
INVIGNING AV KULLENS UTBYGGNAD
Drottning Silvia invigde äldreboendet Paviljongen och demensdagvården Ekdungen den 2 september. 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan assisterade när bandet klipptes. | 14                                                                        
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Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Höghusmöte
Uppslutningen var stor i Mälarökyrkan när kom-
munens politiker mötte Arbetsgruppen ”Nej till 
höghus på Ekerö”  till debatt kring detaljplane-
nen för Ekerö centrum med omnejd. | 4

ENIGHET OM PENDELBÅTAR
De politiska partierna är eniga om att pendelbåtar är 
ett bra alternativ till att resa landvägen från Ekerö in till 
Stockholm city. Planerna blir nu allt mer verkliga.  | 16

”Dessutom kan man ju ifrågasätta varför 
vi som bor på Färingsösidan ska uppleva 
känslan av att köra in i en kolsäck så fort man 
svänger av vid rondellen vid Färentunavägen! 
Den ljusa fina vägen fortsätter ut på Ekerö 
och vi kör in i fullständigt mörker!” | 32-33 
TYCK

NYTT BESLUT FÖR 3G-MAST
Turerna kring 3G-masten på Adelsö har pågått sedan 
2003. Nu har byggnadsnämnden åter tagit beslut om 
bygglov men sakägarna anser att beslutet tagits över 
deras huvuden. | 6   

FRÅGOR OM FÖRBIFARTEN
Ännu stöts och blöts frågan om var de två trafik-
platserna som följer med Förbifart Stockholm ska 
förläggas. På ett välbesökt möte fick mälaröborna en 
chans att ställa denna och andra frågor till politiker 
och experter.  | 18

POPULÄRA SEXÅRSDAGAR
För tjugonde året i rad har Polis- och brandkårsdagarna 
ägt rum och kommunens sexåringar har fått möjlighet 
att lära sig vad man ska göra om det brinner eller om 
någon blir sjuk. | 22

VALRESULTAT
Då denna tidning gick till tryck före valdagen, rappor-
terar vi om valresultat i nästkommande nummer som 
utkommer 4 oktober.

’’  

Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning 
på tel 560 383 00.

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Läs ”Aktuellt” på erb.se

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

HÖSTMYS PÅ RASTA!
Helgöppet i september

Lördagar & söndagar kl 13-21
Höstregatta 18/9 & 19/9 

med regattamiddag!

Bröllop, Festvåning, 
Företagsfester, Catering m.m.

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

Med kvalitetsglas från Kaffet 
är alltid på!

 

Onsdagen den
22 september 
möter du 
modeexperterna 
från Ego, Peak, 
Lyle Scott och Face!
Mingla med oss 
mellan kl 12-18.30  

JUST NU!
Ta även

del av våra 
kampanjer 
för dagen. 

Varmt 
välkomna!
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MMMMåååånnnn-f-f-ffrrrreeeerrrrrr 10101010..00000000---18181818..30303030.. LöLöLöLörrrr 10101010 00.0.00-0-0-0 11115555 00.0.00000

Bålsta 0171-561 09, Ekerö Optik 08-560 313 10, Kungsholmen 08-653 65 65, 
Liljeholmens Optik 08-447 60 88, Söder Optik 08-640 21 55, Trosa Optik 0156-405 44, 

Värmdö Ögon 08-570 313 33, Wäsby Optik 08-590 939 30, Veddesta 08-564 74 800, 
Årsta optik 08-91 77 00.     www.dinsyn.se

Alla linsmärken!

Linsunder-
sökning

10:-

Linspriser som på 
nätet!

Kaffet är 
alltid på!

Hos oss får alla råd att se.

(Ord.pris 390:-)
Gäller vid köp av linser för 6 mån. kan ej 
komb. med andra erbjudanden eller 
rabatter t.o.m. 10/10-10.

10-årsjubileum!
Din Syn-kedjan 
fyller 10 år. Ta del 
av vårt toppen-
erbjudande!
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(Värde upp till 4185 kr)
Gäller vid köp av kompletta fullbehandlade 
glasögon tom 10/10-2010. Kan ej kombineras
            med andra erbjudanden.

Bålsta 0171-561 09, Ekerö Optik 08-560 313 10, Kungsholmen 08-653 65 65, 
Liljeholmens Optik 08-447 60 88, Söder Optik 08-640 21 55, Trosa Optik 0156-405 44, 

Värmdö Ögon 08-570 313 33, Wäsby Optik 08-590 939 30, Veddesta 08-564 74 800, 
Årsta optik 08-91 77 00.    www.dinsyn.se

50%
på glasen

Hos oss får alla råd att se.

Din Syn-kedjan 
fyller 10 år. 
Ta del av 
vårt toppen-
erbjudande!

Linspriser som på 
nätet!

Kaffet är 
alltid på!

10-årsjubileum!

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
25-26 september: Kon-
stringen, samlingsutställ-
ning. 2-10 oktober: ”Skulp-
tur och bild” – Maja-Lisa 
Alexandersson, Eva Grytt 
och Gullbritt Karlsson. Lör-
dagar och söndagar kl 12-16, 
Ekebyhovs slottsgalleri.

Galleri Utkiken
Jubileumsutställning ”Mä-
laröbussarna 80 år”. Bilder, 
dokument, föremål och 
minnen från busstrafiken på 
Mälaröarna. 25 september- 
23 oktober kl 10-14, Galleri 
Utkiken, biblioteket, Ekerö  
C.

Konstringen
Utställning på 24 olika plat-
ser runt om på Mälaröarna 
med 44 konstnärer. På Eke-
byhovs slott visas samlings-
utställning med samtliga 
konstnärer representerade. 
25-26 september, kl 11-17. 
Kartblad kommer att finnas 
i Drottningholmskiosken, Ica 
Tappström samt i Stenham-
ra på biblioteket.

Prinsessutställning
Galleri Utkikens utställning 
för alla med barnasinnet i 
behåll ”Det var en gång en 
prinsessa och en prins…”, 
har flyttat till Stenhamra. 
Utställningen har samma 
öppettider som biblioteket. 
Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra.

EVENEMANG

Bokklubb
För högstadielever. Böcker 
läses tillsammans, fika och 
prat om det som har lästs. 
Torsdagar kl 18.30-20,Bar-
nens eget bibliotek i Sten-
hamra i samarbete med 
Studieförbundet Vuxensko-
lan.

Film
”The Reader”, regi: Stephen 
Daldry, USA 2009. Baserad 
på romanen ”Högläsaren” 
av Berhard Schlink. En film 
om hur val man gjort, möten 
man haft, hemligheter man 
burit på kan prägla ett helt 
liv. Medlemskort i Ekerö 
filmstudio berättigar till 
inträde till samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas. 
23 september kl 19.30, 
Erskinesalen, Ekerö Bio.

Barnteater
”Kloss” med Teater Tre. Vad 
är roligast, bygga eller riva? 
En berättelse om tre figurer 
som ordnar tillvaron. För 
barn 3-6 år. Biljetter 50 kr 
på biblioteket. 25 septem-
ber kl 15-16, Erskinesalen, 
Kulturhuset, Ekerö C.

Ekebyhovs slott
25 och 26 september: Bok-
bord. 26 september kl 14: 
Ekerö Royal Jazz. Kaféan-
svarig: Lions Club, Färingsö. 
Kl 12-16, Ekebyhovs slott.

Höstmarknad
Re-arb arrangerar höst-
marknad. 25 och 26 sep-
tember klockan 11. ”Gamla 
Huset” vid Åkerstigen 93.

Helgö – den gåtfulla ön
Guidetur i fornlämningsom-
rådet med gravar, husgrup-
per och lämningar efter 
verkstadsaktiviteter under 
järnåldern blandat med my-
ter och sagor. 26 september 
kl 10.15-11.15, Helgö. Ny 
parkering vid fornlämnings-
området, till vänster efter 
kurvan på Kaggeholmsvä-
gen.

Olle Nordbergs ateljé
Se den unika samlingen av 
Olle Nordbergs verk i hans 
ateljé på Munsö. 26 sep-
tember kl 11-17, Furulid vid 
Söderbyviken, Munsö.

Askanäskonsert
Bach Partita E-dur för solo-
violin, Bartók Stråkkvartett 
nr 3, Brahms Stråksextett 
G-dur. Nils Erik Sparf, Klara 
Hellgren, Bernt Lysell – 
violin. Susanne Magnus-
son – viola, Erik Wahlgren, 
Elemér Lavotha – cello. 
Programpresentation: Nik-
las Lindblad. 26 september 
kl 16, Ekerö kyrka.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

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

Fast pris Från 4 490 000:- - 5 490 000:-
4-6 rok 125 kvm - 182 kvm
Sön 19/9, tider se nedan

C4-Hus; Fantans väg,170-182kvm,kl 13-13.45.
LB-Hus: Sanduddsvägen,153 kvm,kl 13.45-14.15
Anebyhus: Åsbranten,125 kvm,kl 14.15-14.45
Tel: 08-564 109 80.

BEkerö Västra Sandudden

Utgångspris 3 695 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 156 kvm, biyta 28 kvm
Tomt 1 005 kvm Trädgårdstomt
Byggt 2005
Adress: Klubbstigen 8
Visas sön 19/9 15.30-16.30
och mån 20/9 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2224 till 72456
för beskrivning

Mycket smakfullt Rörvikshus
med härliga sällskapsutrym-
men, fyra sovrum, ett isolerat
stort garage med klinkersgolv
med vattenburen golvvärme.
Plan trädgårdstomt med murar
och trädäck samt gäststuga/
förråd. Bergvärme
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2224.

B Färingsö Stenhamra

Utgångspris 3 200 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 111 kvm, biyta 7 kvm
Tomt 236 kvm trädgårdstomt
Adress: Sjöutsikten 8
Visas sön 19/9 13.00-14.00
och mån 20/9 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2289 till 72456
för beskrivning

Attraktivt parhus högt beläget
m fin sjöutsikt. Ljust v-rum m
braskamin o takhöjd upp till 3,6
m. Solig balkong i S samt två
insynsskyddade altaner m sol
från morgon till kväll. Fräscha
bad- o duschrum. Carport m
motorvärmare o rymligt förråd
invid entrén. Nära skola, dagis,
buss o bad. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2289.

BEkerö Sandudden

Utgångspris 2 950 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 115 kvm
Tomt 291 kvm trädgårdstomt
Adress: Siltgränd 21
Visas sön 26/9 12.30-13.30
och mån 27/9 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2371 till 72456
för beskrivning

Välplanerat kedjehus, beläget
på fin anlagd trädgårdstomt.
Tillbyggd, välkomnande entré.
Trevligt kök o v-rum i öppen
planlösning. Fräscha bad- o
duschrum. Härlig balkong o stor
solig altan. Carport o förråd i
anslutning till entrén. Nära till
skola, dagis, bad o småbåts-
hamn. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2371.

BEkerö Sandudden

Utgångspris 2 550 000:-
3 rok, boyta 90 kvm och biyta 42 kvm
Adress: Frejas Väg 8
Ring för visning!

Renoverat och tillbyggt hus i fint skick, med ett av
områdets bästa lägen. Snyggt kök med rostfria
vitvaror. Komm VA på Helgö senast 2016!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1369.

BEkerö Helgö, Sjöglimt!

Utgångspris 1 150 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boyta 48 kvm, biyta 46 kvm
Tomt 2 920 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1968
Adress: Furuvägen 1
Visas sön 19/9 12.00-13.00
och tis 21/9 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2409 till 72456
för beskrivning

Välkommen till denna pärla,
gömd av ogräs. Tomten har en
gång vart områdets stolthet. Nu
söker vi efter en trädgårdsint-
resserad med renoveringskun-
skaper. Huset har används som
permanentbostad. Nära buss o
skola. Möjligheternas hus!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2409.

B Färingsö Kungsberga

Utgångspris 995 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boyta 35 kvm
Tomt 1 987 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1970
Adress: Sörgården
Visas sön 19/9 14.00-15.00
och mån 20/9 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2435 till 72456
för beskrivning

Äntligen! En liten stuga för 1-2
personer. Ny luftvärmepump
samt vedspis som värmekälla.
Ny altan. Stor härlig lättbe-
byggd tomt med nytt avlopp
och egen brunn. Huset är litet,
men har permanent standard.
Flytta in, eller bygg större!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2435.

BEkerö Munsö

• Rådgivning varje år 
• Koll på pensionen 
• Telefonbanken 
• Internetbanken 

39 kr/mån
ord. pris 

50 kr/mån• e-kort och Verified by Visa 
• Kort och kredit 
• Mobilbanken 
• Snabbsaldo till mobilen 

• Värde papperstjänst Bas 
• Nyhetsbrev

Läs mer på swedbank.se/
nyckelkund
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Besöksadress: Herman Palms plan 4D www.svenskakyrkan.se/faringso 
Postadress: Box 7 179 03 Stenhamra Tel: 08-564 209 20 Fax: 08-564 209 30
Öppettider: måndag 10-12, 13-15, tisdag 13-15, onsdag-fredag 10-12

Gudstjänster
Söndag 26 september
17:e söndagen efter trefaldighet
Sånga kyrka kl. 11
Söndagsgudstjänst
Kiki Brandell Svee

Söndag 3 oktober
Den helige Mikaels dag
Färentuna kyrka kl. 11
Gudstjänst för små & stora
Lars Brattgård
Färingsö barnkör

Verksamhet

Färingsö Barnkör
Måndagar kl. 16-16.30
Stenhamra församlingsgård

Tisdagar kl. 16-16.45
Färentuna församlingshem

Färingsö Kyrkokör
Tisdagar kl. 19.15-21.30
Stenhamra församlingsgård

Alla-kan-sjunga kören
Måndagar kl. 19-20.30
Stenhamra församlingsgård

Kontakta Rickard 08-564 209 35
rickard.backlund@svenskakyrkan.se

Vi pratar om Jesu liv!
Måndagar kl. 11
Färentuna församlingshem
Kiki Brandell Svee, präst, leder oss i 
samtalen. Efteråt serveras soppa till 
självkostnadspris.

Öppna förskolan
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-12
Stenhamra församlingsgård
Kontakta Yvonne 08-564 209 33

Tisdagar och torsdagar kl. 9.30-12
Färentuna församlingshem
Kontakta Annika 08-560 432 93

Kyrkans Arbetsgrupp
Måndagar, udda veckor, kl. 19
Färentuna församlingshem
Kontakta Anna-Stina 08-560 450 98

Cittragruppen Rasparna
Måndagar kl. 19-21
Stenhamra församlingsgård
Kontakta Henry 08-560 446 55

Färingsö kyrkliga syförening
Onsdagar kl. 10-13, Sånga Kyrkskola
Kontakta Anita 08-560 431 22

Öppet hus med sopplunch kl. 12 
Måndagar
Färentuna församlingshem
Torsdagar
Stenhamra församlingsgård
Serveras till självkostnadspris.

De äldres dag i Färentuna

Arbetgruppen i Färentuna arrangerar  
“De äldres dag” den 31 oktober.  
Alla pensionärer på Färingsö är inbjudna. 
Vi träffas efter gudstjänsten i  
församlingshemmet. 

Vi bjuder på kaffe, smörgåsar och tårta.

Välkommen!

Under tre kvällar i höst kommer Ulf Lindgren, präst i Lidingö  
församling, till Färingsö. Vi börjar klockan 19.00 med en mässa.

Vi träffas för att lära oss mer om hur Svenska kyrkan förändrades  
under det sena 1700-talet. 

Ulf Lindgren är engagerad i Sällskapet Gustavianerna. Han berättar 
om hur en gudstjänst var utformad och hur nya strömningar började 
ifrågasätta både gudstjänsten, församlingsbornas relation till Gud och 
bibelns roll. Hur tankar på en mer utvecklad liturgi mötte motstånd.  

Hur tänkte en vanlig församlingsbo kring Gud, 
synd, frälsning och prästens roll?

 Vi träffas i Stenhamra församlingsgård 
 30 september
 28 oktober
 25 november

1700-talet
En ny svensk kyrka växer fram!

31 oktober

4 nyheter | 

EKERÖ | Arbetsgruppen 
”Nej till höghus” bjöd in 
kommunens politiker till 
debatt kring detaljplane-
ringen av kommunen den 9 
september. Uppslutningen 
var stor i Mälarökyrkan och 
luften laddad av frågor och 
starka känslor.

Arbetsgruppen har reagerat 
på byggplanerna för och runt 
Ekerö centrum. De anser att 
planerna strider mot kom-
munens översiktsplan där det 
bland annat står att ”Ekerö 
kommun ska utvecklas med 
försiktighet och omtanke 
och bevara sin nuvarande ka-
raktär. Bostadsbyggandet ska 
därför präglas av småhusbe-
byggelse, vilket ska beaktas 
vid allt översiktsplane- och 
detaljplanearbete. Komplet-
terande bebyggelse med olika 
upplåtelseformer medges.”

Till den öppna debatten 
kom Peter Carpelan (M), Ste-
fan Wåhlin (FP), Kjell-Erik 
Börjesson (C), Peter Öster-
gren (KD), Ulric Andersen 
(S), Eva Külper (MP), Gina 
Rosales (V) och Ylva Forslid 
(Ö).

Arbetsgruppen represen-
terades av Aziza Dhaouadi, 
ordförande i Tappsunds fas-
tighetsägareförening och Ro-
bin Fondin, som startat upp 
Facebookgruppen ”Nej till 
höghus på Ekerö”.

Mötet inleddes med ett bild-
spel över de olika skisser som 
gjorts av Tovatt Architects 
and Planners AB för Ekerö 
centrum med omnejd. 

Här presenterades även 
de frågor som arbetsgrup-
pen skickat ut till politikerna 
före mötet. Den första var 
om partierna kommer att se 
till att översiktsplanen följs 
gällande att ”Ekerö kommun 
ska utvecklas med försiktig-
het och omtanke och bevara 
sin nuvarande karaktär”.   

Sammantaget var alla partier 
eniga om att så skulle ske.

Miljöpartiets Eva Külper 
ansåg dock att det blir svårt 
om förbifarten byggs att hålla 
tillbaka en stark exploatering.

Peter Carpelan (M) poäng-
terade att moderaterna driver 
och har drivit att kommunen 
ska behålla sin småhuska-
raktär. Peter Östergren (KD) 
sa att det är viktigt att även 
utveckla de yttre delarna av 
kommunen. Ulric Andersen 
(S) talade om en socialpo-
litisk bostadsplanering där 
bostäder ska byggas för alla, 
oavsett om man är ung eller 
gammal. 

Detaljplanen för området 
vid Wrangels väg som blivit 
den utlösande faktorn för de 
starka reaktionerna, är den 
som också har kommit längst 

i planeringsprocessen.  Ste-
fan Wåhlin (FP) som är 1:e 
vice ordförande i Ekerö bo-
städer, sa att det är viktigt att 
få in åsikter. Vad gäller denna 
detaljplan kom också en enig 
kommentar om att inga be-
slut är tagna och att det hand-
lar om idéskisser. 

– Processen är till för att 
medborgarna ska få infly-
tande, sa Kjell-Erik Börjes-
son (C).

Ö-partiets Ylva Forslid an-
såg att det är just här det bris-
ter i kommunen när det gäller 
en bred diskussion.

Detta ansåg också Aziza 
Dhaouadi och efterlyste ett 
betydligt större insyn i kom-
munens arbete:

– Vi ska komma in tidigare, 
ta in oss från början.
Hon ifrågasatte också hur ar-
betet egentligen gått till för 
att ta fram översiktsplanen 
och ansåg att det inte utförts 
på ett logiskt vis, att det sak-
nades planering vad gäller 
trafiklösning, skolor, daghem 
med mera för en ökad befolk-
ningsmängd.
Eva Külper (MP) höll med 
om att det saknades en för-

djupad detaljplan. 
Peter Carpelan (M) mena-

de att detta var en felaktig syn 
och att det finns en sådan och 
att planeringen för skolor och 
infrastruktur sker parallellt 
med byggnadsplaneringen.

Det som pågår är främst är 
planering för att utveckla 
Ekerö- och Stenhamra cen-
trum samt Träkvista torg. 

Robin Fondin önskade 
svar på om detaljplanen 
kommer att göras om. 

Peter Carpelan (M) svarade 
att den inte ens är färdig. När 

det gäller just detaljplanen för 
Wrangels väg uttryckte Ulric 
Andersen (S) en oro över att 
hela projektet Wrangels väg 
håller på att kollapsa och att 
det vore olyckligt.

Den demokratiska processen 
är lång, men alla var eniga om 
att den är av största vikt.

Mötet avslutades med en 
önskan från Aziza Dhaouadi 
om en fortsättning i den de-
mokratiska andan och mer 
insyn.  

                            EWA LINNROS

Öppen debatt kring höghusplaner 

Representanter från kommunens politiska partier installerar sig på podiet för att delta i höghusdebatten.                                                       Foto: Ewa Linnros





Moderat Nytt

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.

VILL DU BLI MEDLEM?

Vi älskar Ekerö 

 
 

 
jobbar vi för: 

Reversibla, vändbara, körfält på Ekerövägen som en kortsiktig  
lösning. 

  

 
Ekerö till Stockholm. 

Fler färjeförbindelser.  

Det vi hittills har gjort är detta:

 
Ekerövägen under 2010, dels bredda Ekerövägen med ett 4:e 
körfält på lite längre sikt. 

 
detta genom att betala en del av breddningen av Lindötunnel. 

Vi driver frågan om pendelbåtarnas införande gentemot SL och   
Landstinget. 
 

Underbar 1-plansvilla om 150 kvm. Villan har under senare år genomgått genomgripande
renoveringar och befinner sig i ’nyskick’. Kök med plats för stor familj och många vänner till
bords. Vardagsrum med braskamin. Två helkaklade våtrum. 4-5 sovrum. Trädäck om ca 80 kvm
med sjöglimt. Fritt läge invid ängarna. Nära bad och kommunikationer.

PRIS: 4 475 000 KR/BUD BOAREA: 150 BYGGÅR: 1994 TOMTAREA: 926 ADRESS: KOLTRASTVÄGEN 29

VISAS: SÖN 26/9 12.00-13.00 OCH MÅN 27/9 18.00-18.45 KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600

EKERÖ ÄLVNÄS - ALLT I ETT PLAN

BROMMA 08-807600, BROMMAPLAN 403
VÄLLINGBY CITY 08-386200, ÅNGERMANNAGATAN 138WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

ADELSÖ | Turerna kring 
3G-masten i Lundkulla på 
Adelsö har varit många. 
Nu har byggnadsnämn-
den beslutat om ett nytt 
bygglov men de berörda 
sakägarna har inte infor-
merats. 

Ansökan om bygglov för 
masten inkom till Ekerö 
kommun 2003. Det var Tele2, 
via bolaget Aktelo, som ville 
sätta upp en 3G-mast mellan 
världsarven Hovgården och 
Birka. 

Under åren 2004-2008 har 
olika beslut fattats av bygg-
nadsnämnden om först av-
slag och sedan bifall till ansö-
kan om bygglov. Av olika skäl 
har dessa ändrats på grund av 
överklaganden och återför-
visningar.

2008 beviljade byggnads-
nämnden bygglov för mas-
ten. Bygglovet överklagades 
och länsstyrelsen upphävde 
beslutet. Sex månader senare 
beslutade byggnadsnämn-
den återigen om bygglov, 
utan att någon av de berörda 
sakägarna informerats om att 
ärendet på nytt skulle upp till 
behandling. 

Nämnden har därefter i ett 
beslut den 29 april 2009 
meddelat bygglov. Detta be-
slut upphävdes av länsstyrel-

sen i mars 2010 och ärendet 
återförvisades för prövning 
om mastens placering är i 
enlighet med det gällande 
bygglovet från 2008.

9 juni i år fattades så beslut 
om bygglov för radiomast på 
fastigheten Lundkulla. I be-
slutet konstaterar nämnden 
att mastens placering avviker 
från det lämnade bygglovet 
2008 och beslutar att bevilja 
bygglov för uppförande av 
radiomast med den nya pla-
ceringen. 

Mastens placering cirka 150 
meter från närmaste bostads-
byggnad, bedöms av nämn-
den ”inte påverka de om-
kringboende i så hög grad att 
inte den nya placeringen kan 
godtas.”

Aktionsgruppen Adelsö-
masten skriver i ett press-
meddelande: ”Sakfrågan, om 
masten egentligen behövs, 
togs inte alls upp av nämn-
den trots att masten fortfa-
rande inte tagits i drift för 
mobiltrafik. Helt i strid med 
informationen till sakägarna 
placerades den alldeles intill 
en skogsväg som används 
flitigt för rekreation. Detta 
är anledningen till att bygg-
nadsnämnden fattat nytt be-
slut, som godkänner den fel-
aktiga placeringen, som i sin 
tur beror på slarv från såväl 

Telia/Tele2:s mastbolag som 
kommunen.”

I byggnadsnämndens pro-
tokoll står att ”nu aktuell pla-
cering har tagits fram genom 
ett samarbete mellan företrä-
dare för kommunen och sö-
kanden. Byggnadsnämnden 

bedömde utifrån avgivna re-
missyttranden att föreslagen 
placering är lämplig ur na-
turvårds-, kulturmiljövårds- 
och friluftslivssynpunkt.”

Aktionsgruppen Adelsö-
masten är också kritisk till 
beslutshanteringen och anser 

att man återigen beslutat om 
bygglov utan att informera 
berörda sakägare och ge dem 
möjlighet att yttra sig. 

– Det har de fått. Vad vi har 
gjort är att vi har kommit till-
baka till överklagande myn-
dighet med ett antal yttran-
den, men min uppfattning är 

att de ursprungligen har haft 
möjlighet att yttra sig, säger 
Lennart Nilsson, ordförande 
i byggnadsnämnden.

   
  EWA LINNROS

Stridigheter kring Adelsömasten
6  nyheter | 

Turerna kring 3G-masten på Adelsö har pågått sedan 2003. På bilden ses mastdelar vid Lundkulla, fotad juni 2008 då masten kom på plats. 
Bygglovet för masten har även efter uppförandet,  varit föremål för prövning ett flertal gånger. Nu har återigen byggnadsnämnden tagit beslut om 
bygglov. Ett beslut som sakägarna anser tagits utan att informera dem.                 Foto: Ove Westerberg



KYRKSIDAN

Redaktion för kyrksidan: 
Staffan Eklund, Marianne 
Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud
tel 560 387 00   fax 560 387 01

Gudstjänster

Mer information:
Se hemsidan 

www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i 
SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                    nr 14  2010

Onsdag 22/9 
Ekebyhovskyrkan  kl 19.00 

Mässa, Pernilla Hammarström

Söndag 26/9
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

Familjemässa,  
Jonas Gräslund

Ekerö kyrka  kl 11.00

Högmässa – S:t Eskilsmässan 
av och med Boo Egebjer, ba-
rytonsaxofon; Ekerö kyrkokör, 
kompgrupp; dir: Kerstin Baldwin, 
präst: Pernilla Hammarström, 

Drottningholms slottskyrka 
kl 16.00 

Högmässogudstjänst 
Jonas Gräslund, Hägerstens  
kyrkokör, dir: Martin Blomquist

Adelsö Hembygdsgård kl 18.00

Söndagsmässa 
Pernilla Hammarström

Onsdag 29/9
Ekebyhovskyrkan kl 19.00 

Mässa, Jonas Gräslund

Torsdag 30/9
Ekebyhovskyrkan 13.30

Öppet hus – torsdagsträff 
”Jag vet en dejlig rosa” 
Ola Hedén, sång 
Kerstin Baldwin, piano

Lördag 2/10
Kaggeholms folkhögskola
9.00-18.00

INSPIRATIONSDAG för pastoratet

Söndag 3/10
Samtliga kyrkor  
SAMMANLYSTA TILL 
Ekebyhovskyrkan  kl 10.00

Ekebyhovsmässa
Jonas Gräslund och deltagare från 
Inspirationsdagen

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

25/9 ”Rik inför Gud” – Vad 
ger mig mitt värde? Intervju

2/10 Änglar – finns dom?

Var kommer inspirationen ifrån ...
Vad är det som ger glädje och 
inspiration i livet – inte bara 
de dagar när solen skiner?
Hur hittar jag tillbaka till 
glädje och livslust när jag 
drabbats av förluster eller 
sjukdom?

Frågor som kan få många olika 
svar, också av oss själva. Kan-
ske säger vi att det beror på var 

– ibland kanske vi längtar allra 

andra som är viktigt. Ibland vill 
vi brottas med livets svåra frågor, 

Ibland har vi alldeles nog 

gånger kan det ge både inspira-

människor och sammanhang.

Inspirationsdag
Inspirationsdagen på Kagge-

vill sätta igång våra tankar, 

-
pande, drama, konst, sång och 

en vacker omgivning med tid 
-

ringar eller goda samtal ...

Goda samtal
Goda samtal och lite hemtrev-

ligt småprat – viktiga inslag i 
-
-

Liv i balans – Frälsarkrans

en lagom avvägning mellan 

vila?
Kanske samma frågor som 

-

Nyfiken på kristen tro

både få svar och ställa frågor 
om kristen tro. Ett annat sätt 
kan vara Teologi light, lite 

-
ella frågor och olika teologiska 

Kropp och själ

svårighet att slappna av kan ge 

Heliga danser och en dag med 
avslappning kan ge hjälp till kropp 
och själ att komma i samklang.

När kroppen värker påverkar 
det hela livet. Thomas Jacobsén 

dig som lever med ständig värk 
-

hjälper dig att  hitta livskvalité 
även när kroppen ställer till 
besvär.

Anhörig – sörjande

med någon – är en rikedom i

smärta.

-
lationen samtidigt som de kan

-

få dela tankar och känslor med

trots att sorgen och saknaden 

tala med enskilt – präster och

Text och foto:
Marianne Abrahamsson

INFORMATION OCH ANMÄLAN
INSPIRATIONSDAG - 2 oktober, 9.00-18.00 Kaggeholm 
Avgift: 200:- Anmälan till Anita Lahham, 560 387 29,  
anita.lahham@svenskakyrkan.se senast 24/9

SOPPLUNCH varje torsdag kl 12.00 i Ekebyhovskyrkan (40:-)

STICKCAFÉ - varannan tisdag 19.00 i Ekebyhovskyrkan, start 
28/9

ÖPPET HUS - torsdagsträffar, Ekebyhovskyrkan 30/9, Lovö 7/10

FRÄLSARKRANSEN – varannan tisdag 12.45 i Munsö församlings-
gård, nästa gång den 28/9

LIV I BALANS – måndagar 18.30 i Klockargården start 4/10
Anmälan till Anita Lahham, se ovan

ALPHAKURS – start 11/10, info Marie Björnvad, 560 387 27

TEOLOGI LIGHT – träff 14 /10 info Ralph Sjöholm, 070-2368700

HELIGA DANSER – start 10/10,  Klockargården, Info: AnneLi-
Holmgren Lomaeus, o70- 570 10 64

VILA OCH VÄXA – 16/10 i Klockargården, Info: Lena Burman-
Holmgren,560 387 21

VÄRKTYGSLÅDAN – start 6/10 på Munsö, Info: Thomas Jacobsen, 
560 501 67

ANHÖRIGGRUPP – info: anhörigkonsulent Pia Nilsson, 073-660 44 67

Mer information i Verksamhetskatalogen eller www.svenskakyrkan.se/ekero

Omgivningarna vid Kaggeholms folkhögskola inbjuder till sköna höstpromenader.



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

Ekerö Väsby
Modern arkitektritad familjevilla byggd 2006/2007 med mycket centralt läge. Fyra bra sovrum, två bad-/
duschrum och två allrum, varav det ena med en takhöjd på 7.5 m. Entréplanet har nio utgångar till trädäck
som löper runt hela villan. Balkong med eftermiddags-/kvällssol. Fint modernt kök, murad öppenspis och
öppen planlösning i stora delar av villan. Besiktigad.

*Boarea: 192 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 650 000 kr
*Tomt: 739 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 192 kvm
Utgångspris: 4 650 000 kr
Tomt: 739 kvm plan trädgårdstomt

Väsbyvägen 9B
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Lundhagen
Ett av Ekerös bästa lägen har denna tidstypiska tegelvilla från 1976 med en totalyta på 182 kvm. Strålande
sjöutsikt och uppvuxen trädgård på lugn återvändsgata. Idag 5 rok varav 3 sovrum. Stora ytor är oinredda
och resterande har renoveringsbehov. Här finns möjlighet att själv skapa sitt drömboende utifrån sina egna
behov. Ytterligare en byggnad på tomten om ca. 30 kvm även denna med renoveringsbehov. Fastigheten är
Ringmärkt dvs. besiktigad och försäkrad mot dolda fel!

*Boarea: 140 kvm, biarea 42 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 750 000 kr
*Tomt: 1 009 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 140 kvm, biarea 42 kvm
Utgångspris: 3 750 000 kr
Tomt: 1 009 kvm plan trädgårdstomt

Erik Engströms Väg 17
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden
Ett fantastiskt fint hus med härlig utsikt över Sandudden och Mälaren. Modern interiör med öppen plan-
lösning och tak öppet till nock. Tre bra sovrum och två helkaklade badrum. Extra separat tillbyggnad om
10 kvm, perfekt att inreda till kontor eller ett avskilt tonårsrum. Bra förråd samt carport och biluppställnings-
plats. Stor fin och mycket välanlagd hörntomt med stenlagda uteplatser och perfekt solläge.

*Boarea: 111 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 750 000 kr
*Tomt: 398 kvm HÃ¶rntomt

  Boarea: 111 kvm
Utgångspris: 3 750 000 kr
Tomt: 398 kvm Hörntomt

Sjöutsikten 11
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden
Sjönära och trivsam 2-plans villa med bra läge invid liten återvändsgata. Entréplan med vardagsrum, kök
och kaklat badrum. Övre plan med tre bra sovrum, klädkammare och ett kaklat våtrum. Ljust och fräscht
skick. Stor altan med terrassmarkis, eftermiddags- och kvällssol. Barnvänligt område med gångavstånd till
skola, dagis, affär, bad m m.

*Boarea: 106 kvm, biarea 9 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 995 000 kr
*Tomt: 315 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 106 kvm, biarea 9 kvm
Utgångspris: 2 995 000 kr
Tomt: 315 kvm trädgårdstomt

Sandgränd 15
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen EKerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista
Härligt lummig och insynsskyddad tomt har denna trevliga villa med perfekt läge i Träkvista. Öppen
planlösning mellan kök, matrum och vardagsrum. Kök renoverat 2008. Yttertak och fasadpanel omlagt 2006.
Trädgård med fruktträd, bärbuskar och blommor, här kan man i lugn och ro njuta. Bra källare med bla
gillestuga, tvättstuga, förråd och garage. Ringmärkt dvs. besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 81 kvm, biarea 81 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 750 000 kr
*Tomt: 771 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 81 kvm, biarea 81 kvm
Utgångspris: 2 750 000 kr
Tomt: 771 kvm trädgårdstomt

Brokadvägen 2
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
1,5-plans villa om 5 rum och kök varav 3-4 sovrum. Bra läge med fin plan tomt och perfekt solläge, vetter
mot allmänning. Välhållet men med äldre standard, det mesta är i originalskick. Garage med förrådsdel.
Perfekt läge med gångavstånd till det mesta bl.a lekplats, skolor, bad och bussar. Besiktigad.

*Boarea: 125 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 650 000 kr
*Tomt: 463 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 125 kvm
Utgångspris: 2 650 000 kr
Tomt: 463 kvm plan trädgårdstomt

Melonvägen 21
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Skå
Med vidsträckt utsikt och söderläge ligger denna trevliga villa om totalt ca 250 kvm. Bergvärme, pool,
pooldäck, altaner och härlig trädgårdstomt. Sol hela dagen! Garage i huset + fristående dubbelgarage och
två uthus. Fastigheten har ett mycket bra läge på södra Färingsö endast ca 20 min från Brommaplan.
Barnvänligt!

*Boarea: 152 kvm, biarea 100 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 725 000 kr
*Tomt: 1 391 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 152 kvm, biarea 100 kvm
Utgångspris: 3 725 000 kr
Tomt: 1 391 kvm trädgårdstomt

Solsidan Skå-Berga 13
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sommarstad
Mycket trivsam villa i lugnt och barnvänligt villaområde invid Mälaren. Huset är i bra skick och har bl. a nytt
stilfullt kök i ek + braskamin, 4-5 fina sovrum, kaklat duschrum. Endast ett par min promenad till områdets
bad och båtbrygga. Stor altan med kvällssol. Trädgårdstomt 1237 kvm, helt utan insyn och med sol hela
dagen. Besiktigad och dolda fel försäkrad.

*Boarea: 156 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 250 000 kr
*Tomt: 1 237 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 156 kvm
Utgångspris: 3 250 000 kr
Tomt: 1 237 kvm trädgårdstomt

Ringblomman 16
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

Färingsö Hillersjönäs
Stor härlig naturtomt med sjönära läge. Timmerhus om ca 135 kvm innehållande 4 stora rum och ett kök. Har
byggts och använts som föreningslokal. Perfekt för den som är händig och vill göra om till permanentbostad.
Gångavstånd till bad- och småbåtsbrygga. För tillfället samtaxerad med granntomten om 4.750 kvm. Säljes
tillsammans eller var för sig.

*Boarea: 135 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 650 000 kr
*Tomt: 3 880 kvm naturtomt

  Boarea: 135 kvm
Utgångspris: 1 650 000 kr
Tomt: 3 880 kvm naturtomt

Granatvägen 9
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Ricksättra
Underbar plats. 1-plans vinterbonat fritidshus med ett högt vackert läge på insynsskyddad trädgårds-/
naturtomt om 3.191 kvm. En rofylld plats med sol hela dagen! Liten sjöglimt och vacker vy. Huset har
bebotts permanent under många år. 3 rum och kök samt duschrum med mulltoa. Fint gästhus om 2 rum
samt ny friggebod.

*Boarea: 61 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 695 000 kr
*Tomt: 3 191 kvm natur-/trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 61 kvm
Utgångspris: 1 695 000 kr
Tomt: 3 191 kvm natur-/trädgårdstomt

Ordervägen
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

2:a Ekerö Träkvista
1-plans 2:a med inredd vind! Bostaden har en bra planlösning med ljust kök och matplats, vardagsrum, bad-/
tvättrum och sovrum. Den inredda vinden har ett stort bra allrum/sovrum samt bra förvaring, två takfönster.
Genomgående moderniseringsbehov. Två uteplatser och två förråd. Garage i länga. Nära mataffär, butiker,
buss, bad mm.

*Boarea: 60 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 225 000 kr
*Avgift: 4 213 kr inkl. VA, kabel-tv, sophÃ¤mtning och
garage i lÃ¤nga

  Boarea: 60 kvm
Utgångspris: 1 225 000 kr
Avgift: 4 213 kr inkl. VA, kabel-tv, sophämtning
och garage i länga

Brittgårdsvägen 36
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

4:a Ekerö Centrum
Fin lägenhet med "radhus-känsla" invid Tappströmskanalen. Stort kök med utgång till insynsskyddad altan i
söderläge. Vardagsrum med balkong mot gården. Tre bra sovrum och två helkaklade badrum. Genomgående
bra skick med klinker- eller parkettgolv i alla rum. Centralt och bra läge med gångavstånd till det mesta. 

*Boarea: 89 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 350 000 kr
*Avgift: 7 845 kr inkl vÃ¤rme och vatten

  Boarea: 89 kvm
Utgångspris: 1 350 000 kr
Avgift: 7 845 kr inkl värme och vatten

Pråmvägen 2F
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

3:a Färingsö Stenhamra
1-plans 3:a med gavelläge! Trevligt bostadsrättsradhus med två bra sovrum, kök med matplats, duschrum och
ljust vardagsrum. Ytskikten har moderniseringsbehov. Uteplats och stor altan, insynsskyddat och med bra
solläge. Lättskött plan liten trädgård med fruktträd. Fint område invid skogen med gångavstånd till buss,
skolor och mataffär.

*Boarea: 74 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 795 000 kr
*Avgift: 5 447 kr exklusive el/uppvÃ¤rmning

  Boarea: 74 kvm
Utgångspris: 795 000 kr
Avgift: 5 447 kr exklusive el/uppvärmning

Söderströms väg 449
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Trevlig och välskött 1,5 plans villa belägen på fin sydvästvänd trädgårdstomt med hörnläge. Bergvärme 2008.
Nybyggt garage, carport och förråd 2002. Inglasat uterum och stenlagd uteplats. Huset är välskött och i
gott skick men ytskikten har moderniseringsbehov. Friggebod 2004. Tomt 728 kvm, bra solläge och helt
insynsskyddat. Lugnt läge längs återvändsgata. Besiktigad och dolda fel försäkrad.

*Boarea: 138 kvm, biarea 16 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 475 000 kr
*Tomt: 728 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 138 kvm, biarea 16 kvm
Utgångspris: 2 475 000 kr
Tomt: 728 kvm plan trädgårdstomt

Hampusvägen 7
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



Ordinarie öppettider, mån-fre: 6.30 - 18, lör: 9 - 14.

Byggvaruhuset Färingsö Trä AB    Färentunavägen 65    179 75 Skå  

Minns du förra vintern...

Alla angivna kampanjpriser är inkl. 
moms och gäller t.o.m 2/10 2010 

eller så länge lagret räcker.

www.benders.se

www.spfonster.se

NY MILJÖ, 

GAMMALDAGS CHARM
Bender Labyrint är en tumlad marksten som fi nns i olika storlekar 

och färger. Bygg nya miljöer med gammaldags charm. Mixa färger, 

utmana fantasin. Låt din kreativitet skapa en personlig utemiljö. 

Lätt att lägga, passar vårt klimat.

Prisexempel: 

Troja labyrint 

50x140x210 mm 

143:–/m2 (159:–/m2) 

BENDER 
marksten

 10% rabatt
Gäller hela 

sortimentet!

DYRA UPPVÄRMNINGSKOSTNADER EN VINTER TILL?  

INVESTERA I NYA FÖNSTER OCH 

SPAR ENERGI I STÄLLET!

ÄLDRE FÖNSTER STÅR FÖR CA 35% 

AV HUSETS TOTALA VÄRMELÄCKAGE!

DEN DAGEN DU SKALL SÄLJA...

Nya energifönster ökar marknadsvärdet på din bostad – 

ytterligare en “återbäring” den dagen du skall sälja!

Du har väl inte glömt 

bort att ROT-avdraget 
ger dig 50% rabatt på 

arbetskostnaden?

Passa på!
Nu upp till

 30% rabatt
på nya SP-

fönsterRabatter!
När du handlar för: 

upp till 15.000:–  15% 

15.001 – 30.000:– 20% 

30.001 – 60.000:– 25% 

över 60.001:– 30% 



Färingsö Trä på webben: www.faringsotra.se

Tel: 08-560 241 00    Fax: 08-560 242 98    info@faringsotra.se    www.faringsotra.se

Kom ihåg

att utnyttja 

ROT-

avdraget!

Ditt lokala byggvaruhus med 
den personliga servicen!

GRUNDEN TILL ALLT
Finja L-element används för nyproduktion av 

grunder till tex villor, garage och fritidshus. 

Monteras enkelt på en plan och komprimerad yta. 

Behöver ej stagas. Ytskikt: 7-10 mm fi berbetong. 

En stabil grundkonstruktion är förutsättningen för 

hela ditt projekt. Finja L-element garanterar att 

din byggnation hamnar på stadigt underlag!

Vi levererar också färdig betong till din grund. 

Kom in och låt oss ge dig en offert! 

Vi har mångårig erfarenhet.

Finja L-element

www.fi nja.se

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare - lite bättre

Höststädning!

Passa på!

 50% rabatt
Pynta i trädgården! 

Höst-rea på trädgårdsdekorationer.

Blandade artiklar.

Allt 
ska bort!

 25% rabatt
på Weber grillar 

och Stiga + Einhell 
gräsklippare

FÖRST TILL KVARN!

Gäller ALLA
STIGA, Einhell och Weber
gräsklippare och grillar!

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker,

 dock längst tom 2 oktober.

(gäller ej tillbehör samt beställningsvaror)

Plattång

Hårtork 
Björn Axén

Utförsäljning!

 20% rabatt
OBH Nordica hår-

vårdsprodukter

Gäller endast lagervaror

Fyndhyllan!

 30% rabatt
Diverse köksredskap 
till vrakpriser! Tänger,

vispar, rivjärn 
mm.



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!

12  nyheter | 

ÖLSTA | Den 21 och 22 augus-
ti ägde ”Punkkarnevalen” 
rum på Ölsta folkpark. I 
samband hade besökarna 
möjlighet att campa. Denna 
camping väckte en del miss-
nöje.

Bakom arrangemanget för 
punkkarnevalen stod för-
eningen Grundbulten, men 
under namnet Oppositions-
koncernen Punkkarnevalen. 
De hyrde Ölsta folkpark av 
föreningen Ölsta Folkets hus 
och även mark intill området 
för camping för de besökan-
de.
 Anette Hansen som bor in-
till marken där denna cam-
ping var, berättar om en helg 
fylld av störande ljud både 
från parken men framför allt 
från campingen. 

– Vi har försökt hindra folk 
från att utnyttja vår tomt till 
toalett och att försöka få del-
tagarna att inte gena via vår 
närmsta grannes tomt. Vi har 
mötts av hån och fullständig 
likgiltighet vid våra försök. 
Vi har haft personer som helt 
utan hänsyn och hämningar 
utfört sina behov utanför vår 
tomt.  

Bo Hollström äger mar-
ken som hyrdes ut till cam-
pingen. Han sitter också i 
styrelsen i föreningen Ölsta 
Folkets Hus.

– De fick hyra åkern av mig 
och pengarna gick till fören-
ingen. Det krav jag hade var 
att det skulle vara absolut 
välstädat när det var klart och 
det var det. Ingen har kon-
taktat mig med klagomål. Jag 
bor själv 25 meter från om-
rådet där campingen var och 
var hemma hela tiden. Jag vet 
att man sagt att de sprungit 
runt och kissat men så är det 
inte. Vi hade ställt ner fyra 
bajamajor och det var lugnt, 
säger Bo Hollström.

Arrangörerna fick tidigt 
klagomål om att besökare va-
rit inne på grannars tomter, 
vilket de åtgärdade genom att 
sätta upp skyltar för att för-
hindra fortsatta besök.

–  Vi vill understryka att 
det som nämns som tomter 
inte handlar om trädgårdar, 
utan om en vildvuxen skogs-

dunge på avstånd från hus 
och trädgård. Efter att våra 
skyltar kom upp, slutade folk 
att gå in i skogsdungen. På 
såväl Folkets parks område 
som på campingen arbetade 
ett flertal vakter vars upp-
gift var att ha uppsyn över 
området och våra besökare. 
Vi hade även två personer 
stationerade på campingen. 
Våra intentioner har hela ti-
den varit att ta stor hänsyn 
till omgivningen. Vi förde 
en bra dialog med de grannar 
som var villiga att ha sådan 
och vi vill också understryka 
att många grannar kom och 
uttryckte sin glädje över den 
festival vi skapade och allt 
bra arbete vi la ner, berät-
tar Andreas Anund-Nilsson 
från arrangörsgruppen.

De boende informerades 
inte om att karnevalen skulle 
äga rum och Robert Claus-
snitzer, ordförande i fören-
ingen Ölsta Folkets Hus, tror 
att huvudklagomålet handlar 
om bristen på information.

– Föreningen har haft dis-
kussioner med arrangörerna 
efteråt angående informa-
tionsbristen och vi har nu 
också tagit beslut i styrelsen 
om att vi alltid ska informera 
i förväg inför alla typer av 
evenemang, även om det så 
är ett bröllop, säger Robert 
Claussnitzer.

Han säger också att han 
aldrig varit med om något så 
välorganiserat som den här 
karnevalen och att de upp-
förde sig mycket väl.

– Jag har pratat med gran-
nar och de flesta är klart po-
sitiva. 

Arrangörena hade fått bilden 
att grannarna var informe-
rade av Ölsta Folkpark om 
såväl festival som camping, 
men upptäckte snart att de 
inte var det. 

– Huruvida det stämmer 
eller ej vet vi inte, men vår 
önskan var så klart att de 
skulle bli informerade innan 
festivalen startade. Av res-
pekt för grannarna valde vi, 
innan festivalen startade, att 
spärra av halva ängen som 
vette mot de boendes tom-

ter. Detta för att förlägga 
campingen så långt ifrån de 
boende som möjligt, säger 
Andreas Anund-Nilsson.

Anette Hansen kontaktade 
Johan Hagland, miljö- och 
stadsbyggnadschef på kom-
munen för att ta reda på 
om det är tillåtet att hyra ut 
sin åkermark till festival-
camping under en helg utan 
grannars medgivande.

Han svarar att vad beträf-
far uthyrning av mark för 
camping krävs normalt inget 
bygglov om det är en tillfällig 
verksamhet. 

– När det gäller en offent-
lig tillställning, vilket detta 
evenemang bör räknas som, 
krävs det däremot tillstånd 
eller minst anmälan, säger 
Johan Hagland. 
På tillståndsmyndigheten 
finns däremot inget utfärdat 
tillstånd för festivalen.

– Vi tog för givet att en folk-
park som funnits i 100 år, 
hade tillstånd för att hålla of-
fentliga tillställningar och att 
vi föll under deras tillstånd. 
Då detta var första gången 
vi arrangerade denna festi-
val på Ölsta folkpark finns 
det givetvis saker vi i efter-
hand ser att vi skulle kunna 
göra annorlunda för att göra 
festivalen till en ännu bättre 
upplevelse för såväl inresta 
besökare som för de boende, 
men vi är på det stora väldigt 
nöjda med den fina festiva-
len vi arrangerat och över 
det varma och positiva stöd 
vi fått av såväl ansvariga för 
Folkets park som grannar till 
folkparken, säger Andreas 
Anund-Nilsson.

– Arrangörerna har varit 
tillmötesgående mot oss och 
troligtvis handlat i god tro. 
I mina ögon är Folkets Hus 
styrelse ansvarig för hela ut-

hyrningen inklusive åkern, 
informationen till boende 
och i bästa av världar hade en 
ursäkt eller förfrågan om hur 

vi haft det varit önskvärd, sä-
ger Anette Hansen. 

                            
                           EWA LINNROS

Punkkarneval väckte missnöje

I samband med Punkkarnevalen hade besökarna tillgång till en åker för camping. Några av de boende intill blev störda av oväsen från campingen 
och att de inte uträttade sina behov på ett hänsynsfullt vis.                    Foto: Anette Hansen

Arrangörena till punkkarnevalen säger att de fått positivt stöd av såväl 
ansvariga för Ölsta folkets park som grannar till folkparken. På scenen 
spelar här stockholmsbandet ”Sju svåra år”.                      Foto: Metin Koçman

EKERÖ 
Sidensvansvägen 24
1-plans villa i souterräng med 
källardel. Vackert läge på höjd 
vid natursköna Älvnäsviken, 
Ekerö. Boarea ca 70 m2 med 
2 rok. Byggår 1955. Insyns-
skyddad tomt om 1510 m2 med 
bl a blommor, perenna växter, 
vinbärsbuskar och äppelträd. 
Gäststuga med el. Garage 

småbåtshamn. 
Utgångspris: 2 900 000 kr. 

Ansvarig mäklare: 
Maria Pettersson 
070/575 22 76 
Visning efter ök. 
Välkomna!



Vintage, recycling 
och ekologiskt
Bakluckeloppis
Fynda på bakluckeloppis 
i Åregaraget. 
Lördag och söndag kl 11.00–15.00

Klädbytardagar i Kfem
Omväxling i garderoben. 
Byt både vuxen- och barnkläder.
Lördag och söndag.
Inlämning av kläder kl 11.00–12.00
Utlämning/byte av kläder kl 13.00–18.00

Pop-up-butiker
Besök av tillfälliga butiker i Kfem.

Marknad på Vällingbyplan
Ekologiska och rättvisemärkta mat-
produkter, kläder, hantverk mm.

 Darin uppträder 
 söndag 26 sept
kl 15.00
Därefter möjlighet att köpa nya 
skivan Lovekiller och få den 
signerad.

Konferencier Nassim Al Fakir

Välkommen till Vällingbys egen folkfest. 
En helg fylld med uppträdanden, marknad, 
loppis och aktiviteter för alla stora och små 
Vällingbybor.

Hela programmet på 
vallingbycity.se

VÄLLINGBY
DAGARNA
 25–26 SEPTEMBER
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Inbjudan till sakägar-
sammanträde/samråd

Väg 800/814, Förbättrade hållplatslägen på Färingsö, Ekerö kommun.  
Trafikverket har tagit fram tre förslag till arbetsplaner för ombyggnad av busshållplat-
ser på Färingsö. De hållplatslägen som omfattas av arbetsplanerna är: Hammargården 
i norrgående riktning, Rosenborg i södergående riktning samt hållplatsen Fårhagen i 
norr gående riktning. Förslaget omfattar ombyggnad till god geometrisk standard och 
tillgänglighetsanpassas enligt SL:s gällande hållplatsutformning. 

Trafikverket bjuder därför in fastighetsägare, boende samt andra intressenter till ett  
sammanträde/samråd för att ta del av förslaget och komma med synpunkter.

Sammanträdet/samrådet äger rum onsdagen den 22 september 2010 kl 19.00–21.00 
i Stenhamraskolans matsal, Stenhamra.

Vid sammanträdet kommer vi att informera om arbetsplanens formella handläggning och 
förslaget till utformning av busshållplatserna.

Det material som kommer att presenteras på mötet finns att ta del av under tiden  
15 september–6 oktober 2010 på följande platser under respektive kontors öppettider:

Samt på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/vägprojekt

Om du inte kan närvara på mötet den 22 september eller om du vill lämna skriftliga 
synpunkter på förslaget, ska de senast den 6 oktober 2010 ha kommit in till: Trafikverket, 

Önskas ytterligare upplysningar kan kontakt tas med projektledare Bertil Nilsson,  

Trafikverket är en ny myndighet som ansvarar för de statliga vägarna och järnvägarna. Myndigheten 

ansvarar också för den långsiktiga planeringen av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se

Alla kan rädda liv!
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av 
plötsligt hjärtstopp. Någon av dem kan vara en 
familjemedlem, arbetskamrat eller granne.

Situationen är dramatisk och kräver snabba 
åtgärder av dem som befinner sig i närheten. 
Varje minut räknas! 

Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en gratis 2 tim-
mars kurs i Hjärt-lungräddning inkluderande 
demonstration av hjärtstartare.

Du kan välja på ett av dessa kurstillfällen:

28 sep, 12 okt, 14 okt,
9 nov, 11 nov och 18 nov
Kursen går av stapeln på Ekerö brand-
station i Ekerö Centrum.

Anmälan kan ske per e-post: 
matswiden@hotmail.com
lars.samuelsson@laketrading.se
För ytterligare info ring: 0735-251 941

Ekerö Civilförsvarsförening 
hälsar dig välkommen!

14  nyheter | 

EKERÖ | I strålande solsken 
invigdes den 2 september 
äldreboendet Paviljongen 
och demensdagvården 
Ekdungen på Kullen. 

Till tonerna från Mats Eriks-
sons kvartett samlades bo-
ende på Kullen, personal och 
anhöriga för att bevittna in-
vigningsceremonin. Klockan 
tio anlände drottning Silvia 
som denna dag bar sin Lovö-
dräkt. 

Kommundirektör Lars 
Hortlund hälsade alla väl-
komna och därefter tog kom-
munstyrelsens ordförande 
Peter Carpelan över och be-
tecknade denna invigning 
som en milstolpe i Ekerö 
kommun. Han var också 
mycket nöjd med resulta-
tet, såväl vad gäller utform-
ningen som funktionalismen 
och byggnationens närhet till 
naturen, ”en pärla för kom-
munen”. 

Därefter, ackompanjerad 
av en trumvirvel, klippte 
drottningen bandet. För-
friskningar serverades och 
visning av Ekdungen och Pa-
viljongen följde därpå. 

Tillbyggnaden av Kullen 
påbörjades i maj 2009. Från 
början var det planerat att 
stå klart i april i år, men på 
grund av problem med en 

entreprenör blev färdigstäl-
landet framflyttat. Äldre-
boendet Paviljongen har 24 
lägenheter med inriktning 
på demensvård och demens-
dagvården Ekdungen har 
plats för 20 gäster som fort-
farande bor hemma men får 
daghemsvård. 

     EWA LINNROS

Ekdungen och Paviljongen invigd

Kommundirektör Lars Hortlund, kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan och Drottning Silvia vid invigningen av utbyggnaden av Kullen.   
                                   Foto: Ove Westerberg

Drottning Silvia signerar tavlan  
från invigningen av demensdag-
vården Ekdungen.  

Foto: Ove Westerberg



Fånga höstens nyheter
t-shirt 299 kr, väst 699 kr, kavaj 999 kr, skor 1 199 kr, 
halsband 169 kr Topshop, byxor 799 kr Mango

 Välkommen ut!
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Öppet alla dagar
05:00 -- 23:00
www.stenhamragym.se

Öppet hus varje måndag
mellan 18:00 och 20:00.
Välkommen in och titta på
vår anläggning!

Vi erbjuder:
- Styrketräning
- Rehabträning
- Naprapat
- Solarium

Tecknar du ett 12 månaders
avtal med autogiro under
september ingår en timmes
personlig träning. (värde 550:-)

Öppet: Vardagar 10-18.30, lördagar 10-15
Tel: 560 355 00  Ekerö Centrum 

www.djurknuten.se

Nyöppnad 

VETERINÄR-
MOTTAGNING 

på Djurknuten
Lördag den 25/9 har veterinär 

Karin Danielsson drop-in 
med GRATIS RÅDGIVNING
Dessutom ges 10% RABATT

på vaccinationer av hund 
och katt under dagen

Kom och besök oss i vår nya 
fina lokal vid ICA-parkeringen

Lördag 25/9 har vi

på alla hundfodersäckar 

över 12 kg oavsett märke!

Gäller 25-27 september 2010 och mot 

uppvisande av denna kupong!

100:- RABATT

16  nyheter | 

TAPPSTRÖM | Sakta 
men säkert tycks diskus-
sionen kring pendelbåtar 
från Ekerö till Stockholm 
city närma sig verklighet. 
Enigheten är total bland 
kommunens politiska par-
tier och även SL och lands-
tinget visar intresse.

Den 1 september anordnade 
Kristdemokraterna på Mä-
laröarna ett offentligt möte 
i Tappströmsskolans matsal 
där en expertpanel svarade på 
frågor om vilka för- och nack-
delar det finns med vattenbu-
ren pendeltrafik och hur det 
skulle vara praktiskt möjligt 
att genomföra.

Susanna Kihl, grundare av 
Vattenbussen berättade om 
hur arbetet med att hitta en 
lösning för en pendelbåt till 
Stockholm förlöper.

– Många tycker nog att det 
bara är att köpa en båt och 
börja köra, men det är tre fak-
torer som gör att jag är väldigt 
grundlig i det här arbetet: 
dels så ska en eventuell färja 
ha kollektivtrafikanknytning 
och man ska kunna använda 
SL:s färdbevis. Den ska även 
vara ett klimatsmart alter-

nativ och den ska fungera 
i praktiken, med tillräcklig 
turtäthet, bekvämlighet och 
trafikera året om, berättade 
hon..

Panelen kunde även konsta-
tera att för att en eventuell 
pendel ska vara ett attraktivt 
alternativ för resenärerna be-
höver den vara både ett snab-
bare och mer miljövänligt val 
än övriga transportmedel. 
Niklas Dahlström från ma-
rinkonsultfirman SSPA som 
ägs av Chalmers stiftelse, 
berättade om vilka tekniska 
möjligheter det finns för att 
uppfylla detta.

– Om man ska hålla rådan-
de hastighetsbestämmelser 
på Mälaren så skulle en sådan 
tur ta 45 till 50 minuter, men 
det verkar möjligt att få dis-
pens för att köra fortare och 
i så fall är det absolut möjligt 
att köra sträckan på 30 minu-
ter. När det gäller utsläppen 
så skulle dessa vara ungefär 
dubbelt så stora som för en 
buss, men man skulle kunna 
transportera många fler pas-
sagerare, förklarade han.

Han framhöll även vikten 
av den kapacitet att utöka 

kollektivtrafiken som finns 
på Mälaren, jämfört med de 
begränsningar som vägnätet 
har.

Michael Stjernström (KD), 
landstingspolitiker och med-
lem i SLs styrelse berättade 
om det pilotprojekt som just 
startats mellan Lidingö, 
Nacka och Nybroplan som 
ett samarbetsprojekt mellan 
SL och det lokala näringsli-
vet.

– Min ambition är att vara 
med och skapa fler, liknande 
linjer under de närmaste 
åren, sa han.

Uppfattningen om att poli-
tikerna är ense i frågan om 
båttrafik styrktes även av Si-
vert Åkerljung, (KD) som var 
moderator för mötet.

– Min uppfattning är att det 
råder politisk enighet i kom-

munen om att det är en bra 
idé med en båtpendel, sa han.

En lång stund handlade dis-
kussionen om vem som har 
ansvaret för kollektivtrafik på 
Mälaren. SL har det övergri-
pande ansvaret för all kollek-
tivtrafik, men trafiken till sjöss 
sköts av Waxholmsbolaget. 
Dock bara inom Saltsjön. 

Inger Linge – kommunfull-
mäktiges och landstingsfull-
mäktiges ordförande samt 
före detta kommunalråd på 
Ekerö under den period som 
det fanns en pendelbåt in 
till Stockholm city – väckte i 
samband med diskussionen 
slutligen ett par frågor som 
hon anser behöver ställas för 
att komma vidare i proces-
sen.

– Vi kan inte haka upp oss 
på organisatoriska frågor, 
utan försöka hitta svar på 
vissa frågor för att komma vi-
dare: Kanske ska kommunen 
helt enkelt vara huvudman 
för båten? Kan vi få politisk 
enighet om hur båttrafiken 
ska utformas? Var ska bryg-
gan ligga?

LO BÄCKLINDER

Politisk enighet 
om nya pendelbåtar

”Min ambition 
är att vara med 
och skapa fler, 
liknande linjer”

KOMMUNEN | I rappor-
ten ”Folkbiblioteken i 
Stockholm” som Svensk 
biblioteksförening publi-
cerat för femte året i rad 
framgår att barnboksutlå-
ningen i Ekerö kommun har 
ökat med nära 30 procent 
jämfört med året innan.

– Biblioteket är en spännan-
de plats för barn i alla åldrar. 
Här finns fantasi och lekfull-
het, historier, berättelser och 
massor av nyttiga kunska-
per. Vi vill att barnen och 
deras föräldrar ska känna sig 
särskilt inbjudna till biblio-
teket och jag är glad att utlå-
ningssiffrorna bekräftar det 
vi ser varje dag – att barnen 
faktiskt tycker om sitt biblio-
tek, säger Lennart Lundblad 
chef för Ekerö kultur.

Rapporten baseras på 
statistik för 2009 och visar 
bland annat att barnboksut-
låningen för barn mellan 0 
och 14 år i Ekerö kommun 
hamnar på andra plats i länet 
efter Täby kommun. Dock 

ligger riksgenomsnittet för 
utlåning något över.

När det gäller andelen sko-
lor med bemannat skolbib-
liotek ligger Ekerö kommun 
på tredje plats i landet enligt 
2008 års siffror. 82 procent 
av kommunens skolor har 
bemannade skolbibliotek 
jämfört med Nykvarn som 
har 100 procent och Salem 
som har 86 procent. Sist i 
jämförelsen hamnar Nacka 
med 31 procent.

– Det är mycket glädjande 
att det lånas ut barnböcker 
mycket bland annat mot 
bakgrund av det samband 
som finns mellan biblioteks-
lån, läsning och inlärning. Vi 
vet att barns läsande gene-
rellt minskat under senare 
år vilket är bekymmersamt. 
Biblioteken har en nyckel-
roll att spela i att stärka ungas 
läsvanor, säger Niclas Lind-
berg, generalsekreterare i 
Svensk Biblioteksförening, i 
en kommentar till siffrorna.

LO BÄCKLINDER

Stor ökning av barnbokslån

KOMMUNEN | Ekerö kom-
muns sopentreprenör Resta 
Sverige AB försattes i kon-
kurs den 9 september. Enligt 
information från kom-
munen påverkar konkur-
sen varken hämtningen av 

hushålls- eller grovsopor. 
Hanteringen har nu tagits 
över av konkursförvaltaren 
som fortsätter att bedriva 
verksamheten enligt ordina-
rie schema. 

Sopentreprenör i konkurs



I fl era år har det rivits och byggts ute vid Bromma Flygplats. Nu har dammet lagt sig och Sveriges mest moderna shoppinganläggning 

är klar! Bromma Center blir Bromma Blocks. Och går från 10 till ett 80-tal butiker.  Välkommen till 3 Bromma, Akademibokhandeln,  

Apoteket Hjärtat, Babyproff sen, Bang & Olufsen, Bromma Kebab, Bromma Zoomarknad, Bönor & Blad, Cervera, Clas Ohlson, Coast, 

Companys, COOP Forum, Crispin, Cubus, Dressmann, Ecco, Elon, Erssons Fisk, Espresso House, Esprit, Expert, Flash, Folk hemmet, 

Garden Bistro & Design, GATT, Gelateria al Volo, H&M, Hair Stockholm, Hallbergs Guld, Hemtex, Hälsa för Alla, Inferno Grill, Ingelsta Kalkon, 

Jack & Jones, Jackie, Jane Norman, JK Tvätt, Joy, KappAhl, Kicks, Kronans Droghandel, La Bouff e, Lekit, Lindex, Make up Store, MQ, 

Name it, NEKO Sushi & Wok, Noa Noa, Nordik, Oasis, Only, ONOFF, Polarn O. Pyret, Prinsar & Prinsessor, Rinse frisörkedja, Scorett, Siba, 

Sova, Stadium, Synoptik, Systembolaget, Tele 2, The Casbah, Twilfi t, Warehouse, Waynes Coff ee, Vero Moda, VIDE,  Wienerkonditoriet Café, 

Wienerkonditoriet Deli, Village, XXL sport och vildmark, Åhléns och allt du behöver!

Bromma Blocks ägs och utvecklas av 

Sveriges modernaste shopping 

vid Bromma Flygplats. brommablocks.se
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ment, strumpor, marsvin, förlängningssladdar, underbyxor, bestick, nässpray, nobelpristagare i litteratur, läppstift, motionscyklar, barnvagnar, gurka, våtservetter, fl äskfi lé, yogamattor, ormar, rödvin, babygym, v
sfötter, servetter, sprit, klackning av skor, strumpbyxor, håvar, skärp, pikétröjor, kattmat, divaner, palsternackor, anteckningsblock, blöjor, kattmat, joggingskor, näsdukar, seglarskor, tops, bilbatterier, shorts, hink
leverpastej, blyertspennor, bh, eyeliners, pinjenötter, solstolar, gungor, utemöbler, gräs, såpbubblor, brownies, cider, vandrande pinnar, vantar, fotbollar, oxfi lé, skosnören, graviditetstest, cykelhjälmar, prinsesst

en, skokräm, speglar, kofötter, datorskärmar, hudlotion, hundmat, kritor, puder, boots, tennisbollar, randiga tröjor, fotoalbum, linnen, kalsonger, likörer, chips, toapapper, mattor, suddgummin, guppys, högklackat, pa
er, pennvässare, målarfärg, spadar, leksaks bilar, badbyxor, mandariner, knivar, hackad mandel, rollers, skateboards, stavar, klädnypor, kuddar, skosnören, lampor, tomater, folie, penslar, vattenspridare, karbinväs

sänkande, lecakulor, tröjor, gin, kepsar, rouge, laktosfri mjölk, stövlar, knäckebröd, galonbyxor, gummistövlar, espresso, CD-skivor, trampoliner, underlägg, gardiner, anteckningsböcker, skoinlägg, gödsel, scarves, d
byxor, skärp, divaner, palsternackor, blöjor, kattmat, joggingskor, näsdukar, gympaskor, bomullstops, shorts, hinkar, hortensior, underställ, leverpastej, blusar, blyertspennor, bh, eyeliners, pinjenötter, solstolar, g
åpbubblor, brownies, cider, vantar, fotbollar, oxfi lé, graviditetstester, cykelhjälmar, plåster, bubbelvatten, toapapper, snören, lax, avorioris, lök, anka, böcker, mattor, suddgummin, parasoller, köttfärs, tulpaner, pen

persikor, smörknivar, bittermandel, rollerset, wakeboards, fi berhusk, klädnypor, kuddar, lampor, tomater, folie, penslar, vattenspridare, benvärmare, scarves, handväskor, tidningar, gummistövlar, hårspänn
r, underlägg, gardiner, anteckningsböcker, skoinlägg, gödsel, dukar, haklappar, tidningar, vantar, bh:s, gin, kepsar, skjortor, blomkrukor, espresso, koskinn, tavelramar, spaghetti, gelatin, liljor, snowboards, strum
stemkameror, palsternackor, vaxdukar, kristallglas, karoten, amningsskydd, dammsugarpåsar, gin, våtservetter, hallongrottor, björnbär, plåster, makrill, gräddglass, ljudböcker, ladyshavers, sorbet, trekvartsbyx
uvdragare, högtalare, wienerbröd, vallmofrön, köttkvarnar, hjälmar, USB-minnen, hushållspapper, köksvågar, torktumlare, äpplen, wasabi, penslar, bandybollar, hundmat, sneakers, mössor, macchiato, grillspett, t

ôte, skäggtrimmers, plåster, dockor, blekmedel, satinlakan, slalomskidor, johannesört, växtnäring, yllestrumpor, pingisracketar, cheesecakes, lättöl, pocketböcker, elektriska knivslipar, mössor, foundation, kaff e
arinljus, DVD-skivor, ansiktskräm, vitaminer, caff e latte, strumpbyxor, rosévin, kaniner, jackor, kakor, isbergssallad, lammkött, digitala fotoramar, kalligrafi pennor, brynjärn, kyckling, klister, tights, jordgubbar, kols
MP3-spelare, ris, rosor, pommes frites, stämjärn, surroundsystem, plattänger, förvaringskorgar, handbollar, bredband, bakpulver, kontantkort, fotkräm, remover, äggkokare, fogmassa, laptopfodral, scalarer, tacok
trimmers, kaff ebönor, tandborstglas, matberedare, matbord i ek, vitpeppar, fotbollströjor, headset, babyselar, chipotle, skidvalla, hoods, stjärnanis, pelargoner, majschips, muttrar, fi sk, skidglasögon, dunkuddar, e
babsås, picknickkorgar, tvättmedel, grillkrydda, möss, värmeplädar, nymalet kaff e, kristyr, räkor, simkort, nagellack, mousserande vin, pellets, underställ, målarblock, silverringar, bröd, plasthinkar, mascara, löks
, hårvax, spadar, kräftor, rakhyvlar, mjölk, parfym, necessärer, bananer, nagellack, krukor, yoghurt, kjolar, äpplen, skjortor, ägg, apelsiner, tops, basilika, vindruvor, kavajer, tomater, kaff e, mascara, champagne, jeans

trampoliner, underlägg, gardiner, anteckningsböcker, skoinlägg, gödsel, dukar, haklappar, tidningar, vantar, bh:s, gin, kepsar, skjortor, blomkrukor, espresso, ko
aner, systemkameror, palsternackor, vaxdukar, kristallglas, karoten, amningsskydd, dammsugarpåsar, gin, våtservetter, hallongrottor, björnbär, plåster, makr
mer, skruvdragare, högtalare, wienerbröd, vallmofrön, köttkvarnar, hjälmar, USB-minnen, hushållspapper, köksvågar, torktumlare, äpplen, wasabi, penslar, b
m, entrecôte, skäggtrimmers, plåster, dockor, blekmedel, satinlakan, slalomskidor, johannesört, växtnäring, yllestrumpor, pingisracketar, cheesecakes, lättö
cklar, stearinljus, DVD-skivor, ansiktskräm, vitaminer, caff e latte, strumpbyxor, rosévin, kaniner, jackor, kakor, isbergssallad, lammkött, digitala fotoramar, kalli
uternes, MP3-spelare, ris, rosor, pommes frites, stämjärn, surroundsystem, plattänger, förvaringskorgar, handbollar, bredband, bakpulver, kontantkort, fotkräm
llkol, hårtrimmers, kaff ebönor, tandborstglas, matberedare, matbord i ek, vitpeppar, fotbollströjor, headset, babyselar, chipotle, skidvalla, hoods, stjärnanis, pe
re, kebabsås, picknickkorgar, tvättmedel, grillkrydda, möss, värmeplädar, nymalet kaff e, kristyr, räkor, simkort, nagellack, mousserande vin, pellets, understä
gen röra, hårvax, spadar, kräftor, rakhyvlar, mjölk, parfym, necessärer, bananer, nagellack, krukor, yoghurt, kjolar, äpplen, skjortor, ägg, apelsiner, tops, basilik
-shirts, salt, tandkräm, paprikor, trosor, skaldjur, lösögonfransar, strumpor, koftor, morötter, väskor, sjalar, gurkor, citroner, vinäger, musslor, halsband, armb

ttar, cykelslangar, vantar, avokados, halsdukar, tröjor, honung, sushi, pyjamasar, cider, wok, vin, gympaskor, ögonskuggor, ostar, collegetröjor, raklödder, stöv
d, byxor, kepsar, tårtor, sulor, rött läppstift, öl, hörlurar, pizzor, skoputs, godis, te, sladdar, fl ingor, karaff er, mazariner, svartpeppar, häftapparater, barnvagnar

ader, kopieringspapper, popcorn, högtalare, gratänger, småkakor, böcker, kalendrar, sängar, choklad, frallor, bilstolar, vitaminer, skötbord, oregano, förlovnings
ar, orkidéer, vaser, fl aggor, anslagstavlor, blommogram, bönor, buketter, ostron, kemtvätt, bomullspinnar, kondomer, crêpes, schampo, tidningar, dvd:er, mobilt
ock, espresso, garn, glass, tandkräm, smörgåstårtor, skärmar, jordnötter, vitrinskåp, likör, taklampor, kameraobjektiv, halkskydd, wienerbröd, leksaker, klänni

or, tandkräm, palmer, skruvdragare, högtalare, wienerbröd, vallmofrön, köttkvarnar, hjälmar, USB-minnen, hushållspapper, köksvågar, torktumlare, äpplen, wasabi, penslar, bandybollar, hundmat, sneakers, mösso
torsk, mobiler, lim, entrecôte, skäggtrimmers, plåster, dockor, blekmedel, satinlakan, slalomskidor, johannesört, växtnäring, yllestrumpor, pingisracketar, cheesecakes, lättöl, pocketböcker, elektriska knivslipar, mö
fi lter, insektsnycklar, stearinljus, DVD-skivor, ansiktskräm, vitaminer, caff e latte, strumpbyxor, rosévin, kaniner, jackor, kakor, isbergssallad, lammkött, digitala fotoramar, kalligrafi pennor, brynjärn, kyckling, klister, tig
remaskiner, sauternes, MP3-spelare, ris, rosor, pommes frites, stämjärn, surroundsystem, plattänger, förvaringskorgar, handbollar, bredband, bakpulver, kontantkort, fotkräm, remover, äggkokare, fogmassa, laptop
rydda, skedar, grillkol, hårtrimmers, kaff ebönor, tandborstglas, matberedare, matbord i ek, vitpeppar, fotbollströjor, headset, babyselar, chipotle, skidvalla, hoods, stjärnanis, pelargoner, majschips, muttrar, fi sk, s
r, etiketter, färgskrivare, kebabsås, picknickkorgar, tvättmedel, grillkrydda, möss, värmeplädar, nymalet kaff e, kristyr, räkor, simkort, nagellack, mousserande vin, pellets, underställ, målarblock, silverringar, bröd
öksill, brödrostar, skagenröra, hårvax, spadar, kräftor, rakhyvlar, mjölk, parfym, necessärer, bananer, nagellack, krukor, yoghurt, kjolar, äpplen, skjortor, ägg, apelsiner, tops, basilika, vindruvor, kavajer, tomater, ka

ne, jeans, cappuccinos, t-shirts, salt, tandkräm, paprikor, trosor, skaldjur, lösögonfransar, strumpor, koftor, morötter, väskor, sjalar, gurkor, citroner, vinäger, musslor, halsband, armband, olivolja, kanelbullar, örhängen
stabletter, toppar, hattar, cykelslangar, vantar, avokados, halsdukar, tröjor, honung, sushi, pyjamasar, cider, wok, vin, gympaskor, ögonskuggor, ostar, collegetröjor, raklödder, stövlar, sniglar, mineralvatten, cd-sp
mmsugare, knäckebröd, byxor, kepsar, tårtor, sulor, rött läppstift, öl, hörlurar, pizzor, skoputs, godis, te, sladdar, fl ingor, karaff er, mazariner, svartpeppar, häftapparater, barnvagnar, ärtor, linnen, marmelader, skoputs

hårspray, rosor, sallader, kopieringspapper, popcorn, högtalare, gratänger, småkakor, böcker, kalendrar, sängar, choklad, frallor, bilstolar, vitaminer, skötbord, oregano, förlovningsringar, ansiktsbehandlingar, biskvie
örrmattor, föningar, orkidéer, vaser, fl aggor, anslagstavlor, blommogram, bönor, buketter, ostron, kemtvätt, bomullspinnar, kondomer, crêpes, schampo, tidningar, dvd:er, mobiltelefoner, byråer, häftstift, mobilt bred

ser, muffi  ns, hårdrock, espresso, garn, glass, tandkräm, smörgåstårtor, skärmar, jordnötter, vitrinskåp, likör, taklampor, kameraobjektiv, halkskydd, wienerbröd, leksaker, klänningar, tandborstar, pumps, abborrar
r, strumpor, spackel, kalvfärs, tomater, tepåsar, gurka, solkräm, fi skespön, bullar, näshårstrimmer, choklad, handväskor, silikon, whiskey, högtalare, längder, sikrom, stegar, plantjord, porslin, sparkdräkter, handkl
, hjortsadel, peppar, cement, strumpor, marsvin, förlängningssladdar, underbyxor, bestick, nässpray, nobelpristagare i litteratur, läppstift, motionscyklar, barnvagnar, gurka, våtservetter, fl äskfi lé, yogamattor, ormar,
nslangar, pumps, grisfötter, servetter, sprit, klackning av skor, strumpbyxor, håvar, skärp, pikétröjor, kattmat, divaner, palsternackor, anteckningsblock, blöjor, kattmat, joggingskor, näsdukar, seglarskor, tops, bilbat
rtensior, underställ, leverpastej, blyertspennor, bh, eyeliners, pinjenötter, solstolar, gungor, utemöbler, gräs, såpbubblor, brownies, cider, vandrande pinnar, vantar, fotbollar, oxfi lé, skosnören, graviditetstest, cykel
r, plåster, bubbelvatten, skokräm, speglar, kofötter, datorskärmar, hudlotion, hundmat, kritor, puder, boots, tennisbollar, randiga tröjor, fotoalbum, linnen, kalsonger, likörer, chips, toapapper, mattor, suddgummin,

ksill, brödrostar, skagenröra, hårvax, spadar, kräftor, rakhyvlar, mjölk, parfym, necessärer, bananer, nagellack, krukor, yoghurt, kjolar, äpplen, skjortor, ägg, apelsiner, tops, basilika, vind
, jeans, cappuccinos, t-shirts, salt, tandkräm, paprikor, trosor, skaldjur, lösögonfransar, strumpor, koftor, morötter, väskor, sjalar, gurkor, citroner, vinäger, musslor, halsband, armband, oliv
abletter, toppar, hattar, cykelslangar, vantar, avokados, halsdukar, tröjor, honung, sushi, pyjamasar, cider, wok, vin, gympaskor, ögonskuggor, ostar, collegetröjor, raklödder, stövlar, sn
msugare, knäckebröd, byxor, kepsar, tårtor, sulor, rött läppstift, öl, hörlurar, pizzor, skoputs, godis, te, sladdar, fl ingor, karaff er, mazariner, svartpeppar, häftapparater, barnvagnar, ärtor, lin
rspray, rosor, sallader, kopieringspapper, popcorn, högtalare, gratänger, småkakor, böcker, kalendrar, sängar, choklad, frallor, bilstolar, vitaminer, skötbord, oregano, förlovningsringar, an
rrmattor, föningar, orkidéer, vaser, fl aggor, anslagstavlor, blommogram, bönor, buketter, ostron, kemtvätt, bomullspinnar, kondomer, crêpes, schampo, tidningar, dvd:er, mobiltelefoner, by
r, muffi  ns, hårdrock, espresso, garn, glass, tandkräm, smörgåstårtor, skärmar, jordnötter, vitrinskåp, likör, taklampor, kameraobjektiv, halkskydd, wienerbröd, leksaker, klänningar, tan
strumpor, spackel, kalvfärs, tomater, tepåsar, gurka, solkräm, fi skespön, bullar, näshårstrimmer, choklad, handväskor, silikon, whiskey, högtalare, längder, sikrom, stegar, plantjord, po
jortsadel, peppar, cement, strumpor, marsvin, förlängningssladdar, underbyxor, bestick, nässpray, nobelpristagare i litteratur, läppstift, motionscyklar, barnvagnar, gurka, våtservetter, fl 

slangar, pumps, grisfötter, servetter, sprit, klackning av skor, strumpbyxor, håvar, skärp, pikétröjor, kattmat, divaner,  palsternackor, anteckningsblock, blöjor, kattmat, joggingskor, näsduk
ensior, underställ, leverpastej, blyertspennor, bh, eyeliners, pinjenötter, solstolar, gungor, utemöbler, gräs, såpbubblor, brownies, cider, vandrande pinnar, vantar, fotbollar, oxfi lé, skosnö
plåster, bubbelvatten, skokräm, speglar, kofötter, datorskärmar, hudlotion, hundmat, kritor, puder, boots, tennisbollar, randiga tröjor, fotoalbum, linnen, kalsonger, likörer, chips, toapap
asoller, köttfärs, tulpaner, pennvässare, målarfärg, spadar, leksaksbilar, badbyxor, mandariner, knivar, hackad mandel, rollers, skateboards, stavar, klädnypor, kuddar, skosnören, lampo
or, tidningar, blodtryckssänkande, lecakulor, tröjor, gin, kepsar, rouge, laktosfri mjölk, stövlar, knäckebröd, galonbyxor, gummistövlar, espresso, CD-skivor, trampoliner, underlägg, gardine
kar, haklappar, strumpbyxor, skärp, divaner, palsternackor, blöjor, kattmat, joggingskor, näsdukar, gympaskor, bomullstops, shorts, hinkar, hortensior, underställ, leverpastej, blusar, blyer
or, utemöbler, gräs, såpbubblor, brownies, cider, vantar, fotbollar, oxfi lé, graviditetstester, cykelhjälmar, plåster, bubbelvatten, toapapper, snören, lax, avorioris, lök, anka, böcker, mattor, s
ssare, leksaksbilar, persikor, smörknivar, bittermandel, rollerset, wakeboards, fi berhusk, klädnypor, kuddar, lampor, tomater, folie, penslar, vattenspridare, benvärmare, scarves, handvä
kar, trampoliner, underlägg, gardiner, anteckningsböcker, skoinlägg, gödsel, dukar, haklappar, tidningar, vantar, bh:s, gin, kepsar, skjortor, blomkrukor, espresso, koskinn, tavelrama
r, skärp, divaner, systemkameror, palsternackor, vaxdukar, kristallglas, karoten, amningsskydd, dammsugarpåsar, gin, våtservetter, hallongrottor, björnbär, plåster, makrill, gräddgla

r, tandkräm, palmer, skruvdragare, högtalare, wienerbröd, vallmofrön, köttkvarnar, hjälmar, USB-minnen, hushållspapper, köksvågar, torktumlare, äpplen, wasabi, penslar, bandybollar,
rsk, mobiler, lim, entrecôte, skäggtrimmers, plåster, dockor, blekmedel, satinlakan, slalomskidor, johannesört, växtnäring, yllestrumpor, pingisracketar, cheesecakes, lättöl, pocketböcke
ter insektsnycklar stearinljus DVD-skivor ansiktskräm vitaminer caffelatte strumpbyxor rosévin kaniner jackor kakor isbergssallad lammkött digitalafotoramar kalligrafipennor b
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Nu finns det ett bra tillfälle till att bosätta sig på en lugn 
och barnvänlig plats som ger livskvalitet. Rofyllt utan 
bruset i stan men ändå på bekvämt avstånd. Denna 
mycket trevliga och fräscha enplansvilla i vinkel med 
3 sovrum och generösa sällskapsytor är byggd 2005. 
Härlig veranda i anslutning till hus och trädgård.  

Pris: 2 495 000 kr Yta: 106+75 kvm 
Tomt: 1191 kvm Visning: lör 25/9 kl 14-16

18  nyheter | 

LOVÖ | Ett femtiotal perso-
ner deltog i politikerutfråg-
ningen den 9 september på 
Klockargården, Lovö angå-
ende Förbifart Stockholm. 
Viktigaste frågan gällde 
placeringen av de två 
omdiskuterade trafikplat-
serna.

Utfrågningen anordnades 
av Lovö hembygsförening, 
Föreningen rädda Lovö och 
Naturskyddsföreningen. För-
utom engagerade kommun-
medborgare och företrädare 
för de partier som finns re-
presenterade i kommun-
fullmäktige, undantaget 
Kristdemokraterna som fick 
lämna återbud och Ö-partiet 
som inte har någon egen linje 
i frågan och därför bara var 
åhörare, deltog även Göran 
Folin, Alternativ stad, Björn 
Sylvén, Stockholms spår-
vägar och Jonas Åkerman, 
KTH.

– Som vanlig medborgare 
tror man att politiker beslutar 
på gedigen kunskapsbas. Jag 
har upplevt att det ibland inte 
går till på det sättet. Beslut 
fattas på ganska löst faktama-
terial och ibland tvärtemot 
fakta. Förbifart Stockholm är 
en av de frågor där man und-
rar över detta och det var där-
för kvällens debatt kom till, 
säger Bertil Ottoson, ordfö-

rande i Lovö hembygdsför-
ening.

Under ledning av modera-
torn Linda Hjorth fick varje 
parti möjlighet att redovisa 
sina starkaste argument för 
eller emot förbifarten. Mode-
raterna, Folkpartiet och So-
cialdemokraterna sa sig vara 
positiva till förbifarten med-
an Miljöpartiet, Vänsterpar-
tiet och Centerpartiet istället 
förespråkar andra lösningar 
på trafikproblemen.

– Det är en bred enighet 
bland de stora partierna om 
att förbifarten behövs och det 
känns bra, säger Frida Tamker 
(M) som var en av de politiker 
som deltog i debatten. 

Debatten rörde sedan vilken 
placering som är den lämpik-
gaste för de båda trafikplat-
serna. Från myndighetshåll 
förespråkas att de placeras på 
Lovösidan, men opinionen är 
stark och vill istället att tra-
fikplatserna placeras på andra 

sidan Lindö tunnel.
– Majoriteten av partierna 

är för att trafikplatserna läggs 
på Lovösidan och är eniga om 
att det är den lösningen som 
ser mest realistisk ut, både 
trafikmässigt och med tanke 
på kommunens ekonomi, sä-
ger Frida Tamker.

Likaså diskuterades, både 
länge och väl, frågan om hur 
världsarvet Drottningholm 

påverkas av den trafikökning 
som väntas bli ett resultat av 
förbifarten.

Efter mötet var merparten 
av deltagarna eniga om att 
mötet gått lugnt och struk-
turerat till och varit ett bra 
forum för att komma vidare 
i diskussion om framförallt 
var trafikplatserna ska förläg-
gas.

– Min analys av kvällens 

debatt är att ja-partierna mest 
tänker på ekeröbornas trans-
portbehov medan nej-parti-
erna har ett bredare perspek-
tiv, från lokala arbetsresor till 
trafikens påverkan på jordens 
klimat. De utredningar jag 
läst pekar på att förbifarten 
inte ens är bra för ekeröbor-
nas egna arbetsresor, säger 
Bertil Ottoson.

Härnäst kommer Tra-

fikverket att redovisa en ar-
betsplan för Förbifart Stock-
holm tillsammans med en 
miljökonsekvensbeskriv-
ning. Denna skulle ha kom-
mit redan i oktober, men se-
nareläggs nu till årsskiftet till 
stor del på grund av diskus-
sionen om var trafikplatserna 
ska läggas.

LO BÄCKLINDER

Välbesökt möte om förbifarten

”Som vanlig med-
borgare tror man 
att politkerna 
beslutar på gedi-
gen kunskapsbas”

Den föreslagna placeringen av trafikplatserna på Lovön kritiseras hårt bland annat av boende  i området.                                  Fotomontage: Trafikverket
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Öppet hus!
Känn och kläm på våra värmepumpar

Vi bjuder på korv eller hamburgare och fika!

Lördag 
2 oktober  
kl 10-14

Vid beställning före 31/10 
lämnas   5000:- rabatt  på 
bergvärme och luftvatten!



    

www.ekerocentrum.se

Ponnyridning kl 11-14 
Träffa lokal odlare 

av färska kryddor och örter!
Träffa brandkåren!

HALVA PRISET 
    på alla REA-skor       (gäller på ord.pris)

CAFÉ

15 % 
på alla Barn- och 
Ungdomsböcker

Tappström

Två valfria krukor 
från Orto-Novo 
med sallad/kryddor
Blanda hur ni vill 
för 15:- (Gäller kl 10-15)

på Kemtvätt, Skomakeri & Skrädderi 
vid inlämning under dagen, på alla 
väskor och på på batteribyten!

Ekerö  Kemtvätt
Skomakeri - Skrädderi - Kemtvätt

50 % 

Ponnyridni kl 11id i kl

Crazy Day
World of WarCraft  

129:-

• Rådgivning varje år 
• Koll på pensionen 
• Telefonbanken 
• Internetbanken 
• e-kort och Verified by Visa 

39 kr/mån
ord. pris 

50 kr/mån

Läs mer på swedbank.se/nyckelkund

• Kort och kredit 
• Mobilbanken 
• Snabbsaldo till mobilen 
• Värde papperstjänst Bas 
• Nyhetsbrev

Kaffe & bulle 25 kr

10:-   Linsundersökning Ord.pris 390:-          
                             (Gäller vid köp av linser för 6 mån)

50 %  på glasen (Värde upp till 4185:-)
Gäller vid köp av kompletta glasögon) 

(Dessa 2 erbjudanden kan inte kombineras 
med andra rabatter och erbjudanden)



Apotek Tidlösan  BC-låsservice  Biblioteket  Butik Backsippan  Din syn – Ekerö optik  Djurknuten  Ekerö blomman  Ekerö centrum Thai,  
wok & sushi  Ekerö kemtvätt & skomakeri  Ekerögrillen  Eurosko   Hair & Shop  Folktandvården  Handelsbanken  ICA Supermarket 

Mälaröarnas Bokhandel  Mälarökyrkans Café  Pizzeria Tappström  Queens Konditori & Café  Salong Cosmetae  Sea by Sea 
Smultronet  SportXtra  Svensk Fastighetsförmedling  Swedbank  Systembolaget  Wiking Herrmode

Gäller endast lördagen den 25/9 kl 10.00-15.00. Läs mer på www.ekerocentrum.se

Ekerö Centrum 
Lördag 25/9
kl 10-15

Idag har vi ”Klapphörna” 
för alla barn med bl a

gris, katt & råttor!

Ekerö Blomman

Phalaenopsis 149:-  (ord pris 265:-)

Kassakvitto-lotteri: handla för 125:- 
och du deltat i lotteriet. 
1:a pris Motorcross (värde 6995:-)

Ekerö tobak
2 st Läkerol 15:-

 Tuggummi Wringleys Extra 10:-

Mjukglass till 
halva priset!!!

Samla dina lån hos oss, 
så erbjuder vi kostnadsfritt 

låneskydd!  Din bank på Ekerö

MÖSSA och HALSDUK 
från Park Lane ......... 300:-

SPORTSOCKA  
6-pack .................... 100:-

Välkommen in 
och se alla våra 
höstnyheter!

Vi bjuder på 2 st biobiljetter
om vi får värdera din bostad!
Ansiktsmålning för barnen. Välkomna!

 Kanonerbjudanden 
från butikerna! 

Här ser du ett axplock!

Festklänning från Vila 200:-
...och många fler fina erbjudanden!

Välkommen in!

Höst hos Sea By Sea! 
Ta 3 betala för 2!

(Gäller allt i hela butiken)
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TRÄKVISTA | Den 7 och 8 
september fylldes på nytt 
Träkvistavallen av uttryck-
ningsfordon och 6-åringar 
när Polis- och brandkårs-
dagarna ägde rum för tju-
gonde året i rad. Ytterligare 
400 unga kommunmed-
borgare har nu fått lära sig 
vad man ska göra när det 
brinner eller om man hittar 
en plånbok.

Arrangemanget som är ett 
samarbete mellan ambulans-
sjukvården, brandförsvaret 
och polisen hade i år även 
sällskap av bussbolaget Ar-
riva.

– Alla vi som jobbar med 
det här tycker att det är jät-

tekul och vi vet att det är 
uppskattat både bland bar-
nen och de vuxna, berättar 
Mattias Landin, Södertörns 
brandförsvar, som ansvarade 
för årets arrangemang.

Vid åtta olika stationer fick 
barnen se och lära om säker-
het både när det gäller brand 
och trafik. När dagen var slut 
hade ingen undgått vilket 
nummer man ska ringa om 
det brinner eller om någon 
har blivit sjuk. Likaså var nog 
alla barn införstådda med att 
man ska krypa utmed golvet 
om det är rökfyllt i ett rum 
och vad som kan hända med 
ett huvud som inte är skyd-
dat av cykelhjälm vid en vur-
pa. Vid Arrivas uppställda 

buss fick barnen även veta 
hur viktigt det är att uppföra 
sig väl vid busshållplatserna.

– Förutom att det är viktigt 
att börja tidigt med det före-
byggande arbetet så finns det 
ju även barn som varit med 
om otäcka saker och för dem 
kan det säkert vara bra att 
träffa oss i uniformer utan 
att det är i samband med en 
olycka, säger Mattias Landin.

I samband med tjugoårsju-
bileet har en rapport tagits 
fram för att ge en bild av nyt-
tan med verksamheten. Där 
berättas bland annat histori-
en om hur brandförsvaret på 
Ekerö åker på ett larm om en 
villabrand. Vid framkomsten 
möter de en 8-årig flicka till-

sammans med sin lillebror.  
Hon berättar att hon hällt en 
kastrull vatten över branden 
som uppstod när ett ljus i kö-
ket antänt en gardin. Därefter 
gick hon upp på övervåning-
en och hämtade sin bror och 
gick sedan ut ur huset och 
larmade 112. När brandmäs-
taren frågade hur hon kunde 
veta hur hon skulle göra sva-
rade hon: ”Det var väl ingen-
ting. Det lärde jag mig när vi 
var på Träkvistavallen på Po-
lisens och brandkårens dag”.

Att Polis- och brandkårs-
dagarna ska upprepas från år 
till år är dock ingen självklar-
het. En återkommande dis-
kussion rör huruvida arrang-
emanget ska fortsätta.

– Man måste alltid utvärdera 
och se till nyttan med verk-
samheten, men som jag ser 
det så är det ett ypperligt till-
fälle att träffa så många barn 
på samma gång. Det är vikigt 
att vi börjar verka i den här 

åldern och bygger för fram-
tiden, säger Tommy Stier-
nerlantz, närpolishcef Ekerö 
närpolisstation.

LO BÄCKLINDER

EKERÖ | En båt, en bil, en 
cykel och en kollektivre-
senär. Kvart i fem den 7 
september lämnade de alla 
Stadshuskajen i Stockholm 
med sikte på Ekerö cen-
trum i en rafflande tävling.

Landstingsrådet Birgitta Ryd-
berg (FP) blåste till start i tra-
fiktävlingen som arrangerades 
av Folkpartiet på Ekerö gick ut 
på att ta reda på vem som först 
kunde transportera sig genom 
stan ut till Ekerö centrum.

– Vi gör det här för att visa 
att dagens trafiksituation är 
ohållbar för oss på Ekerö.  Vi 
kan inte lägga all energi på att 
diskutera förbifarten, något 
måste göras redan nu. Rever-
sibla körfält och en fyrfilig 
väg skulle kunna underlätta, 
men då måste hänsyn tas till 
världsarvet Drottningholm, 
säger Gunilla Lindberg.

Förvåningen var stor när 
Fredrik Ohls var den förste att 
anlända till Folkpartiets val-
stuga i Ekerö centrum på cykel 

efter 47 minuter. Tätt därefter 
kom bussresenären Ingegerd 
Danielsson som hade en res-
tid på 54 minuter. Christin 
Lindqvist som färdades i bil 
anlände efter 62 minuter och 
sist anlände Gunilla Lindberg 
springande upp genom cen-
trum från bryggan nere vid 
kanalen. Båtfärden hade tagit 
68 minuter och därmed blivit 
den längsta färden vilket inte 
var förvånande.

– Vi hade nog förstått att 
cyklisten skulle vinna och att 

båten kom sist var inte hel-
ler oväntat. Vi förespråkar 
en pendelbåt till Stockholm 
city, men den skulle i så fall 
gå mycket fortare än de 7,5 
knop som den här båten gjor-
de, säger Gunilla Lindberg.

Jakten mot klockan sändes 
även ut i Radio Viking och 
många mälaröbor var enga-
gerade i att få reda på vilket 
färdmedel som gick snab-
bast.

LO BÄCKLINDER

Tjugo år med sexårsdagar

Spännande trafiktävling med överraskande utfall

Startfältet redo utanför Stadshuset för avfärd mot Ekerö centrum. 
 Foto: Daniel Gustafsson

På en av stationerna fick barnen krypa genom en rökfylld tunnel. 
 Foto: Lo Bäcklinder

Vi har utökat 
I dag kan vi erbjuda: 

Miljöbilar, Storbil 6 pass, Minibuss 8 pass, Rullstolsbuss, 
Budbilar, Bil med bilbarnstol för alla åldrar

Hem till Ekerö 15 % 
billigare taxa

Vi kör hem era ungdomar tryggt och säkert 
Fasta budpriser från Tappström/Träkvista inom 

Stockholms tullar

3

medarbetare till Stockholm
3D är ett innovativt företag som arbetar med 
svenska kvalitetsliftar som är produktionshöjande 
och har ergonomiska fördelar. Vi hjälper större 
byggföretag med arbetsberedning och produktions-
lösningar med hjälp av våra unika maskiner.
 
Vi söker därför:
 

 Chaufför med BE kort och viss reparations-
vana med känsla för service.
 

 Div mekaniker utan större erfarenhet.
 

 MaskinMekaniker med goda kunskaper inom 
hydraulik och elektronik.
 

 Byggnadsarbetare med servicekänsla och goda 
kontakter.
 

 Arbetsledare med goda kontakter inom bygg 
och/eller installationsbranschen.
 

 Säljare med goda kontakter inom bygg och/
eller installationsbranschen.
 
3D erbjuder bra månadslön och tjänstebil. 
BE-körkort är alltid en bra merit.

Arbetsplatsen ligger i Skå i Ekerö kommun.

Ring Anders  070-394 95 65
anders.christensen@3dhyrliftar.se



www.husmanhagberg.se

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

Ekerö Älvnäs
Fantastisk sydvästvänd sjötomt med utsikt över Busviken i Älvnäs.

1,570 kvm sluttande tomt med egen brygga. Bästa väderstreck med sol vid vattnet från morgon till kväll. Tomten är idag bebyggd med
mindre fritidshus för sommarboende. Kommunalt vatten och avlopp vid tomtgränsen klart att ansluta. Byggrätt ca 240 + 50 kvm. Unikt
tillfälle att förvärva en av Älvnäs bästa sjötomter. 

Utgångspris: 5.900.000 kr  Visas: Sön 26/9 14.15-15.00 & mån 27/9. Vänligen ring för visning på annan tid.
Adress: Talgoxevägen 23   Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Adelsö
Sjötomt med sol hela dagen och ogenerat läge omgärdad av tät grönska. Dubbeltomt som är avstyckad och kan förvärvas var
för sig eller tillsammans. Denna tomt är 2.645 kvm och bebyggd med enklare fritidshus utan eget avlopp. Sjövatten vid husknut.
Underbart läge vid Mälarens strand med närhet till färja. Ytterligare tomt om 2.708 kvm bebyggd med charmigt fritidshus kan köpas
separat. Unikt tillfälle att förvärva sjöfastighet dit kommunalt V/A planeras.
Utgångspris: 2.395.000 kr  Visas: Vänligen ring för information. Adress: Marielundsvägen 38C  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Munsö
Lantligt idylliskt boende i modern bekymmerfri enplansvilla med underbar trädgård i bästa SV-läge. Välplanerade
trivsamma ytor med utgång till stor altan under tak. Charmigt kök, 3 sovr. 2  bra våtrum. 107 kvm boyta + ca 30 kvm fristående
garage, snickarbod i anslutning. Huset är byggt 1985 av säljaren, som bott där hela tiden. Barnvänligt med närhet till skola, grönska
och harmoni. Nära till busshållplats med ca 35 min. till Brommaplan.
Utgångspris: 2.295.000 kr  Visas: Vänligen ring för information. Adress:  Kvarnstugevägen 12 Ekerö: 08-560 304 22

Ekerö Gällstaö
Stilsäkert radhus med nyskickskänsla by. 2005. Smakfulla påkostade materialval och med ett fint ljusinsläpp från stora
fönsterpartier samt takfönster. Välplanerat med genomgående stora rum och två badrum. 129 kvm. 3 sovrum. Uteplatser åt två håll
varav stor altan på baksidan med ett tilltalande söderläge. Lugnt och barnvänligt beläget på populära Gällstaö invid Mälaren och med
närhet till naturen.
Utgångspris: 3.695.000 kr  Visas:  sön 26/9 12:45-13:45, mån 27/9 18:30-19:00  Adress: Gällsta Bygränd 8  Ekerö: 08-56030422

Räkna med oss!
Du får en dagsfärsk fri värdering av  din 
bostad och kunskap om hur den  lokala 
marknaden ser ut.

Räkna med oss när det gäller ditt boende.

Välkommen att bli nöjd du också!



Calle Iveroth är fjärde genera-
tionen handlare i Nyckelby. Det 
hela började för över hundra år 
sedan med snus och socker i en 
liten bod på Nyckelby gård.

När man träder in i mataffären i 
Nyckelby idag finns allt från mat till 
presentartilkar och utanför kan man 
tanka sin bil eller köpa trädgårds-
möbler i sidobutiken. Calle Iveroths 
farfars far Johan Adolf Karlsson, 
hade nog knappast kunnat föreställa 
sig en sådan utveckling.

Johan Karlsson odlade grönsaker 
och frukt som han lastade på sin båt 
och for till Klarahallen och sålde. 

– Då sa bönderna åt honom; när 
du ändå sitter och åker i båten kan 
du väl ta med dig lite snus och sock-
er hem, berättar Calle Iveroth. 

Året var 1894 då Calles farfar Jo-
han började ta med sig varorna hem 
och startade en liten handelsbod på 
den markbit han hyrde nedanför 
Nyckelby gård. 

I hyreskontrakten stod att ”mar-
ken får användas till handelsän-
damål, dock tillåtes därstedes ej 
försäljning av spirituosa eller malt-
drycker, med undantag av svag-
dricka.”

Rörelsen växte så sakteliga och år 
1900 flyttade handelsboden in i det 
gula hus som ligger mitt emot da-
gens butik ICA Nyckelby. 

Johan Karlsson gifte sig med Brit-
ta Ifver och de fick tre söner. En av 
dessa dog på Nordsjön. De andra två 
var Calles farfar Carl Emil och hans 
bror Albin. Medan Carl Emil var 
några år i Amerika var det brodern 
Albin som bistod fadern i butiken. 
När så Carl Emil kom tillbaka trädde 
han in i rörelsen.

Calle visar gamla böcker med 
noggrann bokföring.

– På den tiden handlade man på 
bok och betalade varje månad. En 
del kunde inte betala. Då frågade 
min farfar om de inte kunde lämna 
lite mark istället. Han fick då vissa 
tomter. På den tiden hade inte mar-
ken samma värde. 

Farfar Carl Emil gifte sig med Jen-
ny Sandberg från Uppsala, som på 
somrarna brukade besöka sin släkt 
i Asknäs. 

– Friherrinnan Klinkowström på 
Stafsund fick höra att det fanns ett 
rekorderligt fruntimmer på Asknäs. 
Det var min farmor och friherrin-
nan frågade om hon ville ta anställ-
ning som husa hos henne. 

Jenny Sandberg tackade ja till erbju-
dandet. Från affären kördes varor 
till Stafsund och farfar Carl Emil 
körde. Tycke uppstod och de unga 
tu gifte sig 1910.

I det gula huset som man först 
hyrde och sedan fick köpa loss 1942 
fanns förutom butiken och bostad 
också ett stort kök. Här fanns det 
alltid mat. 

– Det kom folk långt bortifrån 
som hade promenerat till affären. 
Det kunde ta nästan en hel dag att 
handla. Då var det naturligt att få lite 
lunch i köket. 

I Sundbyviken låg också en båt sta-
tionerad på nätterna under en tid. 
Skepparn på båten gick upp till gula 
huset på kvällarna och åt middag 
och fick sig en liten hutt. Ibland sov 
han också över.

1939 blev det arvsskifte. Carl Emil 
fick affären och Albin fick Rosenhill 
som tillhörde familjen. Affären het-
te C E Karlsson men efternamnet 
Karlsson byttes 1948. 

– Farfar tyckte att det var så många 
som hette Karlsson. Ifver fanns re-
dan i släkten från farfars fars hustru 
Britta och så lade man till roth. 

Nästa generation blev Calles pap-
pa Erik som drev butiken vidare till-
sammans med sin far. Carl Emil dog 
1951, samma år som Calle föddes. 

Calles föräldrar tyckte att det blev 
lite för trångt i gula huset och 1955 
byggdes det hus som dagens butik 
ligger i. Många var skeptiska.

– De sa alla till pappa att det var 
idiotiskt att bygga ett snabbköp 
med hyreslägenheter. De menade 
att det kommer aldrig att fungera 
här ute på landet. 

Men trots en del ekonomiska svå-
righeter drevs projektet igenom. I 
mitten på 60-talet fick pappa Erik 
förfrågan om han ville öppna butik 
i Tappström och tackade ja. Då det 
var meningen att Ekerö centrum 
skulle byggas inom en femårspe-
riod handlade det om en liten ba-
rackkbutik som placerades vid stora 
parkeringen intill kommunhuset. 

Centrumplaneringen höll inte och 
baracken byggdes ut efter 10 år. Då 
hade också Calle börjat i firman. Ef-
ter ytterligare några år utvidgades 
butiken i Tappström ännu en gång. 

– 1982 tog jag över helt och hål-
let för pappa skulle dra sig tillbaka. 
Men han har ju alltid jobbat. När 
han tog det lugnt fick han först en 
liten infarkt och 1984 dog han. Han 
fick dock uppleva att det han byggde 
upp 1955 som folk inte trodde på, 
expanderade och fungerade när jag 
byggde till butiken i Nyckelby 1982. 

När så äntligen centrum skulle 
byggas fick Calle förfrågan om att 
öppna en större butik där. Men han 
avböjde och det är inget han ångrar.

– Man kan bara ha en kostym på 
sig i taget. Barnen är bara små en 
gång. Så jag bestämde mig för att 
sälja Tappströmsbutiken. Många 
förstod inte, men själen sitter ju här. 

Calle gillar att träffa kunderna 
och också variationen. Ena sekun-
den står han i charken och styckar 
kotletter, sedan sitter han i kassan, 
går ut och hjälper en kund att tanka 
eller skruva ihop en gräsklippare. 

Förutom att butiken är en träff-
punkt där ”alla känner alla” har den 
på sitt sätt varit, som Calle uttrycker 
det, en ”dating”- plats.

 – Det är säkert 20 par som har 
träffats här. Vi hade smålägenhe-
ter ovanpå butiken för personalen. 
Pappa annonserade ofta i finska tid-
ningar och andra tidningar runt om 
i Sverige. Det kom tjejer och killar 
som jobbade som chaufförer eller 
kassörskor och så fann de kärleken. 
Det finns ett par som träffades redan 
under tiden i gula huset. De jobbade 
i företaget ända fram till sin pensio-
nering.

Om det blir en femte generation 
som driver butiken är inte säkert. 
Dottern jobbar i butiken nu och 
sonen går på Handelshögskolan på 
detaljhandelslinjen i Norrtälje.

– Säger någon av dem att de vill 
fortsätta, då kör vi vidare. Men vill 
de inte så blir det nog till salu, säger 
Calle som än så länge har många år 
kvar att jobba. Kanske det blir för 
honom som för hans mor Kerstin. 
Hon började varva ner i början på 
80-talet men hjälper än idag till 
med lite sortering av kuponger och 
lottvinster. Hon fyller snart 92 år.

– Det är en livsstil. Man känner 
alla. Det är en riktig lanthandels-
känsla.

                                             EWA LINNROS

Fyra generationer handlare
24  reportaget | 

Calle Iveroth framför Nyckelbys snabbköp.                                            Foto: Ewa Linnros

Personal i affären då den låg i gula villan. Erik Iveroth syns längst till höger. 

Johan Adolf Karlsson med hustru Britta 
och sonen Carl.

Erik Iveroth vid presenthyllan i ”nya” buti-
ken.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!

Inga dator 
frågor är 
dumma

foder 
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IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå

Snart är vintern här!
Sänk dina värmekostnader redan nu.

Vår nyaste berg-, jord- och sjövärmepump IVT Greenline HE 
är utrustad med den senaste generationens A-klassade 
lågenergi-cirkulationspumpar. Det gör att elförbrukningen 
reduceras till ett minimum. Förutom att det sparar pengar 
åt dig själv, hjälper du till att förbättra vår miljö genom att 
du använder den lagrade solenergin som redan fi nns på 
din tomt.

Dessutom ingår alltid vår Nöjd-kund-garanti och marknadens 
bästa trygghetsförsäkring med 10 års försäkring på kompressorn 
och 6 års försäkring på värmepumpen. 

Kontakta 
oss för ett 

kostnadsfritt 
hembesök.

Mäklarhuset Ekerö  

2 897

Färingsö - Skillinge 
UTGÅNGSPRIS: 5 950 000 kr
BOAREA: 160 kvm, biarea 136 kvm TOMT: 9 338 kvm
ADRESS: Bromma Gårds Väg 1

MÄKLARENS BESKRIVNING: Tillfälle! Mycket välskött och rymlig 

Möjlighet till hästhållning med egen ridbana och möjlighet att arrendera 

Färingsö - Stenhamra 
UTGÅNGSPRIS: 4 695 000 kr
BOAREA: 190 kvm, biarea 10 kvm TOMT: 1 857 kvm
ADRESS: Gudmundvägen 2

MÄKLARENS BESKRIVNING: Stort välplanerat enplanshus i mycket bra 

-

Färingsö - Jäsängen 
UTGÅNGSPRIS: 1 795 000 kr
BOAREA: 72 kvm, biarea 39 kvm
TOMT: 2 760 kvm
ADRESS: Furuvägen 17

MÄKLARENS BESKRIVNING: 

lummig insynsskyddad tomt grän-

kök, separat hus med vedeldad bastu, 

Mäklarhuset Ekerö

Mäklarhuset Ekerö
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DRAGNING 
i almanackslotteriet 

Grattis! 3 782 på din almanacka 
är välkommen till oss för att hämta ditt pris!

Blev du utan almanacka?
Ring oss så skickar vi en! 
Nästa dragning: 18 oktober

Välkommen till 
Mäklarhuset på Ekerö

Johan Siönäs och Sophia Åkerman
Telefon 08-560 446 63

BESIKTIGAD

BESIKTIGAD



”Förebild” och ”inspiratör” är 
självklara ord att välja när man 
ska beskriva Anita Lindvall. 
Genom att vägrar låta sig 
begränsas av den MS (Multipel 
skleros) som hon levt med 
under närmare fyrtio år visar 
hon dagligen andra människor 
att det är möjligt att ha ett gott 
liv trots att man drabbats av 
kronisk sjukdom.

– Jag såg sanningen i vitögat och be-
stämde mig för att sjukdomen inte 
skulle bli herre över mig, berättar 
Anita Lindvall om hur hon reagera-
de när hon efter en lång tid av miss-
tankar till slut fick diagnosen MS.

Begränsad har hon sannerligen 
inte blivit. När hon sitter vid köks-
bordet i huset på Ekerö och berättar 
om hur hon försöker använda sina 
egna erfarenheter och positiva livs-
syn för att stötta andra i den stöd-
förening för MS-sjuka och andra 
med nedsatt rörlighet, kan ingen 
ana att hon har en sjukdom som på-
verkar hennes kropp avsevärt. Men 
när hon reser sig och tar tag i rolla-
torn blir det tydligt att balansen och 
kraften i kroppen sviker.

Under de första tjugofem åren av 
sjukdomsförloppet visste Anita inte 
ens om att hon var sjuk. Men när 
hon slutligen fick sin diagnos precis 
när hon fyllt femtio så föll pusselbi-
tarna på plats.

– När jag tänkte tillbaka förstod 
jag att jag blev sjuk redan när jag var 

26 år och precis hade fått mitt andra 
barn. Jag minns att jag tog snedsteg 
och snubblade ibland och att jag även 
hade vissa mystiska synstörningar.

Vid 45-årsåldern hade hon bör-
jat märka att balansen blev säm-
re. Snedstegen förvärrades, hon 
snubblade och synstörningarna 
blev värre. För att skona familjen 
och dölja att hon hade besvär smet 
hon ofta ifrån när de skulle göra nå-
got tillsammans. Till slut var dock 
sjukdomen ett faktum och sedan 
dess har Anita gjort vad hon har 
kunnat för att fortsätta leva ett så 
opåverkat liv som möjligt.

– Nu har min sjukdom kommit in i 
den andra fasen. Då får jag inte längre 
lika kraftiga skov som jag fick tidiga-

re, men istället har de besvär som jag 
märker av hela tiden förvärrats.
Så långt det går försöker Anita kla-
ra sig själv i vardagen.  Det är den 
självständigheten som håller henne 
igång. Därför händer det att hon av-
böjer hjälp om någon till exempel 
erbjuder sig att lyfta ner varor från 
en hylla i affären. Men i vissa lägen 
är det oundvikligt att få assistans 
med något och då är hon glad att 
hon bor där hon bor.

– Jag tycker att människor på Mä-
laröarna är speciellt hjälpsamma. 
Inne i stan är det mer suck och pust 
när man behöver komma fram 
med sin elmoppe. Och ibland ser 
jag någon som ilar förbi mig för att 
komma före i kön till kassan och då 
tänker jag: ”Akta dig, du vet inte vad 
som kan hända med dig”.

Även om hon drabbats hårt av sjuk-
dom går det inte att se tillstymmel-
se till bitterhet hos Anita. Visst går 
humöret upp och ner, men hon har 
accepterat faktum och försöker se 
allt från den ljusa sidan. Det smittar 
även i kontakten med andra.

– Jag försöker alltid tänka positivt 
och må så bra som möjligt, det är 

nog min läggning. Jag tycker också 
om att hjälpa människor. ”Lev livet 
så vanligt som möjligt” är mitt bästa 
råd till den som drabbas av kronisk 
sjukdom.

Sedan 1998 driver Anita en stöd-
grupp för personer som har MS 
och andra sjukdomar som påverkar 
rörligheten.  Allt eftersom har in-
riktningen ändrats. Från att ha haft 
gruppträffar där det blev mycket 
sjukdomsprat gör de idag främst 
utflykter till populära utflyktsmål i 
Stockholm. 

– Vi är inriktade på kultur och 
har varit på flera olika museer och 
gjort stadsvandringar. En gång hade 
vi temat ”Rött vin, pimpinella och 
en nyskjuten beckasin” i Hagapar-
ken, där en guide även berättade om 
Gustav den III. 

– Vi har världens vackraste hu-
vudstad och den ska vi utnyttja även 
om vi är handikappade. Du skulle 
se vilket härligt gäng vi är när vi ger 
oss iväg med våra moppar, rullstolar 
och assistenter.

Hon försöker snappa upp öns-
kemål på aktiviteter från de öv-
riga medlemmarna för att anpassa 
verksamheten till dem. Möjlighe-

ten till att kunna vara med och på-
verka främjar också hur människor 
mår.

– Psykiskt välbefinnande är grun-
den för ett att må bra fysiskt. Därför 
har jag kallat vår grupp för en ”må 
bra-grupp”, för det är vad det hand-
lar om. Tanken är att vi ska göra 
roliga saker tillsammans och till så 
låg kostnad som möjligt, eftersom 
många av oss lever på sjukbidrag.

Anita ser en tendens till att isolera 
sig hos många människor som drab-
bas av sjukdomar och det viktigaste 
syftet med utflykterna är att bryta 
isoleringen för dessa och skapa en 
situation där gemenskapen är stor 
och man kan stötta varandra. 

Förutom utflykterna håller Anita 
även i en keramikgrupp som träffas 
en gång i veckan. Dels är det sociala 
en viktig komponent, men att sys-
selsätta händerna med keramik är 
även bra träning för den som har 
neurologiska problem.

Nu hoppas hon på att fler mälarö-
bor med MS eller andra begränsande 
sjukdomar ansluter sig till gemen-
skapen i gruppen.

LO BÄCKLINDER

Inspiration för omgivningen 
26  profilen | 

Med värme, positivt tänkande och egna 
erfarenheter inspirerar Anita Lindvall  
människor som drabbats av svåra sjuk-
domar.        Foto: Lo Bäcklinder

Namn Anita Lindvall
Bor Hummelvreten, Ekerö
Familj Tre barn, fyra barnbarn, tre katter 
Bakgrund Arbetade under många år med admi-
nistration och ekonomi i familjens musikaffär  
Intressen All tänkbar musik men gärna 30- och 
40-talsmusik, svensk och engelsk historia

Bäst med Mälaröarna Att det är nära till vattnet 
överallt och att fina promenadvägar gör det möj-
ligt för mig att ta mig fram nästan överallt. Vi har 
också fantastiska taxichaufförer
Favoritbok Har precis läst ”100-åringen som 
klev ut genom fönstret och försvann”, den kan jag 
varmt rekommendera

www.ekerobildbyra.se

b ld

EKERO

BYRA

m
ä
l
a
r
ö
a
r
n
a

m
o
t
i
v
 
-
 
m

i
l
j
ö
e
r



   

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se

Årets influensavaccination 19 okt -27 nov

Välkommen till Ekerö Vårdcentral 
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst och har vårdavtal med Stockholms läns landsting 

Du som är född 1945 eller tidigare samt du som har någon av nedanstående kroniska sjuk-
domar kan vaccinera dig kostnadsfritt mot influensa och pneumokockinfektion.

Ekerö vårdcentral har öppen mottagning för vaccination tisdagar kl 14.00-16.00 med början 
den 19 oktober. Tag med legitimation och vaccinationskort – om du har sådant. 

Din lokala
musik-
affär!



LINVÄGEN

EKEBYHOVSPARKEN,

28  kultur | 

STENHAMRA | Den 26 
september är det är det full 
fart på Barnens bibliotek 
i Stenhamra när konstnä-
ren Maja Braun ställer ut 
målningar för barn. Musik 
och förfriskningar blir det 
också utrymme för.

Utställningen som pågår 
till den 24 oktober kommer 
innehålla särtryck av offent-
liga utsmyckningar som Maja 
Braun gjort för Martina-
sjukhuset i Stockholm och 
LÄR-skolan på Östermalm. 
Sample station, som tidigare 
samarbetat med konstnären, 
spelar både digital och akus-
tisk musik och besökande 
barn kommer få chansen att 
göra egna konstverk eller ta 
ett snack med konstnären.

Maja Braun tycker att det är 
stimulerande och utmanan-
de att skapa konst för barn. 
Även om arbetsprocessen är 
densamma så är mottagandet 
många gånger spontanare.

– Barn frågar varför jag må-
lar. ”Varför ritar du själv?” 
svarar jag då. ”För att det är 
kul” får jag till svar. ”Ja, just 
det” säger jag då.

Likaså fascineras hon 
av barnens sätt att titta på 
konstverken.

– En av de tavlor som jag 
gjort till LÄR-skolan är fyra 
gånger tre meter och på den 

finns det ett litet torp som är 
stort som en halv tändsticka 
och tänk, det ser barnen di-
rekt, berättar hon.

Maja Brauns anknytning 
till Mälaröarna är stark och 
under de senaste två åren har 
hon bott i närheten av Svart-
sjö, men har nyligen flyttat in 
till Stockholm city.

– Jag älskar verkligen Mä-
laröarna. Det är fantastisk 

natur här ute som ger mig 
mycket inspiration.

Tidigare har Maja Braun 
haft ett fyrtiotal separata 
utställningar, både i Sverige 
och utomlands. Hon har 
dessutom gjort bokomslag, 
illustrationer, affischer och 
varit delaktig i olika tv-pro-
jekt.

         LO BÄCKLINDER

Konst för barnen 

”Tvåsamhet i paradiset av Maja Braun.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ny 
skrivare?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Datorhjälp
hemma

 Mäklarhuset i Västerort AB   
  telefon: 08-761 00 77,   www.maklarhuset.se

 5:a Vasastan 
 UTGÅNGSPRIS: 11 500 000 kr  AVGIFT: 2 708 kr
YTA: 165
ADRESS: Odengatan 22, 4 tr med hiss
VISNING: Sön 31/1 12.30-14.00, Mån 1/2 18.30-19.00
YVONNE ULVEGREN: 0708-851338 

 MÄKLARENS BESKRIVNING: Vacker sekelskiftesvåning med 
5 rok. 165 kvm, takhöjd 3,40 m. Kakelugn, ö. spis & två stora 
sällskapsrum, 3 sovrum. Vackra golv, stuckaturer i tak. Ren. 
kök och badrum. Tempererad vinkällare ingår.
 

Färingsö – Skå – Mörby
 
UTGÅNGSPRIS: 3.995.000kr
YTA: 178 + 108 kvm
ADRESS: Vårdagsvägen 3
VISNING: Sön 26/9 kl 12.00 - 13.00
PETER ENGSTRÖM: 0708-970616
 
MÄKLAREN BESKRIVNING: Stor och rymlig 1,5-plansvilla med inredd 
källarvåning. Härligt poolområde i söderläge. Villan är om ca 300 
kvm, 7 rok varav 5-6 sovrum, två stora sällskapsrum varav ett med 
ö-spis, relaxrum med bastu, två badrum, separat tvättstuga mm. 
Bergvärme - vattenburen golvvärme. Låga driftkostnader. 2.134 kvm 
tomt. Välkomna!

 Mäklarhuset i Västerort AB   
  telefon: 08-761 00 77,   www.maklarhuset.se

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hemsida 
på 

Internet

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag har en 
mac!

Ring inte...



ELLER BORGENPARKEN?
Var ska vi lysa upp någonstans? Vår jakt på framtidens energi sprider redan 
nattlig trevnad och trygghet i många av Stockholms utemiljöer. Med ny effektiv 
teknik har vi lyckats fördubbla belysningen utan att använda mer energi. Nu tänkte 
vi ta upp kampen mot mörkret på en plats nära dig och hoppas du kan hjälpa oss 
bestämma vilken. Välkommen in på fortum.se/lysuppekero och läs mer och rösta. 
Eller SMS:a din röst till 72500 senast den 29 september. 

Lysupp1 för Ekebyhovsparken 
Lysupp2 för Linvägen 
Lysupp3 för Borgenparken

Tack på förhand!

SpångaMälarö Lastbilcentral AB är ett service-
företag inom transport, schakt, entreprenad och 
distribution med kontor på Ekerö.

Vi söker en
Transportledare/ säljare
Du kommer tillsammans med våra två andra 
transportledare att ansvara för att fördela trans-
port- och maskinresurser.

Du kommer att ha mycket kontakt med kunder, 
förare och leverantörer varför vi gärna ser att 
du är/har:

Serviceinriktad
Erfarenhet av planering/ logistik/ transport-

    ledning
Stresstålig
PC vana (ett krav)

För med information gå gärna in på vår hem-
sida: www.smlbc.se

Din ansökan med bifogat CV skickar du till:

SpångaMälarö Lastbilcentral AB
Ingemar Holmen  
Bryggavägen 102, 178 31 Ekerö
ingemar.holmen@smlbc.se

Tel. 08-564 109 50, www.smlbc.se

EKEBYHOV | De tre damer-
na Majalisa Alexandersson, 
Gullbritt Karlsson och Eva 
Grytt som ställer ut på 
Ekebyhovs slott, har alla 
tre en lång konstnärsbana 
bakom sig.

Skulptören Majalisa Alex-
andersson arbetade i många 
år som lärarinna precis som 
hennes ledstjärna, konstnä-
rinnan Berta Hansson.
 Majalisa Alexandersson ar-
betade med sin konst vid si-
dan av lärarinnejobbet, men 
vid 45 års ålder hoppade hon 
av och satsade fullt ut på sitt 
konstnärskap.

– Vad jag inspireras av in-
nerst inne är svårt att svara 
på men en bild i en tidning 
till exempel kan sätta fart. 
Kanske är det fotografen som 
är den som bjuder på det där 
som sätter igång mig, säger 
Majalisa Axelsson.

Även berättelser är källor 
för inspiration så som Kip-
lings ”Katten som går för sig 
själv” som inspirerat till katt-
skulpturen som visas på bil-
den i denna artikel.

Gullbritt Karlsson är grafiker 
och träskulptör. Även hon 
har en bakgrund som lära-
rinna och bildlärare. 

Hon har alltid haft driv-
kraften att uttrycka sig i bild 

och form, men kom igång or-
dentligt med konstnärskapet 
på 80-talet då hennes barn 
flugit ur boet.

– Jag inspireras ofta av djur. 
Jag kollar in dem och ser ka-
raktärer och mycket av det 
som vi själva bär på. Sedan 
översätter jag det till mänsk-
liga uttryck, berättar Gull-
britt Karlsson.

Bilderna kommer spontant 
i form av tuschteckningar. De 
kan bli liggande länge, ibland 
flera år och mogna till sig. 
Därefter gör hon ett urval av 
dem och arbetar vidare med 
dem i torrnålar. Torrnål inne-
bär att rista i plåt eller plast 
med en vass nål. De grafiska 
bladen skär hon också ut och 
limmar på tredimensionella 
träskulpturer. 

Eva Grytt är målare, grafiker, 
scenograf och dockmakare. 
Hon har varit verksam sedan 
hon gick ut konstfack 1972.

Hon kom först till Mario-
nettteatern och blev kvar där 
i många år och har arbetat 
med bland annat scenografi 
och som dockmakare. Det se-
nare lärde hon sig på teatern. 
Hon har sedan fortsatt som 
frilans och då också med gra-
fik och målningar. Men inget 
av alla de områden hon varit 
och är verksam inom har tagit 
överhanden.

– När jag var någonstans 
runt 40-50 år tänkte jag att 
nu måste jag bestämma mig. 
Men jag tycker om alla bi-
tarna. Teaterarbetet är väldigt 
socialt medan det är oerhört 

ensamt att jobba med konst, 
säger Eva Grytt.

Inspirationen kommer 
från de olika arbeten hon gör, 
”det ena ger det andra”  som 
hon säger. På senare tid har 

Eva Grytt  även börjat göra 
tredimensionella ting helt 
fritt som inte är bundet till 
något. På Ekebyhov blir det 
en blandning av bilder och 
tredimensionella objekt. Ut-

ställningen ”Skulptur och 
bild” på Ekebyhovs slottsgal-
leri öppnar 2 september.

                         
                          EWA LINNROS

Skulptur och bild på slottet
    | kultur  29

Skulptur av Majalisa Alexandersson. Katten är inspirerad av Kiplings 
bertättelse ”Katten som går för sig själv”.                                Foto: Ewa Linnros

”Djuren i skogen” av Gullbritt Karlsson. Djuren är ofta inspirationskälla 
för Gullbritt Karlsson. Teknik: torrnål.

”Vind” av Eva Grytt. Hon är både målare, grafiker, scenograf och dock-
makare. Teknik torrnål.



Ekerö kommun vill framföra ett stort tack till  
sponsorer, föreningar och organisationer för stöd och 

2 september 2010.

Vi Tackar:

Gustavshill Handelsträdgård AB

ICA Supermarket Tappström

Frukt och Gröntkompaniet i Stockholm AB

Lions Club Färingsö

Väntjänsten

Hembygdsföreningarna

Österås Gård

Mälarökyrkan

Tack!

”Kulturens vägar” var temat när Kulturarvsdagen 2010 (f.d. 
Kulturhusens dag), den 12 september, uppmärksammade några 
av Mälaröarnas glömda vägar. Vid Nyckelby gård guidade Ekerö-
Munsö hembygdsförenings ordförande Kerstin Balck-Ahlén, t h, Inger 
Carlström längs landsvägen som var en del av öns huvudstråk från 
järnåldern till 1800-talets mitt.                                         Foto: Ove Westerberg

Årets silvertärna I samband med Falsterbo bird show den 4 och 5 
september utsågs Gigi Sahlstrand, författare till boken ”Börja skåda 
fågel” och färingsöbo till ”Årets Silvertärna”.  Priset delas ut av Sveriges 
ornitologiska förening tillsammans med kikarmärket Swarovski till en 
kvinna som gjort värdefulla insatser för fågelintresset. 

 Foto: Göran Forsberg

30  öarna runt | 

De gamlas dag firades den 2 september i Ekebyhovsparken med sed-
vanligt besök av Drottning Silvia. Förutom ett antal tal av politker och 
tjänstemän bjöds underhållning av såväl Lasse Berghagen som Happy 
singers och Mats Eriksson kvartett. 

 Foto: Ove Westerberg

Lovö hembygdsförening   bjöd in till traditionsenliga hembygdsdagar 
på Hogsta och Rörby den 11 och 12 september. Bertil Ottoson, förening-
ens ordförande, passade på att fylla på protestlistan mot Stockholms 
stifts egendomsnämnd, som sagt upp familjen Rydströms jordbruksar-
rende på Lovö prästgård. Brommabon Joan Radway var en av många 
som protesterade.                                                               Foto: Ove Westerberg

Isabella Löwengrip alias ”Blondinbella” besökte butiken By Leia D i 
Troxhammar den 7 september för att signera sin bok ”Egoboost” och 
marknadsföra sitt nya klädmärke. Ett stort antal Mälarötjejer dök upp 
för att prata med en av modesveriges största förebilder.   
 
                                Foto: Mimmi Dubén

Svamputställning Mälaröarnas naturskyddsförenings årliga svamp-
utställning ägde rum den 12 september och slog sannolikt rekord som 
Sveriges största. 457 arter ställdes ut i sjöscouternas nya lokaler vid 
Maskbacken och många av dem var sällsynta. Under de två utställ-
ningsdagarna kom 400 besökare.  

 Foto: Ove Westerberg

www.tradgardsakademin.se

info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering 

för dig som vill bli trädgårdsdesigner!
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EKERÖ | Ingrid Karlström 
har avlidit i en ålder av 85 
år. Närmast sörjande är 
döttrarna Ingela och Ma-
delaine med familjer.

Ingrid var under hela sitt yr-
kesliv delaktig i ett stycke le-
vande herrgårdshistoria.

För att fritt travestera Au-
gust Strindbergs inledning i 
Hemsöborna;

”Hon kom en vacker vår-
dag som 18-åring till Skyt-
teholms pensionat på Ekerö 
med en resväska i handen, 
sprudlande av glädje över sin 
första anställning!”

47 år senare lämnade 
Ingrid, i samband med sin 
pensionering, samma an-
ställning som Skytteholms 
absoluta ”Åldfru” och Grand 
Old Lady.

Under alla år på Skytte-
holm, bodde Ingrid också 
där, gifte sig med Hasse, bil-
dade familj och fick två dött-
rar. 

Ingrid  upplevde Skyt-
teholm från krigsåren fram 
till slutet på 80-talet och 
förutom verksamheten som 
herrgårdspensionat, var hon 
även med om Skytteholms 
förvandling till internerings-
läger och arbetsförmedling 

för baltiska flyktingar samt 
verksamheter och aktiviteter 
såsom;
–  Lanthushållsskola
–  Förändringen  till Kursgård
– Seglar- och konfirmations-
läger på somrarna
– Aktivitetsveckor på olika 
teman 
– Fullt hus med privatgäster 
på jul, påsk, midsommar och 
All Helgonadags-helgerna
– 10.000-tals julbordsgäster

Allt detta och mer därtill, 
var Ingrid i allra högsta grad 
delaktig i.

Undertecknad och alla som 
under Ingrids år på Skytte-
holm har haft förmånen att 
få arbeta tillsammans med 
Ingrid innan hon, efter väl-
förrättat värv drog sig till-
baka, upplevde Ingrid som 
en mycket plikttrogen och 
lojal arbetskamrat som med 
sitt vänliga och ödmjuka sätt 

spred harmoni och glädje 
bland såväl gäster som till 
oss, hennes arbetskamrater! 
Under alla de år vi arbetade 
tillsammans, hörde jag aldrig 
Ingrid säga ett ont ord om nå-
gon människa.

Bara det säger vilken per-
son Ingrid verkligen var! 

Att hon, i samband med 
herrgårdens renovering fick 
ett rum uppkallat efter sig, 
”Ingrids gemak”, i sällskap 
med andra kända Skyt-
teholmnsprofiler som Jo-
han Skytte, Ulla Sallert och 
konstprofessorn Otte Sköld, 
säger mer än tusen ord hur 
årtionden av gäster och ar-
betskamrater vill minnas 
Ingrid Karlström!

Hon var – och kommer 
alltid att vara – Skytteholms 
anda personifierad.

Så när hon nu drar sig till-
baka för att vila bredvid sin 
älskade make Hasse, lämnar 
Ingrid ett stort tomrum efter 
sig hos oss, alla dina Skyt-
teholmsvänner! Ingrid gav 
ordet empati ett ansikte långt 
innan det blev ett modeord!

ULF RUNSTRÖM
F.D. PLATSCHEF & VD 

PÅ SKYTTEHOLM 1978-1995

Ingrid Karlström till minne

”Ingrid gav 
ordet empati 
ett ansikte långt 
innan det blev 
ett modeord”
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SÄLJES
Fönsterbänksskiva vit marmor 3 st. 15x120. 
125 kr st. Diskbänk rostfri 60x180, 2 kvar. 
300 kr st. Kaffekvarn olika modeller till 
samlare säljes 200 kr st. Ekerö. 073-975 69 
56, 0708-58 39 48. 

För fartyg! Samkörningsväxel för två mo-
torer med tillhörande hydralöverföring till 
propelleraxel. 10000 kr. Tel. 759 06 10.

Stort soffbord, 140 x 120 cm, i rödbrun-
betsad furu.Bordet har hjul och underhylla 
och är specialtillverkat så det finns bara i 
detta exemplar. Bordsskivan behöver betsas 
om, säljs därför för 1000 kr, nypriset var ca 
8000 kr. Tel: 070-736 47 38.

Radonfilter typ KM. Köpt hos Vattenrenings-
byrån AB i Täby. Det aktiva kolet är 2 måna-
der gammalt (håller i 2 år). Nypris 10 000:-, 
säljes för 4 000.-. 070-779 42 52 Ronnie

UTHYRES
Mysigt hus på norra Färingsö, 3 rok, 57 kvm 
+ vidbyggt förråd ca 20 kvm samt gäststuga 
ca 14 kvm. Huset är i nyrenoverat topp-
skick så vi vill att hyresgästen är rökfri och 
husdjursfri. Jättefin tomt på cirka 1850 kvm. 
Hyra 7500:-/mån + el. Tel: 070-736 47 38.

ÖNSKAS HYRA

Trafiklärare, fast anställd på Ekerö Trafiksko-
la, önskar hyra åretrunt-boende på Mälar-
öarna. Referenser finnes och alla svar är av 
intresse. Kontakta Sirpa, 0736-89 69 25.

Barnfamilj söker boende på Ekerö. Skötsam 
familj, fasta arbeten, god ekonomi utan be-
talningsanmärkningar eller andra problem 
önskar hyra boende på det vackra Ekerö 
med omnejd. Ref finnes samt hyreslägenhet 
i ev. byte 070-990 66 66 el 
bragranne@live.se

Garage eller annan uppställningsplats 
inomhus  för husbil cirka 2x8 m. Inom Ekerö 
kommun. Ring Nils-Erik 070-574 62 02 eller  
nils-erik@zmedia.se

SÖKES
Behov av jakthund ? Vår 1,5 år tyska jakt-
terrier är under injagning varför vi söker 
jaktmöjligheter på Mälaröarna. Hon är redan 
nu spår- och eftersöksmeriterad. Går på allt 
vilt. Gristestad. Hör av er så pratas vi vid. 
Niklas tel 070-558 58 65 alt 
jagareochskytt@hotmail.com 

A-ponny behöver medryttare! Är du liten 
och vill rida, pyssla och sköta så ring mig! 
Litet gulligt stall 5 min från Träkvista! Ring 
Birgitta 073-652 77 04.

BORTSKÄNKES
Väl fungerande 28 tums Thomson tjock-TV 
cirka 5 år gammal. Anders/Björkudden 
560 212 79.

TACK
Vill sända guldstjärnor till all fantastisk per-
sonal som arbetar på Kullens äldreboende. 
De gör ett otroligt fint jobb med mycket 
glädje och kärlek till de boende. De är värda 
all uppskattning!  Kristin

BERGVÄRME.
SÅ AVANCERAT 
ATT DET ÄR 
ENKELT.

NIBE F1245 sätter en helt ny stan-
dard för uppvärmning i hemmet: 
sänkt energikostnad med upp till 
80 % och en revolutionerande 
display gör den både enklare och 
effektivare än sina föregångare. 

Det gör att du på ett smidigt 
sätt kan styra förbrukning och 
överblicka exempelvis drifttid – eller 
skapa egna, personliga inställningar.

Olika hem har dock olika behov 
och nu kompletterar vi den nya 
generationen med basmodellerna 
NIBE F1126 och NIBE F1226. Även 
de med hög prestanda och använ-
darvänliga menyer.

Avancerat, men enkelt – oavsett 
modell.

Kom till oss, vi är experter på NIBE värmepumpar.

Läs mer om våra 
bergvärmepumpar på  
www.nibe.se/nyhet

 NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

NIBE F1126 och NIBE F1245

Nu på Ekerö: Roger Sjögren 070-717 79 49

NYHET              



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

21 september och 3 oktober

Sanduddens skola välkomnar alla till 

Skolans dag 
Lördagen den 25 september kl 11-14

Vi bjuder på ett varierande utbud av:

I samband med Skolans dag passar 
vi också på att fira skolans 

10-årsjubileum!

Hälsningar personalen på Sanduddens skola

1,5-plansvilla Färentuna
Snygg och välplanerad 1,5 plansvilla i Kungsberga. Ett 
Hjältevadshus med boarea om 158 kvm med 6 rum, va-
rav 4 sovrum. Byggår 2005. En mycket fräsch friliggande 
villa. 2 bilplatser, friggebod. Trädgårdtomt om 968 kvm. 
Härlig naturskönt område med närhet till bad och båtplat-
ser. Adress: Kvarnvägen 14 Kungsberga
Pris 3 795 000 kr. Visning söndag 26/9 kl 14-15 och 
måndag 27/9 kl 18-18:45 eller enligt ök. Välkommen!

Rolf M Andersson
Email: rolf@rmabostad.se  Telefon: 08-32 84 00

32!

Allt är inte vad det synes vara
Om någon institution i det 
svenska samhället har hög trovär-
dighet så är det kyrkan. Om man 
inte kan tro på den institution 
som just sprider tro – vad ska man 
då tro på? 

Frågan är aktuell på Lovö där jorden 
kring kyrkan tillhör Stockholms stift 
och brukas av familjen Rydström. 
Sedan 1987 driver de gården som 
ekologisk mjölkgård, den enda 
mjölkgården i Ekerö kommun och 
det enda ekologiska lantbruket i 
Stockholms stift.

Stiftet äger jord, skog och andra 
värden för ungefär  700 miljoner 
kronor. Reglerna för hur dessa så 
kallade prästlönetillgångar ska skötas 

finns samlade i skriften: ”Gudslånet 
– prästlönetillgångar i Svenska 
kyrkan”. Här säger ärkebiskop 
Anders Weiryd: ”En kyrka bör se på 
sina samlade tillgångar som lån från 
Gud, att förvalta, bruka och bevara. 
Detta borde leda till långsiktighet 
och ödmjukhet. Det förstärker också 
det etiska ansvaret förknippat med 
ägande.”

Tom och Elizabeth Rydströms 
ekologiska lantbruk verkar ha hämtat 
inspiration från ärkebiskopens ord. 
Lovö prästgård förvaltar jorden lång-
siktigt och uthålligt för att kunna 
lämna över den till kommande gene-
rationer. Gården är en förebild för 
andra lantbruk.

Men inte för Stockholms stift, 

som vill tjäna mer pengar på gården. 
Stiftet tror att markvärdet kommer 
att öka när Förbifart Stockholm 
byggs med den markexploatering 
som alltid följer i kölvattnet på stora 
vägbyggen. Rydströms är därför 
uppsagda för avflyttning till den 14 
mars 2010. Detta har orsakat omfat-
tande protester på Lovö och många, 
inklusive Ekerö pastorat och Lovö 
församling, har engagerat sig för att 
Lovö prästgård ska finnas kvar som 
levande lantbruk. 

RYDSTRÖMS FORTSÄTTER 
därför än så länge med sin ekolo-
giska mjölkgård och korna anar 
inte vad som kan hända. I slutet 
av oktober ska ärendet tas upp i 

Arrendenämnden där man beslutar 
om villkoren för gårdens skötsel, 
inklusive arrendets storlek. Familjen 
Rydströms advokatkostnader är 
mycket betungande. Hela processen 
mot stiftet har varit psykiskt påfres-
tande. Nu vill Tom och Elizabeth 
lämna över gården till dottern Elin, 
som är mycket välutbildad och 
ordförande i Föreningen ekologiska 
lantbrukarna. Det borde vara en 
önskesituation för stiftet. Men för 
Stockholms stift går pengarna före 
moralen. Ärkebiskop Weiryds ord 
om etiskt ansvar har fallit på häl-
leberget.

– Bertil Ottoson 

Dagens otäckaste tistel till 
er som en söndag i augusti 
kom åkandes på grusvä-
gen mellan infarten till 
Kungsbryggan och Svart-
sjörakan i en bil och lät er 
hund springa efter. Finner 
helt enkelt inga ord som 
beskriver hur vidrigt jag 
tycker ni behandlar er 
hund!

– Ute minst två timmar 
om dagen med min hund, 
till fots!

I förra numret av MN publi-
cerades en insändare som 
riktade sig till  en planarki-
tekt. Från tidningens sida ber 
vi om ursäkt för att vi inte 
valde att utesluta  namnet. 
Planarkitekten har ett upp-
drag att handlägga detalj-
planer,  men har inte någon 
personlig koppling till hur 
planförslag utformas. 

– Red

REPLIK

De mystiska bussarna på 
Färingsö är, när allt kommer 
till kritan, inte så mystiska. 
Oftast handlar det om 
bussar som kört antingen 
till eller från Brommaplan 
i rusningstrafik och som  
inte har någon schemalagd 
rutt tillbaka, men som ändå 
måste tillbaka till den andra 
ändhållplatsen för att ta upp 
nya passagerare, alternativt 
vidare för att byta linje eller 

köra tillbaka till garaget på 
Ekerö. Alternativet hade 
varit att låta bussen stå parke-
rad vid någon av ändhållplat-
serna och i stället sätta in fler 
bussar och förare för att klara 
trafiken, vilket hade varit en 
betydligt sämre lösning både 
för miljö och ekonomi.

 Det är en klar målsättning 
för oss att minimerna såväl 
tomkörning som tomgångs-
körning och vi har gjort flera 
åtgärder för att nå målen. 
Bland annat satte vi förra 

hösten upp fler toaletter ute 
längs linjerna, för att våra 
förare ska kunna ta paus utan 
att behöva vända åter till 
depån och ersättas av annan 
buss och förare. Små åtgär-
der, men som kommer att 
bespara oss och SL 10000-
tals mil i körning med 
tomma bussar varje år – bara 
runt Ekerö! (Se bland annat 
MN, 25/1  2010).

– Thobias Ligneman
Presschef Arriva

Hej ”Flitig bussåkare”! En tistel!           Ursäkt

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Eller till  
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som 
lämpar sig som  insändare och 
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser 
hänvisar vi till vår  privata an-
nonsmarknad.

    

Körlektioner
Intensivkurser

EU-MOPED
AM-behörighet

Handledarkurser
Riskutbildning 1

-

  

Var med från början! Är du mellan 16 och 22 år och 
vill vara med och bygga upp Mälaröarnas nya ungdoms-
aktivitetshus, Fabriken, med café, danslokal, studio, replokal, 
konsertlokal och IT? Vill du som volontär måla väggar, inreda, 
starta café mm? Kom på infomöte mån 27 sept kl 18.00 
i Bibliotekets foajé, Ekerö Centrum. För mer info: 
ingrid.rogblad@studieframjandet.se eller 0704-54 94 06.

Vi bjuder 

på fika!



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

Fri hemleverans

Ek Proteco Naturlack 13 mm. Artnr. 7800008 ..........298:-/kvm

Ek Lackad 13 mm. Artnr. 7800007 .....................................................298:-/kvm

Ek Plank 14 mm. Artnr. 16609685 .........................................................585:-/kvm

Ek Plank 14 mm. Artnr. 7814002 ............................................................525:-/kvm

Ek Vit Pärla 14 mm. Artnr. 7965001 .................................................495:-/kvm

Salsa Ek Patina svart 14 mm. Artnr. 7859001 ..........385:-/kvm

Bok 14 mm. Artnr. 10252317 .............................................................................355:-/kvm

Valnöt 14 mm. Artnr. 10270316 ...................................................................585:-/kvm

Salsa Ek silverstar 14 mm. Artnr. 7870001 ....................455:-/kvm

Salsa Ask purlerain 14 mm. Artnr. 7965002 .................475:-/kvm

Tarkett Viva 8,5 mm, flera sorter ......................................... från 269:-/kvm
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Nu ska Adelsö kyrka reno-
veras, och inte bara det, den 
ska också byggas om. Är det 
något som adelsöborna blir 
informerade om och fått 
tycka till om? Nej! 

Jag tycker att man ska be-
vara den fina stämning som 
nu finns i kyrkan. Turister, 
öbor och övriga besökare 
hänförs faktiskt av enkel-
heten i kyrkan. Rykten 
säger att vissa vill ha kaf-
feserveringsrum, skötbord, 
brudkammare etcetera? Är 
det något som efterfrågats av 
besökare? Nej, en kyrka ska 

vara en kyrka, skötbord hör 
hemma på en toalett och en 
sådan finns inte alltför långt 
bort från kyrkan.  Bruden är 
som oftast redan i ordning 
när hon kommer till kyrkan. 
Det enda som behövs är 
väl kanske en sista koll i en 
spegel.

Och vad händer med 
Adelsö hembygdsgård. Är 
inte den i kyrkans ägo nu och 
ska fungera som någon form 
av församlingsgård, då borde 
också kyrkkaffet  följaktligen 
serveras där? Där finns också 
stora fina omklädningsrum 

med stora speglar, som en 
nervös brud kan lägga sista 
finishen vid om hon nu mot 
all förmodan skulle behöva 
det... 

Nej, jag tycker att innan 
beslut fattas så bör man 
tänka igenom hela funk-
tionaliteten och se över 
vad som redan finns i kyr-
kans ägo innan man börjar 
förstöra en redan fin och 
samstämd kyrka i 1100-tals 
tappning. 

– En som bryr sig

Såsom fast boende  på Adelsö 
blir jag minst sagt förvånad 
över den slapphet som 
präglar vissa  insatser som 
kommunens tjänstemän 
utför. Det som vi nu kan se 
i dagens  DN (bilaga Ekerö) 
den 8 september  är att man 
grovt missat att det är en 
färjeförbindelse  mellan 
Adelsö-Munsö. Färjan till 
Slagsta och den planerade 
färjan till Hässelby är  på 
kartan utmärkt med en bild 
på färjan. Till Adelsö är det 
endast ett streck. För utom-
stående är det inte självklart  

att man förstår detta med 
streck. Likaså har man missat 
att visa att vägen på södra 
Adelsö är en  så kallad ringled 
för buss 312 och att den går 
den vägen fem gånger per 
dag.  Jag och många andra 
adelsöbor önskar ett  ökat 
intresse från kommunens 
folkvalda så vi slipper se 
sådana här ”missar”. Det  
kan ju hända att andra än vi 
som bor på Ekerö läser denna 
bilaga! ”Rätt  ska vara rätt” 
eller hur?

– C Svanberg

Rätt ska vara rätt!

REPLIK

Jag skulle vilja hålla med 
”Damen med hundarna på 
vägen” som påtalade hur det 
är att färdas på Färentuna-
vägen. Det är fullkomligen 
livsfarligt att försöka sig på 
att cykla utmed vägen, om 
man inte har en längtan att 
avsluta detta jordeliv med 
ett brak! 

Jag har rest runt mycket 
och bott på andra ställen där 
man som oftast ser cykelvä-
gar som går från städer och 
långt ut till kringliggande 
samhällen, allt för att barn 
och vuxna ska kunna gå eller 
cykla säkert. 

Vad är det de vet som man 
inte vet här? Varför satsar 
man inte på sådant här? Tänk 
då kan ju barnen cykla till 
kompisar och vuxna prome-
nera eller cykla. Mera motion  
ger  friskare barn och vuxna. 
Det blir mindre avgaser då 
man slipper skjutsa barnen 
för att man ska få hem dem! 

Alla som åker i sina bilar 
kan fortsätta blåsa på som 
galningar, slipper irritera sig 
på dessa snigelfarkoster som 
är i vägen. Tänk vilken lycka! 
Alla kommer hem glada och 
levande! 

Så därför undrar jag: när 
ska det byggas cykel- och 
gångväg från Skå kyrka till 
Färentuna?

– Cyklande mamman

Cykelbana nu! Få barn bor kvar på Ekerö
Få gamla ekeröbor har barn 
och barnbarn kvar på ön. Vad 
beror det på? Dyra bostä-
der, dålig kommunikation  
och  nödvändigheten av bil. 
Chansen att dessa negativa 
konsekvenser kan  lösas med 
förtätning i centrum finns. 
Nyinflyttade ”folkstormar” 
vill inte ha höghus,  men väl 
spårbunden kommunika-
tion  till ön och vissa önskar  
samtidigt billiga bostäder. 
Hur går det ihop? En av 
anledningarna till att det 
kändes så bra att flytta till 
Ekerö var  bland annat cen-
trumplanerna som arkitekt 
Erskine gjorde med små-
stadskänsla och sjönära lös-
ningar. I hans  planer ingick 

både låga, breda och ”höga” 
huskroppar.  För övrigt finns 
redan sexvåningshus utan 
att det stör i Sandudden. 
Naturligtvis ger täthet och 
fler våningar förutsättningar 
till  billigare bostäder, när-
mare till kommunikationer 
och möjlighet att  klara 
sig utan bil. Chansen att 
få  hit spår- och sjöbunden 
trafik  ökar.  Dessutom ger 
det större chans till fler 
butiker som håller oss kvar 
på  Ekerön. Det föreslagna 
projektet verkar i grunden 
bra och påminner en del om  
arkitekt Erskines planer.

– Tycker gammal 
ekeröbo

Läste i senaste numret av 
Mälaröarnas Nyheter (6 
september) att man satsar 
stort på upprustning av 
cykelbanor samt bullerplank 
på Ekerösidan. Jättekul och 
bra för dem som bor där och 
får denna uppfräschning och 
förbättring. 

Nu kommer då min aktu-
ella fråga: När ska man satsa 
på gång- och cykelvägarna 
på Färingsösidan? Idag finns 
det en fin gång- och cykelväg 
från Stenhamra och ända in 
till staden. Men... det finns 
ingen belysning! Idag är 
det många som använder 
denna gång- och cykelväg 
till både motion, promenad 
med hundar, pendling till 

och från jobb, transport till 
idrottsanläggningen vid 
Svanängen. Bristen på belys-
ning  märks speciellt nu när 
mörkret faller fortare för var 
dag som går. Det är rent utav 
farligt att bege sig ut på denna 
gång- och cykelväg efter 
mörkrets inbrott. Då man 
motionerar längs med denna 
väg, givetvis med reflex på, så 
blir man fruktansvärt blän-
dad av mötande bilar (som 
inte fattar att man ska blända 
av när man möter en person 
med reflex...). 

Nu när vi dessutom fått 
konstgräsmatta nere på 
Svanängens idrottsplats 
är behovet ännu större, då 
det förmodligen blir fler 

träningar, matcher etcetera 
där. Ekerö är ju dessutom 
en eko-kommun och vi ska 
tänka på miljön = gång, cyk-
ling, löpning är bra för miljön 
och får vi då belysning kan 
vi utnyttja denna väg ännu 
bättre.

Dessutom kan man ju 
ifrågasätta varför vi som 
bor på Färingsösidan ska 
uppleva känslan av att köra 
in i en kolsäck så fort man 
svänger av vid rondellen vid 
Färentunavägen! Den ljusa 
fina vägen fortsätter ut på 
Ekerö och vi kör in i fullstän-
digt mörker!

– Från en frustrerad
boende i Stenhamra

Vi färingsöbor kör in i fullständigt mörker!

En kyrka ska vara en kyrka!
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen
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Betala gärna på 24 månader utan ränta. Endast uppläggnings-
-avgift 495 kr och aviseringskostnad 30 kr/månad tillkommer.

Nukampanjpris! 19.900:-  916:-/mån. (ord pris 25.700:-)

Besök vår hemsida www.bastuspecialisten.se 
och se våra erbjudanden.

378 001

MILJÖMÄRKT

Handöl 33T Produktfakta Vikt: 250 kg med värmelagrande täljsten.
 Mått: Bredd 550 mm, djup 460 mm och höjd 1080 mm.
 Effekt: 3-7 kW och verkningsgrad 80%. 
 MIljövänlig med Svanenmärkt förbränning.

Karlsbodavägen 19A,  Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10

E-post: info@bastuspecialisten.se Öppet: mån 10-19, tis-fre 9-18, lör 10-15. 
(Lörd stängt under aug.) 

KAMPANJ-
ERBJUDANDE!
Handöl 33T är en modernt designad braskamin med senaste teknik 

för effektiv och miljövänlig förbränning. Spisen har en stor glaslucka 

för härlig braskänsla. Sidorna och toppen har täljstensbeklädnad 

som sprider skön värme långt efter att elden har brunnit ut.

    Ett bra val för alla som söker hög kvalitet i tidlös stram design.

Välkommen till vår butik och låt oss visa spisen när den brinner.

Tag gärna med en husritning så kan vi lämna komplett pris på spis, 

skorsten och om så önskas även montage med ROT-avdrag.
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DET HÄNDER  TILL DEN 2 OKTOBER

FOTBOLL | Damer div 4A: 21 september kl 20 Träkvistavallen: Skå DFF-Djurgården TFF  Herrar div 4M: 
26 september kl 14 Svanängens IP: Skå IK-Olympiacos FC Herrar div 7D: 25 september kl 13 Söderby: 
Munsö IF-Tynnered FF  26 september kl 12 Adelsövallen: Adelsö IF-En Bro Förmyckers IF  1 oktober kl 
19:30 Träkvistavallen: Ekerö BoIS-Tynnered FF

FOTBOLL | Med två omgång-
ar kvar av seriespelet har 
Ekerö IK säkrat kvalplatsen 
som möjliggör spel i division 
tre nästa säsong.

På Ekerö IK har säsongen 
igenom varit uppe på topp-
placeringarna men har under 
hösten tappat för många po-
äng till Ängby, som nu är klara 
seriesegrare vilket ger dem en 
plats i division tre.

Nu väntar ett spännande 
kval som avgörs med grupp-
spel och tillhörande enkelmö-
ten.

Fyra lag tampas om den 
åtråvärda uppflyttningsplat-
sen där ett av dessa kommer 

från division tre. Laget från di-
vision tre har automatiskt två 
hemmamatcher tillsammans 
med det lag från division fyra 
som har högst ”snittpoäng”. 
Alla tvåor från division fyra 
delas in i grupper tillsammans 
med ett lag från division tre. 
Vilken grupp man kommer 
i avgörs vart laget ligger rent 
geografiskt. Straffar kommer 
läggas vid oavgjort resultat 
men används bara för att skilja 
lag åt då poängen är densam-
ma.

Speldatum och lag från di-
visionerna är ännu inte klara.

                        

                          EWA LINNROS

Ekerö IK i kval till div 3

Sport-
nyhet? 

Skicka kort 
text till:

sporten@
malaroarnas-
nyheter.se

LÄGET  14 SEPTEMBER

FOTBOLL

Damer div 3A 
IFK Lidingö FK 15 11 1 3 71 - 27 34 
IFK Täby FK 15 11 1 3 40 - 19 34 
IFK Viksjö 15 9 4 2 33 - 22 31 
IK Frej 15 9 1 5 42 - 37 28 
Åkersberga BK 15 6 4 5 30 - 33 22 
Hässelby SK FF 15 5 4 6 36 - 26 19 
Skå IK 15 4 2 9 24 - 30 14 
Brommap. DFF 15 4 2 9 32 - 46 14 
Klintehamns IK 15 3 1 11 24 - 55 10 
Sollentuna Un. FK 15 1 4 10 15 - 52 7 

   
 

Damer div 4A
Vallentuna BK D 13 10 2 1 47 - 13 32 
Djurgården TFF 13 9 1 3 54 - 19 28 
Bollstanäs DFF 14 7 6 1 35 - 14 27 
Reymersholms IK 13 7 3 3 20 - 17 24 
Viksjö IK 14 6 1 7 22 - 29 19 
FC Järfälla 14 5 3 6 22 - 26 18 
Skå DFF 14 5 3 6 27 - 41 18 
Kallhälls FF 13 3 3 7 24 - 33 12 
Spånga IS FK 14 3 0 11 22 - 44 9 
Mariebergs SK 12 1 0 11 15 - 52 3 

 
 

Herrar div 4M 
Ängby IF 20 16 1 3 56 - 20 49 
Ekerö IK 19 11 6 2 70 - 29 39 
Skå IK 20 10 2 8 38 - 32 32 
Djurgårdsbr. FC 20 10 2 8 43 - 49 32 
Mariebergs SK 20 9 4 7 41 - 31 31 
Järla IF FK 20 8 5 7 30 - 30 29 
Reymersholms IK 20 8 3 9 32 - 32 27 
FC Krukan 20 7 5 8 34 - 32 26 
Boo FF 20 7 2 11 36 - 46 23 
Vasasällskapet FK 19 6 4 9 43 - 47 22 

Herrar div 7D
Polonia Falcons FF 13 11 1 1 47 - 11 34 
Ekerö BoIS 12 11 1 0 41 - 8 34 
Apollon Solna FK 13 10 0 3 52 - 16 30 
FC Kasam 13 5 2 6 31 - 31 17 
Real Gonzo FC 12 4 2 6 23 - 30 14 
En Bro Förm. IF 12 4 1 7 17 - 36 13 
Munsö IF 12 2 2 8 19 - 37 8 
Adelsö IF 12 2 1 9 17 - 47 7 
Tynnered FF 11 1 0 10 12 - 43 3 

HANDBOLL | Efter att ha 
varit utan under flera år har 
nu Skå IK återigen ett dam-
lag i handboll. 

Handbollssektionen i Skå IK 
har haft som mål att ha både 
ett dam- och ett herrlag och 
glädjen är nu stor när tjugotre 
tjejer är anmälda till damlaget.

– Vi har lockat över de äldsta 
tjejerna från juniorlaget. De 

flesta i laget är nu runt 17-18 
år. Vi har till och med lyckats 
få med ett par tjejer från Häs-
selby. Målet är att vi ska ha två 
fulla lag, berättar lagledare 
Nina Möller.

Uppladdningen inför för-
sta matchen som äger rum i 
slutet av september är redan 
i full gång. Spelarna har  hun-
nit med både på träningsläger 
i Alingsås och  cup i Göteborg.

– Nu kör vi för fullt med löp-
träning i MASK-backen och 
har precis börjat med träning 
i hall. Problemet är att få hallti-
der och risken är att vi får svårt 
att locka fler spelare om vi inte 
har bra tider för träningen, sä-
ger Nina Möller.      
                       

                        LO BÄCKLINDER

SKÅ IKs nya  damhandbollslag

FRIIDROTT | Vid Ungdoms-
SM i friidrott i Kil den 13-15 
augusti tog ekeröbon Eric 
Bergvall, född 94, två med-
aljer efter fina prestationer 
på både 100 meter och 110 
meter häck.

På 100 meter blev tiden 11,47 
sekunder vilket räckte till en 
tredje plats. 

På 110 meter häck fick Eric 
Bergvall till ett kanonlopp och 
satte, med tiden 14,49 sekun-
der, personligt rekord med 33 
hundradelar. 

Detta räckte till en silver-
plats, endast tvåhundradelar 
efter segraren. Eric Bergvall 
behåller därmed sin placering 

som Sverige-tvåa på 110 meter 
häck (P16). 

Noteras bör att den 17-åring 
som sprungit snabbast i år har 
en tid på 14,68 sekunder.

Redan i våras tog Eric Berg-
vall hem ett överraskande sil-
ver i svensk stafett vid stafett-
SM tillsammans med sina 
klubbkompisar från Hässelby 
SK. 

I mitten av september vän-
tar Skol-SM där Eric förra året 
tog hem segern på 100 m häck 
(P15) åt Tappströmsskolan. I  år 
tävlar Eric på Skol-SM för sin 
nya skola Friidrottsgymnasiet 
i Falun.         

                      
                                    EWA LINNROS

Jimmy Suhr som gjort 27 mål 
under säsongen. 
                      Foto: Hans-Åke Strandberg

Tre USM-medaljer till Eric Bergvall

Bilden är från förra årets Skol-SM där Eric Bergvall tog guld åt Tappströmsskolan. Eric Bergvall längst till 
höger.                  Foto:Hasse Sjögren



    

08-560 32610
Adress: Bryggavägen 106 

www.gusondack.se

Vi fyller 2 år!

Lättmetallfälg 
för vintern

fr
 495:-

Massor av dubb- och friktiondäck 
till rena containerpriser

SÖDERTÄLJE: 
FORSKARGATAN 15. 
TEL: 08-553 779 25. 
VARD 9-18, LÖR 11–15.

SÄTRA: 
MURMÄSTARVÄGEN 37. 
TEL: 08-503 339 01. 
VARD 9–18, LÖR–SÖN 11–15.

TÄBY: 
ENHAGSVÄGEN 1. 
TEL: 08-503 339 27. 
VARD 9–18, LÖR 11–16.

BROMMA: 
ULVSUNDAVÄGEN 118-132. 
TEL: 08-503 339 33. 
VARD 9–18,  LÖR 11–15.

Prislån 2.205:-/mån Förmånsvärde 
1.592:-Leasing 1.230:-/mån

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,9 l/100 km, CO2 från 159 g/km. Skoda Finansiering 36 mån, 
30 % kontant eller särskild leasingavgift, 39 % restskuld 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 
90 dagar (eff. rta 3,43 %), leasing exkl. moms. Förmånsvärde netto/mån vid 50 % marginalskatt. Bilen på 
bilden kan vara extrautrustad.

ŠkodaSuperb Combi fr. 220.500:-

STOLT SPONSOR AV 
TRE KRONOR.

VÄLUTRUSTAD REDAN FRÅN BÖRJAN

• 9 airbags
• 2-zons klimatanläggning
• CD-Stereo med 8 högtalare
• 16” aluminiumhjul

•  Färddator
•  Kurvdimljus 
•  5 stjärnor i EuroNCap
• Kurvdimljus fram

• Regnsensor
• WOKS (whiplashskydd)

• Elhissar fram och bak 
• ABS (låsningsfria bromsar)

• EBF (elektronisk bromskraftsfördelning)

• HBA (hydraulisk bromsassistans)

• EDS (elektronisk differentialbroms)

+ Mycket mer

• ESP (antisladd)

• ASR (antispinn reglering)

•  Störst bagageutrymme i klassen
•  Ratt, handbroms & växelspak i skinn

FINANSIERA BILEN 
TILL LÅGA RÄNTAN3,5%
SERVICEAVTAL FR. 211:- KR/MÅN.

Nya Superb Combi har enorma utrymmen för både passagerare och bagage, samtidigt kan 
den utrustas med den senaste tekniken som till exempel fyrhjulsdrift från svenska Haldex, 
DSG, KESSY och AFS. Läs mer på skodastockholm.se.

Succé för Superb Combi. Mer av allt.
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50 ÅR SEDAN | Liksom 
2010 var 1960 valår i 
Sverige. I Mälarökommun-
erna var valdeltagandet 
stort detta år.

I Mälaröarnas Nyheter kan 
man läsa att det redan tidigt 
på morgonen bildade de för-
sta väljarna kö. Bland dessa 
sågs lantbrukare, som ”efter 
röstpliktens fullgörande ville 
utnyttja det vackra vädret 
för att rädda det som räddas 
kunde av gröda och potatis”.

Havret är nämligen ned-
regnat efter en blöt sommar 
men de senaste dagarnas 
solsken och torka har räddat 
miljoner åt Sveriges lantbru-

kare. ”På Mälarörna är det väl 
nu närmast potatisen som 
inger bekymmer, medan 
spannmålsskörden kunnat 
bärgas ganska hyggligt sedan 
väl åkrarna blivit så fasta att 
de bär skördemaskinerna.”

Medan lantbrukarna tar 
hand om grödan räknas 
röster och valresultatet för 
Mälaröarna ger en borger-
lig röstövervikt på Ekerö 
och socialistisk majoritet i 
Färingsö kommun. 

Det resultat som presente-
ras i Mälaöarnas Nyheter är 
preliminärt då ”poströsterna 
och diskutabla kasseringar 
av röstsedlar kan medföra 
ändringar.”

Ekerö har 1068 borgerliga 
röster och 993 socialistiska. 
I Färingsö är motsvarande 
siffror 708 och 880. 

En som inte är röstberät-
tigad men som sannerligen 
gör en insats av vikt, är 
fjortonåriga Britt-Marie 
Bergström. En bedräge-
rikupp som två år tidigare 
skett mot Brostugans ägare, 
direktör Georg Berström 
som också är Britt-Maries 
far, får sin upplösning vid 
Sollentuna-Färentuna 
häradsrätt. ”Bedragaren, 
en diversearbetare som 
under direktör Bergströms 
semesterbortovaro lurat till 
sig 250 kronor av personalen 
på Brostugan, dömdes till 
sju månaders straffarbete.” 
Pengarna skulle utgöra er-
sättning för ett lass värdelöst 
skålvirke, som direktören 
enligt mannen beställt. 

”Direktör Bergströms nu 
fjortonåriga dotter Britt-Ma-
rie, hade antecknat numret 
på bedragarens bil, och det 
var uteslutande tack vare 
denna påpasslighet polisen 
kunde gripa honom. Det 
tog dock närmare två år att 
komma mannen på spåren. 
Han har på allt sätt sökt und-
komma ordningsmakten.” 

                          EWA LINNROS

Mälaröborna går till val och 
rådig 12-åring hjälper polisen

Systrarna Britt-Marie till vänster och Heléne Bergström framför 
Brostugan. Det var Britt-Marie som gav polisen huvudtipset om en 
bedragare.
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Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Ny adress

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
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Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB

Redaktion
• REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö 
Prenumerationer
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2009

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

Tidningen ansvarar ej för icke be-
ställt material samt för fel i annon-
ser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA www.malaro.com/mn

Utgivning 
2010
Jan  25
Feb  8, 22 
Mar  8, 29  
Apr  12, 26 
Maj  10, 24 
Juni  7, 21
Aug  23
Sept 6, 20 
Okt  4, 18 
Nov  1, 22 
Dec  6, 13 

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

www.klockarebolaget.se Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Grattis Elin 
på 2-års-
dagen den 
29 septem-
ber från 
mamma, 
pappa,
Felix och 
Matilda!

Nellie har 
fått en 
syster!
Lilla Tilda 
föddes den 
19 juni.
Stolta 
föräldrar 
är Tina och 
Mattias.

Hipp hipp 
hurra! 
Grattis 
Charlie Boy,  
5 år den 9 
september!
Kramar från 
mamma, 
pappa och 
Alex.

Vår tredje 
prins 
Ossian 
Brunell    
föddes 12 
juni.   
Jessica, 
Tomas, brö-
derna Lucas 
och Vincent.

Grattis 
Jimmy Hel-
mersson! 
Du fyllde 5 
år 30/7!
Kramar från 
mamma, 
pappa, lille-
bror Jesper 
och Ixi.

Grattis Axel 
på 3-årsda-
gen den 12 
september 
från farmor 
och farfar i 
Blekinge.

Grattis 
Rebecka 
på 3-års-
dagen den 
1 oktober!
Kramar från 
storebror 
Jonathan, 
pappa och 
mamma.

Moa Bäcke 
gratuleras 
av farmor 
och farfar 
på 11-årsda-
gen den 29 
september.

 JPS Transport  
EKERÖ    073-903 76 20

Varför hyra bil? 
Vi hjälper privatpersoner med 

mindre transporter och 
på Mälaröarna. 

Vi kan t ex köra hem din nyin-
köpta tvättmaskin från butiken 
eller hämta grovsopor till åter-
vinning. Smidigt och prisvärt! 

 nyheter
MÄLARÖARNAS

I EKERÖ KOMMUN

www.ekerobloggen.se
Läs mer

VALRESULTATET

När du behöver hjälp med:

Christin Lindqvist
Jur Kand.

08-410 200 42
Bryggavägen 5 

Brommaplan 420, Bromma 

Tel. 08-709 86  50
www.fonus.se Torun Dittmer

Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik 

och försäkringar. 

Varmt välkommen till Fonus i Bromma!

Hembesök  Jour dygnet runt 

Läs MN på nätet 
malaro.com/mn

Ring 

Binärdata AB 

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

Bläckstråle - 
eller 

laserskrivare? 

VI VET1

Sanna

Sundström
För all omtanke, alla

blommor, alla fina minnen
Ni ungdomar delade mer er
av, alla bidrag till Tjejzonen.

Ni gjorde alla vår svåra
stund till ett fint minne! 

Inger och Göran Sundström
med familj 

Vår älskade

Björn

Samuelsson
* 31 mars 1946

har stilla insomnat

Stenhamra 
7 september 2010

M O N A
MARIE och STEPHEN

EVA och MORGAN
JENNY och BAUAU

MICKE och ROSI
Barnbarn
MAMMA

Syster, släkt och vänner 

Du styrde, Du ställde,
Du ville oss väl
Du älskade oss alla
av hela Din själ

Begravningen äger rum fredagen
den 1 oktober kl 12.45 i Hoppets

kapell, Skogskyrkogården.
Efter akten inbjudes till minnes-

stund på Enskede-Terrassen.
Tacksam för svar till

Klockarebolagets Begr.byrå 
tel 08-268110 senast 24/9. 

Tänk på Cancerfonden 
tel 020-595959.

Ingrid Carlström
f. Magnusson

*  22 september 1925 

Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor och Ninni

har stilla insomnat
Ekerö 31 augusti 2010

MADELEINE och JAN
Isabelle och Daniel

Anton  Matilda

Per-Erik och Nina

INGELA och GÖRAN
Susanna och Anders
Lina  Elias  Wilma

Fredrik

Alexander och  Jenny
Oliver

Låt oss minnas de 
soliga dagar

då vi alla tillsammans var.
________________________  

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen den 

24 september 2010 kl. 14.00
i Ekerö kyrka. 

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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  Vill du skänka möbler...
...till till det nya ungdomsaktivitetshuset, Fabriken (fd IT-

ladan)? Vi behöver mysiga vardagsrumsmöbler, till exempel 
soffor, fåtöljer, mattor, golvlampor, kuddar osv. Vi hämtar! 

Kontakta: ingrid.rogblad@studieframjandet.se 
eller 0704-549406

www.malaro.com/mn

DÖDA

• Gunnar Eriksson Sundblad, 
Ekerö, avled den 23 augusti     
i en ålder av 92 år.

• Astrid Maria Juhlin, Ekerö, 
avled den 24 augusti i en 
ålder av 94 år.

• Clary Elisabeth Johansson, 
Ekerö, avled den 26 augusti    
i en ålder av 70 år.

• Agnes Ingeborg Thörnqvist, 
Ekerö, avled den 31 augusti     
i en ålder av 88 år.

• Ingrid Maria Lovisa Carl-
ström, Ekerö, avled den 31 
augusti i en ålder av 84 år.

• Familjeannonsera GRATIS!  
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuellt jpgbild
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivningsdagen
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.  Vi uppskattar mejl!

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

• För bröllops- och dödsannonser:
mejla annons@malaroarnasnyheter.se eller ring 560 356 00 
och begär prislista



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

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

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

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

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

MÅLARE
Målningsarbeten

och

Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se
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ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

TRÄD- & TOMTARBETEN

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

 Tel 560 244 38 
www.micklack.se

Köksluckor  
m.m. lackas!

Snabb leverans!

LACKERING

RÖRARBETEN

KONTORSMATERIAL M.M

FÖNSTER

MÅLARE

TRYCKERI

PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

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

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

ASEANNA
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Tel   08-560 355 35 Fax  08-560 355 95

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

Står ni inför om- eller nybyggnads-
planer? Vi hjälper er att få ihop 
tankar och idéer till funktionella 
och realistiska lösningar. Kontakta:

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

560 242 76, 0707-94 89 54 
erland.klingberg@glocalnet.net

GOLV & KLINKER

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

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRANDSKYDD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

VÄRMEPUMPAR
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Roger Sjögren 070-717 79 49

08-560 354 08

Nu på Ekerö!

F’SONS
ALLSERVICE AB

 070-747 20 03   070-799 64 21 070-747 20 03   070-799 64 21070-747 20 03   070-799 64 21

 Gräv- & schaktarbeten
 Grov- & finplanering 

    av tomter
 Grundisolering /

    dränering
 Sten- & plattsättning
 Avloppsarbeten



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

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR

Tel: 08-560 466 00  Mobil: 070-260 16 24     
www.ekvt.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

   

Törnströms Tak & Fasad
Norrlandssnickare med flera års erfarenhet

Vårt arbete

-kundens

trygghet

F-skatt innehas               För referenser, gå in på: 

Ring för kostnadsfri offert! 
Tel. 076-836 11 84 eller 

Utnyttja rotavdraget och få
tillbaka upp till 100 000 kronor!

Kattis Klippotek
Pråmvägen 4a innergården, alldeles intill Ekerö C

Tel 560 357 16, mobil 0704-53 96 62
Ring för tids bokning kl 9-20! Välkomna! Kattis

           Damklippning  ................................................. 310:-
Slingor + Klippning  ............................... 740:- 
Permanent + Klippning  ................... 780:-
Färgning + Klippning  .......................... 770:-
Herrklippning  ................................................. 240:-

Pråmvägen 4a innergården, alldeles intill Ekerö C. Tel 070-200 31 97  
www.salonghudkroppmassage.se  Välkomna! Stina och Hans

    Ansiktsbehandling ... fr 330:-
Massage 30 min  .........................280:-
Massage 60 min  .........................480:-
Fotvård  ..................................................320:- 

Manikyr  ...............................................320:- 
1/2 ben vax m bikini  ..........280:-
1/1 ben vax m bikini  ..........  320:-
Frans/brynfärg inkl form 210:-

Salong hud, kropp & massage
                            Ansikts- och kroppsbehandlingar  

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

Gardintyger Gardinstänger och skenor Lamellgardiner Rullgardiner 
Sybehör Lampor Lampskärmar Garn mm 

HÖST-
nyheter

Vattenrening

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

Nedan följer merparten av de larm och 
anmälningar som inkommit till Ekerö 
närpolis och Södertörns brandförsvar 
under de senaste två veckorna.

31 AUGUSTI | Södertörns brandförsvar 
sanerar ett oljeläckage på Nockeby-
bron.  

1 SEPTEMBER | Inbrott sker i flera bygg-
bodar vid Ekebyhovsbacken. Bland 
annat stjäls elkablar och kopparrör.

2 SEPTEMBER | En person blir påkörd 
av en motorcykel på Ekerö. 

Färentuna blir en släpkärra stulen. 
Stölden filmas av en övervakningska-
mera.

3 SEPTEMBER | Försök till inbrott sker 
i den nybyggda delen av äldreboendet 
Kullen, Ekebyhov.

Ekerö centrum.

4 SEPTEMBER | En gasoltub börjar läcka 
i en bil på Ekerö. Räddningstjänsten tar 
ut gasolflaskan och ventilerar bilen.

-
polis om att ett inbrott skett i en bod på 
Rastaholm och en kommunikationsra-
dio blivit stulen.

5 SEPTEMBER | Trafikolycka med två 
personbilar sker i Lindö tunnel
inblandade kan själva ta sig ut ur bilarna, 
men två personer förs till sjukhus med 
lindriga skador. 

Lovö fattar 
eld. Personer på plats har redan släckt 
när brandkåren anländer. 

6 SEPTEMBER | Larm om brand i en 
gasolbrännare på Tappströmsvägen.
Brandförsvaret kyler brännaren med 
vatten och stänger av gaskranen.

7 SEPTEMBER | Inbrott sker hos ett fö-
retag i Träkvista och bland annat blir 
verktyg stulna.

8 SEPTEMBER | En anmälan registreras 
om brott mot fiskerilagen. Felmärkta nät 
har påträffats vid nordöstra Lovön.

Stenham-
ra anmäls.

9 SEPTEMBER | Från utsidan av Skå 
kyrka har någon stulit kopparföremål.

10 SEPTEMBER | En övergiven bil som 
under en längre tid stått parkerad utmed 
Färentunavägen sätts i brand och blir 

totalt utbränd.

11 SEPTEMBER | I Träkvista utsätter 
äldre ungdomar en yngre för rån och 
tvingar denne att lämna ifrån sig sin cy-
kel genom hot om våld.

12 SEPTEMBER | Inbrott sker i flera 
containrar och byggbodar som står upp-
ställda i Svanhagen och föremål för 
stora värden blir stulna.

Träkvist  får inbrott.

38  larmet går | 

Flera inbrott och bil i brand

INTENSIVA TRAFIKKONTROLLER GER RESULTAT 

Under en treveckorsperiod räknat från den 23 augusti har Ekerö närpolis utfört 
24 trafikkontroller runtom i kommunen. Bland annat har Ekerövägen och 
Bryggavägen varit föremål för ett stort antal kontroller. Likaså kontrollerades 
30-sträckorna utanför både Färentuna skola, Tappströmsskolan, Träkvistaskolan 
och Sundby skola vid ett flertal tillfällen i samband med skolstarten.

– Vi har påträffat 4 rattfyllerister, 30 hastighetsöverträdelser och 30 trafikan-
ter som kört i bussfilen under dessa kontroller, berättar Siv Stendahl, polisin-
spektör på Ekerö närpolis.

Kommunens trafikanter kan förvänta sig en ungefär lika omfattande kontroll 
av trafiken framöver.

– Under hösten kommer det förmodligen att ligga på den här nivån och fram-
förallt är det skolor, bussfiler och rattfyllerikontroller som vi koncentrerar oss på, 
säger Siv Stendahl.

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Möt en lama 
Dalai lamas nära medar-
betare lama Pema Dorjee 
håller ett öppet samtal om 
medvetande och med-
mänsklighet samt berättar 

om sina hjälpprojekt i Nepal 
och Indien. Donationer sam-
las in för att stödja dessa. 2 
oktober kl 14-16, hemma hos 
Mikael och Candra Karl-
holm, Viksundsvägen 13.

Ekebyhovs slott
2 oktober kl 14: ”Mälarstråk 
från Lovö” underhåller. 3 
oktober kl 14 ”Från Händel 

till Tea for two” – Joakim 
Svenheden – violin, Mats 
Bergström – gitarr. Kafé-
ansvarig: 5 B Närlunda-
skolan. Kl 12-16, Ekebyhovs 
slott.

Skapande söndag 
Muminkalas för alla barn. 
Mumintrollet som fyller 65 
år i år, firas. 14.00 Kokos-

Kalle och vänner. 3 oktober 
kl 12-16, Barnens eget biblio-
tek i Stenhamra. 

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
 (Manusstopp:

 2 veckor  före utgivning)

En bil som länge stått övergiven vid Betlehemsskogen sattes i brand den 10 september. 
 Foto: Kenneth Nordberg

Körlektioner
Intensivkurser

EU-MOPED
AM-behörighet

Handledarkurser
Riskutbildning 1

Under 2010 har vi utbildat närmare 100 risk-
medvetna EU-mopedförare. Anmäl ditt intresse 
till kurserna för våren/sommaren 2011 redan 
nu!
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PRIS 3 350 000 kr/bud. TOMT 274 kvm. Stengränd 11.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ SANDUDDEN 4 rok, ca 111 kvm

Toppskick! Nyrenoverade bad/duschrum Braskamin Skola, dagis, buss o Mälaren inom gångavstånd
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PRIS 2 375 000 kr/bud. TOMT 203 kvm. Gräsåkersvägen 25f. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ GRÄSÅKER 4 rok, 116 kvm

Gavelradhus Insynsskyddad tomt Välskött Barnvänligt
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PRIS 1 250 000 kr/bud. AVGIFT 6 826 kr/månad Ekuddsvägen 22 B.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ EKUDDEN 4 rok, 103,5 kvm

2 uteplatser Barnvänligt Omtyckt förening Bergvärme
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PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 5 752 kr/månad inkl värme, vatten, kabel-tv, sophämtning mm Pråmvägen 2 B.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 08-56410943.

EKERÖ CENTRUM 2 rok, 64,5 kvm

Strålande kanalutsikt Stor uteplats Kvällssol
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PRIS 925 000 kr/bud. AVGIFT 5 858 kr/månad Tegelbruksvägen 7G.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ CENTRUM 4 rok, 79,5 kvm

Mini 4:a alternativt 3:a Ljus och fräsch Renoverat duschrum
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Bäst 
förberedd gör 

bäst affär.
Läs om Läge+ på 

svenskfast.se

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
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PRIS 4 375 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 123 m² (friköpt). Fin och lummig natur- trädgårdstomt. Kapellvägen 14.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ TRÄKVISTA 7 rok, 168 kvm + biarea 155 kvm

Lugnt läge på återvändsgata Stor insynsskyddad altan
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PRIS 3 750 000 kr/bud. TOMT 111 kvm. Gällsta Bygränd 6. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, ca 129 kvm

Bra läge i området! Modernt och stilfullt! Barnvänligt!
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PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 1 282 kvm. Norrängsvägen 2. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

ADELSÖ STENBY 5 rok, ca 142 kvm

Villa i toppskick! Gästrum/tonårsrum m egen dusch/wc
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AVGIFT från 2 050kr/månad inkl värme, vatten, sophämtning, förråd mm Vallviksvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 08-56410943.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2-5 rok, 47-110 kvm

Totalrenoverad fastighet Låga boendekostnader Bergvärme
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Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

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