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Lördagar och söndagar. Start lördag 28/11
Se sidan 12

Bröllop, Festvåning, 
Företagsfester, Catering m.m.
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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.

Gäller tom. 
28 nov -09. 

Kan ej 
kombineras 
med andra 

erbjudanden

Samla favoritväxterna på ett ställe!
Skapa din egen växtsamling på 

www.tradgardsakademin.se

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

¢¢ UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Elisabeth Norrby ”Fåg-
lar och annat liv”, måleri 
och keramikfigurer. 14-15 
november, 21-22 november 
samt 28-29 november, gal-
leriet, Ekebyhovs slott. 

Hantverksstallet
Måleri i olja av Gunn-Britt 
Oskarsson.
Till och med 22 november, 
Hantverksstallet, Jungfru-
sunds marina.

Konstvinden
Anna Eriksson, Charlotta 
Lindvall, akvarell, olja, akryl, 
även kurser. 
Lotta Johnzon, akryl, silver-
smide Use It, även kurser.
”Ny på vinden”–Lilian 
Ohlsson, akvarell, olja.
Lördagar kl 11-15, Konstvin-
den, Jung-frusundsvägen 2, 
Träkvista torg.

Konstpausen
Sam Stigsson – fjärilar 
och annat. Till och med 31 
december, Galleri Konst-
pausen, Ångbåtsvägen 14, 
Ekerö C.

¢¢ EVENEMANG

Berättelser och boktips
Annika Nyman läser bland 
annat en text ur Johan 
Ludvig Runebergs klassiker 
”Fänrik Ståls sägner”. Biblio-
tekspersonalen ger boktips 
och möjlighet att smaka 

Ekebyhovs slotts soppa. 9 
november kl 19-21, bibliote-
ket, Kulturhuset, Ekerö C. 
Arr: Ekerö Kultur.

På hal is
Allhallen. Torsdagar kl 
17.30-20, pågår till den 10 
december. Juluppehåll 11 
december-13 januari. Totalt 
klubbförbud. Entréavgift: 10 
kronor för alla över 16 år.

Arkivens dag
Föreningen Mälaröarnas 
folkrörelsearkiv uppmärk-
sammar ”Arkivens dag” 
med en träff för allmänhe-
ten. Föreningen berättar om 
intressanta uppgifter som 
hittats bland dokumenten 
i deras arkiv. 12 november 
kl 19, biblioteket Stenhamra.
Samarr: Studiefrämjandet 
på Mälaröarna och Ekerö 
bibliotek.

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, biblio-
teket, Kulturhuset, Ekerö C.

Jourhavande landskaps-
arkitekt
”Första hjälpen” med plane-
ring av din trädgård. 
Kostnadsfritt för 20 minu-
ter. Allmän inspiratonsfö-
reläsning kl 11, kan bokas 
dagen innan. 14 november kl 
11-14, biblioteket, kulturhu-
set, Ekerö C.

Knattebio
Bio för de små. Söndagar 
kl 13, 14 och 15. Fri entré. 
Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra.

Eldgarnsö
En vandring i naturreserva-
tet och en titt på de stora 
mistelbestånden som så 
här års dinglar av mistelbär, 
som i sin tur drar till sig 
mängder av trastar. Varje år 
övervintrar dubbeltrastar, 
som även kallas ”mistel-
trast”. Dessutom stöter 
man på meståg med många 
olika fågelarter i släptåg. 14 
november kl 10, naturreser-
vatets parkering.  
Arr: Mälaröarnas ornitolo-
giska förening.

Ekebyhovs slott
Gospelkören Follow från 
Mälarökyrkan, 14 november 
kl 14. Lasse Törnqvist Sweet 
Jazz Trio, 15 november kl 14, 
Ekebyhovs slott. 

Lördagsskridsko
Vikingahallen. Pågår fram till 
den 19 december kl 18-21. 
Juluppehåll 20 december – 
8 januari. Totalt klubbför-
bud. Entreavgift: 10 kronor 
för alla över 16 år. 

evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Fast pris 3 400 000:-
Boyta 96 kvm
Avgift 3.296:-/mån inkl telefon,data och TV. exkl
drift

Adress: Strandskogsvägen 13
Visas sön 15/11 12.00-13.00
och sön 22/11 12.00-13.00

Fin BRF-enplansvilla, som ritats särskilt för dig som är +55. Här bor du bekvämt på 96 väldisponerade
kvm med gott om utrymme för umgänge. Lättskött hur med en extra gäst WC.
På fina lättskötta tomter, svagt sluttande mot nya Mälarviken, har husen placerats med stora fönster och
en härlig utsikt över sjön. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1869.

4:a Ekerö Sandudden

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

Adress: Strandskogsvägen 1
Visas sön 15/11 12.00-13.00
och sön 22/11 12.00-13.00

Extrautrustad Brf-enplansvilla, som ritats särskilt för dig som är +55. Här bor du bekvämt på 96
väldisponerade kvm med gott om utrymme för umgänge. På fina tomter, svagt sluttande mot nya
Mälarviken, har husen placerats med stora fönster som öppnas upp mot en härlig utsikt över sjön.
Båtplats finns.Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1959.

4:a Ekerö Sandudden

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

Adress: Strandskogsvägen 15
Visas sön 15/11 12.00-13.00
och sön 22/11 12.00-13.00

Vit BRF-enplansvilla, som ritats särskilt för dig som är +55. Här bor du bekvämt på 96 väldisponerade
kvm med gott om utrymme för umgänge. Lättskött putshus med lagom stor tomt. På fin mark, svagt
sluttande mot nya Mälarviken, har husen placerats med stora fönster som öppnas upp mot en härlig
utsikt över sjön. Båtplats finns.Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1868.

4:a Ekerö Sandudden

Utgångspris 2 650 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 117 kvm
Tomt 258 kvm Atriumgård

Byggt 1967
Adress: Bandygränd 29
Visas sön 15/11 13.00-13.45
och mån 16/11 18.00-18.45

Ett renoverat atriumhus med bra läge i området. Total renoverat invändigt med mkt smakfulla material
val. Atriumgården består av ett stort trädäck samt ett större och mindre förråd. Garageplats i gemensam
länga. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1755.

Ekerö Hummelvreten

Utgångspris 975 000:-
Boyta 61,5 kvm
Avgift 5.475:-/mån inkl värme, vatten
Hiss: Nej.

Adress: Pråmvägen 2C
Visas sön 15/11 13.00-13.45
och mån 16/11 18.00-18.45

Ljus och trivsam lägenhet med fin kanalutsikt och två härliga uteplatser. Centralt belägen invid Ekerö
centrum med all dess service. Rymligt kök med matplats för 4-6 personer. Rejält sovrum och rymlig
klädkammare/förråd. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2059.

2:a Ekerö Centrum
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2007 tecknade Ekerö kom-
mun ett avtal med Migra-
tionsverket om att ta emot 
tjugo flyktingar per år till 
2009. Trots avtalet har kom-
munen inte tagit emot en 
enda flykting under de tre 
åren som gått. Enligt kom-
munstyrelsens ordförande 
Peter Carpelan stämmer det-
ta inte och säger att kommu-
nen tagit emot fem stycken år 
2007, fem stycken 2008 och 
under 2009, elva stycken. 

Johan Hammarström (S) 
svarade på detta under ut-
frågningen att detta handlade 
om flyktingar som ej aktivt 
tagits emot av kommunen. 
Dessa totalt 21 flyktingarna 
hade kommit till Ekerö på 
eget bevåg, då de har släk-
tingar som bor och är verk-
samma i kommunen. 

Åtagandet som ligger i 
avtalet, innebär att kommu-
nen ska ta emot ensamkom-
mande flyktingar som behö-
ver boende och placering, så 
kallade hänvisningsflykting-
ar. När kommunen har fått 
förfrågningar om konkreta 
hänvisningsflyktingar så har 

beskedet varit att det inte 
funnits några bostäder.

Peter Carpelan känner inte 
igen beskrivningen av det 
hela. Han känner bara till ett 
enda fall då kommunen har 
sagt att de inte har en bostad 
och inte kan uppfylla kraven. 
Han menar att avtalet inte 
uppfyllts fullt ut vad gäller 
antalet mottagna flyktingar, 
det vill säga totalt 60 för av-
talsperioden, men att man 
under avtalsperioden tagit 
emot totalt 21 flyktingar.

Johan Hammarström, 
liksom Georg Gustavsson 
(S) påpekade att Ekerö kom-

mun, via sin bostadsförmed-
ling som Ekerö bostäder han-
terar, lägger ut ungefär 100 
lägenheter per år. 

– Då tycker man att det 
borde finnas plats för en flyk-
ting någon gång, sa Georg 
Gustavsson.

Peter Carpelan sa att kom-
munen stämt av med såväl 
Migrationsverket som läns-
styrelsen om det fanns nå-
gon kritik mot kommunen 
och fått beskedet att så ej var 
fallet.

Ingela Sahaffi Andersson 
på Migrationsverkets bo-
sättningsfunktion säger att 

hon vid ett flertal tillfällen 
kontaktat kommunen, men 
har fått svaret att de inte har 
tillgång till några bostäder 
och har därför inte kunna 
presentera de personer som 
hade behov av en introduk-
tionplats/bostad i kommu-
nen.

– Under 2009 fram till 
och med augusti månad har 
det kommit elva personer 
till kommunen genom att 
de har ordnat egen bostad i 
kommunen. Det är helt kor-
rekt att kommunen har tagit 
emot de som är nyanlända 
och hittar egen bostad. Men 

det är inte något som vi på 
Migrationsverket medverkar 
till, säger Ingela Sahaffi An-
dersson på migrationsverket. 

Hon säger också att det 
stämmer att de totalt 21 flyk-
tingar som kommit till kom-
munen omfattas av ersätt-
ningsförordningen och ingår 
i den kvot för flyktingmot-
tagande som kommunen har 
överenskommelse om att ta 
emot varje år under den här 
treårsperioden. Men kom-
munen förväntas också att ta 
emot nio personer till under 
2009.  

– Dessa kan jag presentera 
för kommunen idag om de 
bara får fram lämpliga bostä-
der för att ta emot dem, till-
lägger Ingela Sahaffi Anders-
son.

Kommunen har ansvar 
att ordna en introduktion 
för alla inflyttade med flyk-
tingstatus, oavsett om det 
finns en överenskommelse 
om flyktingmottagande eller 
ej. Nina Bagge, som är flyk-
tingsamordnare på kommu-
nen, säger att det alltid ord-
nas för de med flyktingstatus 
som kommer till kommu-
nen.

– De börjar på SFI (svenska 
för invandrare), de praktise-
rar på olika arbetsplatser som 
har med deras bakgrund att 
göra. Har de till exempel  lä-

rarbakgrund försöker vi ord-
na praktikplats inom skolan, 
säger Nina Bagge.

Det sker också uppfölj-
ning, besök på arbetsförmed-
lingen och i samarbete med 
Sundbyberg, en samhällsin-
formation.

 Oppositionsrådet Ulric 
Andersen ställde frågan om 
när Ekerö Bostäder ska få 
ett skriftligt direktiv om att 
meddela kommunens flyk-
tingsamordnare när det finns 
lediga lägenheter att tillgå för 
kommunens flyktingmotta-
gande.

– Det har lämnats ett 
muntligt direktiv från kom-
mundirektören till Ekerö 
Bostäders VD att man ska 
hjälpa till med att ta hand om 
de flyktingar som kommer, 
för att hjälpa oss att uppfylla 
våra ambitioner och inten-
tioner i det avtal vi har med 
Migrationsverket, svarade 
Peter Carpelan och tillade 
att förhoppningen var att 
få klart nya ägardirektiv vid 
kommunfullmäktiges sam-
manträde den 15 december 
och att man ska vara mycket 
tydligare på den punkten så 
att Ekerö Bostäder förstår vil-
ket uppdrag de har i den här 
delen.

EWA LINNROS

                      Foto: Ove Westerberg

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

1967 723 KVM TEGVÄGEN 4 KATARINA LIND 070-433 68 29

2 653 kvm tomt i Rastaborg, Ekerö.
Sjöängen 1:6. Pris: 590 000 kr/bud.

2 081 kvm tomt i Hallsta, Adelsö.
Hallstavägen 56. Pris: 725 000 kr/bud.

RING FÖR INFORMATION OCH VISNING

KATARINA LIND 070-433 68 29

Moderat Nytt
Ökad säkerhet för alla skolbarn
En ökad säkerhet för alla skolbarn är viktigt i hela Ekerö kommun. 
Vi behöver fler gångtunnlar eller broar över vägarna för att säkra 
barnens väg till och från skolor eller bussar. 

Ekerömoderaterna vill tillsammans med allianspartierna verka  för 
att fler säkra övergångsställen  kan byggas. Ett exempel är  en 
bro över väg 261 vid Kanton. 

Vi älskar Ekerö

VILL DU BLI MEDLEM?
Kontakta vår ordförande: 070-676 25 50, ingemar.hertz@telia.com eller ring 
0939-100 30 00 så debiteras avgiften din telefonräkning. Nymedlemsavgiften är 100 kr.

http://forening.moderaterna.net/ekero/
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Många av dem som bänkade 
sig i samlingssalen var upp-
rörda över det sätt vilket 
Vägverket har handlagt ären-
det på.

– Påfarter från och till 
Ekerö och stan planeras med 
stora rondeller ovan jord. 
Detta medför förödande in-
grepp i miljön. När Södra 
länken planerades lades upp- 
och nedfarter huvudsakligen 
under jord för att slippa riva 
bebyggelsen. Är Lovös natur 
och Drottningholms världs-
kulturarv mindre värt, und-
rade Gunnel Bergström och 
läste upp en skrivelse som 
hon och flera andra lovöbor 
stod bakom.

 trots att 
både Naturvårdsverket, Riks- 
antikvarieämbetet, Statens 
fastighetsverk och länssty-
relsens kulturmiljöenhet 
har förordat alternativ fyra 
eller fem istället för det aktu-

ella som benämns alternativ 
ett, så väljer Vägverket att gå 
på det alternativ som Ekerö 
kommun förespråkar.

– Vi har förordat alternativ 
ett för att det är det som bäst 
uppfyller projektmålen och 
dessutom har ett brett stöd i 
regionen, sa Riggert Anders-
son, projektledare på Väg-
verket. 

Annan kraftig kritik hand-
lade om att Vägverket nu en-
dast redovisar ett av de fem 
ursprungliga alternativen att 
ta ställning till och samråda 

om samt att det alternativ 
som presenteras är ogenom-
tänkt.

– Jag tycker att Vägverket 
först ska utreda och konse-
kvensbeskriva alla de fem 
olika alternativen och sedan 
kan de presentera vad de 
kommit fram till och bjuda 
in till samråd, säger Gunilla 
Åsberg, boende på Lovön.

de förbehåll 
som ingick när regeringen 
gav sitt klartecken till förbi-
farten och anser att alternativ 

fem är det enda rimliga med 
tanke på att övriga alternativ 
skulle medföra ökad trafik 
förbi Drottningholm och på 
så sätt äventyra världsarvs-
statusen. 

På sin hemsida skriver re-
geringen: ”Vägverket har re-
dovisat fem olika alternativ 
som alla ryms inom korrido-
ren. I samband med arbets-
planen ska Vägverket arbeta 
vidare med att hitta den bästa 
lösningen. Regeringen för-
utsätter att ett alternativ väljs 
som med lämpliga skyddsåt-

gärder och försiktighetsmått 
förenar stort hänsynstagande 
till natur- och kulturvärdena 
med goda möjligheter att ut-
veckla en effektiv och säker 
kollektivtrafik.”

Många andra boende på 
Lovön förespråkar också al-
ternativ fem, där det istället 
skulle vara två tunnelmyn-
ningar på andra sidan Lindö 
tunnel och inga cirkulations-
platser.

– Det har gjorts en utred-
ning och nu vill vi ha syn-
punkter på det förslag som 
vi förordar. Vi tar till oss de 
kommentarer vi får nu i sam-
rådet och tittar på dem, sa 
Riggert Andersson.

Drottningholms 
världsarvsstatus ska försvin-
na är stor och frågan om att 
hitta den bästa lösningen 
diskuteras nu bland annat i 
den samrådsgrupp som be-
står av representanter från 
Vägverket, Naturvårdsver-
ket, Riksantikvarieämbetet, 
Statens fastighetsverk, läns-
styrelsen och slottsförvalt-
ningen.

– Vi vill inte låsa oss vid nå-
got av alternativen utan vill 
hitta en anslutning som mi-
nimerar trafiken, intrånget av 
trafikplatserna och följdan-
slutningsexploateringen, sä-
ger Michael Frisk, antikvarie 

på Riksantikvarieämbetet.
Riggert Andersson försök-

te även under samrådsmötet 
att lugna deltagarna som oro-
ade sig för vad tunnelbygget 
ska betyda för kulturvärdena 
och naturen på Lovön.

– Länsstyrelsen har fått i 
uppdrag att undersöka möj-
ligheten att skydda den käns-
liga naturen på Lovön för att 
undvika negativ påverkan, sa 
han.

kom 
också upp under samrådsmö-
tet, både när det gäller miljö-
påverkan från själva bygget 
och den ökade trafiken samt 
oro för ökad exploatering 
i närheten av tunnelmyn-
ningarna.

Riggert Andersson upp-
manade de närvarande att 
tänka efter hur de olika al-
ternativen skulle påverka 
dem som bor eller förflyttar 
sig inom de områden som 
berörs och att lämna in sina 
synpunkter till projektgrup-
pen. Han bjöd dessutom in 
till fokusgrupper där intres-
serade kan delta och även 
fortsättningsvis vara med 
och diskutera och bli infor-
merade om vad som händer i 
beslutsprocessen.

Kulturens övärld
För flera evenemang se www.ekero.se/evenemang

Söndag 8/11 kl 12 -16
Skapande söndag på Barnens eget bibliotek i Stenhamra
14.00 Johanna & Kökskvartten lagar mat och spelar härlig musik.
Knattebio, pyssel, tävlingar och gott kaffe 
Arr: Ekerö Bibliotek

Måndag 9/11 kl 19
Kura skymning med en sagolik soppa, berättelser och boktips
Annika Nyman läser bl a en text ur Johan Ludvig Runebergs klassiker 
”Fänrik Ståls sägner”. 
Bibliotekspersonalen ger boktips och du har själv möjlighet att berätta om 
intressanta böcker. Ekebyhov slotts sagolika soppa m tillbehör finns att avnju-
ta för 50:- Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C. Arr: Ekerö Bibliotek

Lördag 14/11 kl 11-14
Jourhavande landskapsarkitekt
”Första hjälpen” med planering av din trädgård med landskapsarkitekt 
Emily Wade.
Kostnadsfritt för 20 min. Allmän inspirationsföreläsning kl 11. Biblioteket, 
Kulturhuset, Ekerö C. Arr: Ekerö Bibliotek

Lördag 14/11 kl 15
Nicke Nyfiken för de allra minsta barnen från 
2,5 år med Teater Bambino
Passa på att träffa Nicke Nyfiken ”live” i dockteater-
form för allra första gången. Och ett sådant möte pas-
sar alla barn i åldern 2,5-6 år som tycker det är bra att 
vara nyfikna. Olika upptåg vävs ihop med fin musik. 
Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C. Biljetter 50 kr på 
Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C Mycket begränsat 
antal biljetter p g a barnens låga ålder.
Arr: Ekerö Kultur

Lördag 14/11 kl 18-19.30
Gospelfest 2009
Den årligen återkommande Gospeldagen avslutas med stor konsert. 
Festkör med Ekerö Gospel och 100 gästande sångare 

Solist och dirigent är Malcolm Chambers. 
Gästkör: By Grace. Plats: Ekebyhovskyrkan. Arr: Ekerö pastorat

Lördag 21/11 kl 11-14
Jourhavande släktforskare
Kostnadsfritt för 20 min. Allmän första genomgång kl 11 
med Kurt Holmström.
Kan bokas på fredagen innan. Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C. 
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan Mälaröarna och Ekerö Bibliotek

Lördag 21/11 kl 13-15
Barnlördag på Biblioteket 
i Kulturhuset, Ekerö C
14.00 James Hollingworth kommer 
och sjunger och spelar låtar som 
”Älgarna demonstrerar” 
ur Djurens brevlåda. 

Varje måndag t o m 30 november 18.00-19.00
Pysselmåndagar med Emelie
Pärlor, måla muggar, pärlplattor och massa annat pyssel. Biblioteket, 
Kulturhuset, Ekerö C 
Arr: Ekerö Bibliotek

Onsdagar t o m 9/12 kl 17-19
Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart. Kan bokas samma dag.
Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C. Samarr: Juristjouren och Ekerö Bibliotek
 

Torsdagar t o m 10/12 kl 17.30-20
På hal is i Allhallen  
Totalt klubbförbud. Entré: 10 kronor för alla över 16 är.

Lördagar t o m 19/12 kl 18-21
Lördagsskridsko i Vikingahallen 
Totalt klubbförbud. Entré: 10 kronor för alla över 16 år



KYRKSIDAN
Nyheter & information från våra församlingar                                                    nr 17  2009

Redaktion för kyrksidan: 

Staffan Eklund, Marianne 

Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud

Gudstjänster

Mer information:

Se www.svenskakyrkan.se/ekero

 eller Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Onsdag 11/11
Ekebyhovskyrkan

19.00  Mässa
Staffan Eklund, Ekerö Gospel

Torsdag 12/11
Ekebyhovskyrkan

13.30  Öppet hus 
se separat annons

Klockargården
18.30  Kulturhistoriskt föredrag 

se separat annons

Lördag 14/11
Ekebyhovskyrkan
18.00 Gospelkonsert 

se separat annons

Söndag 15/11
Adelsö kyrka

11.00 Högmässogudstjänst
Olle Lidén

Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa

Jonas Gräslund, Musik: Rode, Tuve 
och Torbjörn Gustavsson

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa

Ralph Sjöholm, Sång: Ola Hedén 
Orgel/piano: Kerstin Baldwin

18.00 Musikteater: Drottning 
Kristina

se separat annons

Lovö kyrka
11.00 Familjegudstjänst

Christer Kivi, Lovö barnkör 
dirigent: Klara Valkare

Drottningholms slottskyrka
19.00 Cembalokonsert

Bengt Tribukait

Onsdag 18/11
Lovö kyrka

13.00 Mässa, Christer Kivi

Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa,  Jonas Gräslund

Lördag 21/11
Lovö, Klockargården

10.00-15.00 Vila och växa
se separatannons

Söndag 22/11
Munsö kyrka

18.00 Musikgudstjänst 
”Från mörker till ljus”

Christer Kivi, Sång: Eva Udd,  
Orgel/piano: Carina Einarson

Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa, 

söndagsskola, 
Niklas Hegenbart, Sonorakören

Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Karin Frödinger, Cello: Andreas  
Lavotha, Orgel: Kerstin Baldwin

Lovö
11.00 Högmässogudstjänst

Christer Kivi

KYRKRADION 101,4 Mhz
Lördagar 12.00-13.00

Kyrkomötesbeslut och ny biskop
Från den 1 november i år 

kan par av samma kön vigas 

i kyrkan. 

Begreppet partnerskap 

försvann redan i våras efter 

beslut av riksdagen.

Precis som i samhället i övrigt 
har åsikterna gått isär kring 
ord och begrepp, även om det 
i praktiken inte funnits någon 
juridisk skillnad mellan äkten-
skap och partnerskap.

Vigselordningen komplette-
ras, men det är inte många ord 
som behöver ändras – bl.a. byts 

orden man och hustru ut mot 
äkta makar.

Kyrkans grundsyn
”Svenska kyrkan vill stödja 
och välsigna trofasta relationer, 
både vad gäller par med samma 
kön och par med olika kön. 
Kyrkan uttrycker respekt för 
människors val av livspartner.”

Citatet kommer från Svenska 
kyrkans hemsida och uttrycker 
en grundhållning. Det innebär 
att det är en självklar rättig-
het att få komma till sin egen 
församling och bli vigd enligt 

Svenska kyrkans ordning. 
Par som redan ingått partner-

skap och önskar vigas får göra 
detta utan hindersprövning.

Farväl Caroline 
Den 27 oktober lade biskop Ca-
roline Krook ner biskopsstaven 
i samband med en gudstjänst i 
Storkyrkan, efter drygt 11 år som 
biskop i Stockholms stift. 

När hon tillträdde var hon den 
andra kvinnliga biskopen – något 
som då väckte uppmärksamhet. 

Hennes förmåga att ge goda, 
kloka och ibland dräpande svar har 

gjort henne till en känd och upp-
skattad representant för kyrkan.

Välkommen Eva
Den 8 november vigs Eva
Brunne till biskop i Stockholms 
stift.

Eva har de senaste åren ar-
betat som stiftsprost, så hon är 
bekant med stiftet. 

Som valspråk har Eva valt ett
bibelord ur Jakobs brev: ”Gör 
inte skillnad på människor”.

Foto: Magnus Aronson
Text: Marianne Abrahamsson

Musik i våra kyrkor

GOSPELFEST 2009
i Ekebyhovskyrkan 14/11 kl 18.00

Ekerö Gospel med gäster, (över 100 sångare) 
Gästkör: By Grace 

Gästsolist och dirigent: Malcolm Chambers 
Piano: Daniel Stenbaek

Cembalokonsert
i Drottningholms slottskyrka 

 15/11 kl 19.00
Musik av J. S Bach

Bengt Tribukait

Musikgudstjänst
i  Munsö kyrka 22/11 kl 18

”Från mörker till ljus”
Sång: Eva Udd, Piano/orgel: Carina Einarson 

Lördag 21/11 kl 10-15

i Klockargården, Lovö

En dag för vila, 
rekreation,  
påfyllning

PRÖVA:
Lätt Yoga

Heliga danser
SAMTAL : 

Långsamhetens 
lov

LUNCH ingår

Kostnad: 150:-

Begränsat antal 
platser: Anmälan 
senast 16/11 till  

Lena Burman 
Holmgren 

560 387 21 eller 
0705-60 14 45Beryl Kornhill, regi och i rollen som Kristina 

Henrik Fergin, manus och berättare 
Carsten Gram, trummor  
och i rollen som Azzolini 
Kerstin Baldwin, cembalo

Söndag15/11 kl 18 i Ekerö kyrka

 Öppet Hus - Torsdagsträff
 ”Vad betyder min egen 
 mamma för mig idag?”
 Barbro Arlinger,  
 psykoterapeut

 Torsdag 12/11 kl 13.30  
 i Ekebyhovskyrkan

Kulturhistoriskt föredrag
”Om medeltida byggmästare”
Jan Svanberg, professor em

Torsdag 12/11 kl 19.00-20.30  
i Klockargården, Lovö

(kaffe från 18.30)

storiskt för

emmbbaallookkoonnsseert

M ik d tjä
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– Vi tycker verkligen att detta 
är alldeles förskräckligt för 
våra vårdtagare. Det är oer-
hört viktigt för dem med 
kontinuitet, säger Britt Dahl-
berg som är god man för en 
boende på Adelsö gruppbo-
ende.

Adelsö gruppbostad Sol-
backen är en bostad med 
särskild service för vuxna 
personer med funktionsned-
sättning. Solbacken består av 
fyra lägenheter som ligger i 
anslutning till servicelägen-
heten samt två så kallade 
satellitlägenheter. Här finns 
personal tillgänglig dygnet 
runt.

Kommunen har nio grupp-
bostäder som är kommunalt 
drivna. Socialnämnden gav i 
uppdrag till nämndekontoret 
för ett och ett halvt år sedan 
att titta på vilka verksamheter 
som kunde konkurrensutsät-
tas. Tre av nio gruppbostäder, 

Brunna, Skärvik och Adelsö, 
ansågs vid en första bedöm-
ning vara lämpliga utifrån de 
kriterier som länsstyrelsen 
har. 

Länsstyrelsen, som kon-
trollerar att kommuner och 
privata vårdgivare i länet föl-
jer lagar och bestämmelser, är 
den instans som gör bedöm-
ningen om en verksamhet är 
lämpad för att drivas av en 
enskild utförare.

Länsstyrelsens har strikta-
re regler för verksamhet som 

bedrivs av enskild utförare 
än när det drivs i kommunal 
regi. Länsstyrelsens bedöm-
ning görs först när man hittat 
en aktör. 

Brunna avskrevs då 
nämndkontoret vid en andra 
bedömning inte ansåg att 
gruppboendet kunde få till-
stånd från länsstyrelsen. Det 
handlar bland annat om loka-
lernas möjlighet och tillämp-
lighet för att få tillståndet.

När det gäller Skärviks 
gruppbostad protesterade 

anhöriga och gode män mot 
beslutet och gruppbostaden 
i Skärvik fortsätter i kom-
munal regi. Enligt social-
nämnden ordförande Staf-
fan Strömbäck handlade det 
beslutet också om att Skärvik 
inte uppfyllde länsstyrelsen 
kriterier för att drivas av en 
enskild utförare.

– För Adelsö kändes det att 
där är det möjligt att få ett till-
stånd. Får vi däremot inte ett 
anbud som är bättre än hur vi 
tycker verksamheten bedrivs 

idag så kommer det att fort-
sätta att bedrivas i kommunal 
regi, säger Staffan Strömbäck.

– De sa från början att det 
var Skärvik, Brunna och 
Adelsö som ingick i kraven 
och sedan försvinner plöts-
ligt Brunna och Skärvik. Jag 
tror väl inte så mycket på 
dem, det är mycket prat, säger 
Britt Dahlberg.

Anhöriga och gode män 
har lämnat in sina synpunk-
ter och en kravspecifikation 
har upprättats av nämndkon-
toret. Det är en diger lunta 
på 19 sidor som innehåller 
styrdokument, alla delar av 
uppdraget vad gäller service 
och omvårdnad, samverkan 
med kommunen, arbetsgi-
varansvar, kvalitetsarbete 
med mera.

– Det fodras en väldig 
kompetens om det här ska 
följas, säger Britt Dahlberg.

Staffan Strömbäck menar 
att om inte de inte känner sig 
övertygade i nämnden att en 
extern anbudsgivare kommer 
att kunna bedriva en bättre 
verksamhet, så kommer de 
att fortsätta med kommunal 
drift. 

– Kan vi däremot få mera 

och bättre verksamhet för 
samma resurser så är det klart 
att vi måste försöka få det till 
stånd. Sedan kan jag förstå 
oron hos såväl anhöriga som 
personal- man vet vad man 
har men man vet inte vad 
man får, säger Staffan Ström-
bäck.

Personalen på gruppbo-
endet har lämnat in en pro-
testlista med texten ” Vi, 
undertecknad personal, mot-
säger oss en privatisering av 
Solbacken Adelsö gruppbo-
stad. Vi befarar att kvalitén 
för boende och personal blir 
sämre.”

Vad gäller frågan om perso-
nal följer med vid övertagan-
det av verksamheten vid den 
här typen av upphandlingar 
gäller verksamhetsövergång. 
Det innebär att personal er-
bjuds anställning hos den nya 
utföraren. Detta framgår av 
upphandlingsunderlaget.

Sista anbudsdagen går ut 
24 november. Därefter vär-
deras de inkomna anbuden. 

Finner man då ett anbud 
som anses lämpligt kopplas 
länsstyrelsen in för att då ge 
tillstånd.

Vuxenutbildning 
– för dig som vill vidare

Sök till Komvux!
På Komvux i Ekerö kan Du läsa kurser på grundläggande och 
gymnasial nivå i engelska, matematik, svenska och svenska som 
andra språk.

Vi har löpande kursstart i mån av plats. Undervisningen bedrivs i 
Lärcentrum, biblioteket Ekerö Centrum.

Du kan dessutom välja bland ett stort antal kurser på distans inom 
exempelvis vård, barn- och fritid och ekonomi.

Läs mer på vuxenutbildningens hemsida:

www.ekero.se/vux
Du kan även söka utbildning i andra kommuner 

www.ksl.se/vux/index.html
Du kan söka studiemedel via www.csn.se

Välkommen att kontakta Ekerö Komvux
 för studievägledning och info. 

560 39 269, e-post: jan.korell@ekero.se

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

tappsundssag@telia.com

Tel. 08-560 311 35
08-560 307 20 

Fax: 08-560 311 45 

olering är som att

form och dimension
t och 

Håll kylan ute 
- behåll värmen inne!

Uppvärmning är den största boendekostna-
den för husägare. Otillräcklig isolering är 
som att slänga pengarna i sjön.
Gjord av sten behåller Paroc stenull 
ditt hus varmt, eftersom den 
behåller sin form och dimension 
tack vare den höga densiteten i 
materialet. 
Dessutom suger 
stenull inte fukt 
och den brinner 
inte heller.

PASSA PÅ!
Lekstugor i högkvalité färdigmonterade.

Vi har endast två kvar!

Stegar
från
Scando

20%
rabatt

20%
rabatt

Erbjudandena gäller 
t.o.m den 30 november.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Färg-
utskrifter

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Virus i 
datorn?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Har datorn 
blivit slö?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!



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

Ekerö Färingsö Skå
Drömboende nära Mälarens glittrande vatten. Ny och mycket smakfull 11/2-plans villa om totalt 155 kvm
fördelat på 6 rum och kök. Genomgående hög standard med ljus och modern färgsättning. Inflyttningsklar
december-2009. Vackert lantligt läge i barnvänligt område som angränsar till Mälaren. Endast 20 min bilväg från
Brommaplan.

*Boarea: 155 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 475 000 kr
*Tomt: 1 003 kvm
*Tomttyp: TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 155 kvm
Utgångspris: 4 475 000 kr
Tomt: 1 003 kvm
Tomttyp: Trädgårdstomt

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

Ekerö Närlunda
Högt belägen på fin naturtomt och med strålande utsikt över Mälaren ligger denna trevliga villa. Smakfullt
renoverad med bla nytt läckert kök och nytt helkaklat badrum. Material- och färgval är väl genomtänkta. Kök och
vardagsrum med öppen planlösning, stort allrum med braskamin, 3-4 sovrum. Stort trädäck med sol hela dagen
och vacker vy mot solnedgång. Garage. Ostört läge i slutet av återvändsgränd. Endast en kort promenad till skola,
dagis, bad och busshållplats. 

*Boarea: 200 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 450 000 kr
*Tomt: 1 125 kvm
*Tomttyp: Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
*BergsvÃ¤gen 4

  
Boarea: 200 kvm
Utgångspris: 4 450 000 kr
Tomt: 1 125 kvm
Tomttyp: Natur/Trädgårdstomt
Bergsvägen 4

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

Ekerö Färingsö
Nästan nybyggd villa med charmigt lantligt läge. Belägen i litet område med 6 fastigheter, mycket barnvänligt.
Solig tomt med privat läge, vetter mot böljande åkermark och skog. Hus om 146 kvm, 7 rok varav 4-5 sovrum.
Vardagsrum med ryggåstak och gott om fönster ger mkt ljusinsläpp.Stort isolerat garage. Besiktigad.

*Boarea: 146 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 350 000 kr
*Tomt: 2 009 kvm
*Tomttyp: TrÃ¤dgÃ¥rdstomt.
  

Boarea: 146 kvm
Utgångspris: 3 350 000 kr
Tomt: 2 009 kvm
Tomttyp: Trädgårdstomt.

Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 0707-59 59 97

Ekerö Kungsberga
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. Sjöglimt vintertid från övre plan. Byggår
1998. Gångavstånd till bad, båtklubb och affär. Skola, dagis och ridhus i närheten. Besiktigad 2008.

*Boarea: 154 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 850 000 kr
*Tomt: 1 065 kvm
*Tomttyp: TrÃ¤dgÃ¥rdstomt.
  

Boarea: 154 kvm
Utgångspris: 2 850 000 kr
Tomt: 1 065 kvm
Tomttyp: Trädgårdstomt.

Mäklarringen Ekerö
Lena Falck 0707-59 59 97

Ekerö Bokskogen
Fint bostadsrättsradhus om 3 rok med lugnt läge invid Bokskogen på Ekerö. Rymligt och nyrenoverat kök med
matplats för ca 6 personer. Vardagsrum med utgång till altandäck och insynsskyddad uteplats. Två sovrum varav
ett med egen klädkammare, duschrum, badrum och egen tvättstuga. Bra uteförråd om 8 kvm på tomten.
Parkeringsplats i garagehus. Området har ett mycket centralt och bra läge med gångavstånd till Ekerö centrum
och all dess service.

*Boarea: 89 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 650 000 kr
*Avgift: 8 307 kr inkl vÃ¤rme, kabel-tv samt garage
*GustavavÃ¤gen 58
  

Boarea: 89 kvm
Utgångspris: 650 000 kr
Avgift: 8 307 kr inkl värme, kabel-tv samt garage
Gustavavägen 58

Mäklarringen Ekerö 08-56032840
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

Ekerö Väsby
Härliga ytor för den stora familjen. En-plans villa med inredd källare. Boyta 112 kvm + 100 kvm i kv. Entréplan
ljust vardagsrum med öppen spis och utgång till stor trevlig altan i söderläge. Arbetskök och separat matrum i
anslutning till vardagsrummet. Fyra bra sovrum, badrum och sep wc. Källare med stor gillestuga med öppen spis,
rymligt all/tonårsrum och helkaklat duschrum med bastu. Rejäl tvättstuga, matkällare, klädkammare, snickarrum
och förråd med ny bergvärmeanläggning. Stort garage i direkt anslutning till huset. Plan fin trädgårdstomt med
söderläge. Fastigheten har ett lugnt, bra läget i uppvuxet och efterfrågat villaområde.

*Boarea: 112 kvm + 100 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 450 000 kr
*Tomt: 894 kvm
*Tomttyp: plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*SlÃ¥ttervÃ¤gen 27

  
Boarea: 112 kvm + 100 kvm
Utgångspris: 3 450 000 kr
Tomt: 894 kvm
Tomttyp: plan trädgårdstomt
Slåttervägen 27

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



När 16-årige Olof Gustafssons 
jämnåriga tittar på TV eller 
chattar på nätet har han själv 
fullt upp med att samordna sina 
tre olika företag. En tidning, en 
välsorterad webbutik och ett 
webbutvecklingsföretag hinner 
han med vid sidan om gymna-
siestudier och extrakurser. Men 
målet är långt högre ställt än så.

Det är en driven kille, med ett sta-
digt handslag som kommer inhas-
tande på redaktionen en tidig mor-
gon. I handen har han det första 

numret av sin egenproducerade tid-
ning Serieblaskan, en publikation 
som behandlar allt som rör ämnet 
serietidningar. 

– Det är underbart att äntligen 
känna doften av trycksvärta efter 
över ett års arbete, säger han med ett 
belåtet leende.

Det första numret har precis 
kommit från tryckeriet. Som ini-
tiativtagare och chefredaktör av tid-
ningen har han haft ett digert arbete 
under året med att hitta skribenter, 
tecknare och formgivare. Han har 
sålt annonser, letat tryckeri och 

förberett distributionen ut till åter-
försäljarna runt om i landet. Nu är 
rummet hemma hos pappa på Ekerö 
belamrat av kartonger fyllda med 
tidningar. Som om det inte räckte 
med de tusentals tidningar som re-
dan fanns i lager, redo att säljas på 
den välsorterade webbutiken.

rätt ordning 
så började allt med två Kalle Anka-
pocket. Dem fick Olof av sin pappa 
när han var i sjuårsåldern och när 
han läst dem om och om igen lade 
de så småningom grunden till den 
seriesamling som idag bland annat 
innehåller en komplett uppsättning 
med alla de nummer av Kalle Ankas 
Pocket som har kommit ut, vilket 
i skrivande stund uppgår till 368 
stycken.

Även om det råkar vara serietid-
ningar som är den gemensamma 
nämnaren för Olofs satsningar så 
är det inte intresset för dem som 
är hans drivkraft. Det är entrepre-
nörskapet i sig och viljan att lära sig 
mer och utvecklas, som får honom 
att lägga i stort sett all fritid på sina 
satsningar.

– Pappa har alltid uppmuntrat 
mig till att ägna mig åt det som jag 
kan och utveckla mig där, istället för 
att ge mig på något som jag inte kan 
något om.

Därför kom den första hemsidan 
att handla om det som för tillfället 
var hans stora intresse.

– När jag gick i årskurs sex visade 
en kompis en hemsida på nätet där 
man kunde skapa en helt egen hem-
sida. Jag blev inspirerad och gjorde 
en egen där jag lade ut allt jag visste 
om Kalle Ankas Pocket med bland 
annat värdering och omslagsbilder. 

 då han ska-
pade nya hemsidor och modifierade 
befintliga. Under en tid drev han en 
community på nätet som, när den 
var som mest aktiv, hade mellan 
3 000 och 4 000 användare. Olof 
lärde sig hela tiden mer och mer om 
programmering och i januari 2007 
fick han idén om att skapa en sida 
där han kunde sälja sina dubbletter.

– Jag har byggt upp Sveriges mest 
välsorterade webbutik för begag-
nade serietidningar från ingenting. 
Den är nu fullt fungerande med ad-
ministration, statistik och nyhets-
brev och kopplad till olika prisjäm-
förelsesidor.

För att få allt att fungera kring de 
olika företagen är Olofs dagar strikt 
disciplinerade och följer ett likartat 
schema från dag till dag. Förutom 
den ordinarie undervisningen på 
samhällsprogrammet på Kungshol-
mens gymnasium läser han extra-
kurser på eftermiddagarna. 

På bussen hem läser han läxor och 
ägnar sedan ett par timmar åt att job-
ba med webbutiken. Senast klockan 
nio ligger han i sängen för att hinna 
sova de nio timmar han behöver för 
att orka sitt hårda schema.

– På helgerna och loven jobbar jag 
med tidningen, mejlar med skri-
benter, skriver egna texter och skö-
ter annonser.

Han beskriver att han vill göra nå-
got meningsfullt med sin tid istäl-
let för att spela dataspel eller chatta 
med kompisar på nätet. Tiden han 
får med kompisarna i skolan tycker 
han räcker och TV tittar han över-
huvudtaget inte på.

– Om tio år kommer jag att min-
nas vad jag gjorde med min tid. Det 
är spännande att hålla på med det 

här och jag lär mig nya saker varje 
dag.

Nog har han lärt sig både det ena 
och det andra som de flesta sexton-
åringar inte känner till. Hur man 
driver företag, designar en websida, 
leder en tidningsredaktion och an-
litar ett tryckeri i Baltikum, är bara 
några exempel på nyvunna kunska-
per. För att inte tala om hur man be-
dömer och värderar serietidningar 
efter utseende och ovanlighet.

Olof håller fram Serieblaskan han 
har med sig och visar på de mikro-
skopiska skador som finns på den 
helt nytryckta tidningen. 

Den har endast färdats från kar-
tongen den packats i på tryckeriet 
till redaktionens bord, men de små, 
små skiftningarna i färgen och den 
svaga böjningen på ryggen gör att 
den inte anses ha högsta kvalitet.

– De här små skadorna gör att den 
klassas som ”very fine” Att ryggen 
är böjd skulle man kunna åtgärda 
genom att lägga den i press under 
några månader och då skulle den 
istället klassas som ”near mint”, be-
rättar han.

 att det är en 
värld av noggrann granskning som 
finns kring serietidningssamlandet. 
Men när det gäller Olof är det ju som 
sagt, inte just det som är drivkraften, 
utan viljan att lyckas och expandera. 
Målet är att läsa till affärsjurist och 
med tanke på toppbetygen har han 
stora valmöjligheter när han ska läsa 
vidare. I visionen om framtiden är 
siktet rakt inställt mot stjärnorna. 

– Mitt mål är att bli miljardär. I 
dollar. Men när jag har blivit det så 
vill jag nog tjäna ändå mer, säger 
han slutligen utan tillstymmelse till 
tveksamhet i rösten.

Olof  16 driver tre företag
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Nu kan Ni även göra 
förbeställningar via nätet!

Gå in på vår hemsida 
www.ekerotaxi.se



Alla priser är inkl. moms och gäller t.o.m 13/12-09 eller så länge lagret räcker.

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre

Välbefi nnande och 
terapi på minsta 

möjliga yta!

En telefonkiosk?
En hiss?
Ett röntgenbås?
SL:s senaste 
enmansbusskur?
En ”beam me up” 
modul?

NEJ, ETT MINI-

SPA PÅ MINDRE 

ÄN 1m² !

När visionen fi nns, 

men inte utrymmet. 

När behovet fi nns, 

men inte tiden. Dusch, 

bastu, massage och 

doftterapi på en yta 

mindre än en garderob. 

Kort sagt, en Steamer 

från Hafa, inte längre 

bort än två djupa 

andetag. 

En Steamer i nordisk stil, 

tillverkad helt i härdat säker-

hetsglas. LED-belysning med 

varmvitt ljus. Takdusch och 

reglerbar handdusch av högsta 

kvalitet. Exklusiva jetmun-

stycken för maximalt massage-

tryck. Ånga som styrs enkelt av 

displayen. Aroma-terapi med 

lugnande, helande eller 

uppiggande effekter. 

Vänster- eller högerplacerad 

dörr. Rejäla handtag på 

dörren och ett generöst in-

stegsmått på 700 mm. 

Utvändiga mått: 900x875x2180 mm. 

Invändig höjd 2000 mm. 

Karhöjd 100 mm.

www.hafa.se

Hafa KIOTO

Steamer 90 Square

vid beställning senast 13/12

Spara 7.000 kr!

(ord.pris 26.995:–)

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 ● Mälarö-
kyrkans 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

Läs mer på www.ekerocentrum.se
 eller i nästa nummer av Mälaröarnas Nyheter

JULKLAPPS-
LÖRDAG   

 

● Ponnyridning  
● Ansiktsmålning  
● Jultomten kommer och delar ut  
 julklappar till alla barn  
● Julmusik  
● ”Gissa vikten på  Grisen”  
● Lotteri  
● Kanonbra erbjudanden 
 i alla butiker  
● Och mycket annat roligt för både  
 stora och små 

i  Ekerö  Centrum
28 november kl 10-15

ekerocentrum se



Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

 

JULBORD
Från 1:a advent

Lördagar och söndagar 
med start 28 november

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

Sittning 13.00 & 17.00

Pris 445:-
1-12 år 18:-/år

Välkomstglögg framför brasan samt kaffe 
efter maten ingår

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

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

Julmarknad 
och julbrunch 6/12
Vår traditionella julmarknad med 
lokala hantverkare söndagen 
den 2:a advent. Öppet 11.00-16.00.
Julbrunch 11.30 & 13.30. Pris 275:-

Julinspirerad meny
Förrätt: Svensk tapastallrik med fem olika smaker
Varmrätt: Glögglaserad lammrostbiff med syrlig rödkåls-
marmelad, Rotfruktstimbal och sauterad savoykål 
Dessert: Vit- och mörk chokladmousse med apelsin-
karamellsticks
Serveras må-fr. Minimum 10 personer. Pris: 480:-

Varmt välkommen till oss 
på Skytteholm!

Bokningen:
08-560 236 79
www.skytteholm.se
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Uteblivna räkningar, felaktiga 
räkningar och nya räkningar 
innan de gamla har hunnit 
bli betalda är några av de pro-
blem som uppstått i samband 
med installationen av de nya 
elmätarna.

– Jag bytte elleverantör till 
Tälje energi och det tog en och 

en halv månad innan Ekerö 
energi skickade avräkningen 
så att bytet kunde gå igenom, 
säger Ove Thews, boende i 
Knalleborgsområdet.

Innan dess hade han dess-
utom råkat ut för försenade 
och felaktiga räkningar och 
känner sig fortfarande tvek-
sam till om allt har blivit rätt. 
I samband med bytet av el-
leverantör installerade han 
även en värmepump för att 
sänka elkostnaderna, men 
ännu har han inte sett något 
av den förväntade sänkning-
en av elkonsumtionen.

– Det är omöjligt att själv 
kontrollera räkningarna. Det 
är avräkningar, omräkningar 

och korrigeringar som man 
inte kan kontrollera själv 
om de stämmer, säger Ove 
Thews.

På Ekerö energi är man 
medveten om problemen 
vilka vållade stora bekymmer 
innan de hittade orsaken.

– Jag förstår att kunderna 
var frustrerade. Det var även 
vi innan vi förstod vad det 
var för fel med mätarna, sä-
ger Erik Bonn, vd för Ekerö 
energi.

– Vi visste inte varför vi 
inte fick några mätvärden, 
men till slut visade det sig att 
i vissa mätare var det ett filter 
som stördes av så kallat hög-
frekvent brus på nätet, vilket 

till exempel kan vara ledlam-
por eller annan teknisk appa-
ratur, fortsätter han.

Enligt Erik Bonn är det en-
dast ett fåtal abonnenter som 
varit drabbade och proble-
men ska nu vara ur världen.

När det gäller hur kun-
derna ska kunna veta att räk-
ningarna ändå är korrekta i 
slutändan säger han att Ekerö 
energi nu har analyserat för-
brukningen hos de drabbade 
kunderna och inte funnit 
några extremvärden. 

– Alla värden är nu inlagda 
i systemet och mätinsam-
lingen ska fungera, säger Erik 
Bonn.

Länspolismästaren anser att Västerortspolisen, på felak-
tiga grunder, nobbade en begäran från ett LVM-hem i Skå om 
att få hjälp att köra en intagen missbrukare till en Kammar-
rättsförhandling. 

Det framgår av ett yttrande till JO. LVM-hemmet, som JO-
anmälde polisen, anser att polisen är skyldig att hjälpa till med 
handräckning vid transporter till domstolar. 

Länspolismästaren efterlyser i sitt yttrande tydligare regler 
för transporthandräckning till LVM-hem.

®

Kammarrätten ger en ekeröbo rätt att ta del av vilka 
budgivare som lämnat bud i samband med försäljningen av 
Ekerö bostäder. 

Mannen får också ta del av de handlingar som medföljt bu-
den. I övrigt avslås överklagandet. 

             ®

Vaccinationen mot den nya 
influensan H1N1, tidigare 
kallad svininfluensan, har 
börjat runt om i landet.

På Ekerö vårdcentral vac-
cinerades  personer  tillhö-
rande riskgrupperna under 
vecka 44. Det kom cirka  
tusen personer. 

För övriga, ej tillhörande 

riskgrupperna, skulle vac-
cinationen starta per den 2 
november men vaccinet var 
då slut. 

fanns åter 
vaccin och kön växte snabbt. 
Trots detta gick det relativt 
fort fram och ett flertal sjuk-
sköterskor vaccinerade på 
löpande band.

Meningen var att vaccina-
tionen skulle fortsätta dagen 
därpå men vaccinet tog åter 
slut.

Munsö husläkarmottag-
ning hade vaccin kvar den 4 

november och enligt vård-
guidens hemsida samma 
datum, fanns även vaccin på 
Stenhamra hälsocentral. 

Olof Thilander, medi-
cinskt ansvarig på Ekerö 
vårdcentral, meddelade den 
4 november att 1500 perso-
ner har vaccinerat sig hittills 
på Ekerö vårdcentral. Nästa 
sändning av vaccin väntas 
tisdagen den 10 november. 

 olika rekom-
mendationer vad gäller anta-
let vaccinationssprutor. På 
frågan om det behövs mer än 

en vaccinspruta, svarar Olof 
Thilander:

– Man rekommenderar två 
vaccinationer och att det ska 
gå minst tre veckor mellan 
doserna.

Det går även rykten om al-
lehanda biverkningar. Olof 
Thilander igen:

– Vi har inte registrerat 
några allvarliga biverkningar. 
Enstaka personer kan få lite 
feber och lätta influensa-
symptom efter injektionen 
men symptomen går snabbt 
tillbaka.



Mäklarhuset Ekerö  

2 193

TIDSBEGRÄNSAT ERBJUDANDE

SKYDDAT KÖP är en mycket efterlängtad produkt som 

Värde 19 900 kr

OAVSETT HUR NOGGRANNA

Sophia Åkerman och Johan Siönäs, 
Mäklarhuset på Ekerö

FÖRDELAR FÖR SÄLJARE

En omfattande dolda fel- 

Tre månaders trygghetsförsäk- 
ring för vitvaror och maskin-

Energideklaration, inklusive be- 

- 
ta på bordet vilket minskar ris-

FÖRDELAR FÖR KÖPARE

Tryggt köp tack vare de besiktning-
ar och de försäkringar som Skyddat 

Ett års trygghetsförsäkring som  
bland annat omfattar vitvaror 

 
 
 

Omfattar information och sta-
tus om kablar, strömbrytare, ut-

UPPLEV 
JULSTÄMNING FÖR 

HELA FAMILJEN
MASSOR AV HANTVERK 

& PRODUKTER FRÅN 
MÄLARÖARNA

Välkommen kl 11- 16

JUNGFRUSUNDS 
JULMARKNAD

EKERÖ
DESTINATION

www.ekero.se/turism    •    www.jungfrusund.se

5-6D

E C E M B E R

JU
NGFRUSUND

JULBORD

JUNGFRUSUND NEWS
Den enda informationskanalen du behöver, varm från trycket på Restaurang Jungfrusund på Ekerö

Boka på 08-560 35 000 / info@restjungfrusund.se 
www.restjungfrusund.se · Bryggavägen 133 vid Jungfrusunds Marina 

Vi bryter av i julstöket med en glimrande 30+kväll. Garan-
terat fritt från Bing Crosby, tomtebloss, mossiga ljusstakar. I 
rent förebyggande syfte har vi dessutom straff-höjt glöggpri-
set just denna kväll. DJ, julbord kl 18.00, bar till kl 02. 

Vi håller stängt 22 december till 8 januari, men öppnar upp 
för nyårsafton, så kom till Jungfrusund och fira in nyåret! Vi 
serverar supé och hinkvis med skumpa hela kvällen. Prata 
med vår servis på plats eller ring och boka. Välkomna!

30 kväll 
5 DEC.

Klassiskt skärgårdsjulbord hos oss 26 nov 
– 22 dec.  Välkommen måndag – fredag kl 
18.00 (595 kr), lördag – söndag kl 12.00 och 
kl 18.00 (565 kr). Boka i god jul, förlåt, tid.

Nyårsmiddag

JULMARKNAD 5–6/12 KL 11–16!



Stora Blå Skincarecenter 

Övriga behandlingar: Kemisk peeling - acne, ärr, 
solskador, pigmentering & rynkor. IPL ljusimpulser 
- brustna blodkärl, acne, pigmentering & rynkor.

www.salongstorabla.se 560 406 00

Bäst på hudföryngring!  

BOKA NU! 

Age-Smart-kur - påtaglig
 effekt mot åldrad hud

28 nov Restylane  
& Botox-dagen!

Behandlar “arga rynkan”, 
läpprynkor, ögonrynkor ,
och läppförstoring. 
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– Utgångspunkten var att 
jag blev upprörd över att det 
stod stora metalliska robotar 
mitt i den vackra parken. Jag 
började med att måla ett el-
skåp vid Göthiska tornet och 
har sedan arbetat mig nedför 
backen från min atelje, berät-
tar Peter Tucker. 

Vid det här laget har han 
hunnit pryda åtta elskåp runt 
Drottningholm med natur-

motiv från området till glädje 
för dem som rör sig i områ-
det.

Förutom att göra omgiv-
ningen vackrare vill han 
också se sina konstverk som 
ögonöppnare för förbipasse-
rande, genom att lyfta fram 
detaljer i omgivningen som 
vi kanske missar annars i vår 
stressade vardag. 

viktigast av allt 
är att han ser sina elskåpsmål-
ningarna som ett experiment 
med offentlig konst. 

Nya frågor och infallsvink-
lar väcks allt eftersom och 
Peter funderar bland annat 
över vem som bestämmer 
vad som är tillåtet att smycka 
den offentliga miljön med. 
Han har tidigare bland annat 

arbetat med ungdomar i graf-
fitiprojekt och är väl insatt 
i den gatukonstkultur som 
finns bland dem. 

– Det här är den typen av 
offentliga ytor som ungdo-
mar brukar tagga med sin 
graffiti och då ringer man till 
polisen. Men när det är en 
äldre, klassisk konstnär så är 
det ingen som säger någon-
ting, säger han.

– Det visar tydligt att det är 
de som sitter inne med mak-
ten som får avgöra vad som är 
vackert.

 positiv upp-
märksamhet av förbipasse-
rande. Många kommer med 
tips om vad han kan måla 
härnäst och ännu han inte fått 
några negativa kommentarer, 

varken från allmänheten eller 
Ekerö energi, som äger elskå-
pen.

– Jag tycker att de är väldigt 
vackra och en förbättring av 
elskåpen. Jag är väldigt stolt 
och skulle gärna vilja tacka 
konstnären personligen, sä-
ger Erik Bonn, vd på Ekerö 
energi. 

Blir det fler målade elskåp?
– Det är enormt roligt och 

meningsfullt att måla elskåp, 
men problemet är att det tar  
mycket tid.  Min gallerist frå-
gar mig om jag inte kommer 
med en utställning snart och 
jag svarar att justn nu målar 
jag något som varken hon el-
ler jag kan få betalt för, berät-
tar han skrattande.

Sitt intresse för mat har hon 
med sig hemifrån med en 
mamma som alltid varit 
duktig på mat. När Charlotta 
Malhotra själv blev mamma 
blommade intresset upp.

– Måltiden är ju det som 
binder ihop människor över-
allt. För mig är det jättevik-
tigt, säger hon.

Förutom att hon är mat-
skribent och krönikör, har 
hon redan hunnit ge ut tre 

kokböcker.
Den första kokboken ”Här-

liga helger” handlar om hög-
tidsmat.

– Jag kände att det inte 
fanns någon samlad kokbok 
för alla klassikerna som finns 
runt jul, påsk, midsommar 
och andra högtider. Jag gör 
kokböcker som jag ser att 
det finns behov för, berättar 
Charlotta.

Hon såg också att det be-

hövdes en bok om mat för 
barnfamiljer och skrev sin 
andra bok, ”Mat för stora och 
små” . 

 och vin-
naren i årets bästa kokbok, 
kategori desserter, heter ”Ef-
terlängtade efterrätter”. 

– Jag är  en efterrättsmän-
niska och tyckte att det be-
hövdes en bok med alla klas-
siska efterrätter samlade.

Förutom klassikerna inne-
håller boken även efterrät-
ter av lite nyttigare karaktär, 
festdesserter och vardagsef-
terrätter.

– Att njuta av en god dess-
ert efter middagen en regnig, 
mörk måndagskväll gör helt 
enkelt livet ljusare och var-
dagens alla måsten lättare att 
bära.

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland  Dipl. Massageterapeut

Praktik på Färingsö

Må Bra i Kropp och Själ - Massage Hjälper!
Skön och avslappnande helkroppsmassage

Förebyggande och rehabiliterande massageterapi
 
Även kvällar och helger  ●  Telefon: 08-560 407 07 

http://anmo.bokadirekt.se

M å  b r a

PSYKOTERAPI  SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL   FAMILJESTÖD
Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du 
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du 
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns 
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?

Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig 
er farenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling 
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och 
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och 
familjebehandling.
Mottagning: finns i Tappström, Ekerö Centrum. För din 
bekvämlighet finns även möjligheten att vi träffas i din bostad.
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk 
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta 
för dig.

Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64  mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81  
mail: bjornwil@hotmail.com

NYHET! Vår Ekerö-

klinik har nu öppet 

alla vardagar. 
Vi finns på  

Jungfrusunds Marina. 

Varmt välkommen!

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

Tel 08 - 560 313 31
Bryggavägen 133, www.naprapaternaekerö.se

ÖPPETTIDER

Mån   8:00-17:00

Tis  9:00-17:00

Ons  9:00-19:00

Tors  9:00-17:00

Fre   8:00-16:00
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Ekerö husmorsförenings 
värdinnekurs har samlat 
ett 15-tal deltagare. Hittills 
har damerna fått lära sig 
serviettbrytning och andra 
av borddukningens finesser. 
Kursen ska även fortsätta 
under våren då deltagarna 
utlovas få lära sig andra ting 
som är viktiga att veta för en 
perfekt värdinna.

För den som vill bli en 
perfekt förälder informeras 
matnyttigt kring TV– tittan-
dets inverkan på barnen, då 
Färingsö och Hilleshögs för-
äldraförening har årsmöte. 
Fru Barbro Svinhufvud från 
Sveriges Radio och TV finns 
på plats och konstaterar ”att 
många människor köper TV 
utan att göra klart för sig att 
det är ett lika viktigt steg 
som att köpa bil. Man måste 
vara beredd att ställa om hela 
sin livsföring då TV– appa-
raten kommer att dominera 
hela familjelivet. För barnen 
tar det i allmänhet två år 
innan TV-rutan släpper sitt 
fascinerande grepp om dem 
och de börjar kunna välja och 
vraka bland programmen.” 

Vad man har att ”välja och 
vraka” bland i tablån 1959 
är exempelvis en torsdag i 
oktober klockan 18-18.25 
barnprogram ”Saga, sång 
och rytmiska lekar”, klockan 
19.30 ”Källarklubben” som 
är ett ungdomsprogram 
lett av Karin Falck. Därefter 
följer Aktuellt klockan 20 
och kvällen avslutas med 
italiensk långfilm ”För två 
styver hopp”. Klockan 22.10 
är TV-kvällen 
över. 

Än så 
länge sänds endast 

tre timmar barnprogram i 
veckan och tilläggas bör att 
onsdagar sänder man ingen 
TV alls. Oavsett den för oss 
idag, tunna tablån, beto-
nar Fru Svinhufvud att det 
ingalunda är TV-ledningen 
ensam som ska lastas ansvar 
för vad barnen ser. Föräldrar 
som har anledning att tro att 
något program är olämp-
ligt för barnen bör givetvis 
stänga av apparaten.

Nu var det nog ingen stör-
re spridning på TV-apparater 
i hemmen 1959. 

Bio var nog inte lika främ-
mande. Snart skulle också 
mälaröborna få känna igen 
sig smått då de såg Berg-

mans film ”Djävulens öga” 
som fick sin premiär 1960. I 
Mälaröarnas Nyheter hösten 
59 berättas att Bona gård på 
Munsö kommer att figurera 
som prästgård i Bergmans 
film där Nils Poppe spelar 
prästen.”Bergman har i 
dagarna avslutat en tids in-
spelningar på Bona. Mest har 
han låtit spela in miljöbilder 
utan skådespelare. Dessa ska 
sedan användas för så kallad 
backprojektion i ateljé. Då 
spelas exteriörtagningarna 
upp mot en duk, och skå-
despelarna agerar framför. 
Detta filmas, och i den slut-
liga inspelningen samman-
faller skådespelarnas aktion 
och den filmade bakgrunden 
på ett naturligt sätt.”

Många ägnade sig också åt 
annat nöje som att exempel-
vis besöka Färentuna Hil-
leshögs hembygdsförenings 
samkväm i hembygdsgården. 
I Mälaröarnas Nyheter ”erin-
ras ännu en gång att det blir 
kaffe med dopp i storstugan, 
och vi misstänker att det blir 
så trångt att det också måste 
dukas i det trevna köket. 
Spelmanslaget medverkar, 
vilket garanterar gott humör, 
och för mycket av den varan 
får man väl inte så här när 
höstmörkret börjat sänka 
sig”.

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

SVENSKA VÄRMEPUMP 
FÖRENINGEN

Bli en nöjd 
IVT kund du också

Ledande i Europa 
Alltid den senaste spetstekniken 

Komplett program 
Exakt rätt värmepump för ditt hus 

Certifierade återförsäljare 
Specialutbildade på värmepumpar av IVT 

Trygga försäkringar 
Tio års kompressorförsäkring på alla 

modeller för privatkunder 

Lång erfarenhet 
Över 300.000 värmepumpar redan 

installerade i svenska hem 

Bra för miljön
 Enda företaget med 

Svanenmärkt värmepump 

Nöjd-Kund-Garanti 
Fördelar och trygghet även 

långt efter köpet 
 

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

www.ivt.se 

Alla priser är inkl. moms och gäller t.o.m 21/11-09 eller så länge lagret räcker.

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre

Golv från Molan: 

Miljö som håller. Länge.

www.molan.se

Kom ihåg!
ROT-avdraget 

är tillbaka!

DÄR DU GÅR OCH STÅR
Vi svenskar älskar våra trägolv. 

Inte bara av tradition. Ett trägolv är praktiskt, 

hygieniskt, lätt att hålla rent. Det isolerar bra – både 

mot kyla och mot oljud. Det ger en bra akustik 

och det är ekonomiskt.

INTE BARA YTA

Har du ett inspirerande golv? 

Dina golv skall vara en del 

av helheten. De är inte bara 

bruksytor, utan en väsentlig 

del av din bostadsmiljö. 

Golv från Molan fi nner du inte 

bara i privata bostäder, utan 

i restauranger, offentliga mil-

jöer, överallt där kvalitet och 

slitstyrka måste kombineras 

med ett estetiskt intryck.

Just nu!

Mattlackad 

Ekparkett
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Undrar du över din 
mormors betyg i skolan 
eller skulle du vilja veta 
mer om det gamla hus du 
kanhända bor i på Mälar-
öarna?  I kommunhusets 
källare finns idag unge-
fär 7000 arkivkartonger 
med handlingar som rör 
enskilda individer som 
på ett eller annat sätt haft 
kontakt med kommunen. 

Bakom en vit plåtdörr i kom-
munhusets källare finns hyll-
meter efter hyllmeter med al-
lehanda handlingar, de äldsta 
är daterade 1862. 

Anneli Brattgård, som är 
kommunens arkivarie, vri-
der om nyckeln på den tunga 
plåtdörren och det råder en 
nästan högtidlig känsla när vi 
kliver in i arkivet.

– Det här är offentlighets-
principens stora fördel och 
framsida, att allt det här finns 
och är tillgängligt för alla. I 
många länder krävs speci-
ella tillstånd för att ta del av 
handlingar men inte här, sä-
ger Anneli.

Hon plockar fram en av de 
äldsta handlingarna, kom-
munalstämmans protokoll 
från 1867. En bok med sirlig 
handstil, vacker men svår att 
läsa. 

– Det är en vana att lära sig 
läsa dessa handstilar. Proble-
met kan vara att när man väl 
lärt sig en sekreterares hand-
stil så ser man att de bytt se-
kreterare och så får man träna 
in sig på den handstilen, be-
rättar Anneli.

Det är svårt att veta vad 
som inte längre finns kvar 
och vad som verkligen fun-
nits. På den tiden fanns inget 
kommunhus utan man träf-
fades runt om och hur nog-
grann arkiveringen var är 
osäkert.

 bevarats 
så finns här otroligt mycket 
material. Vi går vidare och 
Anneli vrider på det stora 
hjulet som öppnar upp ännu 
en bokhylla, fylld med bruna 
lådor.

Arkivet består av dessa lå-
dor eller volymer som det 

heter på arkivspråk. Varje 
volym finns i en databas. Dä-
remot är inte varje handling 
registrerad, man får leta sig 
fram genom vilket årtal det 
handlar om, vilket område 
och så vidare.

Bakom de bruna, tråkiga 
lådorna kan det gömma sig 

riktigt roliga skatter. En så-
dan är till exempel en volym 
med tygprover, möbelbro-
schyrer, prislistor och rit-
ningar på hur man skulle 
möblera när kommunhuset 
byggdes på 50-talet. Anneli 
har även hittat ett av sekrete-
rarnas bord från 1955. Det är 

mera av ett museiföremål än 
ett arkivmaterial.

 till voly-
merna med dokument från 
skolorna. Här finns dagböck-
er över skolgång med betyg 
och närvaroanteckningar 
från alla skolor på öarna. 

Anneli visar ett utdrag från 
Träkvista skolgång 1916. Det 
visar sig att skolan var stängd 
på grund av smittsam sjuk-
dom. Året efter kan man 
konstatera att flera avlidit av 
TBC.

 finner man 
texten ”eleven har flyttat 
till Amerika.” Anneli har en 
dröm om att göra en bakvänd 
släktforskning tillsammans 
med en skolklass utifrån nå-
gon där det står att personen 
flyttat till Amerika. Utifrån 
det, släktforska framåt och se 
om man kan hitta släktingar i 
USA idag och kanske ta kon-
takt med dem. Det är ganska 
lätt då det finns emigrantre-
gister.

– Det blir en riktig histo-
risk utflykt. Jag tror att det 
här materialet skulle kunna 
gagna skolelever jättemycket 
om de får det presenterat på 
rätt sätt.  Man lär sig också 
något som är väldigt viktigt, 
nämligen källkritik. Det är 
aldrig någon som kollar käll-
kritiken i historieböckerna, 
säger Anneli.

De som köper hus kan 
komma för att se om det finns 
några gamla handlingar. Alla 
hundskattelängder finns be-
varade om man är intresserad 
av vilka hundar som har före-
kommit på någon speciell del 
av öarna eller något speciellt 
år. 

Här finns också hästar 
registrerade. I början av 
1900-talet behövde man 
uppgifter på var alla hästar 
fanns inför kriget, ifall man 
behövde ta ut dem till mili-
tärmakten. 

 naturligtvis 
många politiska beslut, men 
det handlar ändå hela tiden 
om människors liv, om det 
så är vägar eller sjukvård, åld-
ringsvård eller byggnation av 
något.

– Jag ser gärna mer av släkt-
forskning för vi har så mycket 
material, det är en outnyttjad 
skatt, säger Anneli och fort-
sätter att berätta.

– Någon letade efter bevis 
på om hennes mamma hade 

bott härute över huvudtaget. 
Mamman hade blivit skickad 
hit när hon blev med barn 
och hon var inte gift. Vi leta-
de och letade och till slut hit-
tade vi ett litet sjukhuskvitto 
utskrivet på hennes mamma, 
som visade att hon faktiskt 
hade fått sjukvård betald av 
en av kommunerna här.
Den som vill söka efter en 
förfäders handlingar kan ta 
kontakt med Anneli. Enklare 
uppgifter som kopia på gam-
malt betyg kan hon hjälpa 
till med. När det gäller större 
forskaruppgifter hjälper hon 
till med att hitta volymer och 
handlingar, därefter får man 
själv bläddra och läsa.

 sektionen 
med personalhandlingar 
kring anställda inom kom-
munen. Första handlingen 
vi hittar är på Stina Forsell, 
född Groth 1891. Vi finner att 
hon var föreståndarinna på 
Färentuna ålderdomshem på 
40-talet. 

Hennes lön uppgick till 
850 kronor per år 1944 “var-
till efter 3, 6, 9 års vitsordad 
tjänstgöring kommer ålders-
tillägg varje gång om 150 kro-
nor”.  

Hon hade rätt till semester 
”om hon är 35 år under minst 
tre veckor och därefter under 
minst en månad under vilken 
tid hon erhåller den kontanta 
lönen”. 

Pensionsbrevet visar en år-
lig tjänstepension på 475 kro-
nor 1948. Hennes referenser 
och betyg finns också.  I vits-
orden kan man läsa att Stina 
”varit fullt pålitlig, arbetssam 
och villig”.

Det finns mycket mer i 
handlingarna kring Stina 
Forsell, men tiden flyger iväg 
och vi hinner inte fördjupa 
oss mer. Så mycket bara på 
en person, en ovärderlig skatt 
för de som är anhöriga.

– Människoöden och his-
torier är så gripande och fas-
cinerande, alla sätter avtryck 
i historien, säger Anneli och 
låser den vita plåtdörren.
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Butikslokal uthyres
i Troxhammar Butiksby

08-560 241 30
Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
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  EXTRAJOBB DAGTID!

  www.tulpankungen.se

Vi söker dig som vill jobba några veckor i vårt glada 
gäng, i närheten av Tappström. Vi behöver din hjälp 
inför julen med plantering, lagerarbete, transporter 
och administration. Du kan jobba hela perioden 
vecka 47-51, eller de dagar som passar dig.
 
Skriv till info@tulpankungen.se eller ring oss på 
08-744 06 00 för mer info.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

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

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Flera kon-
tor behöver 

samma data

Platt skärm 
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vanlig?
Vi utför även batteribyte!

20 % på mattvätt
Gäller vecka 46 & 47

Ekerö Kemtvätt
Skomakeri - Skrädderi - Kemtvätt

Ekerö Centrum. Tel. 560 344 15



  

Dags för vinterdäck

Komplett däckservice 
med däckhotell

Personbil – Lastbil – MC – ATV

www.gusondack.se

08-560 32610 

www.gusondack.se
Adress: Bryggavägen 106

Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

Gislaved NF5 Dubb  
195/65-15 ................895:-
205/55-16 ............. 1120:-

Michelin X-ice Dubb
185/65-15 ................735:-
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175/65-14 ................520:-
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195/65-15 ................625:-
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205/55-16 ................615:-
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175/65-14 ................597:-

195/65-15 ................718:-
205/55-16 ................919:-
225/45-17 ............. 1231:-

Dunlop DS-2            
175/65-14 ................480:-
185/65-15 ................575:-
205/55-16 ................895:-
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fr 495:-

DUBBDÄCK FRIKTIONSDÄCK

EASY CLEAN

EKERÖ FÄRGLAGER

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

TOSHIBA

NYHET! 

Luft/luftvärmepump

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.

Bästa COP 6,52

Världspremiär! Ring
oss idag!och börja spara pengar!

Alla typer av 

värmepumpslösningar.

08-630 30 00
www.ventilationsutveckling.se
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Elisabeth Norrby är i grun-
den landskapsarkitekt. Un-
der flera år var hon delägare 
i ett arkitektkontor i Skåne. 
Där anordnade man en akva-

rellkurs och när kursledaren 
såg Elisabeths måleri und-
rade han vad hon gjorde på 
arkitektkontoret. Han sa åt 
henne att hon borde satsa på 
sitt konstnärskap.

Så blev det också. Även om 
hon fortfarande är aktiv som 
landskapsarkitekt så har hon 

utvecklat sitt konstnärskap 
och målar både i olja och ak-
varell, gör blyertsteckningar 
och keramikfigurer. 

Jag träffar Elisabeth i hen-
nes ateljé på Helgö. Runt 
väggarna hänger stora oljor, 
på många av dem återfinns 
fåglar.

– Jag vet inte varför det just 
blivit fåglar, det har bara blivit 
så, säger Elisabeth.

På en av oljorna sitter en 
stork på sin bak med kutad 
rygg och spretiga ben fram-
för sig. Den ser luggsliten, 
trött och uppgiven ut men 
man anar också en ilska. Det 
är lätt att uppfatta fågelns sin-
nestillstånd och tavlan väcker 
en rad känslor. 

En annan tavla med titeln 
”Telefonfåglar” avbildar en 
massa fåglar sittande på en 
telefontråd. Vid första ögon-
kastet är det bara en massa 
fåglar, men tittar man sedan 

efter har var och en sitt eget 
uttryck och personlighet. 

Elisabeth har också en dag-
bokssvit av fåglar i form av 
små akvareller.

– Jag har målat en fågel per 
dag och varje fågel speglar 
hur jag känt mig just den da-
gen, berättar Elisabeth.

I sviten finns alla typer av 
känslor och man kan verk-
ligen följa känslolägenas 
svängningar från glädje till 
sorgsenhet.

Ej att förglömma är Elisa-
beth Norrbys keramikfigurer. 
De är charmiga, uttrycksfulla 
och är alla små egna indi-
vider. Här är det också ofta 

fåglar men även andra filurer 
med påtagliga väsen som lätt 
kan väcka rent av förälskelse 
hos betraktaren.

Även om Elisabeth inte av-
bildar ”riktiga” fåglar så har 
hon en riktig fågel som kom-
pis.  Varje gång hon kommer 
till ateljén kommer han fly-
gande och kraxar hälsande. 
Det är en kråka som Elisabeth 
inte kan låta bli att bjuda på 
en matbit då och då. Lite av 
honom finns säkert i hennes 
fåglar men i dem finns också 
alla vi andra, avbildade med 
allt vad en människa kan ut-
trycka.  

Många av de som sänt pro-
grammet är själva jazzmusi-
ker. I de första programmen 
fanns Leif Wigh, Lennart 
Odlinder, Anders Daniels-
son, Gunnar Johnson, Bo 
Jacobsson och Lasse Lillie-
qvist i studion. Som tekniker 
och organisatör verkade Ove 
Ekström, känd från program-
met ”Mums Rött och Vitt” 
som spelar klassisk musik.

Under de tjugo åren har 
i runda tal tjugo personer 
medverkat permanent. I 
dagsläget är de sex personer 
som alternerar med att sända 
programmet.

En som varit med nästan 
från början är Tommy Oll-
mark. 

– Sent på hösten 1990 
anslöt Lasse Eriksson (från 
Ekerö Royal Jazz) både som 
presentatör och tekniker och 
även jag fick vara med i ett 
par program, berättar Tom-
my Ollmark.

Studion är liten så någon 
plats för livemusik har inte 
funnits. Däremot har de haft 

gästartister med som berättat 
och spelat sina skivor. 

Redan efter ett par pro-
gram började Leif Wigh sam-
manställa och registrera de 
skivor som spelades. Skivre-
gistreringen har fortsatt och 
fram till nu har cirka 16500 
melodier spelats. Antalet 
program som sänts är drygt 
800.

Hur själva jubileet kom-
mer att gå till är inte klart 
ännu. När de firade tio år var 
det öppet hus då de hade till-
gång till den stora studion. 
Problemet i år är att direkt 
efter sändningen av Mälarö 
Jazz sänds ”Mums Rött och 
Vitt” från stora studion. 

– Vi tänker väl säga, om 
det finns det människor som 
vill, så får de gärna komma 
ner och titta hur vi har det så 
bjuder vi på kaffe och kakor, 
säger Tommy Ollmark.

Programmet sänds mellan 
kockan 13-15.

Ekeröblomman Mälarö Torg 14

Erbjudandet gäller endast i butik så långt lagret räcker och t o m 29/11 -09.

129:- 
Amaryllis 
med kruka.

129:- 
Amaryllis 
med kruka.

Redovisningskonsult
Ekerö Redovisningsbyrå AB med 15 anställ-
da på Ekerö kontoret och cirka 500 klienter 
är en av de större redovisningsbyråerna i 
Sverige. 

Vi söker nu en redovisningskonsult på hel-
tid. Du kommer självständigt att ansvara 
för klientuppdrag med framförallt bokföring, 
bokslut, årsredovisning, deklaration, rappor-
tering och aktiv konsultation.

Lämplig bakgrund är ekonomisk utbildning 
samt några års praktisk erfarenhet av bok-
föring, bokslut och deklarationer. 
Engelskakunskaper är ett krav. 

Vi kan erbjuda Dig fortbildning och möjlighet 
till avancemang inom företaget. Våra med-
arbetare 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 meritförteck-
ning, 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. 

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

STENHAMRA
WIKMANS VVS AB Tel 08-560 448 83 

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

–  Ny revolutionerande display

–  Energibesparing med 
  upp till 80%

–  Mer varmvatten

Kom till oss, vi är experter på NIBE värmepumpar.

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

NYHET

NIBE™ F1245 | BERGVÄRMEPUMP
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En siffra i statistiken
Det här handlar om min pappa. 
Och om hur en gammal sjuk 
människa bara blir till en siffra i 
statistiken.

Min pappa bor inte i Ekerö 
kommun. Men han skulle lika 
gärna kunna bo här eller i någon 
annan del av Sverige. Problemen 
ser ungefär lika ut landet runt. 

Pappa är nyss fyllda 85 år. Han 
har på ålderns höst samlat på sig en 
massa sjukdomar. KOL, urinblåse-
cancer, grav hjärtsvikt, reumatism, 
diabetes... listan är lång. Sedan flera 
år tillbaka tillbringar han sin tid 
mellan sjukhuset och hemmet.  

Ansvaret för vård och omsorg 
är finurligt uppdelat i Sverige. 
Generellt kan man säga att vården 
tillhör landstinget och omsor-
gen kommunen. Hur hanterar 
man då en person som behöver 
både vård och omsorg? Jo, man 

bollas fram och tillbaka som en 
het potatis mellan landsting och 
kommun. Och mitt emellan står 
vi anhöriga och parerar och tar 
emot. Stora delar av den svenska 
äldrevården vilar på oss. Vi ser till 
att vår mamma eller pappa inte 
kläms sönder mellan de två kolos-
serna. Och självklart vill man som 
anhörig ställa upp och hjälpa till. 
Men någonstans går en gräns för 
vad man orkar med. Jag och mina 
systrar har passerat den gränsen för 
länge sedan, men vi kämpar vidare 
och skänker en tanke till alla dom 
som inte har en nära anhörig som 
kan hjälpa till. 

När jag var ung arbetade jag som 
biträde på långvården. Det var 
förr den plats där vård och omsorg 
av de gamla och sjuka möttes.
Långvården var uppe till långa heta 
politiska diskussioner och det hette 
att det inte var värdigt en gammal 

människa att tillbringa sin sista tid 
i livet på långvården. Det var bättre 
att få bo kvar hemma så länge som 
möjligt. Jag är inte beredd att hålla 
med om detta. 

LÅNGVÅRDEN är idag nedlagd och 
platsen där vård och omsorg möts 
heter särskilt boende. Här tar man 
hela ansvaret för en gammal och 
oftast sjuk människa. Men runt om 
i Sverige är platserna till denna typ 
av boende för få. Och det är många 
gamla och sjuka som står i kö. Det 
är socialnämndernas uppgift att 
varje kvartal rapportera till kom-
munfullmäktige om ej verkställda 
beslut av särskilt boende och på så 
sätt hålla politikerna informerade 
om situationen. De gamla och sjuka 
blir en siffra i statistiken över de 
som inte fick plats och politikerna 
skyndar vidare till nästa punkt på 
dagordningen.

Varför utgår vi alltid från att 
tillvaron är statisk? Att vi alltid 
är 35 till 40 år, har villa, barn på 
förskola och står mitt i karriären 
långt från ålderdom och sjukdom. 
Beslutsfattare måste se till att livet 
också ska fungera den dag vi inte är 
tillräckligt starka att ta hand om oss 
själva. 

Hur tar jag med mej dessa erfa-
renheter i det politiska arbetet? 
Det pågår två stora projekt i Ekerö 
kommun. Det ena kanske något 
större än det andra. Vilket har 
högsta prioritet? Ett äldreboende 
i Stenhamra eller ett badhus vid 
Träkvista? För mej är valet lätt.

¢¢¢¢ 
Varför inte placera badhuset 
vid Lullehovsbron nedanför 
Hammargården, men all-
deles intill sjön? Där finns 
gott om plats och det är lätt 
att ta sig dit. Det är bara att ta 
en Färingsöbuss vid Ekerö 

centrum och sedan är det 
cirka fem minuters bussresa. 
Om man vill kan man cykla 
för det finns en finfin cykel-
bana hela vägen från Ekerö 
centrum.

Kommunalrådet sade under 
det senaste fullmäktigemötet 
den 20 oktober:

– Det behövs ingen om-
röstning (om badhus), det är 
redan bestämt. Det står ju i 
Alliansens regeringsförkla-
ring.

Först trodde jag att jag inte 

hörde rätt. Eller skämtade 
han? Men vårt kommunalråd 
Peter Carpelan är nog inte 
riktigt den skämtsamma 
typen.

Så det räcker tydligen med 
att befolkningen röstar på 
Alliansen var fjärde år. Sedan 
gäller regeringsförklaringen 

som exekveras av kommu-
nens tjänstemän.

Tungan slant och så fick vi 
ett ärligt besked om kommu-
nalrådets demokratisyn.

ty
ck

!

Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?

Ring Lena Holst 070-582 41 32 
eller Stig Marklund 070-672 4141

 
Kom gärna till vårt möte 

söndagen den 15 november
kl 15.00-17.30

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i 
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,  
tisdag den 17 november, kl.14.00 
 

Sammanträdet sänds i Närradion, 
101,4 Mhz. 
 

Handlingarna med bl.a budget finns 
tillgängliga på www.ekero.se/kf 
samt i kommunhusets reception.
 

Varmt välkommen!

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande

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

Hos oss finns:
l Smörgåsar l Sallader l Delikatesser

l Bakverk l Presenter l Catering

Välkomna önskar Annie & Lotta

Öppettider: Måndag-fredag kl 6-14 

Telefon: 08-560 255 20

Färentunavägen 107

Gula huset bredvid OK/Q8 i Skå

I ny regi!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!
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Vardagen för många ensamföräldrar präglas ofta av vad 
vi brukar kalla för ständig otillräcklighet. Det blir inte 
bättre av att samhället i allmänhet och Ekerö kommun 
i synnerhet fortfarande utgår från något slags hemma-

fruideal, där det är pappan som arbetar och drar in pengarna, och 
mamman är hemma och tar emot barnen efter skolan.

För många ensamföräldrar och deras barn är läxor något som 
bidrar till känslan av otillräcklighet och som ökar konfliktnivån 
i hemmet. Nyligen har presenterats en undersökning som visar 
att det varierar stort om barn har möjlighet att göra sina läxor på 
fritids. I drygt hälften av kommunerna bestämmer varje fritids 
själv om barnen får göra läxor eller inte. Undersökningen visar att 

det saknas genomtänkta ställnings-
taganden kring varför man har läxor 
och när de kan göras. Ett förhål-
lande som även gäller här i Ekerö 
kommun.  

Barnen har många läxor, redan 
från första klass och att det kräver 
närvaro från föräldern för att lösa 
uppgifterna. Jag tycker inte att sko-
lan ska gå in och styra den lilla tid 
barn och föräldrar har tillsammans 
hemma. Det kan inte vara så att 
barn som har någon förälder som 
kan hämta tidigt eller vara hemma 
med dem efter skolan ska ha bättre 

förutsättningar att klara skolan. Barnen måste få möjlighet att göra 
läxorna på skoltid eller åtminstone på fritids.

”Nya” familjekonstellationer ställer helt enkelt nya krav på 
skolans funktion. Många barn lever med ensamföräldrar, eller bor 
varannan vecka med allt vad det innebär för föräldrar och barn att 
ta igen tid när man väl är tillsammans. Det är dessutom så att de 
bästa pedagogerna finns i skolan. Använd deras kompetens fullt ut 
och låt barnen och föräldrar själva få bestämma vad de ska göra när 
de kommit hem.

En annan aspekt som visar svårigheterna för ensamföräld-
rarna i Ekerö kommun är att bristen på barnomsorg tvingar dessa 
föräldrar till arbetslöshet. Föräldern måste säga upp sig på grund av 
bristen på nattis. Kommunen kan dessvärre inte erbjuda barnom-
sorg på obekväm arbetstid. Anledningen är precis som i flera andra 
kommuner, att man behöver spara pengar och då gör man det på 
sådant som man inte är tvungen att erbjuda innevånarna.

Många av de föräldrar som blir utan barnomsorg får således 
svårt att arbeta. Bristen på barnomsorg på obekväm arbetstid 
påverkar också rätten till a-kassa. Ersättning utgår endast om för-
äldern har sin barnomsorg ordnad.

Det får inte finnas några hinder för ensamföräldrar att arbeta. 
Frågan är också viktig ur ett barnperspektiv. Barnombudsmannen 
har påpekat att det är bättre för barnet att vara i en trygg miljö med 
välkända personer, än att fara runt mellan olika tillfälliga lösningar.
Skollagen reglerar hur mycket barnomsorg Ekerö kommun måste 
erbjuda. En översyn av skollagen pågår. Men under tiden är det 
något som inte stämmer på riksnivå, en minister (Littorin) driver 
en tuff arbetslinje, medan en annan minister (Björklund) vill inte 

se till att det finns barnomsorg som backar 
upp. Det drabbar barnen och det ökar arbets-
lösheten.

www.husmanhagberg.se

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

I samarbete med

Välhållet BR-radhus, lugnt o barnvänligt. Härliga soliga 
uteplatser, fi n grönska. Trivsam idyll.

Ekerö Brunna 3:a

Utgångspris: 1.375.000 kr Kvm: 82 Avgift: 5.441 kr
Visas: Vänligen ring för info. Adress: Kapplandsvägen 40 
Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Närlunda
Sjötomt med fågelperspektiv, milsvid vy över Mälaren och orörd grönska. Arkitektritad stilsäker villa av högsta klass med stora 
glasade ytor utan insyn. 6 meter i tak. Totyta ca 320 kvm. Sjöbod på plan strandtomt, rejäl brygga, eget vatten. Separat enhet 
för generationsboende/företag. Nyskickskänsla. Unik livskvalitet!
Pris: 9.900.000 kr Kvm: 254+60 Visas: Vänligen ring för tidsbokning.
Adress: Närlundavägen 18E Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Lundhagen
Med fi n sjöglimt och lugnt läge på barnvänlig återvändsgata. Plan trädgårdstomt om 1.019 kvm. Välhållet och trivsamt med
glasat uterum som nås från kök. Öppen planlösning och bra planerat. Fristående garage. Eftersökt adress i populära Lundha-
gen med närhet till såväl Mälaren, grönområden som skola, dagis m.m.
Utgångspris: 4.490.000 kr Kvm: 158+20 Visas: Sön 15/11 14.30-15.30 samt tis 17/11 18.30-19.00
Adress: Almhagsgränd 10 Ekerö 08-560 304 22
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Det blev en spännande 
och jämn match mot Ved-
desta där lagen följde var-
andra målmässigt hela tiden 
fram till 5-5. Med 1.30 kvar av 
matchen fick Skå IK power-

play och avgjorde när det bara 
återstod 2 sekunder. Slutre-
sultatet blev  6-5.

Lagets ledare Stefan Ang-
erfeldt säger att förlustmat-
cherna dock hållit en god 
kvalité.

– Laget gjorde en stark in-
sats mot serieledande Vallen-
tuna. Där låg vi under med 
3-0 men hämtade upp till 3 
lika. Sedan avgjorde Vallen-
tuna i slutet med 4-3.

Laget har som högst varit 

uppe i division 3 men sedan 
har de haft otur med spelar-
brist och trillat ur och ligger 
nu i division 4. 

– Men nu är vi på väg upp 
igen. Det är däremot mycket 
jämnare serien i division 4 i 
år så vi vet att det kommer att 
bli tuffare, säger Stefan Ang-
erfeldt.

– Det är bra go i laget. Det 
enda tråkiga är att Ekerö drog 
sig ur serien för vi hade sett 
fram emot derby. 

Till nästa säsong ska seriesys-
temet göras om. Det innebär 
att lag 1 och 2 i division 4 går 
till division 2, lag 3-8 går till 
division 3, lag 9  kvalar  till 
division 3 och lag 10 blir kvar 
i division 4.

– Vi hoppas på minst nya 
division 3, att vi ska kunna 
placera oss någonstans i mit-
ten av serien i alla fall, säger 
Stefan Angerfeldt.
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Hur är formen i laget så här i början av säsongen?

– Formen är trots allt bra tycker jag. Vi har spelat jämt mot seriens tre topplag även 
om vi förlorat. Sedan har vi tagit en kassaskåpssäker vinst mot tabelljumbon. 

Vårt problem är att vi först nu börjat få en tillnärmelsevis tillräckligt stor trupp. 
Vi skulle fortfarande behöva ett par spelare till, dock ej målvakter, där har vi tre su-
perduktiga tjejer. 

Det finns ett antal tjejer som lagt av under de senaste åren som jag mer än gärna 
skulle vilja ha ner på träningen.

Jag kom in som tränare för lite drygt en månad sedan då ett par matcher redan 
spelats, dessa körde tjejerna själva och de gjorde det jättebra med tanke på förutsätt-
ningarna. Bland annat hade de då bara mellan sju och åtta utespelare.

Hur tror du att det kommer gå under säsongen?

– Nu har vi ju inte mött ens hälften av lagen men det känns som att vi kan matcha 
och kommer lyfta oss. Speciellt eftersom vi fått in några nya tjejer som är duktiga. 
Vi behöver lite mer tid för att bara spela ihop oss, kapaciteten finns för att komma 
på övre halvan.

Några förändringar eller nya spelare i år? 

– Den stora förändringen är ju naturligtvis att det är så mycket som är nytt. Truppen 
börjar så smått ta form med några nya spelare, några som börjat om samt även att 
jag kommit in som ny tränare. Spelmässigt är det för tidigt att säga hur det kommer 
att se ut och jämföra med förra året går inte. Jag förespråkar en offensiv innebandy i 
grund och botten. Ett offensivt försvarsspel ska ligga till grund för ett lyckat anfalls-
spel.

Skå IK innebandys A-lag på väg upp

Truppen börjar ta form i Ekerö IKs daminnebandylag

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

Today
Tomorrow
Toyota

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. 

Serviceavtal från 295 kr/mån

BR Ä NSLEFÖR BRUK NING VID BL A NDA D KÖRNING: FR Å N 3,9 
L /10 0 K M . UT SL Ä PP CO2 VID BL A NDA D KÖR NING: FR Å N 89 
G/ K M . MIL JÖK L A SS H Y BRID. BIL EN PÅ BILDEN K A N VA R A 
E X TR AUTRUS TA D. 

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

Nya Toyota Prius

Prenumerera 
från

4.270:-
per månad*



  

Vi utökar personalstyrkan ytterligare!

Servicemontör
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 erfa-
renhet
Arbetet är självständigt och kräver att du
är ansvarsfull och noggrann, tar egna initia-
tiv 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 vvs-
teknik.

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
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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.

Vi finns, om du behöver oss

Brommaplan 420, Bromma

Tel: 08-709 86 50
www.fonus.se 

TV- / Antennproblem?
Tranebergs TV-service

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

www.tranebergstv.se

 

KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

malaro.com

Mona Wiklund Cederborg

 alfa   
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

              
           

Auktoriserad av SBF

Ny adress

Christin Lindqvist
Jur Kand.

Din jurist på Mälaröarna 
Familjerätt och Arvsrätt

Alltid gratis rådgivning
08-410 200 42

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

Däckspecialisten!
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bokaflytt.se info@bokaflytt.se

Tel. 26 80 40

Din lokala flyttfirma
l Bohagsflytt
l Kontorsflytt
l Flyttstädning                         
l Magasinering

    

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

Jobb-coach 
på Ekerö

MÅNDAG 9 NOV. 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 11 Samtal 
Kl. 12 Sopplunch 

TORSDAG 12 NOV. 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 

SÖNDAG 15 NOV. 
FÄRENTUNA KYRKA 
Kl. 11 ”De äldres dag” 
Högmässogudstjänst 
Torger Torgerson 
Kyrkkaffe i  
församlingshemmet 
 

MÅNDAG 16 NOV. 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 11 Samtal 
Kl. 12 Sopplunch 
Kl. 19 Arbetsgruppen 

TORSDAG 19 NOV. 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 

SÖNDAG 22 NOV. 
SKÅ KYRKA 
Kl. 11 Högmässa 
Magnus Magnusson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               www.svenskakyrkan.se/faringso 

Vi kör hem era ungdomar 
tryggt och säkert. 

Bli kontokund!

www.malaro.com/mn

Vi utför även batteribyte!

20 % på mattvätt
Gäller vecka 46 & 47

Ekerö Kemtvätt
Skomakeri - Skrädderi - Kemtvätt

Ekerö Centrum. Tel. 560 344 15



Service av båtmotorer, traktorer  
och trädgårdsmaskiner

Vi utför service på:

 
 

Ring oss
08-560 422 38 
eller gå in på 

www.lemag.se

Passa på!  

Serva din  

utombordare!

Bygga Nytt. Besök vår hemsida www.finhuset.se

Finhuset 136 kvm säljes i byggsats med färdiga väggmoduler.

Introduktionspris 986 000 Kr. inkl moms

Din lokala
musik-
affär!

www.malaro.com
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Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp 

datorer / 
program

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installera
/ köpa 
server

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Datorn 
krånglar?



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

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

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Boka Buss för:
Bröllop, konferens, 

föreningsresor, idrottsresor 
och företagsresor.

För offert:
www.adelsobuss.se

Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag 

med miljön i tanken!

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

VÄLLINGBY
Välskötta begagnade bilar

Testade – Garanti – Avbetalning

Tel: 560 357 16      Måndag-fredag 11-18, Pråmv 4A, innergården

Tel: 0704-53 96 62 
Välkomna Kattis!

Ring 
för tids-
 bokning 
kl 9-20! 

●   Hälsokost  
●   Frisör ●   Massage 
●   Ansiktszonterapi 

Välkommen hälsar 
Elisabeth, Kattis, 
Marie-Anne!

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

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

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

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

Alldeles intill Ekerö Centrum!

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

Skärmgardiner  ●   Lamellgardiner  ●   Gardintyger  ●   Gardinstänger och 
skenor  ●   Markiser  ●   Markisväv  ●   Lampskärmar  ●   Garn  ●   mm 

Nu även utbildning 
för automatväxel!
N ä tbild i

KÖRKORT
Intensivkurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Tappens Rör AB
Peter Söderstedt

0708-38 05 73
Det är jag som säljer och  

installerar Värmebaronen.

www.varmebaronen.se

Elomax
Bästa valet för 
värmepump och 
solfångare!

Jag behöver 
någon att 

prata datorer 
med!

Inga dator 
frågor är 
dumma

En stöld av busskort i 
Tappström anmäls via internet

Svartsjö
antal obehagliga telefonsamtal.

Jungfrusund 
-
-

Ekerö centrum -
son för fylla.

-
Ekebyhovs förskola

-
tjänsten om att det var en kontrollerad 
eldning.

-

Svartsjö. Diverse elektriska verktyg 
har stulits.

Jungfrusunds marina anmäls en 

Ekebyhovsskolan 

Ur en bil i Gräsåker stjäls 
verktyg.

Väsby.

inbrott i garagelängor i Gräsåker

-

ungdomar befinner sig vid Ekebyhovs-
skolan

kontroll.
Skå

Gräsåker utsätts för 

-
Gräsåker -

sen.

Färingsö 
anmäler Ekerö kommun för tjänstefel.

tomt i Stenhamra.

Tappströmsvägen.

Ekerövägen sker en 

vid Ekebyhovsskolan -

Sten-
hamra -
ter.

Nockebybron -

En bil som glidit av vä-
Munsö

garagelänga i Gräsåker. En kamera blir 
stulen.

-
gelänga i Gräsåker.

Stenhamra anmäls för 
-

Tegelbruksvägen anmäls skadegö-
-

glasad balkong.

Fären-
tunavägen

Ekebyhovsskolan anmäls ett kros-
sat fönster.

Ett larm inkommer om 
Jungfrusundsvä-

gen

-
sar i Stenhamra. Polisen som anländer 

tillsägelse.
Svanhagen

bensin. 

Rastaholm.

Ångbåts-
vägen

-
Uppgårdsskolan.

Drottning-
holmsbron.

Svartsjö.
Lundhags-

badet
Ekebyhovssko-

lan

-
Ekerö sommarstad 

misstänkt för narkotikabrott.
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Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

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

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Allt inom städ
www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu

08-560 243 62

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

 Tel 560 244 38 
www.micklack.se

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

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

På Atmos har vi maskinerna 
som gör jobbet roligt! 

08-560 377 66 
Bryggavägen125

www.atmosexpo.se 

Maskinuthyrning
&

Försäljning

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor  
m.m. lackas!

Snabb leverans!

WMR
Bil & Maskin

Service & rep av 
bilar & maskiner

Däck & Fälg försäljning
Specialitet: 

Amerikanska bilar & Däck

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com

560 521 00, 070-202 90 19

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!
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Service  l  Däck
Plåtreparationer

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

● VÄRMEPUMPAR 
● VARMVATTENBEREDARE 
● VATTENRENING 
● GOLVVÄRME  
● PUMPAR  

● SERVICE & REPARATIONER 
● OM- & NYBYGGNADER

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

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

¢¢ 

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

 

Brandskyddsbutiken 
08 - 560 354 09 

Köp ditt brandskydd på nätet 
 

www.brandskyddsbutiken.se/
webbutik 

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör
Boka tid för vassklippning! 
Vi fortsätter med slyröjning/
trädfällning, markarbeten, gräs-
klippning, plantering, fastighets-
arbeten, uteplatser, trädgårds-
murar och plattsättning mm.

Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com

Innehar F-skattsedel  



Läge för förändring?

FÄRINGSÖ
STENHAMRA
7 ROK, 141 KVM

Omtyckt kedjehus med lugnt läge
längs återvändsgata. Huset har en
bra planlösning med 5 sovrum, 2
sällskapsrum, 2 våtrum + separat
tvättstuga med groventré.
Utvändigt har huset visst
underhållsbehov, invändigt
genomgånde modernisering/
renoveringsbehov. Plan, lättskött
och s/v-vänd trädgårdstomt om
450 kvm. Garage,-
renoveringsbehov. Mycket
barnvänligt område med närhet
till det mesta.

PRIS 1 675 000 kr/bud.
Barrgränd 5.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 72514 till 71122
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EKERÖ KNALLEBORG
5 ROK, 116 + 50 KVM

Perfekt västerläge, bra solläge!
Mycket trivsamt och omtyckt
radhus med ett av områdets bästa
lägen och i ytterkant av området!
2-plan + hel källare. Stort ljust
vardagsrum med braskamin, kök
med matplats och 3-4 sovrum.
Kaklat duschr -03. Separat wc o
tvättstuga. Bra
förvaringsutrymmen.
Insynsskyddad altan med em/
kvällssol, balkong med fritt
västerläge och stenlagd uteplats
med morgon/fm sol. Garage i
länga. Lekstuga och förråd.
Barnvänligt och nära till förskola,
skolor, buss mm.

PRIS 2 295 000 kr/bud.
Knalleborgsvägen 4c.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 72119 till 71122
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MUNSÖ NORRÄNGEN
5 ROK, 110 KVM + KÄLLARE

Högt fritt läge i lantliga
Norrängen på Munsö med soligt
syd-/västläge. 1-plans vinkelvilla
om ca 110 kvm med källare.
Mysigt vardagsrum med öppen
spis, stort och ljust allrum samt
2-4 sovrum. Låga driftkostnader
med miljövänlig
pelletsuppvärmning. Källare med
potential. Lummig sluttningstomt
om 1.735 kvm. Naturen invid
knuten och gångavstånd till
busshållplats (ca 30 km till
Brommaplan). Ca 5 km till Munsö
skola (f-åk5).

PRIS 1 850 000 kr/bud.
Björn Järnsidas Väg 25.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 72861 till 71122
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EKERÖ TRÄKVISTA
VILLATOMT, 907 KVM

Plan och lättbyggd villatomt med ett avskilt, barnvänligt läge
mitt i Ekerö tätort. Tomten är s/v-vänd och är belägen längs
återvändsväg. Detaljplanelagt villaområde med kommunalt
vatten och avlopp i gatan, anslutningsavgift ca 138.000:-.

Gångavstånd till flera skolor, förskolor, buss, bad,
idrottsanläggning och Träkvista Torg med butiker.

PRIS 1 700 000 kr/bud.
Norra Kafévägen 30c.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 72528 till 71122

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA
3 ROK, 75 KVM

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 1 425 000 kr/bud.
Tullhusvägen 12.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 69719 till 71122

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 NÄRLUNDA
9 ROK, 203 + 50 KVM

Tillfälle! En stor trevlig o annorlunda 1,5 pl villa. Lugnt men
centralt läge, gångavst. till Ekerö C. Bra 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. Härligt hus m många
anv.möjligheter! Modernis.behov. Plan, s-vänd trädg. 847 kvm.

PRIS 3 375 000 kr/bud.
Villavägen 47.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 71142 till 71122

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

EKERÖ ÄLVNÄS
VILLATOMT 1008 KVM

Villatomt med planerad nyproduktion av souterränghus om ca
140 kvm med högt fint söderläge endast några hundra meter
från Mälaren. Sluttning/naturtomt med fint soligt syd/väst-läge.
Detaljplanerat område med byggrätt för villa och garage/uthus.
Kommunalt vatten och avlopp i gatan. Observera att uppgifter
och pris gäller ett föreslag på slutningshus med 5 rum och en
totalyta på ca 140 kvm men i samråd med säljaren kan köparen

även välja andra hustyper och husstorlekar.

PRIS 4 595 000 kr/bud.
Rödhakevägen 6 B.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 72566 till 71122

EKERÖ ÄLVNÄS
7 ROK, 208 KVM (BYGGÅR -06)

Exklusiv villa m fokus på ytor för social samvaro. Öppen
planlösning, högt i tak o mycket ljusinsläpp. Matsal o

vardagsrum i fil m ryggåstak o braskamin. Kök av hög kvalitet m
luckor i ek, bänkskivor i kalksten o rostfria vitvaror. 2 stilrena
badrum, 4 sovrum varav 1 "master bedroom" om ca 30 kvm m
stort burspråk m fönster från golv till tak samt eget badrum.

Låga driftskostnader. Trädäck om ca 200 kvm. Sjöglimt mellan
träden! Ca 200 m till båt-/badplats,

PRIS 6 450 000 kr/bud.
Sidensvansvägen 14.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 72184 till 71122

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

EKERÖ ÄLBY
7 ROK, 192 KVM

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

samt förråd på tomten.

PRIS 2 950 000 kr/bud.
Vildrosvägen 11.

BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 71826 till 71122
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VILLOR

TOMTER

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