;*>=;><=*-.

C    
Kom till oss, vi är experter på NIBE värmepumpar.

EKERÖ
SJÖGRENS VVS-INSTALLATIONER Tel 08-56 03 54 00

! ĥ 3ĥ #ŌŉĥŇŏĒōŏŎŏōŇŇ
   

STENHAMRA
WIKMANS VVS AB Tel 08-560 448 83
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Varannan onsdag jämna veckor t o m
9/12 kl 17-19
Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart.
Kan bokas samma dag.
Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C.
Samarr: Juristjouren

&',1' %"'+2,.
'+' % ',**2
Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF
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Vecka 42

Vecka 43

MÅNDAG 12 OKT.

MÅNDAG 19 OKT.

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Samtal
Kl. 12 Sopplunch

Kl. 11 Samtal
Kl. 12 Sopplunch

TORSDAG 15 OKT.

TORSDAG 22 OKT.

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12 Sopplunch

Kl. 12 Sopplunch

SÖNDAG 18 OKT.

SÖNDAG 25 OKT.

SÅNGA KYRKA

FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 11
Högmässogudstjänst
Lisbeth Carlborg

Kl. 11 Högmässa
Lisbeth Carlborg
Koralkör
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KLOCKAREBOLAGET
BEGRAVNINGSBYRÅ AB

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

www.svenskakyrkan.se/faringso

Christin Lindqvist
Jur Kand.

Din jurist på Mälaröarna
Familjerätt och Arvsrätt




   
     
  




 

Alltid gratis rådgivning
08-410 200 42

Uthyres
Vi söker någon som kan och vill
driva kaféet på Asknäs gård
vidare i vår anda.
För mer info ring Lotta på 0708-14 95 60
eller titta på www.asknas.se

nyheter

MÄLARÖARNAS
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Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information
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Tisdag 13/10 kl 19
Alex Schulman – författarbesök
F d ekeröbon, bloggaren och författaren berättar om sin bok ”Skynda att
älska…” där han skriver om sin far
tv-profilen Allan Schulman.
Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C
Arr: Ekerö Bibliotek

brädspel på Biblioteket i Kulturhuset,
Ekerö C. Vi startar måndag 24/10
kl 15 och avslutar måndag 26/10.
Kostnadsfritt. E-posta:
sophie.wallebo@ekero.se
Arr: Ekerö Kultur och Ekerövarna
Lördagarna 24/10 och 21/11
kl 11-14
Jourhavande släktforskare
Kostnadsfritt för 20 min. Allmän första genomgång kl.11.00 med Kurt
Holmström. Kan bokas på fredagen
innan. Biblioteket, Kulturhuset,
Ekerö C. Samarr: Studieförbundet
Vuxenskolan Mälaröarna

Fredag 16/10 kl 19
CROSSOVER
Hur låter egentligen musik skriven
för rockgitarr när den spelas av
Kulturskolans kammarorkester? Vad
händer när lärare från flera olika
musikaliska traditioner samlas i
spanskinfluerad melodi, rytm och
improvisation? Se och hör själva i
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C.
Fri entré. Info och bokning
kulturskolan@ekero.se
Arr: Ekerö Kulturskola

Lördag 24/10
Novemberlovskul – Dansdagen
Se separat annons sid 8!!!

Lördag 17/10 kl 13-15
Barnlördag
Spökkalas med spökpyssel, spökiga
sagostunder och läskigt fika. Klä
gärna ut dig till någonting hemskt!
14.00 Orkesterpop. Om spöken fanns
på riktigt med Mija och David från
Bolibompa.
Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö

Tisdag 27/10 kl 10 och 13
Musikteatergruppen Oktober
ger Astrid Lindgrens
Ingen Rövare finns i skogen
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C.
Passar barn i ålder 6-9 år.
Platsbiljetter finns på biblioteket från
den 12/10. ”….hör till de mest helgjutna familjeföreställningar jag sett
på länge.” Pia Huss, DN
Arr: Ekerö Kultur

Måndag 26/10 och tisdag 27/10 kl
12-15.30
Höstlovskul på Drottningsholms slott
Välkommen till spännande och roliga
höstlovsdagar för stora och små barn.
Sagoläsning, musik och dans och
mycket mer. Visningar av slottet 40:barn 80:- vuxna. Arr: Ekerö Kultur &
Drottningholms slottsförvaltning

Lördag 17/10 kl 15
MittiPrickteater gästar Kulturhuset
med barnteaterföreställningen
Ledtråden
En fyndig deckarhistoria med skratt,
spänning och lekfullhet.
Rek ålder 3-6 år. Biljetter 50 kr säljs
på Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C.
Arr: Ekerö kultur
Måndag 19/10 kl 18
Stenhuggarminnen från Stenhamra
Vicki Wenander och Britt Marie Alm
berättar om stenhuggarbyn.
Den spännande resan genom
Stenhamra då och nu fortsätter.
Barnens eget bibliotek i Stenhamra

Onsdag 28/10 kl 10 och 13 samt
torsdag 29/10 kl 10
Blixt Grodons Kärleksbesvär
Vi tas med på en spännande och
musikalisk resa om en grodas kärleksbekymmer.
Mycket sånger, danser, lekar och
ramsor för barnen i åldern 3-5 år.
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C.
Platsbiljetter släpps den 12/10 på
biblioteket.
Arr: Ekerö Kultur

Lördag 24/10 t o m måndag 26/10
bibLAN
Kom och LANa, spela tv-spel och

Vi finns, om du behöver oss
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik och försäkringar.
Du är varmt välkommen in på vårt kontor. Vi gör även hembesök
och har jour dygnet runt.

?\dj`[X
nnn%dXcXif%Zfd&de
8EJM8I@>LK>@M8I<
CX`cXN\jk\iY\i^

Brommaplan 420, Bromma
Tel: 08-709 86 50
www.fonus.se
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EKERÖ FÄRGLAGER

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

| 50 år sedan

Fagra blomster och fula bilvrak
     
   
     
 
Fyrtiotvå präktiga solrosor av
kromosomformat möter den
som passerar Gustav Petterssons trädgård vid Strandvägen i Närlunda 1959. I ytterkanten av tomt nummer
8 står skyddande rosor, ﬂox
och gladiolus och så solrosorna, den högsta över tre meter.
Herr Pettersson byggde den
första sommarvillan ute på
udden och under årens lopp
har han timrat och snickrat
åtskilliga näpna småstugor på idyllisk
mälarömark .
Här bröt han
själv sten och
sprängde
berg
för det egna hemmet, och här har
han med kärlek odlat vrång
teg tills den blev blommande
oas.
– Sedan 1938 har jag bott
här stadigt, och jag vill inte
ﬂytta någon annanstans.
Här trivs jag så innerligt gott
bland mina blommor och alla
fåglar som hälsar på vid stugan, säger Gustav Pettersson.
  blomsterprakt
att njuta av till mindre sköna
ting i vägrenar och diken. Det
råder nämligen stora bekymmer kring nedskräpning,

  

men medicinalstyrelsen har
fått upp ögonen för det tilltagande svineriet längs vägar
och rastplatser. Problemet är
aktuellt inte minst på Mälaröarna. ”Häromsistens påtalades de bilvrak som ligger
strödda längs Ekerövägen. I
den eljest vackra naturen hör
dessa skrothögar inte hemma.” I tidningen ﬁnns en bild
från Tillﬂykten med ett bilvrak vid strandkanten. Under
bilden står att läsa ”man vill
gärna ställa frågan hur den
var funtad som en gång placerade billiket just
där.”

Man får hoppas att
den som nappade på annonsen i samma tidning – ”en
skåpbil av märket Renault,
1948 års modell, säljes för 150
kronor”, inte lät sitt inköp bli
ett vrak i ett dike.
       lastbil,

värd 15000 kronor, blir stulen i ett verkstadsskjul i Stenhamrakrossen natten till den
14 september, då två ynglingar planerar en postkupp
i Färentuna. De två ynglingarna har redan en lång ”meritlista” på en mängd förseelser. De har bland annat brutit

sig in i sjukkassans kontor
som då låg i kommunalhuset i Tappström, och försökt
spränga kassaskåpet. Det
hela misslyckas och de två
beger sig vidare till en smedja
i Skå, där de bryter sig in och
stjäl ett svetsaggregat och två
gastuber. Åter till sjukkassan för att svetsa upp kassaskåpet, men även detta utan
framgång.
I början av september gör
de två, tillsammans med ytterligare en yngling, inbrott
i fyra sommarvillor
och stjäl då matvaror, öl, sprit,
konserver, radioapparater
och
kikare.
Natten till den
14 september då de två ynglingarna far iväg i den stulna
lastbilen mot posten i Färentuna, totalkvaddas bilen och
blir så förstörd att den ej kan
repareras. Själva undkommer
de med blotta förskräckelsen,
men den är inte större än att
de samma natt stjäl en båt i
lättmetall och ror omkring
utanför hemmets kust tills
de tröttnar, skjutsar ut båten och slänger årorna i sjön.
Huruvida lastbilsvraket och
båten blir ännu ett skräpigt
inslag i den annars så vackra
mälarönaturen, förtäljer inte
historien.
EWA LINNROS

   


)"))) ;)&&);)" ")7 )&;! )"))
"")& )); !7)!")  )&)")7) 7)!"))&,
&"! -)# );")"! ) '; )! " ) 7) ;););")
7 );
)& *))) )1/,"!)"))! ")") ")

")&)  ! ))6)! ")6)& ! &&"-) );)
) ) +))
))
  
0-)$"  "'! )& )  ;' )#% !")
1-) !"))'  *)&) )6)  " )")
2-) !")) ! &&; ))!")6")) !)"!)"&")
))
    
0-) ") 7) &) )!!); !7*) !! )"&6!)6!) )  +)
1-)6&") ");!")& )"&*)"  *)6") , )))
)))) ! && ) ") )0) &' )!!)! " )
2-)#7)"!! *) ",)!! *) ")(7!)))
))))")!*)"") )& " );)& )&"+)
)
        
      
)
! " )
.) ;" )")!)
$'")03)
089)95)";)
)

!! ) , :)"- !4""- )

För offert:

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

www.adelsobuss.se
Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag
med miljön i tanken!
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utsatta för inbrott.
;df[hiedXe[dZ[fEkerö som varit
misstänkt för ett brott blir gripen av polisen. I hans bil anträffas en stor summa
pengar och misstanke uppstår om samband med rånet i Västberga som skett
samma dag. En husrannsakan utförs i
mannens bostad. Misstanken om samband med rånet avfärdas, men tre personer grips misstänkta för narkotikabrott.

(, J<GK<D9<I s I Stenhamra blir en
19-åring utsatt för misshandel av jämnåriga.

För offert:

(- J<GK<D9<I s Två 15-åriga elever
misstänks för stöld av mobiltelefoner på
Uppgårdsskolan i Stenhamra.

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se
Skärmgardiner ● Lamellgardiner ● Gardintyger ● Gardinstänger och
skenor ● Markiser ● Markisväv ● Lampskärmar ● Garn ● mm

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

Stort sortiment av

VÄRMEPUMPAR

(. J<GK<D9<I s När en efterlyst person skall gripas i sin bostad i Svartsjö
upptäcks stöldgods. En husrannsakan
utförs och bland annat beslagtas mopeder och motorcyklar.

)+J<GK<D9<IsBrandförsvaret släcker en mindre markbrand i Stenhamra.
 L_bjeboYaW l_Z Drottningholms golfbana mellan en personbil och älg. En
person förs till sjukhus.
Kj[cXb[hlhZW'+&&&ahedehWdcbi
stulna i Färentuna.

(/J<GK<D9<IsPolisen får in larm om
att någon misstänkt person har rört sig
på Skå återvinningscentral efter stängning.

),J<GK<D9<IsSundby skola utsätts
för inbrott. En ruta har krossats och någon har gjort sig skyldig till skadegörelse
och stulit inventarier.

(0J<GK<D9<IsLarm om brand i Ekebyhovs förskola. När brandförsvaret
anländer visar det sig vara någon som
bland annat eldar bildäck.

)-J<GK<D9<IsI närheten av Skå stjäls
utemöbler, stereo och en grill bland annat. Den bestulna familjen upptäcker
sina föremål på en båt som ligger förankrad i vattnet utanför och tillkallar
polisen som griper två personer ombord
på båten.
 ;d X_b_ij ic_j[h \hd X[di_ddejWd l_Z
OK i Svanhagen, men registreras av
övervakningskameran.

)' J<GK<D9<I s Lastbil kör över kajkant vid Munsö färjeläger och står delvis
i vattnet. Föraren lyckades ta sig ur på
egen hand.
)(J<GK<D9<IsPå Statoil i Träkvista
har någon monterat ur kortläsaren ur
bensinpumpen. Tjuven registreras av
övervakningskameran och en person är
skäligen misstänkt.

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

Tappens Rör AB
Peter Söderstedt

0708-38 05 73
Det är jag som säljer och
installerar Värmebaronen.

www.varmebaronen.se

Elomax
Bästa valet för
värmepump och
solfångare!

Inga dator
frågor är
dumma
Ring

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
Jag behöver
någon att
prata datorer
med!
Ring

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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Ring
för tidsbokning
kl 9-20!
Tel: 0704-53 96 62
Välkomna Kattis!

Alldeles intill Ekerö Centrum!
●
●

Tel: 560 357 16

Hälsokost ● Frisör
Massage ● SPA
Ansiktszonterapi

* FBKF9<I s En okänd gärningsman
försöker stjäla en personbil på Gustavavägen, Ekerö.
;dal_ddWh_d][hj_bbfeb_i[deY^X[hjtar att hon har sett en man vid Träkvista
torg som varit våldsam mot två små
barn. Mannen har sedan tagit in barnen
i en bil och åkt därifrån.
,FBKF9<IsHilleshögs kyrka utsätts
för klotter.

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

Måndag-fredag 11-18, Pråmv 4A, innergården
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PC Akuten
i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se

www.pcakuten.se

VÄLLINGBY
Välskötta begagnade bilar
Testade – Garanti – Avbetalning
FRÍN  TILL 
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Vi har ﬂyttat in i ny lokal
i Ekerö Centrum – Oriﬂame-huset!
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295:- (ord 395:-)
Herrklippning ............... 230:- (ord 330:-)
Slingor + Klipp ............ 705:- (ord 945:-)
Permanent + Klipp ... 745:- (ord 995:-)
●

)FBKF9<IsEtt hemfridsbrott anmäls
på Munsö. En kvinna som vaknar mitt
i natten ser en man stå utanför fönstret
och titta in.
 IjWje_b _ Träkvista utsätts för stöld av
bensin och personen i fråga fångas på
övervakningskameran.

S
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Intensivkurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1
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( FBKF9<I s Ett uppbrutet kassaskåp
anträffas i en skog på Ekerö.
;\j[h[d\hbZhW\h_\[ijfDrottningholm upptäcks det att vissa föremål har
stulits och andra har gått sönder.

LGGI<G8;<9IFKKUnder den senast treveckorsperioden har
ett ﬂertal företagare på Mälaröarna anmält att de har fått fakturor på tjänster som
de ej beställt, vilket klassas som försök till bedrägeri.
Flera andra typer av brott har också upprepats under den senaste tiden.
– Det har varit upprepade stölder av mopeder, både i Stenhamra och på Ekerö,
berättar Christina Caretta, förundersökningsledare på Ekerö närpolisstation.
Likaså har ett antal stölder av båtar och båtmotorer skett under de senaste veckorna. Bland annat från båtklubbar som är både låsta och bevakade.
Vissa upprepade brott är också på väg att klaras upp:
– Polisen har nu två misstänkta personer för ett stort antal av de klotter som har
utförts på Mälaröarna under det senaste året, säger Christina Caretta.

)*J<GK<D9<IsEn markbrand om cirka en kvadratmeter i Stenhamra släcks
av brandförsvaret.
JlieccWhijk]eh_Troxhammar blir

¢¢ 

)0 J<GK<D9<I s En ung man anmäls
för att ha ofredat en pojke sexuellt vid
Träkvista torg.
 ? Stenhamra blir en kvinna och hennes hund bitna av en annan hund som
rusar ut ur ett hus de går förbi. Kvinnan
får uppsöka sjukhus för omläggning av
såret. Polisen utreder vilka eventuella
åtgärder som ska vidtas för hundägaren.

¢¢¢¢

))J<GK<D9<IsStöld av bland annat
TV, DVD och båtmotor ur ett sommarhus i Färentuna. Gärningsmännen har
troligen försvunnit med båt.
 IjbZ Wl JL eY^ Xjcejeh ia[h kh [jj
fritidshus på Ekerö.

Damklippning

KÖRKORT

)/ J<GK<D9<I s Kaggeholms folkhögskola utsätts för skadegörelse. En
stenplatta har kastats genom ett fönster

och trädgårdsmöbler har kastats omkring.
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AE Einarsson Byggnads AB

Boka Buss för:
Bröllop, konferens,
föreningsresor, idrottsresor
och företagsresor.

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

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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ISO/IEC 17020 (C)
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ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

●
●
●
●

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

¢¢ 8IB@K<BK
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HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
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I samarbete med samtliga
%#
försäkringsbolag
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Vi utför det mesta inom
transporter och entreprenader.
Vi levererar grus och matjord.
Flak och containrar.

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

Tel: 564 109 50

  

Snabb leverans!
Tel 560 244 38
www.micklack.se

www.spangamalarolbc.se

¢¢ =8JK@>?<KJJ<IM@:<

Person, lastbil & släp

❒
❒

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

❒
❒

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

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

¢¢ =vI>?8E;<C
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Köp ditt brandskydd på nätet

08-560 377 66

 


Bryggavägen125
www.atmosexpo.se

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

  

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt!

   
  

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

    
 

















Tel: 0708-10 63 69

Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com

08-560 304 54
070-555 15 08

l
kake

info@nyplat.se
www.nyplat.se

■ Kakel och klinker
■ Badrumsrenoveringar
■ Golvläggning – trä, plast, linoleum, textil
■ Utnyttja ROT-avdraget
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0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

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

¢¢ BFEKFIJD8K<I@8CD%D ¢¢ I{I8I9<K<E


 

ÖPPET

Ekerö
Farmartjänst AB

Målarmästare på Ekerö

b er ga
Å-

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

¢¢ ;8K8

www.bernardtrad.se

Innehar F-skattsedel

¢¢ GCwKJC8><I@

¢¢ >FCMBC@EB<I

För hem och offentlig miljö

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

0739-22 75 30

Din lokala utemiljö-entreprenör
Boka tid för vassklippning!
Vi fortsätter med slyröjning/
trädfällning, markarbeten, gräsklippning, plantering, fastighetsarbeten, uteplatser, trädgårdsmurar och plattsättning mm.

Målningsarbeten
och
Tapetsering

Grundat 1921

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

 


MÅLARE

Trygghet & Kvalitet

&

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

¢¢ DwC8I<

¢¢ ={EJK<I

golv

PROFESSIONELL

Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

  

Larsas Måleri

08 - 560 354 09

560 301 00

¢¢ KIv;$KFDK8I9<K<E

¢¢ D8JB@E<I

www.brandskyddsbutiken.se/
webbutik

Brandskyddsbutiken

Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis
0705-94 23 19

  

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

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Bryggavägen 5, Ekerö

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

  

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

560 47 111

070-733 65 26

Service
l Däck


Plåtreparationer


L O K A L E R

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

 

www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu
08-560 243 62

Flyttstädning?

L E D I G A

Öppet

¢¢ 9@CLK?PIE@E>

Allt inom städ

¢¢ CFB8C<I

Statoil, Träkvista

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.
Auktoriserad
serviceverkstad för

Köksluckor
m.m. lackas!

BILUTHYRNING

¢¢ 9ILEEJ9FIIE@E>
Service & reparationer
av alla bilmodeller

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

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

¢¢ 9I8E;JBP;;

¢¢ 9@CJ<IM@:<
 


Bil & Maskin

¢¢ 9@CLK?PIE@E>

0XAXFFM@CROK@MDQ
1L AXFFM@CROQNI DJS
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#QJHSDJSQHSMHMF@Q
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¢¢ JKv;E@E>

¢¢ C8:B<I@E>

¢¢ <EKI<GI<E8;

| service för dig!

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

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

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

¢¢ KIP:B<I@

Läge för förändring?
GÅRDAR

VILLOR
FÄRINGSÖ SÅNGA

FÄRINGSÖ
HÖGLUNDA

8 ROK, 267 + 231 KVM

Idylliskt och mycket vackert läge
på norra delen av Färingsö i Ekerö
kommun ca 3,5 mil fr Sthlm C.
2009 helt nybyggd
ekonomibyggnad ca 154 kvm,
stall med 4 boxar, sadelkammare,
foderrum, förråd/verkstad och
hönshus. Charmig 1,5 pl villa
byggd början av 1900-t, ca 146
kvm 6 rok, modernisering/
renoveringsbehov. Vinterbonat
gästhus ca 24 kvm, sovrum,
allrum med braskamin, kök,
duschrum med wc. Hela gården
är ett skifte och utgörs av
beteshagar + skog.

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

HÄSTGÅRD 11HA

PRIS 7 500 000 kr/bud.
Luruddens Gård, Lurudden 1.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 68897 till 71122

EKERÖ ÄLVNÄS

PRIS 4 450 000 kr/bud.
Höglunda.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 66942 till 71122

MUNSÖ
SÖDERBACKEN

6 ROK, 240 KVM + GARAGE

6 ROK, 137 KVM + GARAGE

VARUDEKLARERAT

Högt o ståtligt beläget m sjöutsikt
mellan träden. Endast ca 200 m
till båt-/ badbrygga. Villan rymmer
idag ett stort o praktiskt kök m
öppen planlösning till vardagsrum
o matsal. Mysig kakelugn o vackra
burspråk. 4 bra sovrum som kan
Stort allrum. Varmisolerat garage
m el, vatten o toalett; möjlighet
för den stora familjen med
tonårsbarn eller för egenföretagaren! Tomt om 1.529 kvm.
Soligt läge m flera balkonger o
uteplatser. Trivsamt o lantligt
område m närhet till bad,
lekplats, strövområden, affärer o
Närlunda skola (f-åk5). Ca 25
min med buss till Brommaplan.
PRIS 6 100 000 kr/bud.
Sidensvansvägen 12.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 70154 till 71122

Högt o fritt beläget m en
fantastisk vy över åker o äng!
Charmig o fräsch villa från
Smålandsvillan -05 m bra
standard, allt pedantiskt skött.
Stort trädäck o trädgård m
insynsskyddat o soligt syd-/
västläge. Ljust o trivsamt kök,
vardagsrum m braskamin, fyra bra
sovrum, två dusch-/ badrum samt
bastu. Ljust o modernt allrum.
Delvis naturtomt om 1.623 kvm
m fin gräsmatta. Sjöglimt på
avstånd! Garage m förråd.
Naturen precis runt hörnet, ca
800 m till Mälaren, cykelavstånd
till natursköna badsjöar.
PRIS 2 850 000 kr/bud.
Söderbacksvägen 49.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 70155 till 71122

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

Sjöutsikt och söderläge! Stor
härlig villa med endast några min
promenad till båtbrygga + bad
med brygga och sandstrand.
Byggår 1936 + 1981. Idag har
huset 5 sovrum, 3 sällskapsrum
och stora biutrymmen. Ö-spis och
stort skafferi i köket. Braskamin i
vardagsrum. 2 duschrum, det ena
nytt -08. Pelletspanna -06,
luftvärmepump -04. 2 altaner.
Plan trädgårdstomt 1.894 kvm.
Fastigheten är belägen på södra
Färingsö ca 25 min från
Brommaplan.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA

EKERÖ VÄSBY

Mycket bra skick! Trevlig 1-plans villa m två bra loft. Byggt -89
+ till/ombyggt fram till -04. Nytt stilfullt kök i ek, granit o nya
vitvaror. Härligt vardagsrum m braskamin o tak i nock. 3
sovrum, loft/arbetsrum, kaklat duschrum o separat tvättstuga.
Genomgående ljusa färger parkett o klinkergolv, allt snyggt o
prydligt!. Bergvärme (golvvärme) -01. Stor solig tomt 2372
kvm. Tre uthus. Fastigheten är lantligt belägen i lugnt, trevligt
litet område m skogen inpå knuten. Gångavstånd till buss.

Stor trevlig villa med ogenerat läge i liten lantlig tätort. Bra
skick. Stort härligt vardagsrum, ljust kök med matplats, 3-4
sovrum och allrum. Vackra trägolv i alla rum. Helkakat badrum
och duschrum. Bastu. Balkong och altan under tak. Plan vacker
trädgårdstomt om 2.285 kvm omgärdad av höga häckar, s/vläge. Vidbyggt stort garage. Nära till mataffär, bad, buss. Gång/
cykelväg till skola och förskola.

Äntligen ett galvelradhus m sydväst-läge! Perfekt för
barnfamiljen som inte vill ha spring genom huset. Ljust o
trivsamt m bra läge i mycket populärt område. Fin skyddad
atriumgård. Lummig o insynsskyddad trädgård o trädäck. Stort
ljust vardagsrum, nytt o trivsamt kök o matplats för 4-6
personer, 4 bra sovrum samt separat tvättstuga. Garage i länga.
Fin lekplats precis utanför trädgården. Gångavstånd till skola,
dagis, ridskola, tennishall o strövområden.

PRIS 2 190 000 kr/bud.
Lundaberget 5.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 68986 till 71122

PRIS 2 325 000 kr/bud.
Kvarnvägen 15.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 69720 till 71122

PRIS 2 250 000 kr/bud.
Hampvägen 35.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 70183 till 71122

4 ROK + LOFT, 94 + 40 KVM

5 ROK, 163 KVM

5 ROK, 125 KVM

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

TOMTER

EKERÖ NIBBLA BACKE

EKERÖ GRÄSÅKER

4 ROK, 117 KVM

5 ROK, 122 KVM + KÄLLARE OM CA 60 KVM

Rrivsamt o välskött parhus m ett av områdets bästa lägen!
Insynsskyddad trädgård m stor altan angränsande till
skogsområde m syd-/ västläge. Härlig lekvänlig gräsmatta o
fruktträd. Påkostat kök för den stora familjen. Ljust vardagsrum
m utgång till stor altan. Tre sovrum, duschrum, badrum samt
separat tvättstuga. Garage m förråd. Nibbla Backe är ett mycket
omtyckt o barnvänligt område knappt 10 min från Ekerö
centrum. Lugnt o fridfullt med naturen runt knuten.

Mycket bra läge i omtyckt o barnvänligt område! Gavelradhus m
lummig o insynsskyddad trädgård. Två bra uteplatser, sol hela
dagen. Utbyggd entré m välkomnande hall o bra med förvaring,
nytt fräscht Marbodalkök -02, vardagsrum, badrum, gästwc, 3-4
sovrum, allrum i källaren o flera förvaringsutrymmen. Garage i
länga. Lekplats precis utanför köksfönstret. Nära till skola,
dagis, buss, strövområden o badplats. Motionsspår i skogen
alldeles intill som leder till elljusspår o längdskidspår.

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Nibbla Backe 60.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 70152 till 71122

PRIS 2 250 000 kr/bud.
Gräsåkersvägen 21a.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 70355 till 71122

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

Testa vår
smarta
bostadssök!

SMS:A ”BOSTAD” TILL 71122.

FÄRINGSÖ
STENHAMRA

VILLATOMT 1 000 KVM
Skapa ditt drömboende på plan,
lättbyggd tomt m fin morgon o
em-kvällssol. Omgiven av
villabebyggelse m natur o
strövområden invid knuten.
Byggrätt enligt detaljplan 250 +
60 kvm. Kommunalt v/a.
PRIS 1 250 000 kr/bud.
Gudmundvägen 13 A.
SMS:A 69692 till 71122

