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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
Se sidan 12
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
Gunilla Ekströmer Fürst måleri, textila bilder, foto. Signe
Högström måleri, collage,
31 oktober-1 november
samt 7-8 november, galleriet, Ekebyhovs slott.
Hantverksstallet
Måleri i olja av Gunn-Britt
Oskarsson. 29 oktober-22
november, Hantverksstallet,
Jungfrusunds marina.
Konstpausen
Sam Stigsson – fjärilar
och annat. 26 oktober-31
december, Galleri Konstpausen, Ångbåtsvägen 14,
Ekerö C.
Konstvinden
Anna Eriksson, Charlotta
Lindvall akvarell, olja, akryl,
även kurser.
Lotta Johnzon akryl, silversmide, Use It, även kurser.
Ny på vinden – Lilian Ohlsson, akvarell, olja.
Lördagar kl 11-15, Konstvinden, Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista torg.

EVENEMANG

Pysselmåndagar
Pärlor, måla muggar, pärlplattor och massa annat
pyssel. Måndagar kl 1819.30, Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C.



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.

Med kvalitetsglas från

Höstlovskul
Spännande och roliga höstlovsdagar för stora och små
barn. Sagoläsning, musik,
dans och mycket mer.
25-26 oktober kl 12:3015:30 samt 27 oktober kl
12-15.30, Drottningholms
slott.
Arr: Ekerö Kultur och Drottningholms slottsförvaltning.
Halloweenpyssel
Pyssel står framställt och
alla kan göra sina egna halloweenkort. Medverka gärna
i bibliotekets stora teckningstävling ”Rita ett bokmärke”, vinnarna får äran att
pryda Ekerö Biblioteks årliga
bokmärke.
26 oktober-11 november kl
10-16, Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C och Barnens
eget bibliotek, Stenhamra.
Kaffe & brännvin
Kapellet Spiskroken spelar
låtar från Sörmland, Jämtland och Östergötland.
27 oktober kl 19-21, Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C.
Arr: Ekerö Kultur, Ekerö
Munsö Hembygdsförening.
Öppet hus
Träffpunkten Solrosen är en
mötesplats för de som av
olika anledningar är hemma
på dagarna.
Solrosen har öppet hus med
kafé och underhållning, 28
oktober mellan kl 15-18,
Fredrikstrandsvägen 2b.

Sagostund
Kom och träffa Guldlock och
alla de andra som bor i sagans skog. För barn från tre
år. Fredagar till och med 27
november kl 10-11, Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C.
Adelsö – Kyrkpölen
Nygamla lokalen på Adelsö
har visat sig vara en fin lokal
för rastande andfåglar. En
hel del rovfåglar jagar i området, exempelvis havsörnar. Tur runt Adelsö ringväg
och skådning. Om vädret är
bra, eventuellt promenad till
utsiktstornet på norra delen
av Adelsöleden. 31 oktober
kl 9, Kyrkpölen, Adelsö.
Arr: Mälaröarnas ornitologiska förening.
Mörbys backsippsbacke
Backsipporna i backen nära
badet i Mörby är en värdefull
del av Mälaröarnas flora.
Genomgång i området om
något i miljön behöver åtgärdas. MNF har redskap, men
tag gärna med egen sekatör
eller grensax. 7 november,
samling vid kommunhuset
Tappström kl 10 eller COOP
Träkvista kl 09.45.
Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)
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Specialvisning!
Torsdagen
29 oktober
möter du
modeexperten
Richard
från Lyle & Scott,
Peak Performance
och Gina Tricot.
Mingla med oss
mellan 12.00 och
21.00

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

Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optikerOKontaktlinserOTerminalglasögonOSolglasögon
Specialglasögon ModebågarOSynhjälpmedel OSnabba leveranserOEgen verkstad

Bokar du dina glasögon under dagen får du

25 %
Med kvalitetsglas från

rabatt på glasen

Kan ej kombineras
med andra rabatter.

Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optikerOKontaktlinserOTerminalglasögonOSolglasögon
Specialglasögon ModebågarOSynhjälpmedel OSnabba leveranserOEgen verkstad

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

Ekerö Sandudden Nybyggt

Ekerö Sommarstad,

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 1/11 13.00-14.00
och mån 2/11 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 och bra
förrådsutrymmen. Gångavstånd till buss, bad och båtklubb. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2013.

Ekerö Rasta

Utgångspris 4 200 000:4 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 154 kvm, biyta 18 kvm

Adress: Åsbranten 3 och 18
Visas sön 1/11 14.15-15.00
och sön 8/11 14.15-15.00

Två trevliga, helt nybyggda hus med toppenläge finns kvar. Här bor du bekvämt på 157 väldisponerade
kvm med gott om utrymme för umgänge. Carport med förråd. Viss sjöutsikt över Mälaren. Det ena huset
har stor terass i söderläge. Passa på att uppleva båda samma dag! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1858.

4:a Ekerö Sandudden BRF-villa

Tomt 4 655 kvm naturtomt
Byggt 2005
Adress: Lönnviksvägen 34

Underbar sjöutsikt över Södra Björkfjärden har denna trevlig 1,5-plans villa, belägen på stor ogenerad
naturtomt med sydvästläge. Ljust kök och matrum i öppen trevlig planlösning, stora fönsterpartier från
golv till tak och utgång till stor solig altan. Två murspisar och rymlig bastu. Fin gäststuga med kök och
allrum i öppen planlösning, duschrum samt stort sovloft. Egen bad- och båtbrygga på tillhörande
arrendeområde. Ring för visning. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1929.

Ekerö Träkvista

Utgångspris 3 150 000:4 rok, varav 3 sovrum
Boyta ca 110 kvm
Tomt 1 558 kvm Trädgårdstomt

Fast pris 5 050 000-5 100 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta ca 157 kvm
Tomt ca 1 020 kvm

Byggt 1965
Adress: Väsbyvägen 2
Visas sön 25/10 12.00-12.45

Fräsch 1-plans villa på uppvuxen trädgårdstomt med centralt läge på Ekerö. Renoverad invändigt och
utvändigt 2008/09.Ligger i korsningen Ekerövägen/Väsbyvägen med närhet till buss, affär, idrottsanläggning, gym, skola och dagis. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1988.

Fast pris 3 340 000-3 650 000:Boyta 96 kvm
Avgift 3.296:-/mån inkl telefon,data och TV. exkl
drift

Hiss: Nej.
Adress: Strandskogsvägen 1
Visas sön 1/11 13.00-14.00
och sön 8/11 13.00-14.00

Enplansvilla i bostadsrättsform, som ritats särskilt för dig som är något äldre. Här bor du bekvämt på 96
väldisponerade kvm med gott om sällskapsytor. På lagom stora tomter, svagt sluttande mot nya
Mälarviken, har husen placerats med stora fönster som öppnas upp mot en härlig utsikt över sjön.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1959.

Färingsö Skå

3/4:a Färingsö Kungsberga

Utgångspris 2 750 000:3 rok, boyta 106 kvm
Adress: Höglunda

Utgångspris 995 000:Boyta 74,7 kvm, avgift 4.799:-/mån inkl VA
Adress: Ulrika Jansdotters väg 36

Ett mindre hus från början där en tillbyggnad har
gjorts o hela huset idag har en modern stram stil
som karaktäriseras av ljus o rymd. Uteplats m
härligt solläge. Ett riktigt drömboende!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1986.

Trivsamt brf-parhus med bra läge. 3 rok plus
extra isolerad vind (ett 3:e sovrum) som ej är
medräknat i totala ytan. Två härliga uteplatser
med sol från morgon till kväll. Förråd o garage
ingår! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2031.
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Som Mälaröarnas Nyheter
tidigare har skrivit om har
markägaren fått tillstånd av
länsstyrelsen att fylla igen
gamla grusgropar som ﬁnns
på marken med rena schaktmassor. Kommunen hade
avstyrkt ärendet med hänvisning till att det skulle ha
alltför negativa konsekvenser för de boende i området,
men länsstyrelsen fann inga
hinder.
De boende protesterade
kraftigt och ville inte ha in
den omfattande lastbilstraﬁken på de smala grusvägar
som går genom området och
överklagade till miljödomstolen. De avslog överklagan
och arbetet med att förbereda
dumpningen påbörjades.
Vad som sedan hänt är att
entreprenören Frentab som

ska utföra själva utfyllnadsarbetet, har lämnat in en
ansökan till Vägverket om
en tillfällig anslutning till
Ekerövägen.
– Det ﬁnns tillstånd och
servitut att använda vägen
genom Asknäs, men vi har
valt den här lösningen istället
som ett sätt att tillmötesgå de
boende i området, säger Lennart Waldenström, ombud
för Frentab.
M^m\ib\k _Xi bifallit, själ-

va anslutningsplatsen har
byggts och den skog som
tidigare fanns i området har
avverkats. Här uppstår det
första stora frågetecknet. Det
har inte kommit in någon avverkningsanmälan innan den
omfattande
skogsavverkningen började.

ÉAX^_XiXc[i`^
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e`e^jXedcXeÉ

– Det blir ett brott mot skogsvårdslagen eftersom man
måste anmäla om man avverkar mer än 0,5 hektar och
här rör det sig om 4 till 5 hek-

@e^\eXedcXe_Xi`ebfdd`kk`ccJbf^jjkpi\cj\e`eeXe[\efd]XkkXe[\
Xmm\ibe`e^\e^afi[\j%=fkf1Cf9Zbc`e[\i

tar, säger Angelica Aronsson,
miljösamordnare på kommunen.
– Jag har aldrig hört talas
om att man behöver lämna in
en avverkningsanmälan när
man har fått tillstånd till att
fylla igen en grustäkt och det
ska anläggas en väg dit, svarar
Lennart Waldenström.
?XeY\ikkXi att anmälan nu
ska lämnas in i efterhand och
att han upplever att Skogsvårdsstyrelsen inte tar så allvarligt på det skedda, utan
kommer att godkänna den
bara den kommer in.
Anslutningen till Ekerövägen har fått klartecken, men
själva vägbygget är ännu inte
formellt godkänt, vilket ska-

Moderat Nytt
GÖR EN INSATS FÖR EKERÖ!
Vill du vara med och påverka den moderata
politiken i Ekerö kommun?

par ytterligare frågetecken.
– Vi förutsätter att det ﬁnns
en väg när vi får in en förfrågan om väganslutning, det är
inte vårt jobb att undersöka
om de har alla tillstånd, säger
Susanne Dantoft på Vägverket.
Lennart Waldenström menar att länsstyrelsen inte funnit några hinder för vägdragningen, men att det formella
beslutet inte är klart är han
medveten om. Kommunen
ska lämna in synpunkter senast 23 oktober och sedan ska
länsstyrelsen fatta beslut.
– Ärendet är inte avslutat
ännu. Vi ska ta ställning till
naturvårdssynpunkter eftersom det ligger nära Natura
2000-område som valts ut

för att säkra att skyddsvärda
arter och livsmiljöer ﬁnns
kvar på lång sikt, säger Rita
Lindström på länsstyrelsen.
Enligt Lennart Waldenström har Ekerö kommun ett
onödigt krångligt förfarande
på ärendet.
– Normalt sett går den här
typen av ärenden direkt till
kommunen, men i Ekerö
kommun skjuter de ifrån sig
och hänvisar till länsstyrelsen. Sedan vill de ändå vara
med och säga sitt, säger han.
– Jag tror att det är för att
vägen är kopplad till grustäkten som länsstyrelsen har fått
hantera även den här frågan,
säger Angelica Aronsson.
?fjG\iJbf^# boende i om-

rådet, kvarstår också en del
frågor kring dumpningsprojektet. Bland annat undrar han varför det går bra att
transporterar stora mängder
schaktmassor på vägarna, när
ett av kraven vid byggandet
av Förbifart Stockholm är att
alla massor ska transporteras
bort med båt.
– Den här dumpningen
har helt andra proportioner.
Det ﬁnns inte heller något i
tillståndet som säger varifrån
massorna ska komma. Bristen på tippar för schaktmassor är dessutom ett regionalt
problem som är lika stort

överallt, förklarar Ulf Aronsson på miljökontoret.
Per Skog är mycket kritisk
till hela projektet och har
även andra frågor som han
vill ha svar på.
– Vi får inte bygga en väg
mellan våra hus och Ekerövägen för att det anses för farligt, men det här säger kommunen ja till, säger han.
Gbfddle\e hänvisar man

till att det är Vägverket som
gör bedömningen angående
utfart till Ekerövägen, eftersom det är en allmän väg.
– Skillnaden är att om de
boende skulle få bygga en
väg så är det en permanent
lösning, men det här är ett
tillfälligt tillstånd fram till
2013 då allt ska vara återställt,
säger Susanne Dantoft på
Vägverket.
Tills vidare är det fortsatta
arbetet med vägbygget stoppat i väntan på länsstyrelsens
tillstånd.
– Det står maskiner och
väntar på att komma igång
och jobba, det är djupt tragiskt. Hela den här affären
kostar både samhället och entreprenören en massa pengar,
säger Lennart Waldenström.

CF9v:BC@E;<I

En mötesplats
med oslagbart läge
Vi är stolta över att Regeringskansliet valde
Radisson Blu Royal Park Hotel som värd
för 35 av de 120 Eu-möten som äger rum i
Sverige under hösten 2009.

Ekerömoderaterna har under de senast två åren fått många
nya medlemmar som bl.a. genomgått eller genomgår vår kandidatskola. Nu behöver vi ännu fler aktiva medlemmar som är beredda
att ställa upp i nämnder och styrelser efter valet i september 2010.
Är du intresserad att vara med och påverka den moderata politiken och Ekerös framtid är du välkommen att höra av dig till oss.
E-postadress och tel. nr finner du nedan.
Nu laddar vi moderater för valet 2010 där vi tillsammans med
alliansen visar hur vi vill utveckla kommunen inför framtiden inte
minst med hänvisning till regeringens beslut om Förbifart Stockholm.

KOM MED OCH PÅVERKA - DU BEHÖVS!
www.forening.moderaterna.net/ekero

Radisson Blu Royal Park Hotel ligger mitt i
Hagaparken alldeles intill Brunnsviken. Här
ﬁnns alla faciliteter – både för den stora
kongressen eller det lilla personliga mötet.
Välkommen att prova oss du också!
   

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

 

/PGQCPL?EgJJCPTCAI?RMKQwLB?E +gEPCNPGQCPI?LDwPCIMKK? 1CQCPT?RGMLDwPQJSRDwPQgJHLGLEMAFCTRPWAIDCJ

3?NNQRPwK

P
C
N
2S
EMRR



 
IE

]JEQRCI
2TCLQIR 
)DPNPGQIE 

$ICPw"CLRPSK3CJCDML
bNNCRKiLB?E£QwLB?E£

]JEDgPQ@GDD?PKCBwPRQCL?N

5?PHCEiLEB
SQHgJTQA?LL
?PDiPBS
KwHJGEFCR?RR
IwN?CLT?P?

RGJJCRRPGIRGE
R@P?NPGQ
$RRIwNNCP
ISLBMAFIw
NRGJJDgJJC

/MPRGMLCP
(LEPCBGCLQCP
EgJEDgPQCJJCPLwRDgPQ
KQINMR?RGQKHwJ
KQIPMQK?PGL MAFRGKH?LQCL?N
CJJCPKQIQCL?NQK?IQ?RRKCB
RQIRGKH?LMAFRQIPMQK?PGL
 BJT?RRCL KHwJICJJCPEPgBBC
KQIIMLATGJRDMLB
QKwP
Q?JR
LWK?JCLQT?PRNCNN?P



1CACNR(" QC

P
C
N
2S
EMRR



3<:B8EJ
JAYCMJ:8EE@E>JM8I8



,GLG@?ESCRRCP
(" VE 

IE

]JEDgPQ
2TCLQIR 
)DPNPGQIE 

5GJRTCAI?  
JBK M@CKB\KK
+L ?8I M@ =PCCK MZI8 ;@JB8I D<; =YI

DwP



IE

'HMPRQ?BCJ

&PgBBNPMBSIRCP

4PQNPSLE2TCPGEC

*CJB? KJ 
)DPNPGQIE 



1?@?RR

DwP



3@; B\G 8M 
M8C=I@8 BIP;;FI





  
IE

#IZE MZI D8EL<CC8 ;@JB

%gPQI?IPWBBMP

%CQRK?PQAF?JJ

.PRM-MTM +MI?JMBJ?R 

(" 'MKC  N?AI 

+?LR ,SPICJ &PwLNCNN?P 

*wRRN?Rk





)DPNPGQIE 



IE

#IZE MZI D8EL<CC8 ;@JB

+?LRQ?J?KG
% P?LIPGIC 
)DPNPGQIE 

6

nyheter | MÄLARÖARNAS N

 

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

!!%!
(!
('(
)!! (!
(!!)
"' #
! !)!
! "#'!
!!(!  
Om vi börjar med första frågan – varför har ingenting
gjorts tidigare, stämmer inte
detta helt.
År 2002 la fartyget Sea
Side till i Tappströmskanalen på Skanskas mark i
Tappsund. Skanska lät meddela fartygets ägare att han
inte ﬁck lägga till på platsen
då Skanska äger såväl marken som vattnet där. Ägaren
emotsatte sig att Skanska
ägde vattnet, varpå Skanska
lät lantmäteriet göra en utredning. Denna visade att
Skanska äger vattnet utanför
tomten.



 

     

Skanska har sedan 2005 processat mot Sea Sides ägare.
– Ägaren är inte kommunikativ, då har jag uttryckt mig
diplomatiskt, säger Birgitta
Bäcklund, fastighetschef på
Skanska.
Mälaröarnas Nyheter har
varit i kontakt med fartygsägarens juridiska företrädare
Peter Bolmstedt för att få ägarens kommentarer.
– Tyvärr kan jag inte säga
någonting utan att min klient gått med på det då jag har
advokatsekretess, säger Peter
Bolmstedt.

Vad gör kommunen?
Kommunen har rent juri-

diskt inget ansvar för fartyget. Man har däremot från
miljö- och hälsoskyddskontoret försökt få in de uppgifter som behövts för att i
största mån försäkra sig om
att det inte ﬁnns risk för att
någon större olycka kan ske.
Det har varit svårt att få tag
på rätt personer och man har
inte varit villig att ge ut information.
– Vår uppfattning utifrån
den information vi fått har
varit att det inte varit några
större miljörisker så länge
fartyget ﬂöt, säger Kaspar
Fritz, miljö- och hälsoskyddschef på kommunen.
För att hålla sig uppdatera-



de om nuläget har miljö- och
hälsoskyddskontoret
haft
kontakt med kronofogdemyndigheten, som handhar
ärendet och Ekerö rederi,
som utför saneringsarbeten
kring båten.

Nu ligger ärendet hos kronofogdemyndigheten (KFM).
Sökanden till KFM är Skanskas dotterbolag Tappsunds
Fastighets AB. KFM har genomfört en handräckning
och fartygets ägare ﬁck tre
månader på sig att hämta eller frakta bort fartyget. Då
det inte skett och fartyget
dessutom kantrat återstår nu
att hugga upp båten.
Ett anbudsförfarande pågår för att bestämma vem
som får uppdraget. Anbudstiden går ut i skiftet av oktober/november.
– Då ska den som lämnat
bästa anbudet stycka upp
den, under förutsättning att
de får tillträde till vår fastighet. Vi måste kunna försäkra
oss om att det är ett seriöst
företag. I annat fall kanske
vi får en miljöskada både på
vatten och land som inte går
att reparera, säger Birgitta
Bäcklund på Skanska.

Vem bär ansvaret?
Ytterst är det Sea Sides ägare
som bär ansvaret för att båten
ska ﬂyttas. Markägaren har i
sin tur ansvar för att se till att
båten kommer bort och har
som tidigare nämnts, processat mot ägaren i ﬂera år för att
så ska ske. Eftersom Sea Side
inte är Skanskas egendom
har de heller inte haft rätt att
själva ﬂytta det från platsen.

Vem ska betala?
Den information KFM fått
är att det är mycket svårt att
ange kostnaden, eftersom
man inte i förväg kan bedöma vad som måste åtgärdas,
inte minst vad gäller miljösäkringsåtgärderna. Det rör
sig dock om ﬂera miljoner
kronor.
Alla kostnader som uppstår

i handräckningsmålet rörande Sea Side, således även
för eventuell upphuggning,
utgör förrättningskostnader
och debiteras sökanden, det
vill säga Tappsunds Fastighets AB, om de inte kan utsökas hos svaranden, det vill
säga fartygets ägare.
– De tas ut genom att sökanden faktureras i efterhand eller genom att KFM infordrar förskott, beroende på
omständigheterna och vem
som är sökande, säger Lars
Hellgren på KFM.
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– Det ska bli bostäder på
området hade vi hoppats på,
men nu kan vi inte göra någonting. Vi kämpar på, vi ska
bli av med fartyget, punkt
och slut, säger Birgitta Bäcklund.



 

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

ADELSÖ STENBY - 4 945 KVM SJÖTOOMT MED EGEN STRAND

EKERÖ HILLESHÖGBY - NATURSKÖNT MED POOL

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!

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: 5 950 000 KR/BUD ADRESS: MINKVÄGEN 3 VISAS: SÖN 25/10 13.00-14.00
VÄNLIGEN ANMÄL INTRESSE, VARMT VÄLKOMNA!

PRIS: 4 750 000 KR/BUD ADRESS: HILLERSJÖBACKEN 13 VISAS: RING FÖR INFORMATION OCH VISNING

Nyheter & information från våra församlingar

Gudstjänster

nr 16 2009

KYRKSIDAN

Onsdag 28/10
19.00 Mässa
Christer Kivi

Lördag 31/10
Adelsö kyrka
16.00 Minnesgudstjänst med
ljuständning

Munsö kyrka
18.00 Minnesgudstjänst med
ljuständning
Svän Fogelqvist,
Flöjt: Ulrika Björkman
Orgel: Carina Einarson

Ekerö kyrka
15.00 Körkonsert
se separat annons
18.00 Minnesgudstjänst med
ljuständning
Ralph Sjöholm
Ekerö kyrkokör
Saxofon: Boo Egebjer
Dirigent: Kerstin Baldwin

Lovö kyrka
14.00-16.00 Stilla orgelmusik

Söndag 1/11
Adelsö kyrka
18.00 Konsert: Requiem
se separat annons

Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsgudstjänst
Niklas Hegenbart

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa
Ralph Sjöholm

Lovö kyrka
16.00 Ljuständningsgudstjänst
Christer Kivi
Fiol: Helena Hansson
Orgel: Aina Oscarsson-Sawano

Onsdag 4/11

Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa
Jonas Gräslund

Torsdag 5/11
Munsö församlingsgård
13.30 Torsdagsträff
se separatannons

Söndag 8/11
Munsö kyrka
11.00 Högmässa
K-G Fridman
Ekerö Gospel
dir: Daniel Stenbaek

Allhelgonahelgen – ljus i mörkret
När mörkret är som djupast
blir också ljuset som tydligast. Kanske är det just därför Allhelgonahelgen kommit
att bli en så viktig helg.
En helg förknippad med sorg,
men också med mycket värme,
minnen, ljus och gemenskap.

sig, få en kopp kaffe och kanske
en pratstund.
I kyrkstugan har man också
en försäljning av kransar och
ljus – så här finns chans att
komplettera, när ni ska smycka
gravarna.
Personal från kyrkogårdsförvaltningen finns på plats för att
svara på frågor om gravsatta,
skötsel och gravrättsfrågor

av Mendelssohn-musik. Vacker
musik att sjunka in i eller njuta
av en stund när du tänder ditt
ljus.

Requiem i folkton

Musiken når bortom orden, till
andra delar av vårt känsloregister. Under allhelgonahelgen är
det mycket musik i våra kyrkor.
I flera av kyrkorna finns när de
är öppna stilla musik, levande
eller från CD-spelare.

Den här tiden framför det olika
requier i kyrkor och konsertlokaler. Ett requiem är i sin
grund en mässa för de döda – en
gudstjänst som firas framför allt
i katolsk tradition.
Det requiem som framförs i
Adelsö kyrka är nyskrivet och
bygger mera och framför allt på
svensk folkmusiktradition.med
musik av Hans Kennemark och
text av Alf Hambe som också
skrivit folkmusikmässan ”I
välsignan och fröjd”.

Kyrkstugan öppen

Mendelssohn-konsert

Minnesgudstjänster

På Ekerö kommer Kyrkstugan
att vara öppen från kl 12.00 och
framåt på Alla Helgons dag.
Här kan man gå in och värma

I år är det 200 år sedan Mendelssohn föddes. Under allhelgonadagens eftermiddag
kommer Ekerö kyrkas att fyllas

Vid minnesgudstjänsterna tänds
ljus för församlingsbor som
avlidit under året, och begravts
i Svenska kyrkans ordning.

Öppna kyrkor
Kyrkorna kommer att vara öppna för ljuständning. I kyrkorna
på Adelsö, Munsö och Lovö
kommer det också att finnas en
kaffetermos – också en form av
värme en kall höstdag.
Under delar av dagen finns
också präst eller diakon tillgängliga, för dig som känner att
du vill samtala med någon.

Musik till tröst

Ekebyhovskyrkan

Musik i Allhelgonatid

10.00 Gudstjänst med små & stora
Jonas Gräslund

Alla helgons dag, 31/10
Ekerö kyrka
15.00 MENDELSSOHN-KONSERT
Ekerö kyrkokör
Ruth Segerberg, sopran
Mats Ericsson, orgel/piano
Åke Löfgren, piano
Kerstin Baldwin, dirigent

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa
Ralph Sjöholm

Lovö
11.00 Högmässogudstjänst
Staffan Eklund

KYRKRADION 101,4 Mhz
Lördagar 12.00-13.00

TORSDAGSTRÄFF

Mer information:
Se www.svenskakyrkan.se/ekero
eller Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar

”Människor jag mött
som fått betydelse för livet”

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

Torsdag 5/11 kl 13.30
i Munsö församlingsgård

prästen Ingmar Arvidson

Söndag 1/11
Adelsö kyrka
18.00 REQUIEM –
”Nu är en dag framliden”
Ett Requiem i folkton
av Hans Kennemark och Alf Hambe.
Kören Ad Mundi med solister och instrumentalister. Carina Einarson, dirigent

Tänd Ditt ljus
Sorgen har sin egen tid. Även
om din anhörig är begravd på
annan plats – tänd ditt ljus i
kyrkans ljusbärare eller i minneslunden.
sÿ+YRKORNAÿ½RÿÍPPNAÿ ÿV½LKOMmen in
sÿ0½RMÿMEDÿFÍRTECKNINGÿÍVERÿ
alla gravsatta från 1900 och
framåt ﬁnns i alla kyrkorna
sÿ).'!ÿ-!23#(!,,%2ÿIÿMINneslunden, de kan innebära
brandfara
sÿ,JUSÿlNNSÿATTÿKÍPAÿN½RÿKYRkorna är bemannade:
Adelsö 10-16, Munsö 10-18
Kyrkstugan Ekerö 12-18
Lovö 12-16 (Alla Helgons dag)
sÿ0ERSONALÿFR¿NÿKYRKOG¿RDSFÍRvaltning, beredd att svara på
frågor, ﬁnns på Ekerö kyrkogård
eller Kyrkstugan 12-18 under
lördagen (Alla Helgons dag)
Kyrkogårdsförvaltningen
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Närlundaskolans mycket
populära rektor Ylva
Granelli Larsson slutar
efter 17 år. Hon kan alla
barnens namn, känner alla
deras föräldrar och vattnar
blommorna på helgerna i
skolan. Själv har hon aldrig kallat sig för rektor.
– Jag kallar mig verksamhetsledare av den anledningen att
när jag kom till Närlunda slog
man ihop skola och fritids.
Därför vill jag inte kalla mig
för rektor, det är så skolﬁxerat. Dessutom har jag inga
bra förebilder som rektorer.
Helst är jag coach i ”Team
Närlunda” och det är vi som
tillsammans har skapat den
här skolan som jag är så stolt
över, säger Ylva.
Ylva Granelli Larsson är
som en frisk ﬂäkt med en
skarp och samtidigt varm
blick, fylld av energi. Hon
känns deﬁnitivt inte som en
person redo för pension.
–Meningen var att jag skulle
gå redan för ett år sedan, men



Foto: Ewa Linnros

rekryteringen av min efterträdare drog ut på tiden, berättar Ylva.
Ylva är i grunden gymnastiklärare. Intresset väcktes då
hon som ung gick Friluftsfrämjandets ungdomsledarkurs. Hon var också ledare på
kollo då hon själv fortfarande
gick på gymnasiet.
Efter gymnasiet utbildade
hon sig på GCI (Kungliga
Gymnastiska Centralinstitutet), sedan började hon i
Tappströmsskolan.
Hon har jobbat med alla
åldrar men mest med högstadieelever. Hon beskriver
arbetet i högstadiet som en
otroligt dynamisk tid där
man blir hårt prövad, men att
det inte ﬁnns någonting som
är så fascinerande som att
jobba med ungdomar.
Hon talar om den enorma
kraft som ﬁnns de här åren,
att man ska ta vara på den och
inte kväsa den för då kommer
den ut någon annanstans.
Hon har aldrig tyckt om skolavslutningar, särskilt med ni-
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orna då hon visste att ett antal
av de här ungdomarna skulle
försvinna ur hennes liv. Åren
i Närlunda har lärt henne att
älska låg- och mellanstadiebarnen.
– Då har man chansen att
följa ytterligare några år, säger hon.
Ylva blev med tiden tillfrågad om att arbeta på dåvarande skolkontoret under ett
år. Först sa hon nej, det kunde
inte komma på fråga.
– Jag har alltid haft de barnen som har haft svårigheter
av olika slag, inte bara fysiska
funktionshinder utan även
andra. Jag hade ﬂera sådana
som jag ville följa, berättar
Ylva.
Men skoldirektören gav sig
inte och vid midsommar gick
Ylva med på att jobba där ett
år. Det blev ﬂera år, men hon
längtade ständigt tillbaka till
undervisningen.
Längtan blev så stark att
hon tog tjänstledigt från
kommunen ett år. Men hon
tänkte noga på sin omgivning
och gick in som vikarie istället för att ta tillbaka sin gamla
tjänst. för det hade påverkat
så många, säger Ylva. Hon
halkade också in som tillförordnad fritidschef det året.
Under en lång tid På Sånga
Säby med unga människor
med afasi i ett samarbete med
vuxenskolan/skolöverstyrelsen som det hette på den
tiden samt Sånga Säby folkhögskola.
– Det är bland den mest
fantastiska ledarskapsutbildning jag har fått. Man blir oerhört ödmjuk av att jobba med
unga människor som har förlorat sitt språk och sin rörlighet men som har med sig en
massa erfarenheter i bagaget,
berättar Ylva.
Ylva kom till Närlunda
skolan vårterminen 1992 och
skulle vara där en termin. Det
var i den vevan när man skulle gå över i den nya organisa-

tionen med ”beställare” och
”utförare”. Allt skulle läggas
ut på resultatenheter som det
hette.
– Vilket förfärligt ord. Istället för vackra ord som barnstuga, förskola eller daghem.
Jag sa att resultatsenhetschef
kommer jag aldrig att bli, då
är jag hellre plutonchef för
det är åtminstone en samling
människor. Alla de här konstiga orden infördes samtidigt, de passar inte alls in i vår
verksamhet. Jag har försökt
att inte använda dem och det
har nog irriterat en och annan. Jag tycker fortfarande
att det går bra att kalla föräld-

bollhallen vid Tappströmskolan skulle bli till. När hon
och hennes man ﬂyttade till
Ekerö hade de barnskidsskola
på tomten och åkte skidor
i grustagen och i vattentornsbacken. De hjälpte till
att starta Friluftsfrämjandet
och ur de alpina skidskolorna
växte så småningom MASK
fram. (Mälaröarnas Alpina
Skidklubb).
När jag frågar Ylva om en
solskenshistoria från alla
hennes år med barnen ﬁnns
där många.
– När man jobbar med barn
är det så. Barn och ungdomar,
det är någonting friskt i det,

¢¢ SAGT OM YLVA
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rar för föräldrar och barn för
barn. Man måste inte kalla
dem för brukare och kunder,
säger Ylva.
Förutom att hon känner
alla barnen så gör hon annat
som nog få rektorer gör. Hon
kollar att allt är helt och rent
inne och ute och att allt är
förberett för den kommande
veckan för att barn och personal ska ha en trivsam arbetsmiljö.
– Det är ju mitt företag kan
man säga, det är min skola.
Det krävs dygnet runt passning. Händer det någonting
så skär det i själen, allt från
trasiga fönster till klotter, säger Ylva.
Ylva är verkligen en eldsjäl
och hennes engagemang har
satt sina spår på öarna. I tio
års tid kämpade hon tillsammans med en kollega för att
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det ﬁnns alltid en potential i
alla situationer. Även om det
startar i någonting ledsamt
från början, blir det en väldig
förstärkning när man tagit sig
igenom för alla inblandade.
Ylva har också byggt upp
en stark kommunikation

med föräldrarna. Det är oerhört viktigt att föräldrarna
fortsätter att komma istället
för att följa sitt barn via datasystem där de kan sitta på
jobbet och gå in i sina barns
ﬁler, menar Ylva.
– Det är bara genom samtalet runt barnen som vi verkligen kan hjälpa. Barnen ska
kunna lita på att vi tar hand
om dem. Barn ska ha rätt att
vara barn och vila tryggt i
att vuxna ﬁnns där för deras
skull, och det är vårt ansvar.
En av de sista dagarna i tjänst
planterade Ylva 300 blomsterlökar tillsammans med
skolans elever. Sedan lämnade hon över till sin ersättare
Kristina Ståhle.
Exakt vad hon ska göra kan
hon inte svara på.
– Om man hela tiden ska
tänka i framtiden kan man
inte leva nu. När man jobbar
med barn så måste man leva i
nuet. När det händer någonting med barnen måste man
släppa allt annat, säger Ylva.
Först blir det i varje fall semester till trettondag jul, sedan säger hon att hon ska ha
sommarlov året om.
Vi får väl se, om jag uppfattat hennes person rätt lär hon
uträtta en hel del för sin omgivning under detta ”sommarlov.” 
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Foto: Thomas Lindgren
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SPX Tigerholm Products AB är ett
idéföretag som utvecklar, tillverkar
och säljer innovativa produkter
för professionella användare inom
VVS-branschen. Tigerholm är sedan
december 2006 en del av SPX Process
Equipment i det amerikanska bolaget
SPX. SPX är ett globalt Fortune 500företag med mer än 17 000 anställda i
över 40 länder runt om i världen. För
ytterligare information om Tigerholm, besök www.tigerholm.se.

Vill du arbeta i en bred och kvalificerad roll med stort eget ansvar? I så fall
kan du vara rätt person för oss. Framgångsrika SPX Tigerholm växer och
behöver förstärkning av en erfaren
controller till kontoret på Ekerö.
Vi söker dig som kan ta huvudansvaret för ekonomifunktionen och
fungera som VD:s högra hand. Rollen
kräver att du är både strategisk och
operativ.

2EKRYTERINGÖOCHÖUTHYRNINGÖAVÖKVALIFICERADEÖTJ¦NSTEM¦NÖ0OOLIAÖ¦RÖETTÖAUKTORISERATÖBEMANNINGSFRETAG

Vi tror att du är civilekonom och har
arbetat som ekonom eller controller
i små eller mellanstora företag med
internationell verksamhet. Du kan
även ha en bakgrund som revisor.
Som person är du jordnära, självgående och har ett starkt resultatfokus.
Läs mer och sök tjänsten via referensnummer 20510 på www.poolia.se.

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

Färingsö Stenhamra

Bromma Höglandet

Med ett vackert läge ligger denna magnifika hästgård med milsvid utsikt över ängs- och åkermark.
Huvudbyggnaden om totalt 275 kvm (uppförd 2001) har genomgående högklassiga materialval, öppen
planlösning och underbart generösa fönsterpartier. Fem sovrum, tre badrum och stora sällskapsytor. Utöver
fastighetens ca 2 hektar hagar nyttjas idag ytterligare ca 3,5 hektar för bete. Stall med 11 boxplatser, upplyst
ridbana, stor inredd lada, nyrenoverad gäststuga, representativ kontorsbyggnad och rymligt garage. Bra
intäktsmöjligheter finns på fastigheten.

Stilig och ståtlig familjevilla som är smakfullt renoverad med elegans! Huset har mycket vackra bevarade
originalutsmyckningar såväl exteriört som interiört. Ett väldisponerat hus med fem generösa sovrum, stort ljust
kök och en läcker sällskapsdel med separat bibliotek med öppen spis. Fastigheten är belägen på attraktiv adress
mitt bland idylliska villakvarter mellan Höglandet och Nockeby. Välskött trädgårdstomt mot grönskande
allmänning och förtjusande uteplatser för trevliga middagar. Vidbyggt dubbelgarage och bergvärme är installerat.

z Boarea:186
186kvm
kvm
*Boarea:
z Utgångspris: 12
*UtgÃ¥ngspris:
12 000
000 000
000 kr
kr eller
eller bud
bud
z Tomt:19583
19583kvm
kvm
*Tomt:
z Skoghem
*Skoghem

z Emmi Englund 070-878 37 08
z Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

z Boarea:185
185++100
100kvm
kvm
*Boarea:
z Utgångspris: 77 900
*UtgÃ¥ngspris:
900 000
000 kr
kr
z Tomt:567
567kvm
kvm
*Tomt:
z Thespisvägen 20
20
*ThespisvÃ¤gen

z Emmi Englund 0708-78 37 08
z Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Färingsö

Ekerö Kungsberga

Nästan nybyggd villa med charmigt lantligt läge. Litet område med 6 fastigheter belägen längst in på liten
grusväg, mkt barnvänligt. Solig tomt med privat läge som vätter mot böljande åkermark och skog. Hus om 146
kvm, 7 rok varav 4-5 sovrum. Vardagsrum med tak öppet till nock och gott om fönster vilket ger mycket
ljusinsläpp och vacker utsikt över området. Stort vinterisolerat garage om 50 kvm med vatten och avlopp.

Rymlig och ljus villa i utkanten av Kungsberga, 154 kvm, 6 rok varav 5 sovrum. Stort härligt lantkök med
morgonsol, vardagsrum med braskamin och stor altan med västerläge, delvis under tak. Sjöglimt vintertid från
övre plan. Byggår 1998. Friggebod. Gångavstånd till bad, båtklubb och affär. Skola, dagis och ridhus i närheten.
Besiktigad 2008.

z Boarea:146
146kvm
kvm
*Boarea:
z Utgångspris: 33 350
*UtgÃ¥ngspris:
350 000
000 kr
kr
z Tomt:2009
2009kvm
kvmTrÃ¤dgÃ¥rdstomt
Trädgårdstomt
*Tomt:
z Plogvägen 35
35
*PlogvÃ¤gen

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

z Boarea:154
154kvm
kvm
*Boarea:
z Utgångspris: 22 850
*UtgÃ¥ngspris:
850 000
000 kr
kr
z Tomt:1065
1065kvm
kvmTrÃ¤dgÃ¥rdstomt
Trädgårdstomt
*Tomt:
z Midgård
*MidgÃ¥rd

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

Ekerö Tappström

Ekerö Centrum

Välplanerat och sjönära radhus i omtyckta Tappström! Välhållet med äldre ytskikt. Rymligt kök och vardagsrum
med utgång till uteplats i söder. Fyra bra sovrum och källarrum om ca 30 kvm. Garage i länga. Fastigheten har del
i samfälld brygga med badmöjligheter och båtplats. Mycket centralt och bra läge med närhet till buss, skola &
dagis samt gångavstånd till Ekerö centrum med all dess service.

Välplanerad och trivsam lägenhet. Hiss. 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. Gångavstånd till Ekerö
centrum, bussar, vårdcentral och Tappströmskanalen med fin strandpromenad och sommarcafe.

z Boarea:124
124kvm
kvm
*Boarea:
z Utgångspris: 22 650
*UtgÃ¥ngspris:
650 000
000 kr
kr
z Tomt:180
180kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomt:
z Tappströmsvägen 88
*TappstrÃ¶msvÃ¤gen

z Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
z Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

*Boarea: 80,5 kvm
z
Boarea: 80,5 895
kvm 000 kr inkl vÃ¤rme, vatten, kabel*UtgÃ¥ngspris:
z
tv Utgångspris: 895 000 kr inkl värme, vatten, kabel-tv
z
Avgift:5958
5958krkrinkl
inklvÃ¤rme,
värme,vatten
vattensamt
samtkabel-tv
kabel-tv
*Avgift:
z
Tegelbruksvägen55GG
*TegelbruksvÃ¤gen

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

Ekerö Bokskogen

Ekerö Lundhagen

Ekerö Älvnäs

Ljust och fint bostadsrättsradhus med centralt läge på Ekerö. Rymligt kök med matplats för ca 6 personer och
vardagsrum med utgång till altan. Fyra bra sovrum, duschrum, separat badrum och egen tvättstuga.
Parkeringsplats i garagehus. Området gränsar till Bokskogen med fina promenadstråk samt Ekerö centrum.

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

På fin tomt m härlig utsikt över Älvnäs ängar, viss sjöutsikt har du möjlighet att skapa ditt drömboende.
Byggrätt för ett 1Â -plans hus alt 1-plans hus m
souterrängplan. Areal om max 200 kvm samt ett
garage/uthus om max 40 kvm. Anslutningsavg för
kommunalt vatten o avlopp tillkommer.

z
Boarea:110
110kvm
kvm
*Boarea:
z
Utgångspris: 695 000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z
Avgift:9211
9211kr/mÃ¥n
kr/mån inkl
inkl vÃ¤rme,
värme, vatten
*Avgift:
vatten samt
samt garage
garage
z
Gustavavägen112
112
*GustavavÃ¤gen

z Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
z Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

z Tomt:1035
1035kvm
kvm
*Tomt:
z Utgångspris: 11 850
*UtgÃ¥ngspris:
850 000
000 kr
kr
z HagensBacke
Backe24
24B B
*Hagens
z HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03
*Helene
z Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40

*Tomt:
z Tomt:1001
1001kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
650 000
000 kr
kr
z Utgångspris: 11 650
*DomherrevÃ¤gen
z Domherrevägen 39
39 BB
*Helene
z HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
z Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560
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Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) inledde med en redogörelse av
delårsrapport för perioden
fram till 31 augusti.
Prognosen pekar på ungefär 15 miljoner kronor plus,
en stark prognos för hur ekonomin kan tänkas se ut vid
årets slut, menade Carpelan.
Tillgångarna har ökat kraftigt med cirka 50 miljoner
kronor, däremot har kommunen en betydande skuld på
470 miljoner vilket är en hög
skuld i jämförelse med andra
kommuner.
– Ett av de mål kommunen
har är att inte öka på låneskulden, utan att istället med
egna medel klara av investeringar och även att ha ett tak

för dessa, sa Peter Carpelan.
Vidare redogjordes kommunstyrelsens uppfyllelse
inom sju verksamhetsmål:
skola, näringsliv, äldreomsorg, samhällsplanering, miljö, kultur samt ekonomi.
– Målen är inte helt uppnådda men ändå på god väg,
sa Peter Carpelan.
Ulric Andersen, oppositionsråd (S) välkomnade överskottet på 15 miljoner kronor men
tillade att man inte ska glömma att en del av överskottet är
reavinst-försäljningar.
– Hur bokför man försäljningsvinster av mark och
fastigheter? Grundförutsättningen är att man säljer för att
investera i annat, men här redovisas vinsten som driftsinkomster. De här pengarna är
öronmärkta för kommande
investeringar, sa Ulric Andersen.
Han ifrågasatte också vem
som gjort utvärderingarna
av uppnådda mål. Är det allianspartierna som fritt gjort

värderingen och talar om
sin egen förträfﬂighet, är det
revisorerna eller är det medborgarna som tilldelat de här
poängen? En fråga som lämnades obesvarad.
Ärendet om beslut om
upphandling för badhuset
inleddes av Ulric Andersen,
som påpekade att ärendet
var upptaget med rubriken ”
Badhus- Träkvista”. Andersen upplyste fullmäktige om
att kommunfullmäktige inte
uttalat sig om badhusets placering, utan att detta enbart
var kommunstyrelsens uppfattning.
Andersen yrkade, på Socialdemokraternas,
Miljöpartiets, Vänsterpartiets och
Ö-partiets vägnar, om en särskild beslutsordning, vilken
innebar:
Punkt 1: att ta ställning till
etablerande av ett badhus i
Ekerö kommun.
Punkt 2: att fullmäktige tar
ställning till badhusets placering.

Punkt 3: ta ställning till frågan om ägande, drift och
ekonomi kring etableringen
av badhuset.
Mötet ajournerades för
överläggningar och därefter
vidtog en lång debatt.
Flera alternativ för badhusets placering har varit uppe
så som Västeräng, nära eller
i anslutning till Ekerö centrum, ett område vid Ekendals förskola och Svanängen.
Västeräng och Ekendalsområdet föll på opposition från
boende.
Kanalnära lägen i eller i anslutning till Ekerö centrum
är enligt Peter Carpelan för
kostsamt och skulle dessutom innebära en fördröjning
av etableringen. Valet av Träkvistavallen grundas bland
annat på en miljövinst och
energivinst genom att använda överskottsenergi från
kylanläggningarna från ishallen till att värma upp anläggningen, och även på närheten
av de andra anläggningarna

     

  Som en observant läsare gjort oss uppmärksamma på är texten i
artikeln ”Liten uppgång för
Ekerös företagsklimat” i
Mälaröarnas Nyheter num-

mer 15 till viss del missvisande.
Vad som inte framgår av
texten är att i den undersökning som hänvisas till har
antalet kommuner ändrats

sedan förra mätningstillfället. Från att ha legat på plats
43 av 43 kommuner ligger
nu Ekerö på plats 45 av 47
kommuner, och trots att
man numera inte ligger sist

 
för att etablera Träkviskta
sportcenter.
Det är inte en optimal placering i perspektivet av tillgänglighet, framhöll Ulric
Andersen och ansåg att man
inte ska ge upp möjligheten
att undersöka andra möjligheter.
Eva Külper (MP) påpekade
att man aldrig diskuterat vad
ett badhus är och inte heller
undersökt vad medborgare
tycker och vad de vill ha.
På punkt 3, gällande frågan
om ägande, drift och ekonomi kring etableringen av
badhuset, yrkade socialdemokraterna, Miljöpartiet, Öpartiet och Vänsterpartiet att
ärendet återremitteras för ytterligare beredning, för att få
klarlagt på vilket sätt de kommunalekonomiska åtagandena på kort respektive lång
sikt skiljer sig vid val mellan
alternativen: att äga badhuset helt och fullt i kommunal
regi, att äga badhuset kommunalt men låta detsamma

 

är ändå placeringen lägre än
tidigare.
Dock kvarstår det faktum
att poängen på företagsklimatet har stigit från 49 till
60, därav utnämningen till

”Årets hjälte” av undersökningsföretaget.
Mätningen gjordes av
Stockholms stads utrednings- och statistikkontor
AB i samarbete med Statis-



drivas i privat regi eller, att
kommunen endast täcker en
del av driftskostnaderna för
badhuset genom ett driftsavtal med en privat uppförare
eller ägare och verksamhetsutövare.
Efter votering beslöts att
punkt 3 återremitteras genom en så kallad minoritetsåterremiss.
Punkt 1, att etablera
ett badhus, röstades igenom av alla förutom Emma
Jakobsson(FP) som avslog,
med skälet att kommunen
inte har råd att bygga badhus på grund av bland annat
mycket höga räntekostnader
och stora kommande nödvändiga investeringar.
Punkt 2, badhusets placering. Här röstades Träkvistavallen igenom med
reservation från oppositonspartierna.

 


tiska centralbyrån på uppdrag
av Stockholm business alliance, som är ett partnerskap
mellan kommuner i Stockholmsregionen.
  

Vi kör hem era ungdomar
tryggt och säkert
Bli kontokund!

SÅLD

Nu kan Ni även göra
förbeställningar via nätet!
Gå in på vår hemsida
www.ekerotaxi.se

BJURFORS EKERÖ | 08-728 22 00 | STOCKHOLM@BJURFORS.SE | WWW.BJURFORS.SE

Konsum Färingsö
125år

1884
2009
Stenarbetarnas konsumtionsförening
Ett stort tack till kunder,
personal & alla som gjorde
vårt 125-års firande den
3:e oktober till en stor fest!
Nu nalkas vintern & julen med stormsteg, men först
Allhelgona helgen och höstlov vecka 44. En vecka
som inbjuder till festligheter i höstrusket. I våra butiker hittar allt du behöver, såväl till vardag som fest.

Vinnarna i Tipspromenaden
1:a pris

Varmt välkomna!

300 kr i presentkort

UllaBeth Hjärtsjö

Medlemsförmån!

Fläskfilé

2:a pris
200 kr i presentkort

49
Helgskinka
90
44
5kg Potatis
90
19
Lösviktsgodis
90
49
Fryst, Dansk
(max 3 st/hushåll)

90
Kg

Scan, färdigkokt

Kg

Svensk, fast

St

Karamell Kungen

Kg

Priserna gäller i Coop Konsum Stenhamra & Kungsberga 26/10 - 1/11 –09.
Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel

Mats Blomqvist
3:e-12:e pris
100 kr i presentkort
Ingvar Hjärtsjö,Ingeborg Andersson, Gunilla Ejdung,
Bo Genberg, Barbro Genberg, Ingvar Wieslander, Kent
Högberg, Anders Gillners, Berit Nottberg, Stefan Svensson

Grattis alla vinnare!
Vinsterna hämtas ut hos butikscheferna Annika eller Kjell

Rätta svaren:
Fråga 1: För 125 år sedan handlade Stenarbetarna i sitt Konsum med sin egna valuta som de köpte på avlöningsdagen.
Vad kallades valutan? Rätt svar: Plåtar (2)
Fråga 2: Idag betalar man 100 kronor i insats för att bli medlem i föreningen. Hur mycket fick de betala 1884?
Rätt svar: 75 kronor (2)
Fråga 3: Hur stor var återbäringen som Konsum Färingsö
delade ut till sina medlemmar 2008? Rätt svar: 2 % (2)
Fråga 4: Måndag - onsdag lämnar vi 6% i storköpsrabatt i
våra butiker. För vilken summa måste Du handla för att få ta
del av den (om du är under 65 år)? Rätt svar: 500:- (X)
Fråga 5: Vad heter föreningens ordförande?
Rätt svar: Stig Marklund (X)
Fråga 6: Hur många medlemmar hade Konsum Färingsö
31/8-2009 Rätt svar: 3408 (X)
Fråga 7: Av Sveriges 47 konsumentföreningar var det bara 6
som lämnade återbäring för 2008. Hur mycket blev Konsum
Färingsös återbäring i kronor? Rätt svar: 1.288.300:- (2)
Fråga 8: Vem är det som tar det slutgiltiga beslutet i Konsum
Färingsö hur stor återbäringen skall bli varje år?
Rätt svar: Konsumstämman (1)
Fråga 9: Vi lämnar många olika rabatter till våra kunder &
medlemmar. Storköp, 10%-check, MedMera-premie, backrabatt mm. Hur stor var den för 2008 om vi också räknar in
återbäringen? Rätt svar: 4.983.900:- (2)
Fråga 10: Vår omsättning 2008 var 92,5 mkr. Hur stor var
den för 100 år sedan (1908)? Rätt svar: 95.590:- (X)
Utslagsfrågan: Det var 436st polkagrisar i glasburken.
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Anhörigdagen anordnades
första gången 2007, då med
teaterpremiären ”Gå sakta i
minnenas urskog”. Pia Nilsson som är anhörigkonsulent
på kommunen, jobbade tillsammans med skådespelerskan Margaretha Wikholm
en termin med en grupp
äldre människor som varit
anhörigvårdare. De var mellan 75 och 90 år och i föreställningen framförde de sina
berättelser ur livet.
Året därpå arbetade Pia och
Margaretha vidare och gjorde
en ﬁlm med titeln ”Fyra vågade livet”.
– Vi ﬁlmade fyra av personerna från teaterföreställningen och deras personliga
berättelser ur sin vardag som
anhörigvårdare, berättar Pia.
Premiären för ﬁlmen var
på nationella anhörigdagen
2008. Filmen såldes sedan i
trehundra exemplar till kommuner, anhörigkonsulenter

%4,*&+,%(+!+-"#%")&'-#&&/3(,-+ +' 5+-0-+
,%+#/(/("5+#!#"((,,# 5+ --+( &,1%5&.(
'(.&,,)( / $5+%(+/#)+ 5+(# 5+#(!,5(+,
+,,)()"+!,*&++-#(5!&.(#**&4-%-
 # & !"

och anhörigföreningar landet
runt.
– Filmen är också översatt
till japanska. På premiären
kom folkhälsoministern Maria Larsson. Det var hon som
ville ha ﬁlmen översatt till
japanska. Hon tog sedan med
sig den översatta versionen
till ett stadsrådsmöte i Japan,
fortsätter Pia.
Årets anhörigdag ägde rum
under två dagar, en på Stockbygården och en i Ekebyhovs
kyrka. Totalt samlades cirka
160 anhöriga med sina närstående.
Dagen inleddes med en
teaterföreställning baserad

på texter skrivna av anhöriga.
Fem personer som är anhörigvårdare har varit med i en
skrivarverkstad där de tillsammans med Pia Nilsson
och Margaretha Wikholm
har bearbetat texterna. Temat
var även denna gång berättelser ur livet. Texterna gestaltades av Margaretha Wikholm,
ackompanjerad av Martin
Höglund på dragspel.
Efter föreställningen bjöds
det på mat, kaffe och musikunderhållning.
Därefter för de som ville,
visade brandstationen hur
brandbilar och ambulanser
är utrustade. Grunderna i

hjärt-lungräddning demonstrerades och så visades hur
en hjärtstartare fungerar. På
anhörigdagen i Stenhamra,
demonstrerade civilförsvaret
hjärtstart och hjärtlungräddning varefter gästerna ﬁck
pröva på. Den äldsta ”eleven”
var 107 år.
– Hon var underbar, frisk
och klar i kropp och själ. Vi
har säkert svenska rekordet i
äldsta eleven, snacka om en
härlig kommun att leva i, säger Lars Samuelsson på Ekerö
civilförsvar.
På Mälaröarna ﬁnns hjärtstartare på ICA Tappström,
COOP i Stenhamra, Drottningholms slott och Drottningholms teater. Bakom
arbetet med anhörigdagen
ligger en arbetsgrupp bestående av totalt tretton personer med representanter
från SPF, PRO Färingsö och
Ekerö, Röda Korsets krets på
Lovö samt Ekerö/Färingsö
och kommunen.
Anhörigdagen genomförs
med stimulansmedel för utveckling av anhörigstödet,
fördelat av Länsstyrelsen i
Stockholms län.


Julmarknad
och julbrunch 6/12

Julinspirerad meny
Förrätt: Svensk tapastallrik med fem olika smaker
Varmrätt: Glögglaserad lammrostbiﬀ med syrlig rödkålsmarmelad, Rotfruktstimbal och sauterad savoykål
Dessert: Vit- och mörk chokladmousse med apelsinkaramellsticks
Serveras må-fr. Minimum 10 personer. Pris: 480:-
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– Det är ett led i ett större
miljöprojekt som syftar till
att rädda Mälaren från föroreningar i det vatten som rinner rakt ner från broarna. Vi
leder nu bort vägdagvattnet
från bron till en pumpstation
och så småningom ska det
rinna ut och renas i en sedi-

menteringsdamm som ska
byggas på Kärsön.
     
  

– Det ska vara klart till årsskiftet och så här långt går allt
enligt planerna. Eventuellt
kan det bli kvar lite planteringsarbeten till våren.
      

   
    
  

– Vi är medvetna om att det
påverkar traﬁksituationen,
men det här är ändå viktiga
arbeten som måste genomföras för att rädda Mälaren
som försörjer två miljoner
människor med vatten.
 2 

Varmt välkommen till oss
på Skytteholm!
Bokningen:
08-560 236 79
www.skytteholm.se

Från 1:a advent
Lördagar och söndagar
med start 28 november

(fullbokat lördag 5 dec kl 17 och lördag 12 dec kl 17)

På Ekerö vid ”Rasta”
vi alla dit hasta
med julmat
som huvudsak
blir det ingen fasta

Sittning 13.00 & 17.00

/0- (  ,-+

Pris 445:1-12 år 18:-/år
Välkomstglögg framför brasan samt kaffe
efter maten ingår

$14&'6

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

Vår traditionella julmarknad med
lokala hantverkare söndagen
den 2:a advent. Öppet 11.00-16.00.
Julbrunch 11.30 & 13.30. Pris 275:-

8fKJNLLDM
SHKK
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Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu

Grattis på
julafton!
Du kanske inte hör det så ofta. Visst låter det trevligt,
som omväxling till ”god jul”? På julafton i år kommer
du med all rätt att kunna gratulera dig själv till att
ha ordnat det trevligaste julbordet till familjen,
vännerna eller firman.
Hos Jungfrusunds skärgårdskrog vid Mälarens strand
på Ekerö hittar du alla julbordsklassiker. Men också
– som omväxling – nya och spännande rätter och
recept. Allt serveras med en strålande utsikt mot
vattnet (och mot julledigheten).
Självklart kan vi ordna skjuts hit och hem, både sjöoch landvägen. Och du får självklart ta åt dig hela
äran för kalaset.
Omväxling förnöjer. Varmt välkommen, och varma
gratulationer på julafton!

Vardag 565 kr

~

Helg 595 kr

JULBORD SERVERAS 26/11 – 22/12
Öppettider fr 26/11: Måndag–fredag lunchöppet kl 11–14
och julbord kl 18–sent. Under lördag–söndag dukar vi upp
julbordet redan kl 12 och stänger sent.

Boka på 08-560 35 000 / info@restjungfrusund.se

www.restjungfrusund.se · Bryggavägen 133 vid Jungfrusunds Marina

Julmarknad för hela familjen på Jungfrusund 5–6/12 kl 11–16!
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ByggaNytt.Besökvårhemsidawww.finhuset.se
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Finhuset136kvmsäljesibyggsatsmedfärdigaväggmoduler.
Introduktionspris986000Kr.inklmoms

A

delsö är ett omtyckt utflyktsmål. Många vandrar på
Hovgårdens vackra kullar och beundrar utsikten mot
Birka. Har man tur och lyckas komma med den enda
dagliga båtturen till Birka får man en upplevelse till.
Annars kan man gott stanna på Adelsö. Här är nämligen historien
nära – överallt. Det handlar mycket om kungar, de kända ätterna
Bonde, Vasa och Sture, fornlämningar och vikingar. Men här har
det också bott småbönder, arrendatorer och torpare. Som Carl Petter Persson. Han var född på Kurön i slutet av 1700-talet. Släkten
kom från Överenhörna på Södertäljesidan. De var fiskarbönder
och flyttade mellan öarna i södra Björkfjärden. Alla var släkt med
alla: det kryllade av mostrar och fastrar, kusiner och bryllingar.
Carl Petter bodde en tid i Källvreten, en gård som avknoppats från
Lindby på södra Adelsö. Hans släkts historia är också värd att minnas i skuggan av de övriga giganternas.
Spåren efter det äldre odlingslandskapet är tydligt på Adelsö även om
mycket är igenväxt. Med lite fantasi kan
man återskapa den miljö Carl Petter
levde i. Gårdarna ligger där de alltid legat
och vägarna ringlar sig fram som för
tvåhundra år sedan. Många byggnader
är rivna förstås men grunderna finns
kvar. De många stenmurarna berättar om fägator och odlarmödor.
Ingen plöjer längre upp åkrarna så här har nu buskar och sly fått ta
över. I Carl Petters trädgård får de gamla äppelträden växa rakt upp
i himlen. De dignar av frukter som ingen kommer att plocka.
På Adelsö finns idag välskötta gårdar, sommarstugor, torp och
en stark nybyggnation, inte minst invid färjeläget. Men i övrigt kan
Adelsö tyckas lite övergivet och stillastående. Det är inte enbart
negativt. Här kan man en het sommardag uppleva något som är
en bristvara i vår tid: tystnaden. Man kan vandra över ängarna och
lyssna på humlesurr, man kan prata med tjurarna i hagen och se
rådjuren dansa över fälten i en tystnad som är god för själen. Jag
vet, för jag ha upplevt det! Det är därför jag funderar på hur Carl
Petters landskap ska kunna utvecklas utan att förstöra de värden
som finns där. Går det att sälja tystnaden till kräsna turister som
kräver sommarland och tingeltangel?
Kanske vi ändå skulle satsa på en försiktig förändring. Som
att låta lokala hantverkare av olika slag flytta in i de gigantiska
svinalängorna vid Lindby. Med verkstäder, kursverksamhet,
butiker och utställningar skulle vi kunna få en åretruntattraktion.
I det öppna landskapet skulle man kunna ha visningsfält med
våra vanligaste grödor. Inte många barn vet hur vete, korn, råg och
havre ser ut när de växer. Vi kan gräva fram den gamla källan vid
Hovgårdsberg och låta besökarna få dricka av det ”heliga” vattnet.
De planerade vikingabyarna skulle kunna erbjuda upplevelser
från sjösidan i tidstrogna vikingaskepp. Strömma Kanals båtar kan
angöras vid fler bryggor på väg till och från Birka, kanske rentav
stanna till vid Helgöboplatsen på Kaggeholm. Den som inte vill
köra egen bil skulle erbjudas en ”kulturbuss” från Drottningholm.
Utökad turism betyder fler bilar och breddning av vägarna,
parkeringsplatser, bajamajor, matställen och buller. Så det bästa är
kanske att låta turisterna stanna på Hovgården. Vi erbjuder istället
ett ”kulturrum”, ett informationscentrum där all information om
Adelsö finns samlad. Då behöver man inte nödvändigtvis ta sig ut
i landskapet. Utan kreatur lever ändå inte det
gamla odlingslandskapet. Och vill man uppleva
kossor då är det ju på Världsarvet som komockorna finns!
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SVENSKT GOLV –
HÖGSTA KVALITET
Med trägolv är det som med mycket annat.
En snygg yta kan dölja många problem.
Slitstyrka, livslängd och värdebeständighet
syns kanske inte direkt. Måla om eller tapetsera
kan du kanske göra vartannat år – men golvet,
det skall vara i toppskick många, många år.

Ett trägolv från

Passa på!
Blekinge
Vitoljad Ek

Berg & Berg
Just nu!
tur
3-stav Ek Na

U

"
!
!

skapar miljön, sätter
standarden på
bostaden.

!"U
(ord.pris 45
9:-/m 2)

-/m2 )
(ord.pris 39 9:

[
5IZSVILMV
O
;\IZSI[\M.W

sn in g
m e d k lic k lå
+ limning.

Välj den yta och miljö du vill ha, vi garanterar
kvalitet och slitstyrka.

SvedLoc-systemet

Blekinge Vitoljad Ek
Spader Mattlackad Ek

Det syns att golvet är
från Berg & Berg
www.berg-berg.com

Alla angivna kampanjpriser är
inkl. moms och gäller t.o.m 7/11-09
eller så länge lagret räcker.

Ko m ihå g!
ROT- avdr ag et
är til lba ka !

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.
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Mäklarhuset Ekerö
3OPHIA ±KERMAN         s
*OHAN 3IÚNËS         s
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO s

Gör en bra bostadsaffär
ännu bättre.
Färingsö - Stenhamra
UTGÅNGSPRIS: 1 800 000 kr
BOAREA: 108 kvm + biarea 7 kvm
ADRESS: Lupingränd 11 H

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

/AVSETT HUR NOGGRANNA ËRLIGA OCH UPPRIKTIGA KÚPARE
OCH SËLJARE ËR SÍ KAN DET UPPSTÍ PROBLEM NËR EN BOSTAD
BYTER ËGARE &ÚR ATT UNDVIKA DET OCH ISTËLLET GÚRA
BOSTADSBYTET TRYGGT OCH BEKVËMT FÚR ALLA INBLANDADE
HAR VI TAGIT FRAM ETT PAKET MED PRODUKTER OCH TJËNSTER
SOM HJËLPER OCH SKYDDAR BÍDE KÚPARE OCH SËLJARE
) 3KYDDAT +ÚP INGÍR BLAND ANNAT ÚVERLÍTELSEBESIKTNING
FÚRSËKRING MOT DOLDA FEL ENERGIDEKLARATION OCH
RADONMËTNING n ALLT FÚR ATT GÚRA EN BRA BOSTADSAFFËR
ËNNU BËTTRE ,ËS MER PÍ WWWMAKLARHUSETSE

FÖRDELAR FÖR SÄLJARE
$E VIKTIGASTE ÍTGËRDERNA INFÚR EN
FÚRSËLJNING SAMLADE I ETT PAKET
 %N OMFATTANDE DOLDA FEL
FÚRSËKRING
 4RE MÍNADERS TRYGGHETSFÚRSËKRING FÚR VITVAROR OCH MASKIN
UTRUSTNING ¾VERLÍTS TILL KÚPAREN
EFTER TILLTRËDET
 Energideklaration, inklusive beSIKTNING PÍ PLATS
 ¾VERLÍTELSEBESIKTIGAD n ALLA FAKta på bordet vilket minskar risKEN FÚR FRAMTIDA PROBLEM

FÖRDELAR FÖR KÖPARE

&ËRINGSÚ 'A 3TENHAMRA
UTGÅNGSPRIS: 3 495 000 kr
BOAREA: 185 kvm
TOMT: 994 kvm
ADRESS: Ängsvägen 12 B

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

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING

4RYGGT KÚP TACK VARE DE BESIKTNINGAR OCH DE FÚRSËKRINGAR SOM 3KYDDAT
Köp innebär:
 %TT ÍRS TRYGGHETSFÚRSËKRING SOM
BLAND ANNAT OMFATTAR VITVAROR
OCH ÚVRIG MASKINUTRUSTNING
 Fastigheten är energibesiktigad
OCH ENERGIDEKLARERAD
 2ADONMËTNING ËR GJORD
 %LINSTALLATIONSKONTROLL UTFÚRD
/MFATTAR INFORMATION OCH STATUS OM KABLAR STRÚMBRYTARE UTTAG ETC
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Crazy N

I Ekerö centrum torsdag 29

Crazy

erbjudanden
3 olika
lik erbjudanden
bj d d
ffrån
å
butikerna. Här nedan
följer ett litet urval:

Utvald vara
med

50 %

rab

Prinsesstårta eller Frukttårta 6-8 bitar, 99:hos Queens

En Annan
Bokhandel:
Humorböcker 50 %
Fotoalbum
med 30 albumblad 100:Miniräknare till kanonpris

Höstnyheter på
Eurosko!

Backsippan
50% på färgglada
strumpbyxor fr. Filippa K
Salming trosor 100:Festklänning fr. Vila 200:-

Handelsbanken:
Börja månadsspara
i fonder och få 100 kr
i valfri fond!

Ekerö Tobak
All GB-glass
till halva priset!!!

Fina erbjudanden hos
hos Hair & Shop!

Ekerö kemtvätt:
50 % på alla väskor!!!

Plankstek 99:hos Restaurang
Lilla Venedig

Similan Tai food
20 % på alla rätter!!!

Smultronet:
Alla ljus halva priset
Rorri Racerbil med ljud
100:- (ord pris 199:-)
Sylvanien Families Grand
hotel kanonpris 600:(ord pris 1295:-)

www.ekerocentrum.se

Night

9 oktober 18.30 till 21.00
Utvald vara

batt

för

100:-

Utvald vara
till kanonpris!

ICA Supermarket
Halva priset
Värmeljus 20:-/förp
(max 1 förp/hushåll)
Bacon 5:-/st
(max 2 pkt/hushåll)
SportXtra
20 % på alla jackor!!!

Wiking 50 %
Herr: Randig piketröja
Park Lane
Dam: Kofta, Olé

Svensk Fastighetsförmedling:
Ska du sälja din
bostad framöver?
Välj en mäklare som
varit med förr.
08 564 109 40
www.svenskfast.se/ekero

EkeröGrillen
Kokt korv med bröd
och liten dricka 10:-

Ekerö Optik:
50 % på alla
solglasögon
25 % på alla glas
Specialvisning med
modeexperten,
Richard från Lyle Scott,
Peak, Face mm.

Ekeröblomman
S:t Paula 4 st för 100:Köp höstbukett för 95:och få en keramikvas
på köpet!
50 % på ljuslykta från SIA

Djurknuten
Leksaker till
hund och katt
Tag 3 betala för 2
Klösträd 25 % rabatt
Höpåsar 50 % rabatt

Swedbank:
Gör ekonomikollen,
tävla om 25.000:Prata med oss så
berättar vi mer!

Ekerö Video
2 hyrﬁlmer och en påse
chips 80:-!!!

Gäller endast torsdagen den 29/10 kl 18.30-21.00. Läs mer på www.ekerocentrum.se

Apotek Tidlösan ● BC-låsservice ● Biblioteket ● Butik Backsippan ● Din syn – Ekerö optik ● Djurknuten ● Ekeröblomman
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
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Bor du på Ekerö? Men var ligger i så
fall Färingsö, Munsö, Adelsö? Vem
orkar säga “jag bor på Färingsö i
Ekerö kommun, det vill säga före
detta Svartsjölandet”. De enda som
slipper bekymra sig torde vara just
ekeröborna.
Just när det här skrivs väntar vi
leverans från en budfirma. Följande
samtal utspelar sig:
– Varifrån ringer ni?
– Adelsö.
– Jag har Ekerö här på listan som
leveransadress till dig.
– Adelsö ligger i Ekerö kommun.
– Jaha, jag trodde att det var åt
Dalaröhållet...
    med liten lektion i

förväg. Något som för övrigt också
Ortsnamnsarkivet i Uppsala rekommenderade 1994. Då i en snårig kommentar till en motion till
kommunfullmäktige om folkomröstning om namnändring: ”Det är
viktigt att noga hålla isär det geografiska namnet Ekerö från det
administrativa namnet Ekerö kommun. Naturligtvis kan det sticka i
ögonen på t ex en munsöbo om
någon hävdar att han eller hon bor
på Ekerö. Därför är det viktigt att
betona att han eller hon bor i Ekerö
kommun, där ordet kommun utgör
en del av namnet”.
     av 1940-talet som
de första namndiskussionerna började. Kommunen bestod då av en
massa små socknar inom vad som
då benämndes Färentuna härad:
Färentuna, Hilleshög, Sånga och
Skå, Lovö, Ekerö, Munsö, och
Adelsö. Enligt ett riksdagsbeslut
1946 skulle antalet kommuner
reduceras från cirka 2300 till 800,
med minst 2000 invånare i var och
en.
Så slogs 1951 färingsösocknarna
samman till Färingsö kommun.
Och Ekerö, Munsö, Lovö och Adelsö bildade tillsammans Ekerö
kommun.
   två nybildade kommunerna heta? Mälaröarna var ett
förslag från dem som redan då föredrog att samtliga socknar skulle slås
samman till en enda kommun.
Birka ett annat. Munsö och Adelsö
samt också Ekerö, pläderade för just
Birka, ett förslag som också fick
stöd av länsstyrelsen. Men bakom
kulisserna hände något.
– I samtal med färingsöbor har jag
hört att det fanns de som även förde
fram “Svartsjö kommun” som förslag och att det fanns lovöbor som
ville se Namnet Drottningholm,
berättar Per Eskilsson, tidigare ålderman i kommunen.
1962 kom riksdagsbeslutet om att
från och med 1964 gruppera landets
alla kommuner till 282 kommunblock. En sammanslagning av
Färingsö och Ekerö kommuner var
alltså inte fjärran, något som ägde
rum 1971.
   Ekerö-Färingsö

namngavs då provisoriskt som
Träkvista/Tappström, alltså var det

     

    

trängande med ett nytt gemensamt
namn.
– Mälaröbor, vad skall den nya
kommunen heta? Vi står inför ett
historiskt avgörande! ropar folkpartiet i en enkät som partiet skickade
ut 1969 till samtliga hushåll i
Färingsö och Ekerö kommuner.
För namnet Mälarö röstade 78,6
procent, för Birka 9,1 procent, för
Ekerö 8,8 procent. 3,5 procent hade
annat namnförslag.
Intressant nog visade enkäten att
av de som svarade från ekerösidan
föredrog 72 procent namnet Mälarö
kommun och att bara 15 procent
ville behålla Ekerö som kommunnamn.
– Om man är enig från både
Ekerö och Färingsö kommun om
ett nytt kommunnamn är det stor
sannolikhet att regeringen kommer
att godta detta förslag! hoppades
enkätmakarna.
Men enig var man inte.
I Färingsö kommun ville politikerna heta Mälarö kommun, i
Ekerö kommun röstade en majoritet för namnet Ekerö med rösterna
21 mot 5 .
  

, som 1971 var den

som lämnade ifrån sig Färingsös
ordförandeklubba minns inte riktigt längre hur diskussionerna gick.
– Men Ekerö var ju så mycket
större, så det var inte mycket vi
kunde göra, säger han idag.
Så i december 1971 skrev dåvarande Civildepartementet att ”Den

1 januari 1971 skall Ekerö och
Färingsö landskommuner sammanläggas till en kommun, benämnd Ekerö”.
Protokollen i kommunens arkiv
är knapphändiga.
– Stora beslut kanske inte blir så
mycket protokoll av, säger Inge
Hansson, kommunens dåvarande
kanslichef. Vad jag minns så var det
inga stora förberedelser. Man röstade bara. Men det ansågs av många
att folkpartiet hade gått ut med sin

,*#  %(#*
#*$%   *#
#  *##*
  
 %  *#$enkät på eget bevåg och det var ju
inte så populärt.
– Ekerös kommunalråd Rutger
Månsson och fullmäktiges ordförande Arthur Andersson var starka
män i den samarbetsnämnd som
ledde kommunblocket, säger Per
Eskilsson. De ansåg att “Mälaröarna” var för diffust och att det var
självklart att den största kommundelen ge namnet.
   blev en centerpartistisk motion 1979. “Mälaröarnas
kommun” löd namnförslaget då.
Den ledde till att det denna gång

blev kommunen som anvisade
pengar till en enkät om eventuell
namnändring .
Resultatet visade – liksom tio år
tidigare – en kraftig övervikt för
förslag med anknytning till “Mälarö”. “Mälaröarnas kommun” fick
845 röster (71 procent) av de totalt
1189 rösterna. 7,2 procent tyckte att
“Mälarö kommun” lät bättre.
Enbart 21 procent röstade för att
kommunen skulle fortsätta att heta
Ekerö.
Det konsulterade Ortnamnsarkivet ansåg att Ekerö kommun
ska fortsätta att heta Ekerö eftersom kommunen redan heter så:
”Det är en god administrativ regel
att nybildade administrativa enheter namnges med hjälp av redan
befintligt namnmaterial. En god
illustration till denna princip är
Ekerö kommun”.
De båda förslagen “Mälaröarnas
och Mälarö kommun fann Ortnamnsarkivet “missvisande och
olämpliga”.
Därmed avskrev kommunstyrelsen ärendet i augusti 1982.
    det in en ny mo-

tion 1991, nu från socialdemokraterna, som vill se en utredning om
hur Ekerö kommun kan och får
utnyttja benämningen Mälaröarna.
Den följdes av en miljöpartimotion 1993 om en kommunal folkomröstning i samband med kommunalvalet i följande år. “Mälarö
kommun” vore ett bra namn, ansåg

motionärerna.
Även nu konsulterades Ortnamnsarkivet i Uppsala, som hänvisade till tidigare yttranden.
Kulturnämnden yrkade avslag.
Folkpartiet hade nu svängt i
namnfrågan.
När kommunfullmäktige sedan
röstade i maj 1994, bifölls den socialdemokratiska motionen med att
var tillåtet att använda tillägget
Mälaröarna i samband med kommunnamnet Ekerö.
Men en folkomröstning skulle bli
för dyr var argumentet. Bland de
miljöpartister och centerpartister
som reserverade sig fanns vår nuvarande miljöminister Andreas Carlgren.
Ekerö har varit Ekerö så länge att
det inte är någon idé att ändra på
det. Och så var det bra med den
saken.
    Mälaröarna envisas
kvar.
På en fritidskarta från 1971 över
“Mälarö kommun” på väggen
hemma hos Per Eskilsson.
Hos SL, vars högtalarröst vid
Brommaplans tunnelbana säger:
“Anslutning till bussar till Mälaröarna” .
Och i denna tidning som fortfarande – precis som när den var en
sida i Svenska Dagbladets lokaltidning Västerort – heter Mälaröarnas
Nyheter.
 



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:-

Hankook W605

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

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

Dunlop DS-2

175/65-14 ................ 480:185/65-15 ................ 575:205/55-16 ................ 895:-

Vinteralu
fr

495:-

Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

08-560 32610

www.gusondack.se

Adress: Bryggavägen 106
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Mälarö Djur & Fritid och Mälarö Jakt
Din och dina husdjurs butik på Mälaröarna
Hos oss ﬁnner du ett heltäckande fodersortiment
för dina husdjur och ett brett utbud av tillbehör
l
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Mängder av fritidskläder och ryttartillbehör
Allt för hästen - foder och tillbehör. Även hö, halm, spån, stallartiklar och stängsel
el
Foder och lantbruk för höns och får
För jägaren ﬁnns allt för jakt, även vapen och ammunition

Så här hittar du till oss!
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Skeppslaget ﬁck en förfrågan
från produktionsbolaget som
undrade om de ville vara med
och de tvekade inte att tacka
ja.
– Vi kommer att vara fyra

personer som lagar mat och
ett tiotal som sitter runt
omkring eldar och utför
hantverk och pratar, som ett
gille ungefär, berättar Carlos
Lundberg, som kommer att
vara en av matlagarna.
Innan programmet börjar
levereras råvaror och recept
till Alsnu udd och vikingakockarna ska sedan laga samma mat utomhus över öppen
eld, som programledaren
Tina Nordström lagar i studion med moderna kastruller
och redskap. Programmet på-

går under en timme och tanken är att den tittare som vill
också ska kunna laga samma
trerättersmeny hemma i sitt
eget kök.
Det är inte frågan om några
medeltida maträtter som ska
kokas i järngrytorna, utan
vanlig modern husmanskost
med lite extra ﬁnesser.
– Det är kontrasterna man
vill åt i det här programmet,
säger Carlos Lundberg.
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För elfte året i rad utsågs de
bästa konferensanläggningarna inom fyra olika kategorier och i den som kallas
”Bästa service” var Sånga-Säby nominerade tillsammans
med tre andra anläggningar.
– Vi har vunnit många priser för vårt miljöarbete tidigare, men det här är lite speciellt
eftersom det är ett kundpris
och inte utdelas av en proffsjury, säger Jörgen Tingsberg,
försäljnings- och marknadschef på Sånga-Säby.
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Nomineringarna baseras på
kundernas betygsättning av
drygt 10 000 konferenser
som genomförts av SKD/
Congrex under 2008 och
vägs sedan samman med
konferensarrangörens egen
bedömning.
Jörgen Tingsberg tror att
framgångskonceptet är det
fokus Sånga-Säby och medarbetarna har på vad de kal-

lar: ”Det goda värdskapet”.
– Vi har valt att fokusera på
värdskapet och behandlar
alla våra besökare som gäster
med ett öppet och välkomnande sinne. Vi arbetar nära
gästerna och vill se varje enskild gäst med sina olika behov och mål för vistelsen på
kursgården, förklarar han.
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Utsläppen från de nya bilar
som registrerades på Ekerö
under det första halvåret
minskade med 2,7 procent
jämfört med helåret 2008.
17,4 procent av de nya bilarna var etanolbilar, en ökning från 17,1 procent. Med
utsläpp av 169 gram koldioxid per kilometer hamnar

Vi söker dig som bor i Ekerö kommun och
önskar ett intressant arbete samt vill arbeta i
ett litet företag med trivsamma arbetskamrater,
är du intresserad kontakta oss.
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse
och vill arbeta med installationer och service
på värmepumpar mm.
Du behöver körkort och gärna teknisk erfarenhet
Arbetet är självständigt och kräver att du
är ansvarsfull och noggrann, tar egna initiativ och kan planera arbete samt är positiv.
Inneklimats filosofi är att arbeta med
kunden i centrum.
Du ingår i en arbetsgrupp tillsammans med
andra kompetenta tekniker.
Du bör ha erfarenhet av, eller intresse av,
att lära dig allt om värmepumpar och vvsteknik.
Kontakta Peter på tel 0701-90 17 71.
Kjell på 0705-79 18 06
eller nedanstående alternativ

Inneklimat service ab
Tel 560 248 00
www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå

G ]ijkX gcXkj, med lägst
utsläpp, hamnar bilköparna i
Lekeberg (142 g/km), medan

de bilar som registrerades i
Burlöv släpper ut allra mest.
I genomsnitt släpper de nya
bilarna i Sverige ut 169 gram
per kilometer.
9\ibe`e^XieX baseras

på
ny statistik från Naturvårdsverket, Vägverket och
Konsumentverket, över utsläpp från nya bilar och tar
inte hänsyn till klimatnyttan. 2,2 procent av bilarna
var särskilt bränsleslukande, jämfört med 5,2 procent
2008.

Vi kör hem era ungdomar
tryggt och säkert
Bli kontokund!

Vi utökar personalstyrkan ytterligare!

Servicemontör

Ekerö kommun på plats 216
(plats 210 år 2008) i en jämförelse mellan alla Sveriges
290 kommuner.
Den försämrade placeringen förklaras med att bilar som endast kan köras på
bensin och de som även kan
framföras på andra drivmedel, redovisas separat i denna undersökning till skillnad
från den förra.

Redovisningskonsult
Ekerö Redovisningsbyrå AB med 15 anställda på Ekerökontoret och cirka 500 klienter
är en av de större redovisningsbyråerna i
Sverige.
Vi söker nu en redovisningskonsult på heltid. Du kommer självständigt att ansvara
för klientuppdrag med framförallt bokföring,
bokslut, årsredovisning, deklaration, rapportering och aktiv konsultation.
Lämplig bakgrund är ekonomisk utbildning
samt några års praktisk erfarenhet av bokföring, bokslut och deklarationer.
Engelskakunskaper är ett krav.
Vi kan erbjuda Dig fortbildning och möjlighet
till avancemang inom företaget. Våra medarbetare har stor frihet under ansvar med
möjlighet till flexibel arbetstid och en viss
del distansarbete. Konsultuppdrag ute hos
klienter förekommer.
Vår arbetsplats är belägen i Ekerö centrum.
Ansökningshandlingar med meritförteckning, löneanspråk och tidigaste tillträdesdag
skickas till Ekerö Redovisningsbyrå AB,
Diana Larsson Box 2, 178 21 EKERÖ.
Telefon 560 397 00 eller
diana.larsson@erb.se.

Nu kan Ni även göra
förbeställningar via nätet!
Gå in på vår hemsida
www.ekerotaxi.se

MÄLARÖARNAS NYHETER  OKTOBER 

| öarna runt

21

      !-(!8- . 1 & -8 !8-.('$)". -)&8
- - *# .8)"..&*' $ ) &)8&!0'' & 4#*1.&4-&  )  *&/* -
*'' &/.&8- )  ' . ( '') $*#%6'+ ). :6-' ). -): *#
!8- )$)" ):)%6'+) )/$''$&&02:1) -6//- & -8*)
)/#$ $'1*(.$//#%6'++-*% &/$$&&02$-$)&

     & -8* )6- #) 1-  7- !8-!//-  *# -$&.&6)
'*""- '*& ./*-+0'$&( *1)'$"/'7".)$//7' -)6-#) .8&
/  $'$*/ & / $ & -8  )/-0(  )  *&/* - )  -6//  *( .$)
&6-' &/$''+++ '')#0'().*(#).&-$1$/*($.$))40/"$1)*&
:&4)//6'.&:

      6(0. !$-- 7-.%0$' 0( $ 7- 
%8 +7 %0$' 0(.&*). -/ $ 6'-8&4-&) (  (0.$& 1  1*-& *#
/ )#((- *'$./ 1- -$)  ) -" *# 55 0$)/ / $-$" - 
"%*- *). *($)$,0 

Foto: Ove Westerberg

Foto: Kenneth Bengtsson

 %0"*! ( ' 1 -*#'6-- !-7)& -8&0'/0-.&*'%8 )
  *&/* - +7 )  %0' "-6).81 -.&-$)  (0.$&0++' 1 '.  .*(
*- "7+7 3+*-/.7//!' -!7-/ '1 -.16''%0) .+ '"'6% 
')(4& /))/(8// ./0)" '"$/-- -*#.(6&-./-7&-$& '
/$.&!*'&1$.*-*#$($ )-$3/*'&)$)"-

  !8-./4"")./7-&'-+71$&$)""7- ) "7-
1$ '.)0 0 +7  '.8 0. / .*( 6- // !8--7 $ .&$!/ .1 -& #- /$''
''-./8-./ '4""/.11"/-'..*)*.//+70).8

    /-*/.   / 7'$" 16- / !8- // /$// +7 1 / -)/-&
/*-+'8%)$)" +78-)4 "7- )*-)/ 1  - $'..*) '8-" )  )  
*&/* - // /$*/' "(' 1 / -)/-&/*- - 1$.  //   !*-/!-) 
0" -/$''//+'8%0++ )7& -/$'' )#6)"$1 )+0'$&../*-!8-/%0.)$)"

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Foto: Arne Fredriksson

 Foto: Malin Rikardsdotter Lagerkranz

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

Alltid den senaste spetstekniken

Komplett program

Lång erfarenhet

Över 300.000 värmepumpar redan
installerade i svenska hem

Exakt rätt värmepump för ditt hus

Certifierade återförsäljare

Specialutbildade på värmepumpar av IVT

Trygga försäkringar

Tio års kompressorförsäkring på alla
modeller för privatkunder

Bra för miljön

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

Nöjd-Kund-Garanti

Fördelar och trygghet även
långt efter köpet
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SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

www.ivt.se

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00
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EKERÖ FÄRGLAGER

Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14, Träkvista torg, Tel. 560 313 40
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Om man bara tittar till åldern
så har Ulla Brauner all rätt
att dra sig tillbaka, men när
man möter henne känns det
främmande att kalla henne
för ”gammal”. Man ska inte
tala om en dams ålder, men i
Ullas fall är det bara en siffra.
Hon bär sina 78 år med den
hedern. Det är svårt att förstå
att det stämmer när man möter henne.
– Jag har gener av högsta
kvalité, säger Ulla och plirar
med ögonen.
Det blir något verkligare
att förstå då hon delar med
sig av sitt fantastiska och rika
liv, hon har sannerligen hunnit med en hel del.

Hon är född och uppvuxen i
Dalarna. Hennes far var chef
för hushållningssällskapet
i Kopparbergs län och hennes mor var hemslöjdskonsulent, det vill säga fram till
dess att hon gifte sig med Ullas far.
– På den tiden skulle mannen försörja sin hustru. De
gifte sig först när far fått en
position som gjorde att han
kunde försörja sin hustru. Då
ﬁck mor ta hand om hem och
barn, berättar Ulla.
Ulla visste tidigt att hon
ville gå på Konstfack. När
hennes far frågade vad hon
ville bli vågade hon inte säga
som det var utan svarade

att hon ville bli som mor,
hemslöjdskonsulent. Men
Ullas far förstod sig på sin
dotter och föreslog, till hennes förtjusning, Konstfack.
Däremot ville han inte att
hon skulle välja textillinjen
med anledning av att det inte
fanns en ”hemslöjdskärring
i landet” som inte hatade
honom, då han tyckte de var
så gammalmodiga. Reklam
däremot, det var framtiden
tyckte han.
Ulla ﬂyttade från Falun
när hon var 18 och började
på Konstfack. Hon vann en
tävling på skolan med reklam
för gröt.
– Jag tyckte det var vidrigt
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Gunilla Ekströmer Fürst är
en välkänd mälarökonstnärinna som vid ﬂera tillfällen
har ställt ut på Ekebyhovs
slott. Hon har dessutom haft
många utställningar i såväl
Uppsala som Stockholm och
på Gotland där hon har varit
sommarboende under mer
än trettio år.
– Nu ställer jag ut foton,
textilkollage, pastell- och
temperamålningar.
Bland
annat har jag fotograferat de
spännande speglingarna i
Tappströmskanalen vid olika
tillfällen, berättar hon.
Det var även Gunilla Ekströmer Fürst som låg bakom
visionen om ett konstnärs-

" !&

centrum på Mälaröarna som
gav upphov till Ateljéhuset
och som så småningom kom
att bli Konstföreningen på
Mälaröarna.
Det ska bli roligt att få ställa ut tillsammans med systern med vilken hon redan

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

tidigt delade intresset för det
konstnärliga.
– Jag och Signe var yngst
av fem syskon. Vi har många
trevliga minnen av att vi låg
på mage på golvet och ritade
med blyerts på de använda
kuvert som pappa hade ta-

att det gick att göra reklam
för någonting så tråkigt som
gröt, så jag bestämde mig för
att jag inte skulle jobba med
reklam, säger Ulla.
Hon lämnade Konstfack
efter två år för att känna på
vad hon ville och det ena har
gett det andra, hela tiden i
hennes liv. Då hon inte trivts
av olika anledningar har hon
inte tvekat att gå vidare, även
om hon inte alltid vetat vart
hon var på väg.
– Det har gått så fort så jag
har aldrig hunnit med att
vara rädd, berättar Ulla.
I sitt bagage har hon ett
jobb som cheﬂayoutare på
Åhlén och Åkerlund. Hon
har jobbat som dekoratör och
inredare, några av arbetsgivarna har varit NK, Duka,
Sidenhuset, modeföretaget
Thorella och Elementhus.
– De ringde upp mig från
Elementhus och frågade om
jag kunde inreda deras hus.
Det kan jag verkligen inte,
svarade jag. När jag lagt på luren frågade min man vad det
handlade om. När jag berättade sa han att visst kunde jag
väl det, så jag ringde tillbaka
och tackade ja.

git hem från bruket där han
arbetade, minns Gunilla Ekströmer Fürst.
Systern Signe Högström,
som även hon har ett mer än
trettioårigt målarliv bakom
sig dessutom ett yrkesliv
som vårdlärare och senare legitimerad psykoterapeut. De
sista åren för pensioneringen
var hon psykoterapeut på
Sankt Lukas mottagning på
Mälaröarna. Nu ställer hon ut
målerier och kollage med olika motiv på Ekebyhovs slott.
– På senare tid har det
smugit sig in lite människor
i mina bilder. En del undrar
om jag har bytt stil, men jag
brukar svara att jag inte har
någon stil. Jag bestämmer
inte mitt motiv innan utan
jag har ett anslag och sedan
börjar bilden leva sitt eget liv.
Tidigare har Signe Högström haft både ett antal
separatuställningar och deltagit i ﬂera jurybedömda
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se



utställningar, bland annat
fyra gånger i Liljevalchs vårsalong.
Utställningen på Ekeby-

27 år i Bromma
Gesundaplan 59 ● Tel. 25 34 15, 0708-25 34 15
www.tranebergstv.se

Tel. 070-752 21 39
www.levametoden.se

hovs slott pågår fram till och
med den 8 nåvember.
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Jobbcoach
på Ekerö

Tranebergs TV-service

AC - service
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värld, byggde Ulla tillsammans med sin sambo Nils ut
galleriet så att det blev plats
för besökarna att komma in
i galleriet och njuta av konstverken. Galleriet ﬁck också
då sitt namn Konstpausen.
– I maj 2007 var den sista
utställningen på det viset, sedan återgick galleriet tillbaka
till titt-utställningar, berättar
Ulla.
Den allra sista titt-utställningen innan galleriet lägger ned blir med Sam Stigsson som är formgivare och
konsthantverkare.
–Han har gjort allt mellan
himmel och jord, ingenting
är omöjligt för honom, säger Ulla och visar upp stora,
handgjorda fjärilar.
Utställningen pågår året
ut, sedan är det dags för Ulla
att tömma lokalen. Men den
som tar sig en promenad
längs kanalen kan fortfarande piggas upp av Ullas lilla
uteplats med Nils hantverk,
en klarblå träsoffa som väcker
glada känslor.
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Ulla ﬂyttade till ett hus på
Ekerö med sin dåvarande
man Jan Brauner och deras
då tioårige son Johan.
Ett långt hopp fram i tiden
till 1994. Sonen hade tagit
över huset. Ulla var skild från
sin make men hade träffat
Nils Pettersson och var bosatt i Ekerö centrum. 1994
öppnade de ett miniatyrgalleri under namnet galleri
Ångbåten. Fram till 1997 var
det ett titt-galleri där besökarna ﬁck beskåda utställningar genom ett stort skyltfönster.
Ulla ville utöka sitt galleri
och efter många, krångliga
turer i byråkratins trassliga
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Jag behöver
datorhjälp
NU!

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?

Bredband,
vad ska jag
välja?

Bredband,
är det något
för mig?

Ring

Ring

Ring

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

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

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

Bärbar eller
stationär
dator?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Alla typer av
värmepumpslösningar.

Världspremiär!
NYHET!
Luft/luftvärmepump

Ring
oss id
ag!
och b

örja s
p
penga ara
r!

MÅ BRA DAG
i höstrusket
Söndag 8 november kl 10-17

Gratisaktiviteter hela dagen
10.00 Hatha Yoga
11.00 Senior Yoga
12.00 Qigong
13.00 Frigörande andning (föreläsn.)

13.30 Kognitiv beteendeterapi (föreläsn.)
14.00 Hatha Yoga
15.00 Pilates
16.00 Kundalini Yoga

HÄLSOCAFÉ
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

(självkostnadspris)

med

TOSHIBA

VERNISSAGE

Lotteri (totalt vinstvärde ca 3.000 kr)
Gratis prova på:
Massage 12-16
Fotvård 13-15
Konsultera terapeuterna

 

20% rabatt
på en valfri behandling
(Gäller under nov,
ej hypnoterapi)

&

 

Jungfrusundsvägen 5, Träkvista torg
Tel 560 333 99

●

www.mfcenter.se

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55
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Ett bad hus för alla ekeröbor eller…

tyck!
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De borgerliga majoritetspartierna väljer som vanligt att följa
”minsta motståndets lag” och
gör det som vid en första tanke
tycks vara logiskt – nämligen placerar det kommande badhuset
på Träkvistavallen, sport- och
idrottscentrat på Ekerösidan i vår
kommun.
Men en placering av badhuset i
Träkvista är fel. Kollektivtraﬁkens
tvärförbindelser i kommunen är i det
närmaste obeﬁntliga och det är väldigt

omständligt att som färingsöbo resa
med SL-buss till Träkvista. Man drabbas av mycket tidsspillan i väntan på
anslutande buss i Tappström om det
ens ﬁnns en sådan när man på dagtid
och kvällar önskar besöka ett badhus
i Träkvista och samma på vägen tillbaka till Färingsö. Naturligtvis drabbas inte minst skolklasser på Färingsö
som under dagtid vill förlägga bl.a.
simundervisning till vårt nya badhus.
En stor del av befolkningen i kommunen missgynnas alltså om badhuset inte placeras vid allfarvägen i kom-

munen, d.v.s. i Tappströmsområdet
eller Ekerö centrum. Därför har vi
socialdemokrater krävt att stadsarkitetkontoret ska ges i uppdrag att
utreda möjliga alternativa kanalnära
lägen för badhuset i eller i anslutning
till ett utvidgat Ekerö Centrum.
En placering av ett badhus invid
vattenspegeln i Tappströmsområdet
är dessutom en naturlig sak i en
kommun av Ekerös karaktär med
många lämpliga centrala och sjönära
lägen. Flera arkitekter och samhällsplanerare har påtalat detta och i dis-

kussionerna om en utveckling och
utbyggnad av Ekerö centrum skisserat
på en sådan placering av badhuset.
Vår skarpa invändning mot en placering av badhuset på Träkvistavallen
ska ses mot bakgrund av det ovan
sagda och betyder naturligtvis inte
att vi socialdemokrater på något som
helst sätt är emot att vi får ett badhus i
vår kommun. Vi välkomnar tillkomsten av ett badhus i Ekerö – rätt beläget för alla ekeröbor.
ÆLci`Z8e[\ij\e#fggfj`k`feji[j

=iYal[dfY`c\e`jbfcXeÆi`jb\ieXiXcck]i_^X
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cdgXij`^jfd`eje[Xi\fZ_
m\eXkkbfikX`ec^^\e%
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Allt ﬂer barn och ungdomar i Ekerö
använder mobiltelefonen allt mer.
Ofta ses Ekeröbarnen trycka mobilen
mot huvudet redan på sin väg till
skolan tidigt på morgonen. I bussarna
till och från skolan används mobilen
mycket, vilket medför en hög passiv
exponering för strålning för alla resenärer. Bussens plåtskal medför nämligen att mobilen får jobba hårdare och
strålningen förstärks inne i bussen.
I Tappströmsskolan har mobilen
till och med använts i skolundervisningen.
Tyvärr har Ekerös föräldrar och
skolledningar inte fått höra så mycket
om de höga hälsorisker som barn och
ungdomar som använder mobilen
löper. Internationellt är debatten däremot livlig om riskerna och den franska
senaten röstade som exempel nyligen
fram ett förslag där mobilen förbjuds i
skolan upp till gymnasiet. Dessutom
förbjuds reklam riktad till ungdomar

under 14 år.
Det är en omfattande debatt om hälsoriskerna med mobiltelefonin som
fått de franska senatorerna att fatta
besluten. Den svenske cancerläkaren
Lennart Hardell är hittills ensam i världen om att ha studerat mobilriskerna
för tonåringar: de som börjat använda
mobilen före 20 års ålder löper upp
till 8 gånger förhöjd risk för hjärntumör och trådlösa hemmatelefoner är
nästan lika riskfyllda. Resultaten blir
än mer alarmerande i ljuset av att två av
Australiens mest kända hjärnkirurger
i våras gick ut i TV och berättade att de
ser allt ﬂer unga hjärntumörpatienter i
sina mottagningar, något som de befarade berodde på mobiltelefonerna.
Ryska experter, österrikiska läkarförbundet, cancerläkare, USAs kanske
främste cancerexpert, läkarorganisationer i Tyskland, 50 internationella
vetenskapsmän, ja listan kan göras
mycket lång över alla de som i uttalan-

den de senaste åren varnat för konsekvenserna av barns och vuxnas mobilanvändning. Tyvärr handlar debatten
inte bara om hjärntumörer: det gäller
även risken för tidig Alzheimers,
beteendestörningar, sömnrubbningar,
malignt melanom, minskad förmåga
att få barn med mera. De ryska experterna samt tyska vetenskapsmän anser
exempelvis att barn under 18 år samt
gravida kvinnor inte bör använda
mobiltelefon överhuvudtaget.
I Sverige och i Ekerö kommun är
det tyst om riskerna och alla varningar.
Varför? Jo det handlar om pengar.
Mycket pengar. Ericsson och telekomindustrin betyder mycket för svensk
ekonomi sägs det. Mobilindustrin gör
allt de kan för att riskerna ska mörkläggas, alltmedan 7 åriga barn lockas
in till mobilkundkretsen, som inför
skolstarten nyligen, med erbjudande
om gratis mobiltelefontid. Syftet är att
”maximera intäkterna” för industrin.

Skå IK
firar
75-år!

Intensivkurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1
N även
Nu
ä
utbildning
tbild i
för automatväxel!

O

RB

RANSC
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T

SAMMANTRÄDE

S

KÖRKORT

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER

IK

R

Välkomna!

!LKOLÍS  !LKOTEST

EN

Vi ordnar busstransfer till festen
•17.30 Träkvista centrum
•17:45 Ekerö Centrum
•18:00 Svanhagens busshållsplats
•18:15 Stenhamra (vid före detta ICA)
•18:30 Svartsjö (hållplats vid Färentunavägen)
•18:40 Färentuna kyrka (busshållplats)
•18:50 Framme vid Sånga-Säby Kursgård
•Hemfärd 01:00

ÆDfeXE`cjjfe#aflieXc`jk
8[\cj

H

Alla Skå IKs medlemmar önskas
välkomna till stor jubileumsfest med dans
lördag 7 november kl 19.00 på Sånga
Säby Kurs & Konferens. Anmälan görs till
kansliet@skaik.se eller tel 08-560 247 47

Media sviker barnen genom att inte
rapportera om riskerna, och i stället
ensidigt propagerar för mobilens fördelar. Och politikerna tar inga initiativ
i frågan så länge debatten effektivt är
tystad.
Ett annat tydligt tecken på industrins inﬂytande över riskbedömningen av mobiltelefonin i Sverige är
att Sverige är det enda landet i Europa
tillsammans med Albanien och Malta
som fortfarande, trots all forskning
som pekar på betydande olycksrisker,
inte har några restriktioner gällande
mobilanvändning vid bilkörning.
Ekerö kommuns skolledningar har
en unik möjlighet att visa framsynthet
och gå före i denna viktiga fråga: förbjud mobilanvändning i skolan och
informera om riskerna. För barnens
skull.

D

Mcbfdd\eXkkjbi`mX\e
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M`cc[ljbi`mXd\[j`^eX$
klidjk\i\[Xbk`fe\e_X
bee\[fdfdeXde#X[i\jj
fZ_k\c\]feeldd\i%

Färingsö församlings
kyrkofullmäktige sammanträder
i Stenhamra församlingsgård
onsdagen den 11 november 2009
kl.19.00.

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Alltid bästa priset hem!

Ärenden på respektive kyrkas
anslagstavla.

www.svenskakyrkan.se/faringso

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till extra
sammanträde i Mälarökyrkan,
Ekerö centrum, onsdag den
4 november, kl.19.00
Sammanträdet sänds i Närradion,
101,4 Mhz.
Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Bläckstråle eller laserskrivare?
VI VET

Skydda
datorn
vid åska

Ring

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

Koppla
upp till
Internet?

Brandvägg,
vad är det?

Ring

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

| tyck!
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| 50 år sedan
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]\dk`fij\[Xe%;fZbcjk\
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På södra Färingsö har alla
fjärdeklassare fått sin undervisning förlagd till
hemvärnsgården
i
Stenhamra
under hösten på grund
av trängsel
i
skolorna.
Ungdomskullarna växer snabbt och ett
besvärligt skolproblem får på
så sätt en både trivsam och
ur andra synpunkter lämplig skollokal. Vissa oväntade
vinster får man dessutom,
vilket bestyrks av lärarinnan
fru Ing-Britt Frejsjö:
– Hit kommer barnen
från Svartsjö, Skå, Sånga och
Stenhamra, men vi känner
oss redan som en byskola där
alla barn bor i trakten. Kontakten mellan lärare och barn
har ju alla förutsättningar att
bli intimare så här än i en skola med många klasser. Och så
blir det lättare att hålla ordning – nu kan ju ingen skylla
ifrån sig på kamrater från

CXjkY`cjkiXÔbg^e^$fZ_Zpb\cm^
Öppet brev till Peter
Carpelan:
Vi har ett ärende i socialnämnden som snart är protokollfört men jag vill redan
nu göra frågan allmänt känd
eftersom så många berörs.
Ärendet berör i första
hand alla gångtraﬁkanter
mellan Ekerö centrum
till Ekebyhovsområdet
samt Ekuddsvägen och
Ekebyhovsskolan med mera
via övergångsstället vid
Bryggavägen.
Tekniska chefen
hävdar att denna gångväg
som är inkilad mellan
Vårdcentralen och Kullens
äldreboende även skall
användas för lastbilstransporter och förordar
dessutom en vändplats för

lastbilarna mitt på gångvägen. Socialnämnden tillstyrker inte förslaget och då
kommer kommunstyrelsen
in i bilden.
Avsikten med förslaget
är att lastbilar skall köra
upp på gångvägen alldeles
intill en busshållplats vid
Bryggavägen. Tekniska
chefen hävdar att detta är det
enda sättet att transportera
varor till Kullens äldreboende.
Hela socialnämnden
är emot förslaget inklusive ordföranden Staffan
Strömbäck och förre
lokalpolischefen Sveneric
Larsson hävdar att olycksfallsrisken blir mycket stor
om gångtraﬁkanter och
lastbilar använder samma
gångväg. Det är för trångt för

att bygga två vägar.
Både skolbarnen och
handikappade använder
gångvägen regelbundet
och naturligtvis alla andra
gångtraﬁkanter till och från
Ekerö centrum.
Förslaget måste stoppas
och andra möjligheter utredas. Det hela är en kostnadsfråga – gångvägen är billigast
och behöver bara kompletteras med vändplan cirka 1,5
miljoner kr.
Men vad kommer olyckor
kosta i liv skador och
pengar?

ÆFcc\J\kk\icle[
=fcbgXik`\kc`Y\iXc\ieX

andra avdelningar! Har någon gjort ett rackartyg är det
lätt utrett, och bara vetskapen härom dämpar lusten att
störa ordningen, säger hon.
I slutet av oktober 1959 kan
Mälaröarnas Nyheters läsare
även ta del av en stöldhistoria med annorlunda upplösning:

”Det var inte
utan att det ryckte i mungiporna på ordningens upprätthållare då man häromdagen fann att tjuven nästan i
bokstavlig bemärkelse lämnat ett visitkort med klartext
efter sig”, kunde man läsa. En
drivande båt dök upp i Tappströmskanalen. Anmälningar
både om att den blivit stulen
och inbrott i ﬂera sommarstugor, kom in vid samma
tidpunkt.
D\igXik\e Xm [\k stöldgods
som fanns i båten blev identiﬁerat och återfört till ägarna,
men resterande föremål tog
polisen med sig till stationen
för granskning. De fann då ett
färgglatt vykort från Ham-

burg, adresserat till en elev på
ett av traktens skolhem och
ringde rektorn som kunde
konstatera att eleven och
ytterligare kamrat i trettonårsåldern varit ”på driven”
under de tre senaste dygnen.
Polisutredning visar
att under
den korta
tiden har
p oj k a r n a
hunnit
lägga beslag på
fyra
båtar
och göra inbrott i ett stort
antal sommarstugor. Antalet
målsägande vid den aktuella
tidpunkten uppgår till fjorton stycken och värdet av det
stulna är 10 000 kronor.
Ki\ Xm  [\ pe^c`e^Xi som
ingår i den så kallade Stenharmraligan åtalades även
under hösten av landsﬁskalen i Färentuna. De båda som
anses vara ledare blev dömda
till ungdomsfängelse under
minst ett och högst fem år.
På Folkets hus i Färentuna
kunde den biosugne se ”Ung
rebell” med James Dean för
tjugo kronor och kanske få
ytterligare inspiration till ett
leverne vid sidan om lagen.
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Fartfylld Hubertusjakt i Kungsberga

Gymnastik-VM för Ekerökille

?vJKJGFIKs?lY\ikljaXbk]ief^f]kXjkkXebXieXk`cc<e^cXe[#d\e[\e*(fbkfY\i
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Någon riktig räv behöver dock inte utsättas för att bli jagad. En rävsvans fästs på en pinne och
sätts upp längst bort på Oxelsgärde, där såväl starten som upploppet äger rum. Däremellan rider
ekipagen hela ritten på cirka sju kilometer. Längs sträckan ﬁnns naturhinder utplacerade. När
ryttarna åter når Oxelsgärde och upploppet gäller det att komma först fram till rävsvansen.
Hitintills är arton ryttare anmälda. Max antal deltagare blir kring ett tjugotal.
– Vi tyckte det var roligt att göra någonting tillsammans med alla hästmänniskor på öarna
på en nivå som passar alla, säger Eva Bratt som tillsammans med Jonake Dreamell arrangerar
jakten.
Jakten sker till större delen på Oxelgärdes och Lövhagens gårds marker. Vill man endast titta
på jakten startar det hela klockan 11 på Oxelgärde i Kungsberga.

Han känner sig nöjd med sin placering och grämer sig endast över
att han missade poäng när han tappade taget i räck.
– Det gick generellt sett väldigt bra och jag vet att det var ett riskfyllt
moment, berättar han.
Det lutar åt att det var den sista stora VM-satsningen för hans del.
Nu tänker han istället lägga krafterna på livet utanför gymnastiken
där han har hustrun Julia och en färsk examen till byggnadsingenjör
att satsa på.
– Men det har ändå varit väldigt roligt och jag njuter lite extra av att
tävla nu när jag är lite äldre och inte så nervös innan jag kliver in.
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Rafflande derby i Allhallen
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Cirka 650 åskådare hade
kommit för att se de båda
lagen kämpa om äran. Personligen känner jag de ﬂesta
i de båda lagen och många av
dem påstod att de var deras
viktigaste match någonsin.
De som normalt sett är vänner utanför planen, pratade
inte med varandra under
hela veckan.

Stämningen var magniﬁk i
hallen. Man kunde nästan se
nervositeten osa från de 650
deltagarna på läktaren, när
domaren släppte pucken för
första gången.
Skå ställde upp med ett
relativt ungt lag och det
speglade även matchbilden.
Som förhandsfavoriter hade
de även pressen på sina axlar. Tyvärr lyckades de unga
spelarna aldrig komma upp
i den nivå som man har sett
dem i tidigare.
<b\i[i\dfkkom med ett

hungrigt gäng. Nästan samtliga i Ekerös trupp har någon
gång under karriären spelat
i Skå. Det kändes redan från
början att de ville bevisa att
de valt rätt lag i slutändan.

Skås Jesper Persson gjorde
det inledande målet i matchen. Det kom redan efter dryga minuten in i första perioden och de ﬂesta trodde väl
redan då att detta skulle sluta
till Skås favör. Men Ekerös
Fredrik Von Sivers kvitterade drygt fem minuter senare
och resultatet var 1-1 efter de
första 20 minuterna.
Le[\i _\cX [\e andra pe-

rioden var det ställningskrig.
Mycket tacklingar, lite munhugg och man kunde nästan
ta på spänningen. Tidigt in i
tredje perioden stod Martin
Wiberg för ett mycket ﬁnt
arbete framför Skås målvakt
Staffan Östlund och lyckades styra in 2-1 till Ekerö. Där
kändes det som om matchen
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tog slut. Ekerö kontrollerade
matchen in i det sista och
Jimmy Svensson tryckte in
den sista pucken en kvart
från slutet. Ett stort plus
till Ekerös defensiv som var
mycket samspelt matchen
igenom, men även till Stefan
Nilsson som var rena väggen
i målet.
På väg till omklädningsrummet kommenterar Skås
nummer 24 Markus Modig
matchen.
– De var mycket bättre
idag, vi tar dem nästa gång,
säger han.
Nästa derby utspelar sig
på Vikingavallen den 13 november.
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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.
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Oktoberkampanj!
3,95%
ränta
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Serviceavtal från 295 kr/mån

er
Läs m amotor.se
eisk
p
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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
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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
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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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Däckspecialisten!

familj | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'+D@ID7:G'%%.
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Vecka 44

SÖNAG 1 NOVEMBER

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch

TFQUFNCFS
PLUPCFS
- "34
$BSPMJOF .JSBOEB )BNQVT

TORSDAG 29 OKTOBER

Kl. 12 Sopplunch
LÖRDAG 31 OKTOBER

=Xd`ca\Xeefej\iX>I8K@J
DXo(''k\Zb\e`ebcYcXebjk\^jXdk\mag\^Y`c[%
Jb`ZbXk`cc]Xd`ca7dXcXifXieXjep_\k\i%j\
<cc\ik`ccDE#9fo(''#(./))<b\i%

Jesper
Steen Söderdahl

Kl. Gudstjänst med minnesstund och ljuständning
Gunvor Johnsson
Sångsolist
Vecka 45

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

MÅNDAG 2 NOVEMBER

#FHSBWOJOHFOÇHFSSVN
JLSFUTFOBWEFOÇSNBTUF

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch
Kl. 19 Arbetsgruppen
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Eftersom varje människa är unik
tror vi att även det sista avskedet
måste vara det. Tillsammans med
en av våra erfarna rådgivare
utformar vi begravningen med
omtanke i minsta detalj. Därför
blir det också lite personligare.

Min älskade livskamrat
Vår bäste vän
och inspirationskälla

Raimond
”Roland”
Diedrich

alfa

Helena
Robel, Elisabeth,
Emelie och Denise
Vännerna

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12 Sopplunch
SÖNDAG 8 NOVEMBER

www.
malaro.
com

Kl. 11 Högmässogudstjänst
Torger Torgerson

www.svenskakyrkan.se/faringso
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Radionätverk
=
Radionätvärk

Tillbehör
till datorn?

Ring

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
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på

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

Jobb-coach
på Ekerö
Christin Lindqvist
Jur Kand.

Din jurist på Mälaröarna
Familjerätt och Arvsrätt
Tel. 070-752 21 39
www.levametoden.se

Alltid gratis rådgivning
08-410 200 42

Din lokala flyttfirma
l
l

Tel. 26 80 40
bokaﬂytt.se

l
l

Bohagsflytt
Kontorsflytt
Flyttstädning
Magasinering

info@bokaﬂytt.se

Lever du med någon som dricker
för mycket alkohol?
Har du frågor kontakta mig!
Ann Lagerlöw
Dipl alkohol och drogterapeut
Spec. Anhörig samt beroendefrågor
070-428 35 32. Ekuddsvägen 14A
ann.lagerlow@tele2.se

kemtvätt

Gäller
Gäl
älller
äl
ler vecka 44 & 45

Vi utför även batteribyte!
Lk^`me`e^
)''0

AXe(0
=\Y)#)*
DXi0#*'
8gi(*#).
DXa((#),
Ale`/#))
8l^(.
J\gk.#)(
Fbk()#)-
Efm0#)*
;\Z.#(+

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10

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

Tänk på att ni kan skänka
till Ny Gemenskap
Gåvopostgiro 90 05 33-1.

____________________
Begravningen äger rum
fredagen den 6 november
2009 kl 14:00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
O.S.A. Till Elisabeth
0704-38 28 58 senast
den 3 november.

KLOCKAREBOLAGET
BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Ny adress

TORSDAG 5 NOVEMBER

SÅNGA KYRKA

Färentuna-, Hilleshögs-,
Skå och Sånga kyrkor
är öppna för ljuständning och enskild andakt
kl. 13-18.
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* 14 november 1956
✝ 10 oktober 2009
Har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad

SKÅ KYRKA

Kl. 15 Gudstjänst med
minnesstund och ljuständning
Magnus Magnusson
Kyrkokören och Jessica
Clarhäll-Forsell framför
verk av bla Brahms och
Fauré
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7ÉSÇMTLBEF

HILLESHÖGS KYRKA

MÅNDAG 26 OKTOBER
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Sk
komakeri
omakeri - S
Skrädderi
krädderi - K
Kemtvätt
emtvätt

Rymlig tvåa
eller liten trea
köpes alternativt
hyres av
pensionärspar.
08-511 77 302

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.

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

| privata marknaden 29
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Din lokala
musikaffär!
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malaro.com
Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

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!

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
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

Peter Söderstedt

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

www.varmebaronen.se

Elomax
Bästa valet för
värmepump och
solfångare!

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'+D@ID7:G'%%.

@ekie^gjbp[[jfdi[\
E\[Xe]ca\id\igXik\eXm[\cXid
fZ_Xedce`e^Xijfd\e^X^\iXk<b\i
eigfc`jfZ_J[\ikiejYiXe[]ijmXi
le[\i[\j\eXjk\kmm\ZbfieX%

Under perioden har även ett stort antal
traﬁkkontroller samt kontroller av bussﬁl utförts. För närvarande är kostnaden
för att olovligen färdas i bussﬁlen 1 000
kronor.

För offert:

Tappens Rör AB

30

-FBKF9<IsBrandförsvaret röjer bort
ett träd som ramlat över båda körfälten
på Rörbyvägen, Ekerö.
Feb_i[d\hÔ[hWfh_d]d_d]Wh\hdWbbmänheten om en EU-moped som står
parkerad på Ekerövägen, Drottningholm$Feb_i[dX[ia[hfbWji[dc[d^_jtar inget misstänkt med mopeden.
;jjl_bZil_dXb_hfahjfIjk]l][d_
Hilleshög.
FMunsö anmäler en boende att han
utsatts för ett bedrägeriförsök på Tradera.
 <hd Fhijd_XXbWl][d _ Svartsjö blir
en båt stulen.
;dbhWh[\hi_dWiaehijkbdW\hdEkebyhovsskolan. Tjuven identiﬁeras genom övervakningskamera och får lämna
tillbaka skorna.
.FBKF9<Is<hdIjjhW]hZfAdelsö
_daecc[h [jj bWhc j_bb IZ[hjhdi
brandförsvar om gaslukt och att det är
dimmigt i luften. Brandstyrkan kontrollerar och konstaterar att det är en ”pannpuff” från en villa som ventileras.
 ;jj ]WhW][ f Ekebyhovsvägen blir
uppbrutet. Förövaren stjäl verktyg, en
moped och en motorcykel.

Inga dator
frågor är
dumma

/FBKF9<IsEtt brandlarm utlöses på
Sundby förskola och det luktar bränt på
en toalett. Räddningstjänsten undersöker och hittar inget anmärkningsvärt.

Ring

0 FBKF9<I s FKnalleborgs förskola
har någon skruvat upp tre vattenkranar
så att stora vattenmängder har runnit ut
runt förskolan. Dessutom har vanda-

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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() FBKF9<I s Under en lektion på
Uppgårdsskolan får en elev frätande
syra över sig. En lek som spårar ur och
b[Z[h j_bb [d WcXkbWdi\hZ j_bb Ij ;h_ai
ögonsjukhus.
FEkebyhovs förskola har någon vält
utemöbler och vandaliserat.
>eYa[oif[bWdZ[kd]ZecWh_Vikingahallen anmäler att de fått pengar och
mobiltelefoner stulna från omklädningsrummet.
;dXe[dZ[fIZ[hijhcil]_Stenhamra får sin bilstereo stulen ur bilen.
 F aecckd^ki[ji fWha[h_d] _ Ekerö
centrum hittas en stulen bil.
(* FBKF9<I s Traﬁkolycka mellan
moped och personbil i Stenhamra. En
person avlider. Traﬁkpolisen i Västerort
utreder ärendet.
JhWÓaWdj[hh_d][heY^jWbWhecWjjZ[j
springer en lös tjur vid Wallenbergmonumentet på Ekerö. Tjuren drivs in i
hagen igen.
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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
Ansiktszonterapi

Välkommen hälsar
Elisabeth, Kattis,
Marie-Anne!

Måndag-fredag 11-18, Pråmv 4A, innergården

(, FBKF9<I s IbejjilWaj[d f Drottningholm griper två kvinnor som gått
innanför avspärrningen till skyddsområdet.
(- FBKF9<I s Tio anmälningar om
klotter på skolor och förskolor inkommer från Ekerö kommun.
 7dcbWd ec c_ii^WdZ[b _daecc[h
från Rebeckahemmet på Färingsö. En
intagen har misshandlat en annan.
(.FBKF9<IsF[hiedX_biec^Whidkhrat in i tunnelväggen i Lindö tunnel får
hjälp av brandförsvaret.
I_d][beboYaWfFärentunavägen med
en bil som hamnar på taket. En person
avlider.
;d\h[jW]Wh[fEkerö anmäler att han
fått en bluffaktura.
FSvartsjö anmäls en skadegörelse. En
elev på ett behandlingshem har sparkat
sönder fem bilar.
(/ FBKF9<I s En person på Gällstaö
anmäler att grannen sitter och spelar
trummor i sin trädgård mitt i natten.
7dcbWd_daecc[hf[hj[b[\edecWjj
berusade ungdomar sitter utanför Uppgårdsskolan i Stenhamra$ 7dcbWh[d
har även hört ljudet av glaskross.
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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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ä
utbildning
tbild i
för automatväxel!

lerna skurit sönder en soffa och rivit ner
dekorationer.

S

MO

Intensivkurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1
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(+FBKF9<IsEtt byggföretag på Ekerö
anmäler en byggnadsställning stulen.
Värdet är 60 000 kronor.

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

KÖRKORT
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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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RBU
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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¢¢ 8;MFB8K9PIw
ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

●
●
●
●

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

¢¢ 8IB@K<BK
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¢¢ 9<>I8ME@E>J9PIw<I
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

560 47 111

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

 


Bryggavägen125
www.atmosexpo.se

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

  

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt!

   
  

    
 

















MÅLARE

Trygghet & Kvalitet

Målningsarbeten
och
Tapetsering

Målarmästare på Ekerö

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

b er ga
Å-

Tel: 0708-10 63 69

08-560 304 54
070-555 15 08

l

kake
&
v
l
go

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



0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

 

ÖPPET

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

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

¢¢ GCwKJC8><I@

¢¢ >FCMBC@EB<I

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

¢¢ ;8K8

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

¢¢ DwC8I<

¢¢ ={EJK<I

Grundat 1921

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

PROFESSIONELL

Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

  

För hem och offentlig miljö

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

 


¢¢ KIv;$KFDK8I9<K<E

Larsas Måleri

08 - 560 354 09

560 301 00

08-560 377 66

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

¢¢ D8JB@E<I

070-733 65 26

  

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

Bryggavägen 5, Ekerö

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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
$XFFKNURfQDMCDM
#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

Ekerö
Farmartjänst AB
Din lokala utemiljö-entreprenör
Boka tid för vassklippning!
Vi fortsätter med slyröjning/
trädfällning, markarbeten, gräsklippning, plantering, fastighetsarbeten, uteplatser, trädgårdsmurar och plattsättning mm.
Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com
Innehar F-skattsedel

¢¢ 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

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

EKERÖ ÄLBY

EKERÖ NÄRLUNDA

Bo nära naturen men ändå inte
långt från kommunikationer!
Charmig villa med ostört soligt
läge i idylliska och natursköna
Älby. Stort och sällskapligt
vardagsrum med matsal och kök i
fil samt öppen spis och
braskamin. Nytt kök från
Puustelli (-04) och 5 bra sovrum.
Flera uteplatser och inglasat
uterum för mysiga sommarkvällar.
Tomt om 2.648 kvm med dels
sluttande naturtomt, dels fin plan
gräsmatta med flera fruktträd och
bärbuskar. Bergvärme. Garage
samt förråd på tomten.

Tillfälle! En stor trevlig o
annorlunda 1,5 pl villa. Lugnt
läge men också centralt m
gångavst. till Ekerö C, flera skolor
o buss. Huset har en bra o
praktisk planlösning m upp till 5
sovr + arbetsr o duschr m bastu
på ov. Entrépl m trevligt kök i ek o
stor matpl i burspråk, matr invid
köket, v-rum m braskamin,
burspråk o utg. till uterum. Vid
sidan av i huset finns ett stort allr/
kontor m braskamin o sep. utg.
Kaklat badr. Ingång innifrån
huset till 2 stora förråd + garage.
Ett härligt hus m många anv.
möjligheter! Modernis.behov.
Plan, s-vänd trädg. 847 kvm.

9 ROK, 203 + 50 KVM

VARUDEKLARERAT

7 ROK, 192 KVM

PRIS 3 375 000 kr/bud.
Villavägen 47.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 71142 till 71122

VARUDEKLARERAT

PRIS 2 950 000 kr/bud.
Vildrosvägen 11.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 71826 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.

EKERÖ ÄLVNÄS

EKERÖ ÄLVNÄS

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA

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 egen-företagaren! Tomt
om 1.529 kvm. Soligt läge m flera balkonger o uteplatser.

Generös o exklusiv villa högt belägen i Älvnäs! Ca 208 kvm m
fokus på ytor för social samvaro, öppen planlösning o högt i tak,
låga driftskostnader. Huset präglas genomg av hög
materialstandard o väldisponerad planlösning m mkt
ljusinsläpp. Matsal o v-rum i fil m braskamin. Kök av hög
kvalitet, 2 stilrena helkaklade badrum, 4 sovrum. Vacker
ektrappa m ståldetaljer till allrum. Ca 200 kvm trädäck runt
huset för maximalt nyttjande av solen. Sjöglimt mellan träden!

Tillfälle! 1-plans parhus byggt 1992 om 3 rok. Genomgående
ljust, fräscht o välskött! Nytt ekparkettgolv i hela huset o nya
ljusa tapeter. Helkaklat duschrum 2007. Två sovrum, kök m
matplats, fint vardagsrum o bra tvättstuga. Flera bytta vitvaror
2007. Altan m söderläge. Plan lättskött trädgårdstomt. Garage i
länga. Mysigt område m bykänsla, mycket barnvänligt o nära
gångavstånd till buss, mataffär o Mälaren.

PRIS 6 100 000 kr/bud.
Sidensvansvägen 12.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 70154 till 71122

PRIS 6 995 000 kr/bud.
Sidensvansvägen 14.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 70458 till 71122

PRIS 1 425 000 kr/bud.
Tullhusvägen 12.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 69719 till 71122

6 ROK, 240 KVM + GARAGE

7 ROK, 208 KVM

FRITIDSHUS

3 ROK, 75 KVM

TOMTER

BORÄTTER

FÄRINGSÖ
ERIKSBERG

VARUDEKLARERAT

4 ROK, 120 KVM
Underbart södervänt sjöställe på
södra Färingsö i Ekerö kommun
ca 2 mil från Sthlms C. Areal:
3.810 kvm vatten och 24.040
kvm land. Marken består av en
plan trädgårdstomt vid sjödelen
för övrigt plan samt kuperad
skogsmark. Fin bad/båtbrygga, ca
2,5-3m djup. Huset är byggt för
permanentboende 1975 men har
endast använts som
fritidsfastighet, idag föreligger
moderniseringsbehov. Stort
allrum o kök m trägolv, braskamin
o fin sjöutsikt. 3 sovrum +
duschrum. Enklare garage samt
förrådshus. Gångavstånd till buss.
PRIS 4 650 000 kr/bud.
Eriksberg.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 70466 till 71122

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

FÄRINGSÖ SKÅ
TVÅ VILLA TOMTER

Två plana o lättbyggda villa tomter, 1.176 kvm o 1.160 kvm.
Soligt söderläge o fri utsikt över naturmark/hagmark.
Fastigheten är vackert lantligt belägen på södra Färingsö i äldre
område som nu är detaljplanerat. Kommunalt v/a. Byggrätt för
villa, garage o uthus. Endast ca 15 min till Brommaplan.
Gångavstånd till buss. I närområdet finns bl a Troxhammar
golfbana, butiksby, mataffär, skola o förskola. Gång/cykelväg till
Ekerö C.
PRIS 1 350 000 kr/bud.
Enlunda.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 70366 till 71122

EKERÖ EKUDDEN
4 ROK, 103,5 KVM

Trevligt o ljust gavelradhus m bra
solläge i omtyckt område. Kök, vrum, 3 sovr. Mysig insynsskyddad
utepl. Gångavstånd till dagis,
skolor, busshållplats, Ekerö
Centrum o strövområden.
PRIS 1 275 000 kr/bud.
AVGIFT 6 848 kr/månad
Ekuddsvägen 16 A.
SMS:A 71700 till 71122

