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Fortum
höjer
elnätstaxa
Som en följd av en så kallad utjämning där målet är en gemensam prislista för områden som
ligger nära Ekerö, får kommunen höjda elnätsavgifter från den 1 september. | 4

AVSLAG FRÅN JO
Kommunens JO-anmälan av kronofogdemyndighetens långsamma handläggning att få bort Seside,
avslås av JO. | 6

’’

”Trafikverkets utställning av förslaget till
Ekerövägen visar att restiden 2020 till
Brommaplan blir avsevärt längre för bilisterna på morgonen än idag. Återresan på
kvällen mot Ekerö kommer att ta ungefär
samma tid som idag. Den sammanlagda
restiden för bussresenärer blir ungefär
densamma som idag.” | 32 tyck

INSPIRERANDE AMBASSADÖR
Tjugofyraåriga Nathalie Nylén har trots sin ringa ålder
flera års erfarenhet av att vara egen företagare. Nu
delar hon med sig av sina erfarenheter som ambassadör för kvinnors företagande. | 20

EKERÖ IK FYLLER 90 ÅR
Det som började som en liten kamratförening med
trettio medlemmar är idag en förening som erbjuder
tusentals idrottsupplevelser varje år. Den 27 augusti
firar Ekerös största idrottsförening 90 år. | 24

NY FRITIDSKLUBB
Kommunen öppnar fritidsklubb i Tappström.| 18

LYCKADE DYKUTGRÄVNINGAR PÅ BIRKA
Jens Lindström, Jim Hanssson och Andreas Olsson är några av de marinarkeologer som kartlagt sjöbotten
utanför Birka under tre intensiva sommarveckor. Sensationella fynd omkullkastar tidigare teorier om hur
Foto: Lo Bäcklinder
marknadsplatsen sett ut. | 8

EKERÖ TK TILL DIVISION 2
Ekerö TKs herrlag har avancerat till division 2 i uteserien. | SPORTEN 36

www.statoil.se

BILTVÄTT
Ren bil på 4 min!
Träkvista
08-560 300 96

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

LEDIG

Bilda AB – tre månaders
bokföring på köpet!

lokal i charmiga byn

Ring 070-456 81 71

www.butiksbyn.se

Lyssna på vår radioreklam på erb.se

2 för 1 + Solskydd!
Succén
fortsätter!

Vid köp
av nya
kompletta
glasögon
bjuder
vi på ett
extra par
från utvalt
sortiment.
Dessutom får
du ett solskydd
från Polaroid på köpet
Gäller t.o.m. 30/9 -11.
Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optiker O Kontaktlinser O Terminalglasögon O Solglasögon
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Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Kerstin Larsson – akvareller, Sam Stigsson – ”Ur min
naturaliesamling”. 27-28
augusti och 3-4 september,
kl 12-16, galleriet, Ekebyhovs
slott.
Galleri Utkiken
Upplevelseutställning: ”Det
var en gång... en vikingatid”.
För hela familjen. Galleri utkiken, kulturhuset, Ekerö C.
Arr: Ekerö kultur i samarbete med Riksantikvarieämbetet.
Hantverksstallet
Till och med 28 augusti:
Ulla West – måleri i olja.
30 augusti: Anna Forsman,
vernissage 3 september. Tissön kl 11-17, Hantverksstallet,
Jungfrusunds marina.
Konstvinden
Konstnärerna Charlotta
Lindvall, Lotta Johnzon,
Lilian Ohlson, Anna Eriksson visar oljemålningar,
akryl och akvareller. Helen
Karlsson – gipsdesign och
måleri. Silversmide – Lotta
Johnzon, fotografier – Anna
Lettse. Lördagar kl 11-15,
Jungfrusundsvägen 2, Träkvista torg.

EVENEMANG

Film
”Igelkotten”, regi: Mona
Achache, fransk/italiensk

2010. Filmen bygger på den
populära romanen Igelkottens elegans.Medlemskort
i Filmstudion berättigar till
inträde till höstens samtliga
filmer. Enstaka biljetter får ej
säljas. 22 augusti kl 19.30,
Erskinesalen, Ekerö C.
Konsert
Orgel- och pianokonsert
med fransk musik. Musik
av C Franck, preludium och
fuga med variation, koral
i a-moll. Pianomusik av M
Ravel och C Debussy. Rickard Backlund – organist,
Jonas Lundahl – pianist. 23
augusti kl 19-20, Färentuna
kyrka.
Ekebyhovs slott
27 augusti kl 14: ”folkmusik på tre”. Kaféansvariga:
Rädda barnen Mälaröarna.
28 augusti kl 14: clownföreställning. Vuxenskolan presenterar höstens
kursprogram med prova på.
Mälaröarnas fårfolk i parken,
grillat lammkött, vallhundsvisning och hantverk. kl 15:
dansuppvisning. Kaféansvariga: Studieförbundet
vuxenskolan/Skå IK damlag
fotboll. 3 september kl 14:
PRO-kören. 4 september kl
14: ”Kjelles Ögrupp” spelar
blandad dragspelsmusik.
Kaféansvariga: PRO Ekerö.

och försöker hitta så många
arter som möjligt under några timmars fågelskådning.
Avslutas med artgenomgång och fika på lämplig lokal. 28 augusti, start tidigast
kl 5 på valfri plats. Mål kl 14
vid Svartsjövikens fågeltorn.
Anmälan. Arr: Mälaröarnas
ornitologiska förening.
Guidetur på Helgö
”Helgösamhället – den gåtfulla ön”. Linda Wåhlander,
arkeolog och museipedagog
lotsar genom fornlämningsområdet på Helgö. Medtag
kaffekorg. Gruppvisa promenader med guidning. 3
september med start kl. 12,
13 och 14. 4 september kl 1314: allmän visning i fornlämningsområdet, samling vid
parkeringsplatsen på Helgö.
Svartsjösommar
Utställningar, konst, hantverk och slottsvisningar,
27-28 augusti kl 12-17. 28 augusti kl 19: Årets barockfestival – dans, sång och musik
från Italien och England av
bland annat Rigatti, Cazzati
och Purcell. Svartsjö slott.
Arr: Stina Odlinder Haubo/
föreningen Helt barockt.

Artrace
Traditionen fortsätter med
artrace på sensommaren.
Deltagarna delas upp i lag

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)

Låt din rådgivare hålla koll på din
ekonomi – bli Premium-kund.
Premium är till för dig som har högt ställda krav
på kompetens och service.
Som Premium-kund får du en egen licensierad
rådgivare, ett bollplank i ekonomiska frågor och
förslag på hur du kan utveckla din ekonomi.
Du får också många av våra bästa banktjänster.
Välkommen in så berätter vi mer.

DEMIDEKK ULTIMATE
!       

Vi finns på Mälarö Torg 2 och har öppet
måndag och torsdag 10–18:30,
0,
övriga vardagar 10–16.


      
      
       
       

     

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

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

EKERÖ EKEBY MUNSÖ

EKERÖ NÄRLUNDA
Utgångspris: 3 695 000:-

5 rok, varav 3 sovrum
Boyta: 117 kvm, biyta: 55 kvm
Tomt: 975 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1936
Adress: Hästhagsvägen 8
Visas mån 22/8 17.00-18.00

Underbar 30-tals pärla äntligen till
salu! Luftigt hus med 2,56m i
takhöjd och charmiga detaljer.
Huset har stora fönster för
maximalt med ljusinsläpp. Med
bergvärme och garage görs
vardagen lite enklare. Perfekt läge
i eftertraktade kvarter nära
bussar, skolor och matbutiker.
Friluftslivet finns runt knuten!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2550.

EKERÖ GÄLLSTAÖ
Accepterat pris: 3 375 000:-

4 rok, varav 3 sovrum
Boyta: 108 kvm
Tomt: 152 kvm
Byggt: 2004
Adress: Parkterrassen 3
Visas sön 28/8 14.30-15.30
och mån 29/8 18.00-19.00

Utgångspris: 2 495 000:-

3 rok
Boyta: 79 kvm
Tomt: 4 141 kvm Trädgårdstomt

Härligt ljust 1- plansradhus ritat av
arkitekten Gert Wingårdh. Beläget
på populära Gällstaö. Unik
planlösning med köket i husets
centrum. Fint ljusinsläpp med
stora takkupoler och glasväggar
mot både hall och vardagsrum.
Extra takhöjd och kök med stor
matplats, tre sovrum och altan
med eftermiddags/kvällssol.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2895.

Byggt: 1978, ombyggt 1984
Adress: Spettvägen 7 och 9
Visas sön 28/8 12.30-13.30 och tis 30/8 17.30-18.30

Sms:a: FB 1071-2188 till 72456 för beskrivning

Tillfälle! Två tomter i en, med samtaxerad extra tomt finner ni detta trevliga timmerhus med vacker fridfull
omgivning. Inom gångavstånd finns fin badplats med sandstrand och möjlighet till båtplats samt buss till
Bromma. Huset har all potential att bli ett perfekt permanentboende eller varför inte sommarnöje! Bra
infiltrationsavlopp för båda tomterna. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2188.

EKERÖ GÄLLSTAÖ

FÄRINGSÖ SKÅ
Accepterat pris: 3 375 000:-

Utgångspris: 3 295 000:-

4 rok, varav 3 sovrum
Boyta: 106 kvm, biyta: 5 kvm
Tomt: 92 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2004
Adress: Parkterrassen 7

7 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta: 160 kvm, biyta: 10 kvm
Tomt: 3 630 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1945, ombyggt 1965
Adress: Ensätra

Visas mån 22/8 18.30-19.30

Ring för visning.

Sms:a: FB 1071-2891 till 72456 för
beskrivning

Tillfälle! Lugnt, rofyllt läge med
gångavstånd till ICA, buss, dagis,
idrottsanläggning o golfbana. Stor
fastighet med ängsmark framför
huset. Trivsam villa från -45
ombyggd -65, belägen på fin
insynsskyddad tomt med
skogsbacke. Huset har underbar
utsikt och uteplats i bästa solläge!
Komm VA diskuteras i området
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2239.

Accepterat pris! Fint och ljust
parhus ritat av arkitekten Gert
Wingårdh beläget på populära
Gällstaö! Tre bra sovrum på övre
plan. Rymligt vardagsrum med
utgång till altan med sommarsol
från ca kl 14-21. Stilrena
inredningsval, flytta in och bara
njut. Gångavstånd till dagis, buss
och badplats.Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2891.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

EKERÖ SANDUDDEN - SÄLJSTART!
Utgångspris: 1 600 000:-

Fast pris: Från 4 945 000:-

4 rok, varav 3 sovrum
Boyta: 108 kvm, biyta: 5 kvm
Tomt: 173 kvm Atriumgård och
trädgårdstomt
Byggt: 1970
Adress: Lupingränd 7A

5-6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta: 170-182 kvm
Tomt ca 1000 kvm
Byggt: 2012
Adress: Fantans Väg 1-7 och 6-12

Visas sön 28/8 12.15-13.00
och mån 29/8 18.00-18.30

Sms:a: FB 1071-2904 till 72456 för
beskrivning

Gavelläge med renoveringsbehov!
Bra planerat atriumradhus med 3
sovrum, två våtutrymmen samt en
tvättstugan med groventré och en
altan under tak i sydost.
Atriumgård med eftermiddagsoch kvällssol och trädgård med
sol fram till ca 15.00. Garage ingår
i länga. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2901.

Äntligen dax för säljstart av C4hus etapp 3 i Sandudden! Här
kommer det byggas 2-planshus
med träfasad, med carport och
förråd. Samma fina typhus som
de tidigare etapperna. Detta är
bland de sista tomterna i
området. Nära till flera bad,
båtplatser, skolor och buss.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2904.

Visas sön 28/8 15.00-16.00
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Möte om Ekebyhovs
trygghetsbostäder
EKEBYHOV | Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden har haft möte med
byggbolaget SBC angående
bolagets avvikande från det
villkor att ett trygghetsboende för äldre skulle byggas på
den mark som kommunen
sålde 2003. Då marken som
ligger vid Ekebyhovsparken
såldes villkorades att SBC
skulle bygga trygghetsboende för äldre personer. De
bostäder som nu är planerade
är vanliga bostadsrätter.
Den 13 juni träffade kommunstyrelsens presidium,
byggnadsnämndens ordförande och berörda tjänstemän ledningen för SBC Bo.
På mötet framförde kommunen sitt oavvisliga krav på att
bostäderna som ska byggas
i Ekebyhov i enlighet med
tecknat exploateringsavtal,
ska vara bostäder för äldre.
Vidare framfördes att detta
sannolikt kräver att det i bostadsrättsföreningens stadgar måste skrivas in att det är
fråga om bostäder för äldre.
SBC avser att inom kort
återkomma till kommunen
med besked i den frågan.
SBC hade ingen avvikande
uppfattning i den del som rör
den framtida marknadsföringen av att det är fråga om
lägenheter för äldre.
EWA LINNROS

Fortum höjer elnätspris
MÄLARÖARNA | Ekerö
kommun får höjda elnätsavgifter från den 1 september.
Detta är en följd av en så
kallad utjämning där målet
är en gemensam prislista
för områden som ligger
nära Ekerö.
När nya ellagen togs i bruk
2002 blev det möjligt för elbolagen att utjämna elnätsavgiften mellan stad och
landsbygd. Lagen innebär att
avgiftsvillkoren i områden
som ligger nära varandra och
har samma elnätsägare ska
vara lika.
Ekerö kommun integrerades i Fortum den 1 januari
2011.
Energimarknadsinspektionen beslutade under
våren 2011 att Ekerö ska samprissättas med områdena
Stockholm, Täby och Lidingö, som är de övriga områdena som Fortum ansvarar
för i Stockholmsområdet.
Under fyra år kommer
Fortum stegvis att gå över till
enhetliga avgiftsvillkor. Fortums kunder på Mälaröarna
har fått en något missvisande
information om att utjämningen kommer att ske i fyra
steg.
Lowina Lundström som
är marknadschef på Fortum
distribution, berättar att
det inte kommer att ske i så

Färingsö församling 22 augusti - 4 september

Gudstjänster
TORSDAG 25 AUGUSTI
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Lars Brattgård
SÖNDAG 28 AUGUSTI
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Tionde söndagen efter trefaldighet
Lars Brattgård
TORSDAG 1 SEPTEMBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Kiki Svee
SÖNDAG 4 SEPTEMBER
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Elfte söndagen efter trefaldighet
Lars Brattgård och Kiki Svee
Vi presenterar höstens
verksamheter.
Lunchbuffé efteråt
Favo-kören
Färingsö kyrkokör

Besök gärna vår hemsida
för mer information!

många steg på Ekerö. Däremot har det skett i fyra steg
på Lidingö och i Täby, som är
helt prisutjämnade per den 1
september 2011.
– Det första steget på Ekerö
innebär i snitt en prisökning
på 8 procent. Därefter skulle
jag tro att det blir ett steg till
för Ekerö, dock inte fyra. Det
steget blir en prisökning på
2-3 procent för att komma
upp till Stockholms nivå, säger Lowina Lundström.
Utjämningen innebär sänk-

ta priser i Stockholm men
höjda priser för Ekerö, Täby
och Lidingö. För Fortums
del medför inte utjämningen
ökade intäkter då överskottet
jämnas ut mellan de fyra områdena som ingår i ett slags
kollektiv.
– Man har bestämt i energimarknadsinspektionen att
de områden som ett nätbolag
äger ska ha samma prislista
och här är det ett rättvisetanke bakom, fortsätter Lowina
Lundström.
Får då kunderna något extra förutom en dyrare elfaktura?
– Sedan Ekerö gick över
till Fortum har vi en dygnetruntövervakning vilket gör
att vi oftast upptäcker ett
elavbrott före kunderna. En
annan skillnad är att vi kan

Musik i
sommarkväll
TISDAG 23 AUGUSTI
Färentuna kyrka kl 19.00
Orgel och pianokonsert med fransk
musik, av C Franck, preludium och fuga
med variation, koral i a-moll. Pianomusik av M Ravel och C Debussy.
Rickard Backlund organist,
Jonas Lundahl piano. Andakt.

Fortum höjer elnätspriserna höjs från den 1 september. I snitt blir höjningen 8 procent.

fjärrstyra nätstationerna. I
praktiken innebär det att
strömmen, som kan gå genom olika kablar, kan vi styra
om en annan väg om det är
avbrott. Då minimeras av-

EWA LINNROS

Lägenhet

2000 kWh/år

+ 8 kr/mån

Villa

16 A 5000 kWh/år

+ 30 kr/mån

Villa

20 A 20 000 kWh/år

+ 94 kr/mån

TEMAKVÄLLAR -Martin Luther
Under hösten har vi två träffar där Martin Luther är i centrum.
Första träffen handlar om “Luthers liv”. Andra träffen handlar om
“Vad är det att vara en Luthersk kyrka idag?”. Peter Strömmer, präst
i Solna församling föreläser. Arrangeras av Lekmannakåren.
STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD
Bild på Peter Strömmer

“Luthers liv”
Torsdag 25 augusti kl 19.30

“Vad är det att vara en Luthersk
kyrka idag?”
Torsdag 22 september kl 19.30
Vi börjar med veckomässa kl 19.00 i
Timmermannens kapell.

Vi har Färingsö kyrkokör
och Favo-kören
(tidigare Alla-kan-sjunga-kören).

Gudstjänstförberedelser

kommun i utjämningen.
Ekerö ska ha samma priser
och villkor som Stockholm
senast 2014.

Exempel på prisändring första steget för Ekerö 1 september 2011

Vi söker sångare

Kontakta
Jonas Lundahl 0702-777 914.

brotten. Vi har också börjat
gräva ner luftledningarna för
att trädsäkra dem, avslutar
Lowina Lundström.
Från den 1 september inleds det första steget i Ekerö

Foto: Ove Westerberg

Välkommen!

MEDITATION -tid & rum för själen
En stund för dig själv, en resa i din kropp och ditt sinne...var det någon som sa
och nu vill vi erbjuda dig detta. Inga förkunskaper krävs. Första träffen är
öppen. Kom och prova! För information, ring Kiki Svee 070-571 94 34.

Välkommen att vara med och
förbereda kommande söndags
gudstjänst. Vi träffas i
Stenhamra församlingsgård.
Torsdagar kl 18.00.

www.svenskakyrkan.se/faringso
Besöksadress: Herman Palms plan 4D. Postadress: Box 7, 179 03 Stenhamra
Öppettider juni-aug: Må-fre 10-12. Öppettider: Må 10-12, 13-15, tis 13-15, ons-fre 10-12
Tel: 08-564 209 20 Fax: 08-564 209 30

STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD
TIMMERMANNENS KAPELL
Tisdagar kl 18.00

30 augusti, 13 september,
11 oktober, 25 oktober,
8 november, 22 november
och 6 december

Priserna gäller vecka 34 t o m söndag 28/8 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Tappström

Ekerö Centrum • Telefon: 564 109 90
Öppet: måndag–söndag 8–22

DAGS FÖR

Räkor
Royal Greenland.
500 g. Storlek 70/90.
Jfr pris 49:80/kg.

kräftfest

1390

2490

/kg

/st

Honungsmelon
Spanien. Klass 1.

99k
/kg

3 för

Citroner

10k

Kryddost
Boxholm.

Sydafrika.
Jfr pris 19:00/kg.

15k

/st

299k

Baguette
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Bonjour. 400 g.
Jfr pris 37:50/kg.

Veckans
självscanningvara!

/kg

Signalkräftor
Svenska. 1 kg. I hink.

15k

/st

En tjänst för dig med ICA Kort. Anmäl dig i förbutiken.

Servetter
ICA. 50-pack.
40 cm.
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JO ger avslag på
kommunens kritik
TAPPSUND | Justitieombudsmannen (JO) finner inte skäl att kritisera
kronofogdemyndigheten
för dess handläggning för
att få bort fartyget Seaside
från Tappströmskanalen.
Kommunstyrelsen anmälde
myndigheten till JO hösten
2010.

bestå av miljöfarliga ämnen.
Vidare har handläggningen
dragit ut på tiden bland annat
till följd av att den första upphandlingen i ärendet först
ﬁck utvidgas för att sedan
avbrytas då inga tillfredsställande anbud kom in. Detta är
förhållanden som i varje fall
delvis får sägas ligga utanför
Kronofogdemyndighetens
kontroll.”

Handläggningen av ärendet att avlägsna Seaside från
Tappströmskanalen har pågått sedan 2009 utan resultat.
Kommunstyrelsen JO-anmälde kronofogdemyndigheten för den långsamma
handläggningstiden.
Ärendet har nu avslutats
och JO avslår i sitt beslut kritiken mot kronofogdemyndigheten. Man instämmer
visserligen i det faktum att
handläggningen pågått under
en ovanligt lång tid men hänvisar till att det är fråga om
”ett komplicerat ärende av
sällan förekommande slag.”
I beslutet står vidare att
”Handläggningen har bland
annat försvårats av att Seaside sedan ärendet påbörjades
kantrat på platsen och visat
sig innehålla och till viss del

Kommunstyrelsen

ansåg
det också anmärkningsvärt
i ärendet ”att Kronofogdemyndigheten fäst tilltro till
svarandens (ägarens) uppgifter att han skulle medverka
till att skeppet ﬂyttades.
K ronofogdemyndigheten
valde i början av maj 2009 att
utan vite förelägga svaranden
att till maj månads utgång
själv låta ﬂytta fartyget trots
att Kronofogdemyndigheten hade kännedom om att
sökanden och kommunen
försökt förmå svaranden att
ﬂytta fartyget under fyra års
tid.”
I JO:s beslut gällande detta
skriver justitieombudsman
Lars Lindström följande:
”Det kan visserligen ifrå-

gasättas i vilken mån Kronofogdemyndigheten hade
anledning att förvänta sig att
svaranden efter så lång tid
skulle medverka till att skeppet ﬂyttades. Av det nyss
nämnda uttalandet framgår
emellertid att myndigheten
i denna fråga har att ta hänsyn till ett antal olika faktorer
och att det bland annat därför
ﬁnns utrymme för olika var
för sig godtagbara bedömningar. Jag har inte funnit annat än att Kronofogdemyndighetens agerande härvid
varit i enlighet med gällande
regelverk och jag ﬁnner därför inte skäl att i detta avseende kritisera myndigheten
för dess handläggning.”
Kritiken avslås därmed men

justitieombudsman
Lars
Lindström avslutar med att
han ”förutsätter dock att åtgärder nu vidtas med största
möjliga skyndsamhet så att
ärendet kan avslutas. Vad
som i övrigt framkommit
ger inte anledning till någon
åtgärd från min sida. Ärendet
avslutas med den kritik som
ligger i det ovan sagda.”
– Om JO inte anser att han-

Samsungs värsting-tv –
till vårt bästa pris!

teringen tagit extremt lång
tid får det stå för JO. Kommunstyrelsen och de ﬂesta
ekeröbor och andra med sunt
förnuft, tycker nog att det tagit oskäligt lång tid att bärga
fartygsvraket, även om ärendet är komplicerat. Nu får vi
bara hoppas att Kronofogdemyndigheten sätter fart trots
JO:s alltför milda kritik av
hanteringen, säger kommunstyrelsens ordförande Peter
Carpelan (M).
Redaktionen har sökt kronofogde Mathias Mohlin för
en uppdatering av dagsläget
kring Seaside. Då han beﬁnner sig på semester och ingen
annan kan svara i hans ställe
kan tyvärr inget nytt rapporteras.
Den
norska
gruppen
”Skogøys vänner” som vill
återföra Seaside till Norge,
har blivit lovade att få information av Mathias Mohlin
den 23 augusti, om vem som
ska forsla bort Seaside.

EWA LINNROS

Dammbygge i Tappström
TAPPSTRÖM | Trafikverket
anlägger under hösten en damm intill
Tappströmsbron. Dammen
ska rena dagvattnet.
Smuts som samlas på vägbanan från däck, avgaser,
smörjoljor med mera sköljs
bort vid regn. Detta så kalllade dagvatten hamnar just
nu i Mälaren.
För att skydda växt- och
djurliv samt dricksvatten satsar Traﬁkverket på att ta hand
om och rena dagvattnet från
broar i Stockholm och dess
omnejd.
Turen har nu kommit till
Tappströmsbron. I början
av september anläggs en
så kallad sedimentsdamm.
Den placeras cirka 30 meter västerut från brofästet på
Ekerösidan. Efter det monteras hängrännor under bron
och dagvattnet fångas upp av

hängrännorna. Dessa leder
i sin tur dagvattnet till reningsdammen.
Efter reningen släpps vattnet
ut i Mälaren. Reningen innebär att partiklar som binder
tungmetaller, oljor och andra
föroreningar faller till botten
i dammen, där det bildar ett
slam som sedan tas om hand
separat. Olja eller andra ﬂytande föroreningar sugs upp
från dammens ytan.
Framkomlighet för gång, cykel- och fordonstraﬁk
på bron kommer att ﬁnnas
under hela byggtiden. Eventuellt sker kortare avstängningar men dessa annonseras
i förtid. Vissa begränsningar
kommer att förekomma för
båttraﬁken i Tappsund efter
15 oktober. Hela anläggningen planeras vara klar i slutet
på november 2011.

Dammens placering i Tappströmskanalen.

EWA LINNROS

Grafik: Tomas Öhrling

Boka nu eller klipp ut och spara!

Unna dig något trevligt!
Kursstarter på Mälaröarna:

Smart LED-3D TV 800Hz
SAMSUNG UE55D8005: Finns
även som 46": 17.900:- (20.500:-)

Q Svetskurser
med Yngve Nordmark, 10 ggr, start tisdag 4/10 och
torsdag 6/10

Mediabänk
AMPERE 160: B160 x D40 x H65
Praktisk bänk med mycket förvaring.
Finns i svart eller ek.

QTrädgårdsglädje
32" LCD från 3.277:-

med Mia Persson Norbäck, 6 ggr, start torsdag 15/9
med Hasse Svensson, 10 ggr, start onsdag 21/9

QEngelsk konversation



QJägarskolan
8 ggr, start måndag 26/9 och torsdag 29/9

QSota själv
Trådlösa hörlurar
TV-EARS: Röstförtydligande hörlurar
till tv:n. Uppladdningsbar.

Snygga mediabänkar
Stort urval
Låga priser

Riktigt bra radio!
SANGEAN PR D4: Snabbval, klocka, timer.
Svart eller vit.

RADIOBUTIKEN
EKERÖ

ID-FOTO
på 3 min!

Öppet mån–fre 10.00–18.30, lör 10–15. Ångbåtsvägen 6, Ekerö. Tel: 08-560 357 20. www.radiobutiken.se

med Jan Rockström, föreläsning och behörighetsintyg
måndag 10/10

Boka gärna din plats redan nu! Allt ﬁnns på nätet.
Studiefrämjandet Mälaröarna
www.studieframjandet.se/ekero
08-555 352 00

Nyheter & information från våra församlingar

nr 12 2011

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 24/8
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA
Elin Rundh Dapo

Söndag 28/8
Adelsö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA
Svän Fogelqvist
orgel: Mait Thoäng
Drottningholms slottskyrka 16.00
HÖGMÄSSA,
Svän Fogelqvist
orgel: Leif Asp
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA,
Ralph Sjöholm
orgel: Simon Petrén
Aktivitet för barnen under del av
gudstjänsten (Godlley Play)
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Staffan Eklund
orgel: Simon Petren

Onsdag 31/8
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA
Pernillla Hammarström

Söndag 4/9
Munsö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA
Pernilla Hammarström
orgel: Mait Thoäng
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA
Jonas Gräslund
Ensemble ur Ekerö kyrkokör
orgel: Kerstin Baldwin
Ekerö kyrka kl 18.00
KÖRKONSERT MED ARTSONG
dir: Thore Kennestad
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Jonas Gräslund
orgel: Kerstin Baldwin
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA
Elin Rund Dapo
orgel: Leif Asp
Efter gudstjänsten: Kyrkkaffe i vapenhuset och Kyrkogårdsvandring

KYRKRADION 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00

Nu tar VARDAGARNA vid – höstterminsstart ...
Nu fylls arbetsplatserna igen, och det är dags för
skolstart.
För de ﬂesta av oss blir det ”som vanligt”.
För många av oss med en lite vemodig
känsla, att sommaren gått så fort ...
För andra som på olika sätt fått uppleva hur
lQN
OLYHWI|UlQGUDWV¿QQVNDQVNHNlQVODQ´7lQN
RPDOOWNXQGHEOLVRPYDQOLJWLJHQ´
Även om det är vemodigt att ledighet och
GMH
IULKHWWDUVOXW¿QQVGHWRFNVnP\FNHWJOlGMH
i det vanliga och det vardagliga.
FK
$UEHWVSODWVHUQD I\OOV PHG OLY LJHQ RFK
HIWHUQnJUDGDJDUSnMREEHWNlQQVDOOW´VRP
P
YDQOLJW´LJHQ
0nQJD DY RVV NlQQHU JOlGMH |YHU DWW
WW
komma igång med fritidsaktiviteter, träffa
fa
körkompisar, studiecirkelkompisar eller fåå
ordning på träningen igen.
+|VWHQNDQRFNVnYDUDHQFKDQVWLOOQ\-start – att ta sig tid till något man drömt om
DWWJ|UDHOOHUDWWKLWWDQ\DVDPPDQKDQJ
och kontakter.

det händer i

Stress och avkoppling
'HW ¿QQV Vn P\FNHW YL YLOO 0HQ YL lU
säkert många som ibland måste fundera
över balansen i livet, inte minst när alla
olika program dimper ner i våra lådor.
Hur gör vi för att inte tappa bort oss
VMlOYD"
Kanske är det här – alla trevliga aktiviteter
iviteter och
YHUNVDPKHWHUWLOOWURWV±VRPN\UNDQKDUVLWWYLNWLJDVWH
LWW LNWL W
HUEMXGDQGH
En plats för stillhet ro och eftertanke.
(QSODWVI|UNRQWDNWPHGPLJVMlOY
En plats för mötet med Gud.

EKERÖ
PASTORAT
hösten 2011

Höstens verksamhetskatalog kommer i din
brevlåda. Där ﬁnns förteckning på alla verksamheter och grupper i Adelsö-Munsö, Ekerö
och Lovö församlingar.

Mindfulness - livsvisdom
,GDJ WDODU YL P\FNHW RP PLQGIXOQHVV DWW OHYD KlU
och nu. Religionsprofessorn Owe Wikström talade i
VLWWVRPPDUSURJUDPRPHQOLYVYLVGRPRFKWU\JJKHW
VRPKDQGODURPSUHFLVVDPPDVDN'HQ¿QQVLHQDY
våra mest älskade psalmer och den fanns på gamla
bonader.
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag som barn väl ängslas då?
HOOHUELEHORUGHWSnERQDGHQ
Gårdagen är förbi ,
morgondagen har vi inte sett,
men idag hjälper Herren.
Marianne Abrahamsson

TOMAS BOSTRÖM,
pastor, trubadur,
krönikör, inspiratör ...

INSPIRATIONSDAG
17/9 kl 9.30-17.00

Mer information:
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud
tel 560 387 00 fax 560 387 01

KÖRKONSERTER
Söndag 4/9
Ekerö kyrka 18.00
KÖRKONSERT MED ART SONG
dir: Thore Kennestad

9.30 Fika
10:00 På Gehör, Tomas Boström,
11.30 WORK-SHOPS: Körsång, Mindfulness,
Bibliodrama, Mini-prep, Konst, Pilgrimsvandring, Barnaktiviteter
13.00 Lunch
14:00 WORK-SHOPS
16:00 Jag och du och nu –Thomas Boström
Avgift: 100:- Anmälan till: Anita Lahham senast 12 september, tel 08-560 387 29,
anitalahham@svenskakyrkan.se

SOMMARCAFÉ
sommarens sista 25/8
kl 12.00-15.00 i Ekebyhovskyrkan

den 1/9 startar

SOPPLUNCHERNA
varje torsdag kl 12.00-13.00
i Ekebyhovskyrkan
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Omvälvande fynd vid nya
dykutgrävningar på Birka

Marinarkeolog Jim Hansson har gjort dykningar inför publik under tre veckor i sommar. Han och kollegorna delar villigt med sig av sina kunskaper
och fynd.

Många besökare har tagit tillfället i akt att själva undersöka föremålen
från botten.

Ines Ankén letar efter något som sticker ut bland träspån och småsten.
Foton: Lo Bäcklinder
Studenter har hjälpt till med att ta hand om föremålen. Här pågår varsam rengöring av stock.

FAKTA BIRKA


>> Birka på Björkö i Mälaren var knutpunkten i Mälardalen under vikingatiden. Handelsplatsen anlades på
700-talet och blev en betydelsefull internationell hamn
för besökare från när och fjärran. I slutet av 900-talet
övergavs Birka av okänd anledning.
>> ”Den svarta jorden” är det cirka 7 hektar stora område av svart jord som under vikingatiden var platsen för
Birkas stadsliknande bebyggelse.

>> Utgrävningar har gjorts på platsen till och från ända
sedan slutet av 1600-talet.

>> Birka och Hovgården, som ligger på andra sidan
Jens Lindström och Jim Hansson har en noggrann genomgång innan de
avlöser varandra med att dyka.

vattnet på Adelsö, utsågs tillsammans till världsarv
1993.

BJÖRKÖ | Under tre intensiva sommarveckor har marinarkeologer dykt utanför
Birka för att ta reda på mer
om hur där såg ut för 1 200
år sedan. Förhoppningen om
att hitta ett vikingaskepp
har inte infriats, men många
andra fynd har lett till nya
slutsatser om hur livet levdes då.

fram träder träet som är obegripligt välbehållet efter 1 200
år under vattnet. Yxhuggen
syns tydligt och på de ställen
där det allra yttersta träskiktet försvunnit lyser det ljusa
träet fram som vore stocken
huggen igår. Den syrefattiga
miljön på botten gör att de föremål som plockas upp i princip har sitt ursprungsskick.

För den som gillar att känna
historiens vingslag är Birka
platsen att besöka. Det har
tusentals besökare tagit fasta
på bara i sommar. Likt ett
lämmeltåg vandrar de med
och utan guider från färjan
genom museet, via den nybyggda vikingabyn, förbi
Ansgarskorset och vidare ner
mot vattnet nedanför den så
kallade Svarta jorden. Där har
Jim Hansson, marinarkeolog
och intendent på Sjöhistoriska museet och hans kollegor
gjort utgrävningar inför publik under tre sommarveckor.
– Under dykningar förra
sommaren upptäckte vi ﬂera
stora stenpackningar och rester av pålverk. Alla de prover
vi tagit visar att vi kan datera
stockarna till vikingatiden. I
år har vi fortsatt utgrävningarna för att ta reda på mer, berättar han.

Förra året hittades ett spant

Att det har funnits pålverk
under vattnet utanför Svarta
jorden har varit känt sedan
1600-talet, men det är först
under senare år som man har
börjat kartlägga hur dessa är
konstruerade och försökt förstå vad de haft för funktion.
Jim Hansson och kollegan
Jens Lindström avlöser varandra i vattnet och går noga
igenom var den ene undersökt botten och var den andre
kan fortsätta. De ritar in sina
upptäckter på en undervattensskrivplatta och bit för bit
kartlägger de botten.
Hittills har de gjort en hel
del fynd. Repstumpar som
tyder på att stockarna kan ha
surrats tillsammans, fyra olika sorters textilier, bärnsten
och djurben ﬁnns bland de
föremål som visas upp i tält
intill dykplatsen. Enorma högar av huggspån från bearbetningen av stockarna har också
hämtats upp från botten och
besökarna får chansen att
själva leta igenom dem i jakt
på fynd sedan arkeologerna
först gjort en gallring.
Stora mängder bottensediment tas varje dag upp från
botten i nätsäckar och gås
noga igenom för att se om
man kan hitta ytterligare ledtrådar till det historiska pussel som läggs av de entusiastiska forskarna.
Precis i strandkanten pågår
en mödosam rengöring av
en stock som plockats upp ur
djupet. Med en blomspruta
avlägsnas jord och smuts och

från en båt som daterats till
vikingatid och förhoppningen var att hitta resterna av
båten i år. Detta hade i så fall
varit ett sensationellt fynd.
– Vi trodde att vi hade hittat
skeppet när vi en dag i början
av grävperioden kände något
stumt en bit ner i bottenlagret. Vi blev väldigt exalterade och jag fortsatte att dyka
utan att ens bry mig om att
min dykdräkt sprack i ryggen
och blev full av vatten. Det
visade sig dock att det var ett
lerlager som vi känt, berättar
Jim Hansson med en tydlig
besvikelse över att det inte
blev något fartygsfynd.

”Vi sticker ut
hakan när vi säger
att marknadsplatsen kan ha varit
byggd på vatten”

Men även om de riktigt stora
fynden har uteblivit så har
årets dykningar gett betydelsefulla upptäckter ändå.
– Vi sticker ut hakan lite
när vi säger att marknadsplatsen kan ha varit byggd på
vatten istället för på land som
man tidigare trott. De ﬂesta
tror att den här platsen låg för
långt ut i vattnet och att det
var för djupt, berättar Jens
Lindström, intendent.
På
vikingatiden
gick
strandlinjen en bra bit längre
upp på land och platsen som
dykarna nu utforskar låg nära
hundra meter ut i vattnet.
Det är tydligt att utgrävning-

arna är ett arbete som väcker
stort engagemang både bland
besökarna och arkeologerna.
De senare har bott på Björkö
under utgrävningstiden och
när själva dyk- och genomsökningsarbetet stannat av för
dagen har gruppen fortsatt att
fundera kring fynden och försöka komma underfund med
hur de kan passas in i historien.
– Nu hoppas vi att vi ska
kunna fortsätta att dyka under
nästa år för att komma ännu
längre med våra utgrävningar.
Detta är ett av de projekt vi
prioriterar, säger Andreas Olsson, enhetschef och projektledare för utgrävningen.
LO BÄCKLINDER

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

www.maklarringen.se

Ekerö Älvnäs
Modern arkitektur och en fantastisk utsikt! Nästan nybyggd villa från 2008 med trevlig planlösning,
högklassiga materialval och smakfull färgsättning. Fint kök med stor matplats, vardagsrum med ryggåstak och
öppen spis, 4 rymliga sovrum, helkaklade badrum och läcker bastu med utsikt. Garage med anslutning direkt
från huset. Ett flertal utgångar till de stora härliga altandäcken. Ringmärkt innebär att fastigheten bl a är
besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
190kvm
kvm
*Boarea:
190
t Tomt:
804kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rd-/sluttningstomt
trädgård-/sluttningstomt
*Tomt:
804
t Utgångspris: 6 800 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Rödhakevägen 3B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Färingsö
Ekerö Sandudden
Nybyggt härligt hus med fin planerad tomt i mycket barnvänligt område. Fina materialval och smakfull
färgsättning. 5 rymliga sovrum, stort kök med öppen planlösning mot vardagsrum med braskamin och
mycket rymligt extra allrum. 2 fina rymliga badrum och tvättstuga/groventré. Stort härligt trädäck med
sol hela dagen. Garage med plats för både bil och förvaring/hobbyhörna. Flytta in i ett nytt hus där allt
är klart. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
196kvm
kvm
*Boarea:
196
t Tomt:
003kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1003
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 5 590 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Småsvaltingens Väg 11
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Fantastiskt sjöställe, 25 minuter från Brommaplan. Unikt boende på en härlig plan sjötomt med bästa
söderläge. Totalt 30.000 kvm varav 9.000 kvm vatten. Ett flertal hus på fastigheten varav huvudbyggnaden ursprungligen är från sekelskiftet och totalrenoverad. Två ytterligare renoverade stugor om 1 rok.
Vid strandkanten finns en sjöstuga med bastu. Fin liten sandstrand och badbrygga. Båthamn med plats
för 2-3 båtar, ca 1,5 meter djup. Övriga byggnader består av ett 6-kantigt lusthus, äldre förrådsbyggnad,
växthus och ett nyrenoverat garage. Busshållplats finns strax utanför fastigheten.

t
Boarea:270
270
kvm,
biarea:
kvm
*Boarea:
kvm,
biarea:
8080
kvm
t
Tomt:3030466
466
kvm
trädgårdstomt
*Tomt:
kvm
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t
Utgångspris: 12
12 000
000 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Tureholmsvägen 131
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Degerby

Ekerö Färingsö

Sjöutsikt och sjönära! Ett fantastiskt trevligt hus invid sjön Igelviken och med del i samfällighet -bad, brygg,
grönområden. Huset är byggt 2006 om totalt ca 208 kvm i hög standard och med många fina detaljer.
Planlösningen passar både småbarns och/eller tonårsfamiljen. 7 rok. Fantastisk sällskapsdel med sjöutsikt,
tak i nock, stora fönsterpartier, eldstad samt öppen planlösning till stort och stilrent kök. Kaklade våtrum
och tvättstuga med groventré och dusch. Fin anlagd trädgård! Stor insynsskyddad altan med bra solläge.
Garage och uthus. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

Planerad nyproduktion med läcker arkitektur och fantastiskt naturskönt och sjönära läge, endast 20 min
från Brommaplan. Här uppförs en 1-plans stenvilla om 140 kvm. Huset präglas av ljusa öppna ytor stora
fönsterpartier, modern design och fina materialval. Plan lättbyggd tomt endast ett stenkast från den fina
badplatsen.

t Boarea:
193kvm,
kvm,
biarea:
kvm
*Boarea:
193
biarea:
1515
kvm
t Tomt:
685kvm
kvm
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1685
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 5 450 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Igelviksvägen 18
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
140kvm
kvm
*Boarea:
140
t Tomt:
081kvm
kvmplan
plan
naturtomt
*Tomt:
1 1081
naturtomt
t Utgångspris: 4 980 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Mörby Prästgårdsväg 3
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista

Ekerö Träkvista

Välkomna till Karl Anders gården - en oas mitt i Träkvista. Äldre trädgårdsmästeri som bevarats i gammal stil.
Ursrpungsbostaden är från 1790-talet. Totalrenoverat och tillbyggt 1960 o 1990. Här finns ett stort härligt
lantkök med en fungerande vedspis och en lucka till mat-/vinkällare med murade valv. Två rum i fil varav ett
med kakelugn samt ett litet kontor. Övre plan med stort allrum och två bra sovrum. Gästhus med trinett, wc
och dusch. Carport och gott om förvarings- utrymmen. Underbar uppvuxen trädgårdstomt med ett flertal
fruktträd, bärbuskar o odlingsmöjligheter. Ringmärkt innebär att fastigheten är bl a besiktigad och försäkrad
mot dolda fel!

Sjöutsikt och mycket sjönära läge! Båtplats strax invid huset! Ett fantastiskt läge intill Mälarens strand har
detta mycket trevliga 2-plans parhus. Genomgående bra skick! Kaklade våtrum. Frånluftsvärmep -08. Stor
balkong samt härligt altandäck, helt insynsskyddat och med perfekt söderläge, sol hela dagen! Prydlig och
lättskött trädgårdstomt med hörnläge. Garage med varmförråd. Vinterbonat gästhus. Huset ligger längs lugn
återvändsgata endast någon minut från "Södran" badet. Delägare i brygganläggning med båtbrygga,
sandstrand och bastu. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
130kvm
kvm
*Boarea:
130
t Tomt:
716kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
2 2716
t Utgångspris: 4 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Norra Kafévägen 23A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
119kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
119
55
kvm
t Tomt:
562kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomt:
562
t Utgångspris: 4 475 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Ängsviksvägen 15
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

www.maklarringen.se

Färingsö Skönvik

Färingsö Prästnibble

Stor, sjönära villa om ca 250 kvm med sjöutsikt och båtplats. Huset är byggt vid förra sekelskiftet, har massor
av gammaldags charm, är ett stenhus klätt i träpanel. 7 rum och fint Puustellikök. Vackra detaljer, trägolv,
eldstad. Underbart gästhus med egen trädgård. Ca 47 kvm + sovloft. Byggt 1929. Modernt Puustellikök,
allrum med braskamin och tak i nock, fint duschrum. Altan, egen infart. Ett praktistk extrahus för generationsboende, gäster/tonåring eller uthyrning. Endast ca 300 m till bad och båtplats. Sjöutsikt mot Väntholmsviken och bad/båtplats i Karlskärsviken. Dubbelgarage. Gammeldags trädgårdstomt om 4.189 kvm, enligt
detaljplan styckbar. Nära till busshpl. Besiktigad.

Generationsboende - Allt i ett plan! På stor härlig tomt och med ett vackert lantligt läge ligger denna trevliga
enplans villa med separat lägenheten/uthyrningsdel. Huset har en boyta om ca 150 kvm, fördelat på 4 rok. I
direkt anslutning finns en separat nyrenoverad lgh om 55 kvm. Carport för två bilar och gott om
uppställningsplats för bil/båt. Bra med förrådsutrymmen. Bergvärme. Stort soligt altandäck med
utomhusjaccuzzi. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
230kvm,
kvm,
biarea:
kvm
*Boarea:
230
biarea:
2020
kvm
t Tomt:
189kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomt:
4 4189
t Utgångspris: 4 275 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

t Boarea:
204kvm
kvm
*Boarea:
204
t Tomt:
258kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
2 2258
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 4 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

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

t
t
t

Prästnibblevägen 30
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda

Ekerö Helgö

Stort och fräscht hus i populärt villaområde nära Mälaren. Modernt och renoverat! Bra planlösning med
möjlighet till lätt förändring gör detta hus perfekt för både småbarns och/eller tonårsfamiljen. Rymliga 6 rum
och kök, varav 3-5 sovrum. Braskamin. Fräscha våtrum, relax med bar och bastu. Stor tvättstuga och mycket
bra förvaringsutrymmen. Praktiskt med garage i huset. Härligt altandäck om ca 55 kvm med sol hela dagen,
en härlig plats. Lättskött tomt med ett helt ogenerat och lite högt läge. Lugnt men ändå avskilt mitt i Ekerö
tätort! Gångavstånd till bad, förskola, skola och bra busskomunikationer till Brommaplan. Besiktigad.

Ett superfint hus på en av Helgös bäst belägna tomter! Högt läge med härlig utsikt. Huset är i toppskick och
har ett vackert ljusflöde. Genomgående ljus smakfull färgsättning och fina materialval. Underbar tomt med
fina uteplatser som fångar solen från tidig morgon till sen kväll. Närhet till buss och fin badplats med brygga.
Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
136kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
136
6262
kvm
t Tomt:
227kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rd/bergstomt
natur/trädgård/bergstomt
*Tomt:
1 1227
t Utgångspris: 4 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

t Boarea:
165kvm
kvm
*Boarea:
165
t Tomt:
593kvm
kvm
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
2 2593
natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 4 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

Harvägen 3A
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t
t
t

Frejas Väg 32
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Skå

Ekerö Älvnäs

Stort härligt hus på södra Färingsö! Fin utsikt och lite sjö-glitter från Mälaren på håll. Huset har många stora
bra rum och en planlösning som lätt kan förändras. Stor sällskapsdel med braskamin, 4-5 sovrum + separat
loftrum. Huset har invändigt visst moderniseringsbehov. Barnvänlig, södervänd trädgårdstomt gränsande
mot skogsområde. Pool, altandäck och stor balkong. Äldre byggnad om ca 75 kvm, möjligt för förråd/kontor/
separat lgh. Bra läge, endast 15 min från Bromma och 5 min från Ekerö C.

Ett smultronställe med ett fritt och vackert läge i sjönära Älvnäs. Funktionellt hus om 3 sovrum, kök med
utgång till uteplats med em-/kvällsol, matrum med ryggåstak, vardagsrum, tvättstuga samt 2 WC, varav det
ena helkaklat med badkar och dusch. Vinterbonat torp om ca 15 kvm med sovloft. Lekvänlig trädgårds-/
naturtomt med gott om fruktträd. Nära till buss och bad. Gång/cykelväg till Närlunda. Fastigheten är
Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
188kvm
kvm
*Boarea:
188
t Tomt:
446kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1446
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 3 450 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

t Boarea:
108kvm,
kvm,
biarea:
kvm
*Boarea:
108
biarea:
1313
kvm
t Tomt:
642kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
1 1642
t Utgångspris: 3 395 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

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

t
t
t

Sidensvansvägen 26
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Köpt!

Ekerö Träkvista

Färingsö Ölsta

SÅLD FÖRE VISNING
Populärt kedjehus! Centralt läge med gångavstånd till Mälaren. Mycket trevligt 1,5 plans kedjehus med
vidbyggt gästrum/kontor/tonårsrum + förråd. Huset är löpande renoverat genom åren. Ny fasad +
tilläggsisolerat 2010. Trevlig disponerat med ljust kök med stor matplats och öppen planlösning mot
vardagsrum. 3 sovrum, kaklat badrum + kaklat duschrum. Vardagsrummet har utgång till altan/uteplats.
Plan och lättskött trädgård. Barnvänligt! Nära till Träkvista Torg och bra busskommunikationer. Fastigheten
är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

Enplansvilla med härligt soligt läge och fin utsikt! Utvändigt totalrenoverat 2005 men i behov av invändig
uppfräschning. 5 rum och kök varav 4 sovrum. Härligt stor tomt med fantastiska träd. Stor grusad infart med
gott om plats för att bygga garage. Beläget i ett mycket barnvänligt område vid en lugn återvändsväg.
Ringmärkt!

t Boarea:
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
11111kvm,
1818
kvm
t Tomt:
421kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
421
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 2 975 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Träkvista Bygata 15
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
139kvm
kvm
*Boarea:
139
t Tomt:
400kvm
kvm
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
1212400
natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 2 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Lennartsnäsvägen 12
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

www.maklarringen.se

Ekerö Älvnäs
Elfnäs Gård - Ekerö kommun - Stockholms län
Unikt sjöställe och en fantastisk gård med bostadsbyggnader från 1600-talet och 1800-talet. Huvudbyggnad om 9 rok ca 210 kvm, två vackra flyglar/
timmerhus och en fin liten bostad vid sjön-sjöstugan. Uthus/stor timmrad lada. Byggnaderna har moderniseringsbehov. Areal: ca 20.000 kvm och med en
strandlinje på över 130 meter. Gammeldags trädgård med bl a stor fruktträdgård. Fastigheten är mycket vackert belägen på Älvnäs i Ekerö tätort, endast ca
30 min från Stockholms C.

.
t Boarea: 210 kvm
t Tomt: 20 261 kvm trädgårdstomt/strandtomt
t Utgångspris: 14 500 000 kr

t Elfnäs Gård
t Carola Sellman 0702-56 00 77
t Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Knalleborg

Ekerö Väsby

Gavelradhus med nytt läckert kök! Ljust och fräscht med fina golv, helkaklat badrum och gäst-wc. 3-4 sovrum.
Källare med allrum, tvättstuga och bra förrådsutrymmen. Två trädgårdsförråd och garage i länga. Perfekt
solläge. Barnvänligt område med kort promenad till både dagis & skola, buss samt stort naturområde med
motionsspår.

Två-plans gavelradhus i toppskick! Helt nyrenoverat med nytt modernt kök, helkaklat badrum och helkaklad
gäst-wc, renoverad tvättstuga. 3-4 bra sovrum. Stort fint vardagsrum. Nya golv och nya ytskikt. Uppvuxen
och insynsskyddad hörnträdgård med tre uteplatser, liten pool och perfekt solläge. Flertalet fruktträd och
bärbuskar. Stort förråd och garage i länga. Barnvänligt område med kort promenad till både dagis & skola,
buss samt stort naturområde med motionsspår.

t Boarea:
116kvm
kvm
*Boarea:
116
t Tomt:
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
2121
1 1kvm
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 2 795 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Knalleborgsvägen 14A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
125kvm
kvm
*Boarea:
125
t Tomt:
248kvm
kvm
*Tomt:
248
t Utgångspris: 2 795 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Hampvägen 17
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Hummelvreten

Färingsö Stavsborg

Tillbyggt 1-plans atriumhus med insynsskyddad innergård med stort altandäck och s/v-läge. Öppen
planlösning mellan kök och vardagsrum. 3-4 sovrum varav ett med klädkammare och separat entré
(perfekt som tonårs eller föräldrardel). Invändigt har alla rum behov av ytskiktsrenovering. Duschrum
och kaklat badrum. Tvättstuga och förråd + utvändigt förråd om ca 11 kvm. Nära förskolor, skola, bad
och bra busskommunikationer. Mycket barnvänligt! Garage i länga.

Vackert lantligt läge med fri utsikt! Mycket trevlig och välskött villa om 6 rum och kök. Bra läge i ytterkant av
lantligt villaområde invid Mälaren. Stort kök, sällskapsdel med kakelugn, 4 sovrum och ett mindre allrum.
Samtliga rum har trägolv. Två våtrum (Duschrum. Badrum 2010) + separat tvättstuga. Värmepanna -06. Plan
fin trädgårdstomt om 1.578 kvm. Stor balkong och två altaner, bra solläge. Fristående garage med förrådsdel.
Gäststuga, vedbod och förråd. Bra parkeringsytor. Fastigheten har tillgång till bastu och badplats i samfälligheten. Nära till skola, förskola, mataffär. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad
mot dolda fel.

t Boarea:
132kvm
kvm
*Boarea:
132
t Tomt:
235kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt/innergård
*Tomt:
235
trÃ¤dgÃ¥rdstomt/innergÃ¥rd
t Utgångspris: 2 775 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

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

t Boarea:
173kvm
kvm
*Boarea:
173
t Tomt:
578kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1578
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 2 750 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Sjöbodsvägen 20
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

www.maklarringen.se

Ekerö Gräsåker

Färingsö Hillersjönäs

Stort trevligt radhus om totalt 172 kvm. Här bor du perfekt med både skola, dagis och fina naturområden
med motionsspår inpå knuten. Delvis renoverat med bl a nya golv och ytskikt i sovrummen. Källare med stort
helkaklat duschrum, wc och tvättavdelning, fint allrum och bra förvaring. Perfekt solläge och garage i länga.
Besiktigad.

Öppen och ljus planlösning i fint skick. Kök med köksinredning i bok, vardagsrum med braskamin, 2 bra
sovrum, kaklad toalett med dusch. Stort härligt trädäck, som ett extrarum sommartid. Garage i källarplan, här
finns även en liten tvättstuga. Fin natur- och trädgårdstomt med sjönära läge, promenadavstånd till badplats.

t Boarea:
116kvm
kvm
*Boarea:
116
t Tomt:
179kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
179
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 2 575 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Gräsåkersvägen 43E
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäkarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
5858kvm,
3636
kvm
t Tomt:
753kvm
kvmsluttningstomt
sluttningstomt
*Tomt:
1 1753
t Utgångspris: 2 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Hillersjönäsvägen 1
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Prästnibble

Ekerö Färingsö

Sjöläge! Ett härligt läge vid Mälarens strand med vidsträckt sjöutsikt och brygga med båtplats strax invid
huset. Huset är byggt 1949 + om/tillbyggt 2008. 3 rum + nytt fullt utrustat kök. Nytt duschrum/tvätt.
Trägolv, ljust och fräscht. Altan mot sjön. Härlig trädgårdstomt om 609 kvm. Brygga ihop med 3 fastigheter. Endast ca 30 min till Brommaplan. Besiktigad.

Stor plan trädgårds- och naturtomt med härligt lantligt läge. Hus med delvis året-runt-standard, 2 rum och
kök med källare. Härlig uteplats under tak med soldäck och grillplats. Här kan man sitta från tidig vår till sen
höst. Kommunalt VA på gång i området. Gångavstånd till buss.

t Boarea:
kvm
*Boarea:
5757kvm
t Tomt:
609kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomt:
609
t Utgångspris: 1 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Klippans Väg 74
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
kvm
*Boarea:
5757kvm
t Tomt:
091kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
3 3091
t Utgångspris: 1 900 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

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

Färingsö Stenhamra

3:a Ekerö Sandudden

Ett av områdets bästa lägen! 1-plans grändvilla om 5-6 rum och kök samt inglasat uterum. 2 våtrum +
tvättstuga. Ett välskött hus som idag har moderniseringsbehov. Huset har ett mycket bra läge i ytterkant
av området. Fri utsikt mot grönområde och bra västerläge med kvällssol. Insynsskyddad innergård med
söderläge. Isolerat förråd. Garage i länga. Gångavstånd till mataffär, buss, skolor, förskolor, vårdcentral
mm. Besiktigad.

Trevlig bostadsrättslägenhet i omtyckt seniorboende (+55) i Ekerö tätort. Lägenheten är en ljus fin 3:a i bra
skick. Mysig uteplats med plan liten trädgårdstäppa. Söderläge och lite sjöglimt. Bra kök med gott om skåp.
Stort vardagsrum och matrum. Kaklat duschrum/tvätt med golvvärme. 2 sovrum och klädkammare. Nära till
Mälaren, busshållplats och affärer vid Träkvista Torg.

t
Boarea:135
135kvm
kvm
*Boarea:
t
Tomt:216
216kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t
Utgångspris: 1 875 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Klevbergsvägen 127
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
kvm
*Boarea:
7474kvm
t Utgångspris: 1 675 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Avgift:
993krkr
*Avgift:
3 3993

t
t
t

Mälarvyn 3, nb
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Kungsberga

2:a Ekerö Brunna

Låg boendekostnad i mycket fint 1-plans gavelradhus! Ljusa och fräscha 3 rum och kök med matplats.
Kaklat duschrum -06. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Egen tvättstuga. Plan och lättskött liten trädgårdstomt med inhägnad baksida och trevlig utsikt mot natur/skog. Altan samt stenlagd
uteplats. Garage i länga. Gångavstånd till bl a mataffär, buss och bad.

Charmigt och välplanerat + 55 BR-radhus om 2 rum och kök i fint skick. Rymligt kök och vardagsrum med
utgång till härligt altandäck. Ett stort sovrum med stor klädkammare. Helkaklat badrum med TT/TM. Litet
uteförråd och fina uteplatser på både fram- och baksida. Centralt läge på Ekerö med gångavstånd till buss
och affär. Lugnt belägen med närhet till vidsträckta grönområden.

t Boarea:
kvm
*Boarea:
6969kvm
t Tomt:
209kvm
kvmplan
plan
lättskött trädgårdstomt
*Tomt:
209
lÃ¤ttskÃ¶tt
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 1 475 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Tullhusvägen 22
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
kvm
*Boarea:
6767kvm
t Utgångspris: 1 350 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Avgift:
173krkr
*Avgift:
4 4173

t
t
t

Kapplandsvägen 17
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

www.maklarringen.se

Ekerö Älvnäs
Unikt tillfälle att förvärva två härliga SJÖTOMTER om ca 1 750 kvm vardera. Båda tomterna har ett högt och vackert västerläge, egen strandlinje och
storslagen fri sjöutsikt. Idag finns en äldre brygga på den ena av tomterna. Avstyckning pågår vilket innebär att fastigheterna kan förvärvas var för sig
eller ihop (3 518 kvm). Detaljplanen medger en 2-plans villa samt garage om maximalt 240 kvm byggyta. Dessa underbara sjötomter är idylliskt
belägna på Älvnäs ett populärt villaområde centralt på Ekerö. Här kan du bygga ditt drömboende och njuta av den storslagna sjöutsikten året runt,
endast ca 30 minuter från Stockholms innerstad.

.t Tomt 1: ca 1 750 kvm strandtomt
t Tomt 2: ca 1 750 kvm strandtomt
t Utgångspris tomt 1: 5 200 000 kr
t Utgångspris tomt 2: 4 800 000 kr

t Domherrevägen 19
t Maria Pettersson 0737-28 63 28
t Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

2:a Ekerö Centrum

4:a Färingsö Stenhamra

76,5 kvm och nära vattnet är denna stora 2:a (3:a). Generös lummig uteplats med vinbärsbuskar, viss
kanalutsikt och med egen ingång i markplan. Fint kök med rymlig matplats och helt nya vitvaror i rostfritt.
Vardagsrum med utgång till uteplatsen, rymligt sovrum och stort förråd/gästrum/kontor. Centralt och bra
läge i direkt anslutning till fin strandpromenad, affärer och buss.

Trevligt 2-plans br-radhus med 3 bra sovrum, stort kök, 2 badrum, ljust vardagsrum och möblerbar övre
hall. Välskött originalskick. Två uteplatser, insynsskyddade och med bra solläge. Lättskött plan gräsmatta
på baksidan gränsande mot skog. Uteförråd. Gångavstånd till buss, skolor och mataffär.

t Boarea:
kvm
*Boarea:
7676kvm
t Utgångspris: 1 150 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Avgift:
319krkr
*Avgift:
6 6319

t
t
t

Pråmvägen 4C
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
102kvm
kvm
*Boarea:
102
t Utgångspris: 650 000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Avgift:
159krkr
*Avgift:
7 7159

t
t
t

Söderströms väg 415
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Kungsberga Myrudden

Färingsö Stenhamra - Sundby By

Ekerö Skärvik

3:a Färingsö Färentuna

Sjöläge med perfekt västerläge och fin kvällssol! Nybyggd
1-pl villa (2009) med ett fantastiskt fint läge nära Mälarens strand. Modernt, lättskött och stilrent hus. Braskamin.
Servitut på område vid sjön, båtsamfällighet och fiskerätt.
Stor altan på sjösidan med sol hela dagen! Vinterbonat
gästhus. Garage. Uppvuxen fin trädgårdstomt.

Högt vackert läge med vidsträckt utsikt! Mycket trevlig
villa om 266 kvm. Altandäck med stort spabad och sol
hela dagen! 5 fina rum, nytt kök, stora sällskapsytor,
biorum, kontor/gästr mm. Kakelugn och braskamin.
Bergvärme 2004. Varmgarage. Mycket barnvänligt
längst in på återvändsväg. 5 min till skola + förskola.

Sjönära, lite sjöglimt och områdets högsta punkt! Fastigheten är om 2.328 kvm (delbar enl. detaljplan). Idag
bebyggd med 1-plans hus från -53/78 + ett uthus. Total
renov.behov/rivning. Området är detaljplanelagt och har
kommunalt v/a. Barnvänligt läge i slutet på återvändsväg.
Nära bad, buss, skola och fina naturområden.

Mycket trevligt Br-parhus i bra skick. Fri utsikt och bra
solläge! 1-plan + inredd vind, tot ca 83 kvm. Kök
(renov. -05), 2 sovrum, fint v-rum. Badrum + tvättstuga.
Uteplats + altan med vidsträckt utsikt. Lättskött trädgård.
Förråd och garage. Lugnt trivsamt område nära skola,
förskola o buss. Ett par minuter till mataffär, ridskola o bad.

*Boarea:
t
Boarea:121
121kvm,
kvm,biarea:
biarea:1515kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:22055
055kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
250 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 44 250
*Myrudden
t
MyruddenErikslund
Erikslund
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*Boarea:
t
Boarea:133
133kvm,
kvm,biarea:
biarea:133
133kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:44839
839kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
875 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 33 875
*Sundby
t
Sundby
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

t
Boarea:90
90kvm
kvm
*Boarea:
t
Tomt:22328
328kvm
kvmnatur/skogstomt
natur/skogstomt
*Tomt:
t
Utgångspris: 33 400
*UtgÃ¥ngspris:
400 000
000 kr
kr
t
Mossvägen 26
26
*MossvÃ¤gen
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*Carola
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40

t
Boarea:60
60kvm,
kvm,biarea:
biarea:23
23kvm
kvm
*Boarea:
t
Utgångspris: 995
*UtgÃ¥ngspris:
995 000
000 kr
kr
t
Avgift:33960
960krkr
*Avgift:
t
UlrikaJansdotters
JansdottersvÃ¤g
väg 26
26
*Ulrika
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*Carola
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
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Nya direktiv för bostadskö
KOMMUNEN | På kommunfullmäktiges sammanträde
den 21 juni presenterades
bland annat nya riktlinjer
för köhanteringen av Ekerö
bostäders lägenheter. Även
badhusets placering blev
återigen föremål för diskussion.
Verksamhetsredovisningen
presenterades per mars 2011
och visade ett positivt resultat.
– Prognosen för hur det ser
ut vid årets slut ser mycket
bra ut. En uppföljning till och
med i april visar på en förväntad utveckling där överskottet ligger på cirka 50 miljoner
kronor, sa kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M).
En näringslivspolicy för
Ekerö kommun som framtagits av kommunledningskontoret antogs. Policyn ska
fokusera på och tydliggöra
en strävan att kommunen
och näringslivet ska arbeta
gemensamt och därigenom
skapa förutsättningar för ﬂer
arbetstillfällen och ökad tillväxt.
I samband med att ett antal
av kommunens fastigheter
såldes till Ekerö bostäder,
höjde pensionärerna i kommunen sina röster mot försäljningen av bostäderna, då

de tidigare bland annat förmedlats genom kommunens
egen kö för pensionärer. I och
med försäljningen upphörde
denna kö.
Ekerö bostäder ﬁck i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen lämna ett
förslag till riktlinjer för köhantering och anvisning av
bolagets lägenheter. Förslaget skulle vara i enlighet med
kommunens bostadssociala
ambition beträffande socialt
utsatta och svaga grupper
samt att kommunens avtal
med Migrationsverket kunde
infrias.
På kommunfullmäktige an-

togs de nya riktlinjerna. Vad
beträffar kommunens pensionärskö integreras denna
i Ekerö bostäders ordinarie
kösystem. De registrerade intresseanmälningarna i pensionärskön får behålla sin gamla kötid och ﬂyttas över till
”prio 2”, det vill säga för de
som är folkbokförda i Ekerö
kommun. Det gäller både aktiva och passiva anmälningar.
Bor man redan hos Ekerö bostäder tillhör man ”prio 1”.
Beﬁntliga hyresgäster hos
Ekerö bostäder och som även
står i pensionärskön hamnar
automatiskt i ”prio 1”, med
den sammanhängande boendetiden som sin kötid.

Hertigarnas stall kommer tillsvidare att hyras ut till pensionärer. Vid
behov kommer dock erbjudande om bostad där gå vidare till andra
grupper.
Foto: Ewa Linnros

Hertigarnas stall och Vallviksvägen kommer tills vidare att i första hand hyras
ut till pensionärer, men inga
rena pensionärsfastigheter
kommer att behållas om det
medför hyresförluster. Det
innebär att erbjudande kommer att gå vidare till andra
priogrupper vid behov.
Ekerö bostäder ansvarar för
överföringen av alla registrerade intresseanmälningar i
pensionärskön, både passiva och aktiva, till bolagets
intresseregister. De sökande
måste själva vara aktiva när
man söker bostad genom att
registrera sig som användare.
Har man inte tillgång till dator eller möjlighet att ta sig
till Ekerö bostäder kan man
få hjälp via telefon.
Badhuset som stötts och
blöts i många omgångar kom
åter upp på dagordningen. I

en motion från miljöpartiserna Krister Skånberg, Lena
Holst och Monika Buholz
föreslogs att frågan om badhusets placering skulle utredas på nytt inför, eller som
ett led i förberedelsearbetet
för en ny upphandling av ett
badhus. Man föreslog också
att mälaröborna ska ges möjlighet att komma med synpunkter och önskemål om
placeringen av badhuset.
– Den här motionen handlar om att vi vill att man ännu
en gång ska titta på möjligheten att lägga badhuset mera
centralt så att inte halva kommunens befolkning får göra
ett bussbyte när man ska till
badhuset, sa Lena Holst.
Hon hänvisade till att det
visat sig att området Västeräng åter kunde vara aktuellt
eftersom kommunen, tillsammans med markägaren i
samband med diskussioner

kring förbifarten, påtalat att
Västeräng inte lämpade sig
för påfarter då marken hör till
utvidgningen av Ekerö centrum.
– Då tycker vi att det här ska
prövas igen. Vårt swyfte med
motionen är inte att fördröja
ett badhusbygge ytterligare,
fortsatte Lena Holst.
– I sak kan vi hålla med
Miljöpartiet att en annan placering är att föredra men det
tåget har gått anser vi, sa Lars
Holmström (S) och yrkade
avslag på motionen.

”Att återigen
diskutera en ny
placering innebär
att vi inte lär få
till något badhus
inom de närmaste
årtiondena. ”

Ö-partiets Ylva Forslid ansåg
att det kommer att vara svårt
att driva ett badhus ekonomiskt om många av medborgarna i kommunen har
lättare att ta sig till ett badhus
i Stockholm.
– Så är fallet just nu för färingsöborna, sa Ylva Forslid.
– Att återigen diskutera

en ny placering innebär att
vi inte lär få till något badhus
inom de närmaste årtiondena. Placeringen vid Träkvistavallen är inte framtagen på
lösa grunder. Det ﬁnns en gedigen utredning som har uttömt de andra placeringarna,
replikerade Peter Carpelan.
Motionen avslogs.
Kommunfullmäktiges sam-

manträde avslutades så småningom. Ledamöterna ﬁck en
tidtabell över skärgårdsbåtarna samt en fästingplockare av
kommunfullmäktiges ordförande Inger Linge (M) och
socialnämndens ordförande,
Staffan Strömbäck (M) hade
skrivit en vers som han läste
upp.
– När klubban har fallit och
yrkanden har tagit slut, vi ledamöter i KF vill gärna gå ut,
till sommar och till sol, till
regn och till bad, med längtan till ledighet utan ärenden
på rad. Men efter en sommar
med lek och med vila, vi alla
oss till hösten skynda att ila,
till nämnd, styrelse och KF
fatta kloka beslut. Men nu
mina fullmäktigevänner är
terminen slut.
Nästa kommunfullmäktigemöte att ”ila” till är utsatt
till den 25 oktober.
EWA LINNROS

Reservdelar
till datorn
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?IFG9F õ
MEDSTARTIHËST
"?LQ
1FMUH?XX
MJJWUMMB
-PGCLR?JGQIB?LQ

&ÇJQ?MAFTÇJ@CjLL?LBC
7ME?)SLB?JGLG )J?QQGQI
+GLBDSJJLCQQGMAFKCBL?RSPCL
/G%MLE 2?G!FG
.GJ?RCQ CPMJ?RCQ

&?LRTCPI
)CP?KGI
+×@CJR?NCRQCPGLE
1GJTCPQKGBC
IT?PCJJKÉJLGLE

?PLMAFSLEBMK
"?LQ MJJWUMMB )J?QQGQI 1FMU 
1RPCCR +GAF?CJ(?AIQML  PC?I
2C?RCPJCIñ2CAIL? +ÉJ?
%GR?PP

1CFCJ?TÉPRISPQNPMEP?KNÉ

UUU QT QC CICPM
ñ

Ring

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

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?
Ring

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

Köpa dator
med
installation?
Ring

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

Bredband,
är det något
för mig?
Ring

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

www.husmanhagberg.se

Ekerö Färingsö Morsarvet

Ekerö Sommarstad

Vacker timmervilla i lantligt naturskönt läge vid Morsarvet på Färingsö. Här bor man i en rofylld miljö med närhet till både
natur och djurliv. Fint skick och bra planlösning. Golvyta ca 150 kvm, byggår 2004. Trädgårdstomt om 3.335 kvm som erbjuder
möjligheter för odling samt lek. Altan om hela 120 kvm ringar in villan och tar in naturen. Nära till kommunikationer och Stenhamra
samhälle. Utt unikt och ogenerat boende med fri vy över öppna landskap.
Pris: 3.995.000 kr Visas: Vänligen ring för visning. Adress: Morsarvet Ekerö 08-560 304 22

Mälarnära läge med bedårande vy ner mot vattnet, charmigt hus i mycket attraktivt läge på sluttande SV-vänd tomt.
1.267 kvm med fantastisk vy över Mälaren inbäddat i vacker grönska. Kommunalt V/A indraget i fastigheten. Enkelt hus om ca 50
kvm med trivsam interiör. Generös byggrätt som godkänner byggyta om tot. 250 kvm. Lugnt barnvänligt område med närhet till
vacker natur. Båtplatser finns i närområdet. Buss på gångavstånd. Lugnt eftersökt område i genuin Mälaröidyll.
Accepterat pris: 3.350.000 kr Visas: Vänligen ring för visningsinfo. Adress: Kyrkfjärdsvägen 34 Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Bokskogen 3:a
Charmigt inredd med en tilltalande uteplats i söderläge. Mycket välplanerad med tre rum och arbetskök som renoverades
2009. Beläget i populära Bokskogen med en hög barnvänlighet och med närhet till såväl en vacker natur som Ekerö C med sitt stora
utbud och goda kommunikationer. Garageplats ingår i avgiften!
Pris: 1.295.000 kr Kvm: 53 Avgift: 3.123 kr Visas: Vänligen ring för visningstider.
Adress: Gustavavägen 78 Ekerö 08-560 304 22

Kommande

Ekerö Munsö

Ekerö Bokskogen 2:a

Gedigen villa på natursköna Munsö med fantastsikt läge invid Mälarens vatten, båtplats ingår. Lantligt lugnt läge med
gräns mot grönska. 164 kvm samt 30 kvm stilfullt gästhus by. 2010. Fyra rymliga sovrum, ljusa sällskapsytor och stor altan i bästa
läge med utsikt mot trädgården och Mälaren. Barnvänlig plan tomt om 2.595 kvm. Nära till kommunikationer mot Ekerö Centrum
och Stockholm. Välkommen ut på vackra Munsö!
Pris: 3.995.000 kr Visas: Vänligen ring för visningsinfo. Adress: Rallvägen 9 Ekerö 08-560 304 22

Mycket yteffektiv och med områdets kanske bästa läge fri från insyn. Smakfullt renoverad 2008 med nya vitvaror. Belägen i
omtyckta bokskogen med en hög barnvänlighet och ett lugn som kan tilltala. Gångavstånd till Ekerö centrum med goda
kommunikationer och stort utbud av butiker. Garageplats ingår i avgiften. God ekonomi!
Kvm: 56 Avgift: 3.322 kr
Adress: Gustavavägen 64 Ekerö 08-560 304 22

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!
Ekerö Sommarstad
Ett fint läge i populärt område beläget endast ett stenkast från Mälaren med bad och båtplatsmöjlighet. Plan, vacker
trädgårdstomt om 1.315 kvm med frukträd och bärbuskar mm. Välskött och bra planerat villa med 3-4 sovrum, tot. 272 kvm.
Balkonger med vacker utsikt över fältet intill och med sjöglimt. Gångavstånd till buss. Ett stort välbeläget hus i lugn idyllisk miljö.
Barnvänligt och trivsamt. Bör ses!
Utgångspris: 4.500.000 kr Visas: Vänligen ring för visningsinfo! Adress: Kanans Väg 14 Ekerö 08-560 304 22

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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Kommunen öppnar upp
ny fritidsklubb i Tappström
TAPPSTRÖM | Behovet av
fritidsgårdsverksamhet
är stort på Mälaröarna.
Nu tillgodoser kommunen
detta genom att öppna en
ny fritidsklubb inför höstterminen.

Jungfruholmarna utanför Jungfrusund tillhör Göra segelsällskap. Den 13 augusti var det dock klassiska motorbåtar och fartyg som dominerade i
Foto: Ewa Linnros
hamnen.

Skönheter på besök
JUNGFRUSUND | Mälarens
spegel pryddes av det ena
båtsmycket efter det andra
den 13 augusti, då ”Motor
yacht society”, MYS firade
sitt 40-årsjubileum på
Jungfruholmarna.
Jungfruholmarna
utanför
Jungfrusund tillhör egentligen Göta segelsällskap. Den
13 augusti var det dock motorbåtar som dominerade
hamnen på holmarna, men
inte vilka motorbåtar som
helst. Gamla klassiska träbåtar med allt från racerbåtar till
motordrivna fartyg med en
minimumlängd av 12 meter.
Ett sådant fartyg som kom
till ﬁrandet är Jungfruhamn,
hemmavarande på Gällstaö. Ägare till denna båt är

Bo Bergström som lagt ned
mycket tid och kärlek för att
iordningsställa fartyget som
från början byggdes som en
bogserslup 1882.
– Jungfruhamn är nog
den äldsta båten här på Mälaröarna i sitt slag, berättar
Bo Bergström som sedan
barnsben varit fascinerad av
gamla, vackra båtar. Idag har
han hunnit bli 82 år, men passionen för gamla båtar är lika
stark fortfarande.
Jungfruholmarna besöktes
också av många entusiastiska
medlemmar i föreningen
MYS denna lördag som bjöd
vackert väder och framåt
kvällen också fyrverkerier.

EWA LINNROS

Jungfruhamn var en av båtarna som kom till MYS jubileum. Båten har
sin hemmahamn på Gällstaö. Den är den äldsta båten på Mälaröarna i
sitt slag.
Foto: Ewa Linnros

De beﬁntliga fritidsklubbarna i kommuns regi, Stenhamra fritidsklubb samt
Träkvista fritidsklubb, får
uppbackning när Tappströms fritidsklubb öppnar
den 22 augusti i lokaler intill
kulturskolan.
Tre pedagoger kommer att
bedriva verksamheten. Här
kommer att ﬁnnas biorum,
rum där man bland annat kan
spela pingis och airhockey.
Lokalerna inrymmer också
datarum, vanligt TV-rum
och även ett avslappningsrum. Ett rum för kreativt
skapande ﬁnns också.
– Då Träkvista inriktat sig
mer på sport är vi mer inriktade på skapande och att
stimulera sinnena. Vi kommer att jobba mycket med att
skapa med positiva budskap,
berättar Linda Svalstedt Viberg som är en av de tre fritidsledarna på Tappströms
fritidsklubb.
Som ett led i att stimulera
det kreativa sinnet kommer
man också att skapa utifrån
det som ﬁnns.

Linda Svalstedt Viberg är en av de
tre fritidsledarna på Tappströms
Foto: The Studio
fritidsklubb.

– Vi kommer plocka mycket
i naturen och skapa av det.
Då resursslösar vi dessutom
inte, fortsätter Linda Svalstedt Viberg.
Hon hoppas också på att
närheten till kulturskolan
kan leda till ett samarbete
med dem framöver. Även
om det kommer att läggas
stor vikt vid skapandet ﬁnns
också en liten idrottssal för
den som vill röra på sig.
– Före sommaren hade vi
upp mot närmare hundra
barn som var intresserade,
men det är svårt att säga hur
många som kommer. Fritidsklubben är ju frivillig och det
är fritt för barnen att välja om
de vill komma eller inte, avslutar Linda Svalstedt Viberg.
EWA LINNROS

Välkommen till BROMMA HUD & HÄLSA!
O Klassisk

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

Må Bra i Kropp och Själ - Massage Hjälper!
Skön och avslappnande helkroppsmassage
Förebyggande och rehabiliterande massageterapi
Även kvällar och helger O Telefon: 08-560 407 07
www.anmomassageterapi.se

ansiktsbehandling (90 min) ........... 490:O Frans & brynfärgning inkl plock........... 240:O Permanent fransböjning (45 min) ............... 340:O 1ERMO]VMROPTEVEJ½RFIL ...................... 320:O Vaxning av hela ben & bikini................... 390:O Fotvård inkl fotmassage ................................. 320:-

Tel: 560 310 11
www.salongnarlunda.se

Upptäck vad

Lanseringserbjudande - låga priser
35 % nedsatt t.o.m. 31 augusti 2011
Permanent hårborttagning, hudföryngring,
ansiktslyftning utan kniv, pigmentreducering och reducering av ytliga kärl
Armhåla 500 kr (ord.pris 675 kr)
Underben 1 000 kr (ord.pris 1 350 kr)
Haka 350 kr (ord.pris 473 kr)
Skin rejuvenation
Ansikte 1 000 kr (ord.pris 1 350 kr)
Övriga laserbehandlingar och information
kan läsas på hemsidan
www.brommahudhalsa.se
Passa på och köp paket-priser till dessa
förmånliga priser! 6 behandlingar brukar
oftast behövas.

kan göra
för Din hud!
Just nu bjuder vi på ett startkit!
Köp en skön, effektiv ansiktsbehandling och du får ett prova på kit
med 7 st Exuvianceprodukter som räcker ca 2 veckor. (Värde 199:-)

Vi välkomnar
Naprapat Caroline Sörensen
och önskar Frida en riktigt
härlig mammaledighet.

Tag med denna annons vid Din första Exuviancebehandling.
Gäller 22/8-31/10 2011, endast en gång per person.

Namn:........................................................................................... Telefon: ...................................................................

Exuviance, den vetenskapligt utvecklade hudvårdsprodukten för både
män och kvinnor med verkliga resultat. Prova Exuviance Du också.
Välkommen!
Salongen i
Ekerö centrum

www.salongcosmetae.se 08-560 355 82

VÅRA
ÖPPETTIDER

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre

Boka din behandling online!
Tunnlandsvägen 42, 168 36 Bromma

8.00 - 19.00
7.30 - 17.00
7.30 - 19.00
10.00 - 19.00
8.00 - 16.00

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

I samarbete med Envila Clinique.

En kick
inför
hösten!
Gå din egen catwalk
i Vällingby City
Välkommen in till kfem i Vällingby City.
Den 26–28 augusti är det bara att stega
in på catwalken, upptäcka säsongens
mode och känna inspirationen komma!

Flest butiker i västerort.
Gratis parkering två timmar i garagen.
Öppet mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 11–18.
vallingbycity.se
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Ambassadör med uppdrag att inspirera
EKERÖ | Sedan i våras är
Ekeröföretagaren Nathalie
Nylén en av 919 kvinnliga,
svenska ambassadörer för
kvinnors företagande. Nu
får hon tillfälle att dela
med sig av alla de erfarenheter som hon har skaffat
sig som ung, kvinnlig entreprenör på Ekerö.
Uppdraget kommer från
Tillväxtverket som är en
myndighet som hör till Näringsdepartementet. Det är
helt ideellt och går bland annat ut på att bidra till att syn-

liggöra och sprida kunskap
om företagande bland kvinnor och inspirerar ﬂer till att
se företagandet som ett möjligt karriärsval.
– Jag vet själv hur hårt jag
har fått kämpa som egen
företagare för att få samma
respekt som en medelålders
man. Att jag till exempel
måste sänka rösten en oktav ibland för att få folk att
lyssna. Men istället för att
se det som ett problem så
har jag gjort det till en fördel att framhäva de traditionellt kvinnliga värdena i

Nathalie Nylén Foto: Lo Bäcklinder

mitt företag, säger Nathalie
Nylén.
Trots sin relativt låga ålder
på tjugofyra år har Nathalie
Nylén hunnit med att både
vara anställd och dessutom

starta och driva traﬁkskola på
Ekerö under fyra år.
Hennes bästa råd till andra
kvinnor som har en företagsidé som de vill utveckla är att
våga ta steget och försöka.
– Jag hade själv ett bra jobb
med karriärmöjligheter och
bra inkomst när jag bestämde
mig för att starta eget tillsammans med min moster.
Det är ju naturligtvis väldigt
individuellt vad som är fördelarna med att ha eget företag, men för mig är det bland
annat att jag har möjlighet att
driva projekten i precis den

riktning jag vill. Jag kan påverka allt från personalpolicy
till företagets kärnvärden.
De kvinnor som hon får
kontakt med, antingen via
Tillväxtverket eller privata
kontakter, försöker hon lotsa
genom allt vad det innebär
med att dra igång ett eget företag. Hon peppar, tipsar och
kommer med konkreta råd
om vart de ska vända sig för
att hamna rätt.
Som född och uppväxt på
Mälaröarna kan hon också
se att det ﬁnns en del som är
speciﬁkt för hur kommunin-

vånarna tänker och hur en företagare kan dra nytta av den
kunskapen.
– Om jag utgår från mig
själv så vill jag ogärna åka
över Nockebybron när jag
behöver något och jag tror att
de ﬂesta vill köpa varor och
tjänster här ute. Jag tror också
att det är extra viktigt att man
är schysst och ärlig när man
gör affärer eftersom det trots
alla är en ganska liten kommun och att rykten sprider
sig fort.
LO BÄCKLINDER

Sällsynt fågelbesök i Svartsjö slutade med dödlig utgång
SVARTSJÖ | I mitten av
juli kom en stäppvipa på
villovägar och hamnade
vid våtmarksbetet Svartsjö
dämme på Färingsö. Fågeln
som vanligtvis håller till
i Ryssland och Kazakstan
stannade i nio dagar innan
den gick en snabb död till
mötes.
– Minst femhundra personer
var där och tittade på fågeln.
Om den hade blivit kvar
hade säkert minst det dubbla
kommit dit. Jag vet att det
kom fågelskådare från både
övriga nordiska länder, Hol-

land och England. Det var
också personer på väg både
från bland annat Holland
och Göteborg för att titta
på den, men de hann tyvärr
inte fram, berättar Gigi Sahlstrand, Mälaröarnas ornitologiska förening.
Troligen var det samma
stäppvipa som siktats i juni
på Järvafältet, men då stannade den bara i en dag innan
den drog vidare.
På Färingsö träffade den
på en flock med tofsvipor
som den höll ihop med
under nio dagar innan en
duvhökshane drog in över

GYMPAN börjar vecka 36
DĊŶĚĂŐĂƌŬůϮϬ͘ϬϬͲϮϭ͘ϬϬ;ŶǇƟĚͿ
Medelgympa med hantlar. Träning för hela
ŬƌŽƉƉĞŶƟůůŐůĂĚŵƵƐŝŬ͘>ĞĚĂƌĞ͗ŶŶĞͲDĂƌŝĞ

Tisdagar kl 20.00 - 21.00
,ŽƉƉůƂƐŐǇŵƉĂĨƂƌĚŝŐƐŽŵŝŶƚĞǀŝůůŚŽƉƉĂ
ŵĞŶƚƌćŶĂŬŽŶĚŝƟŽŶŽĐŚƐƚǇƌŬĂ͘
>ĞĚĂƌĞ͗ůŝǌĂďĞƚŚ͕ŶŶĞͲDĂƌŝĞŽĐŚDĂƵĚ

dŽƌƐĚĂŐĂƌŬůϮϬ͘ϬϬͲϮϭ͘ϬϬ;ŶǇƟĚͿ
DĞĚĞůŐǇŵƉĂŵĞĚŚĂŶƚůĂƌŽĐŚĚĂŶƐĂŶƚĂŝŶƐůĂŐ͘
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ůůĂƉĂƐƐćŐĞƌƌƵŵŝ
ŬĞďǇŚŽǀƐƐŬŽůĂŶƐŐǇŵŶĂƐƟŬƐĂů͘
Priser:
ůůĂƉĂƐƐͬǀĞĐŬĂϴϬϬŬƌ͘ƩƉĂƐƐͬǀĞĐŬĂϲϬϬŬƌ
ŶƐƚĂŬĂƉĂƐƐϱϬ͗ͲͬŐĊŶŐ͘
Vi tar FriskvårdsChecken

VÄLKOMMEN TILL TRÄNING
FÖR ALLA ÅLDRAR
MED DUKTIGA LEDARE

Läs mer på www.malarosok.nu

flocken och lyckades plocka
just stäppvipan inför ögonen på ett gäng fågelskådare.
– Det är bra att ﬂera såg
händelsen, annars kan man
undra vad som händer när
en sällsynt fågel försvinner
helt plötsligt. Det är dock
inte så ovanligt att just fåglar
som inte normalt hör till de
arter som syns i Sverige blir
dödade. Dels utmärker de
sig ofta genom annorlunda
fjäderdräkt och dessutom är
de inte vana vid de hot som
ﬁnns i vår natur och är därför inte lika uppmärksamma

på faror, berättar Gigi Sahlstrand.
I övrigt har häckningssäsongen varit bra för de ﬂesta
fågelarter i området. Några
lite ovanligare arter har också
siktats i kommunen. Bland
annat pågår en invasion av
bändelkorsnäbbar som annars oftast håller till i Sveriges norra delar.
– När det är brist på fröer så
söker de sig söderut och den
här gången har de bland annat hållit till i lärkträden vid
Stavsund. Man kan hålla utkik efter hanarna som är röda
med vita vingband, förklarar

Företagarna
driver Sverige
Vi är den självklara medlemsorganisationen för Sveriges småföretagare.
Nu genomför vi en roadshow där vi
hoppas få träffa dig som är företagare, tillsammans med lokala politiker,
för att påverka och bidra till ett ännu
bättre företagarklimat i Stockholms
län.

Snart är vi på en plats nära dig!

Gigi Sahlstrand.
En pilgrimsfalk har också
siktats vid Stavsund under
juli månad.
När det kommer till vadarfåglar så har öarnas ornitologer kunnat konstatera
förändrade beteenden.
– Vissa vadarfåglar började dra sig tillbaka redan vid
midsommar och en del honor kom bara hit och parade
sig och lade sina ägg. Sedan
vände de direkt tillbaka till
sina vinterorter, konstaterar
Gigi Sahlstrand.
LO BÄCKLINDER

Stäppvipan avviker med sin vitare
fjäderdräkt bland en flock tofsvipor.
Foto: Lo Bäcklinder

Samråd

Samråd för komplettering av
förstudie av Ekerövägen
Öppet hus den 1 september.
Var: Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö centrum
När: Den 1 september klockan 17.00–19.00
Hur: Öppet hus, informationsstation med
Traﬁkverkets sakkunniga.
Samrådstiden då man kan lämna in synpunkter
är från den 22 juni till och med den 13 september
2011. Underlaget till förstudien kommer att ﬁnnas
tillgängligt på följande platser:
ƀǇ Ekerö bibliotek, Mälarö torg 7B, Ekerö

Den 31 augusti är vi på Ekerö:

ƀǇ Bromma bibliotek, Klädesvägen 12, Bromma

kl 08.00 Färingsö Trä
kl 09.45 Svanhagen OKQ8
kl 11.00 Lunchmöte, Ekebyhovs
slott, anmäl dig till:
bengt.tedenmyr@tedek.se

ƀǇ Traﬁkverkets foajé, Sundbybergsvägen 2, Solna

Läs mer om aktiviteterna på:

www.foretagarna.se/roadshow2011

ƀǇ Traﬁkverkets foajé, Landsvägen 50, Sundbyberg
Kontaktperson: Traﬁkverkets projektledare Karin
Stadler, telefon: 08-757 67 72.
Yttranden skickas till och med den 13 september
2011 till Traﬁkverket, 172 90 Sundbyberg,
stockholm@traﬁkverket.se.
Ange TRV 2010/13616.

tre
Bät er!
r
affä
Traﬁkverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Bromma Blocks ägs och utvecklas av

Äntligen skolstart!
Sommarlovet är slut. Jordgubbarna uppätna. Glassen har smält. Men misströsta ej!
Hos oss hittar du allt som gör skolstarten till något att se fram emot.
Penntroll, bänkpapper, luktsudd, ryggsäck, jympaskor och mycket annat kul.
Välkommen till Bromma Blocks och Årets galleria 2011.

Öppettider: Vardagar 10–20, lördag 10–18, söndag 10–18. Coop Forum 8–22 varje dag. brommablocks.se
Du hittar oss strax intill Bromma ﬂygplats.

22 nyheter
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Holländskt besök
vid Cornelistorpet
NIBBLA | Intresset för
Cornelis Vreeswijks barndomshem i Nibbla har spritt
sig även utanför vårt lands
gränser. Norrmännen följer
utvecklingen noga och nu i
sommar har torpet besökts
av Rutger Vahl, frilansjournalist från Holland. Han
är uppväxt med Cornelis
musik som hans föräldrar
spelade. Själv är han för ung
för att ha upplevt Cornelis.
Men nu vill han presentera
vår sångarskald för den holländska publiken och planerar att skriva en bok.
I Holland är det få som vet
hur stor Cornelis Vreeswijk
blev i Sverige. Visserligen
spelade Cornelis in ett par
plattor på holländska, men
det var längesedan.
Rutger Vahl ﬁck inte bara
se torpet i Nibbla utan också
områdena vid Mariannelund
och Sundby gård där Cornelis familj också bodde en kort
tid.

Brand förstörde
stora kulturvärden
LOVÖN | En av kommunens
ovärderliga kulturbyggnader förstördes när Lunda
Villa på Lovön brann ner till
grunden den 25 juli. Ingen
misstanke finns om att
något brott ligger bakom.
När branden startade fanns
enligt uppgift hantverkare
på plats som upptäckte branden och även lyckades rädda
hästar ur ett närliggande
stall.
– Det var ett gammalt trä-

hus och till en början trodde
man att man skull kunna
begränsa branden, men den
växte explosionsartat och
kunde tyvärr inte stoppas,
berättar Mats Eriksson, informationsansvarig på Västerortspolisen.
Stora kulturvärden förstördes när huset som enligt
uppgift uppfördes omkring
1870 brann. Villan, som låg
på Lovöns södra del, var en
tvåvånings timmerbyggnad.
Lunda Villa hade en

märklig och välbevarad originalinredning i bottenvåningen med handbroderade
sidentapeter, stuckaturer,
snickerier samt kakelugnar i
nybarock.
Allt pekar på att det var en
olyckshändelse som låg bakom branden
– Utredning pågår, men för
närvarande ﬁnns ingen misstanke om brott, säger Mats
Eriksson.
LO BÄCKLINDER

Fridslyst växt
samlas in på Munsö
MUNSÖ | Flera exemplar av
den fridlysta vattenväxten
småsvalting har under sommaren samlats in på Munsö
och placerats ut på andra
platser i Mälaren. Nu är förhoppningen att beståndet
ska öka.
– Småsvaltingen är en väldigt sällsynt växt som endast
ﬁnns på ett par platser i Mälaren. Nu har man tagit en liten
del av beståndet på Munsö
och planterat ut i norra Björkfjärden, berättar Martin Amcoff från Upplandsstiftelsen.
Just vid Löten på Munsö

ﬁnns ett extra rikt bestånd
av småsvalting. Vid senaste
kontrollräkningen
2008
fanns där 4 000 plantor över
ett stort område. Plantorna
har plockats spritt inom området och sedan återplanterats i närheten av öarna
Tvigölingen och Kalvskär i
Enköpings kommun.
Projektet ﬁnansieras till
hälften av EU-medel och nu
är förhoppningen att plantorna ska etablera och föröka
sig på de nya platserna.

LO BÄCKLINDER

Ny drift av Kullens ädreboende

Eventuell samåkning i kollektivkörfält utreds

EKERÖ | Efter upphandling och beslut i socialnämnden blir Carema care den
entreprenör som ska driva äldreboendet Kullen på Ekerö. Avtalet som är värt
285 miljoner kronor löper på tre år med möjlighet till förlängning i högst fyra
år. Kullen har under de senaste sju åren drivits på entreprenad av Förenade
care.

EKERÖ | Som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott har Peter Carpelan givit kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att snarast återinföra möjligheten till samåkning i kollektivkörfältet
på Ekerövägen. Detta har redan prövats för ett par år sedan under en försöksperiod.

Hej, från 22 augusti
gäller vintertidtabell!

Order och lager
Vi säljer husgeråd och trädgårdsartiklar och söker någon som
självständigt kan sköta in- och utleveranser vid vårt kontor/lager
på Ekerö.
Vi söker dig som är sugen på att jobba med både kropp och
huvud. Vi ser gärna att du har B-körkort, pratar någon engelska
samt god svenska i tal och skrift. Truckkort är en merit. Sänd din
ansökan och CV till caroline@bony.se.

www.bony.se  tel 08-560 310 70

6lUQPDUN$VVLVWDQVV|NHUSHUVRQOLJDVVLVWHQWWLOO6WHQKDPUD(NHU|
Du kan se din tidtabell redan nu på sl.se eller på mobil.sl.se. Från 18 augusti kan
du också hämta ditt eget tryckta exemplar på bussen, i spärren eller på SL Center.
För mer information gå in på sl.se eller ring SL:s kundtjänst 08-600 10 00.
Trevlig resa!
Aktuell traﬁkinformation Ekerö:
Linje 176 och 177 Sträckan Brommaplan – Solna station får 5-minuterstrafik
måndag – fredag kl. 07.07 – 08.27 i och med att flera turer på linje 302 förlängs.
Linje 302 Åtta avgångar på morgonen förlängs till Solna station.
Nya avgångar från Brommaplan till Knalleborg kl. 14.30 och kl. 14.50.
Ny avgång från Knalleborg till Ekerö C kl. 18.37 (ersätter 342).
Linje 305 Ny avgång från Brommaplan till Älvnäs kl. 14.40.
Ny avgång från Älvnäs till Ekerö C kl. 18.22 (ersätter 342).
Avgången från Ekerö C till Älvnäs kl. 08.15 dras in.
Linje 309 får 20-minuterstrafik från Sandudden kl. 06.58 – 08.38. Turerna från
Kaggeholm kl. 06.30 – 08.40 snabbas upp och går ej via Sandudden.
Avgången från Kaggeholm måndag – fredag kl. 09.19 förlängs till Brommaplan.
Nya avgångar från Ekerö C till Kaggeholm kl. 00.11 (alla dagar) och 00.56 (natt
mot lördag och söndag), ger Sandudden senare förbindelser.
Linje 311 De sena kvällsturerna mot Sjöängen – Slut går ej längre via Kaggeholm,
varpå restiden förkortas avsevärt.
Linje 396 Avgången från Brommaplan kl. 01.20 natt mot måndag – fredag
förlängs till Svartsjö.
SL i samarbete med
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Välkommen till Ekerö Vårdcentral
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst
som har vårdavtal med Stockholms läns landsting
Öppettider: 6>À`>}>ÀÊÊn£Ç]ÊÌiivÊxÈäÊÎÇxÊää
Kvällsmottagning:ÊF`>}ÊV ÊÌÀÃ`>}ÊvÀÊ>ÕÌ>ÊLiÃÊÊ£ÇÓäÊ
/`ÃL}ÊÛ>ÊÌiivÊxÈäÊÎÇxÊää
Läkare:
ÀÊ1>Ê*Õ>>]Ê ÀÊV>ÊiÀ]Ê ÀÊ"vÊ/ >`iÀ]Ê
ÀÊ>Ì>À>Ê-`iÀÕ`]Ê ÀÊiÀÃÌÊ6i i]Ê ÀÊ-ÛÊÕ`>> ]ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÀÊ"ÃV>ÀÊ ÃLiÌ ]Ê ÀÊ >Ê]Ê ÀÊ>ÀiiÊiV iÊ>ÀÌiâ]Ê
ÀÊ`iÀÃÊ>>ÀÃÃ
Distriktssköterskorna:ÊÌiivÊxÈäÊÎÇxÊää
Vaccinationsmottagning:ÊÌiivÊxÈäÊÎÇxÊää
Diabetessköterska:ÊÌiivÊxÈäÊÎÇxÊÎäÊF`>}ÊV ÊÃ`>}Ê°Îä£ä
Övriga kvällar och helger:Ê BÀ>ÕÌiÊ À>«>]ÊÌiivÊ£ÓÎÊ{äÇÊxä]Ê
B`iÃÛB}iÊ£ÓÊ«>ÊÓ]Ê À>]ÊLÀi`Û`ÊÃÞÃÌiL>}iÌ®
Vi erbjuder:
Hälsoundersökning
Vaccination
Hälsosamtal
Råd, behandling vid viktproblem
Diabetesmottagning
Tillgång till specialistläkare
Intyg
Anhörigstöd
Spirometri (lungfunktionsutredning)
Psykosocialt stöd
Vi nås även via vårdguiden Mina Vårdkontakter
FaxÊxÈäÊÎÇxÊ{ÊÊÅterbudstelefonÊxÈäÊÎÇxÊÇä
Ekerö Vårdcentral
Bryggavägen 8 plan 2, 178 31 Ekerö. www.ekerovardcentral.se
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Under 90 år har Ekerö IK vuxit från en kamratförening som endast hade fotboll och dans på programmet till att vara Mälaröarnas största idrottsförening. Överst t.v. syns Ekerö IKs pojklag från 1933. Bilden under föreställer
EIKs pojkar -67 som värmer upp inför en match på Träkvistavallen 1981. Bilden t.h. är från invigningen av konstgräsplanen på Träkvistavallen 2010.
Foto: Ekerö IK och Andreas Ekeling

De första 90 åren med EIK
Från att ha varit en fotbollsförening för en grupp unga män
har Ekerö IK vuxit till en förening som samlar många tusentals
personer till idrottsupplevelser
varje år. Den 27 augusti firas
90-årsjubileet med tävlingar,
uppvisningar och festligheter.
Den 10 augusti 1921 samlades några
ynglingar i Träkvista folkets hus för
att bilda Ekerö idrottsklubb. I det
första, handskrivna protokollet kan
man i sirlig handstil på gulnat papper läsa att inträdesåldern bestämdes till tolv år och att beslut fattades
om att man skulle beställa hundra
medlemskort. Ett antal som säkert
ansågs vara väl tilltaget med tanke
på det trettiotal personer som var de
första medlemmarna.
Tillväxten har sedan dess varit
enorm. Idag har föreningen 1 800
medlemmar, 8 anställda och erbjuder tusentals idrottsupplevelser
varje år.
– Ekerö IK idag är något helt annat
än det var för 90 år sedan. Från att
ha varit en kamratförening för några
som redan kände varandra så har
det vuxit till en jättestor förening
dit man kan söka sig för att uppleva
kamratskap, berättar Anders Huldt,
föreningsstyrelsens ordförande.
Det är en spännande utveckling

klubben gått igenom med många
tidstypiska inslag.
Då fotbollen var det som ursprungligen lockade var en fotbollsplan det första behovet. Den så
kallade ”Nordströms hage” ställdes
till klubbens förfogande och genom otaliga timmars slit med att
baxa stenar och stubbar låg till slut
Ekerövallen precis där den ligger
idag, men i en något enklare tappning.
Under tjugotalet erbjöds fotbollslag och en omfattande dansbaneverksamhet. Senare under trettiotalet växte medlemsantalet och det
tillkom både skidverksamhet och
innebandy.
Under krigsåren var det däremot
svårt att få ihop fulla lag på grund av

det stora antalet inkallade. Klubben
hankade sig dock fram någorlunda
för att under femtiotalet hamna i en
rejäl svacka med endast ett 50-tal
medlemmar. Tidvis diskuterades
till och med en eventuell nedläggning. Ett tjugotal av klubbens fotbollspelare gick i samma veva över
till grannklubben Sefyr i Nyckelby
och matcherna mellan lagen blev
därför en kamp på liv och död.
Så småningom repade sig dock

klubben och tog även upp ishockey
på programmet. En isrink byggdes
och matcherna som tidigare spelats
på sjöisen utanför Malmvik eller i
Träkvista sandtag kunde ﬂytta till
en stabilare arena.

”Från att ha varit en
kamratförening för
några som redan
kände varandra så
har den vuxit till en
jättestor förening”

Sextiotalet var ﬂickornas och damernas årtionde och konståkning
tillsammans
med
bordtennis,
gymnastik och damfotboll växte
sig stora. Själva ungdomssidan genomgick också en explosionsartad
utveckling.
Under sjuttiotalet bröt konditionsidrottarna sig ur klubben och
bildade Mälarö SOK. Badmintonsektionen bildades och en konstfrusen isbana byggdes.
Ytterligare en milstolpe var när
gräsplanen invigdes på åttiotalet
med en pojklandskamp mot Finland.
Medlemsantalet hade då stigit rejält
och uppgick till 1 000 medlemmar.
Den växande klubben behövde anpassas efter sitt nya omfång och genomgick stora strukturella förändringar under nittiotalet, lokalerna
omdisponerades och hockeyrinken
byggdes in och ﬁck tak.
Under 2000-talets början an-

ställdes sedan en klubbdirektör och
föreningen växte ytterligare, från en
omsättning på 1,8 miljoner kronor
under 2000 till 7,4 miljoner 2010.
Våren 2010 invigdes så den efterlängtade konstgräsplanen vilket
gjorde att planen nu kunde utnyttjas
under alla dygnets timmar och ge utrymme för ytterligare verksamheter.
Sedd i backspegeln har utveckling-

en varit explosionsartad och dagens
stora medlemsantal ställer stora krav
på en fungerande infrastruktur.
– När föreningen startade så
hjälptes alla åt att baxa sten och anlägga fotbollsplan, men idag förväntar man sig att det ska ﬁnnas färdiga
anläggningar. Det ställs dessutom
mycket högra krav idag på dem som
arbetar med barn och ungdomar, säger Anders Huldt.
Om blicken riktas mot framtiden
ﬁnns det dock begränsningar som
redan sätter stopp för tillväxten.
– Kommunens befolkning förväntas att växa med tusentals personer i ett perspektiv om fem till femton år och vi vill genom vår breda
verksamhet ge alla i kommunen en
chans till en aktiv fritid. Vår största
utmaning de kommande åren är
att få tillgång till hallar och anläggningar. Redan idag säger vi nej till
barn- och ungdomsverksamhet på
grund av avsaknad av vettiga tider i
kommunens enda, trettio år gamla,
bollhall. En situation som vi delar
med ﬂera andra idrottsklubbar inom
kommunen. För mig är det upp till
kommunens politiker att fatta beslut om bättre anläggningar och därmed vilken roll Ekerö IK kommer att
ha i framtiden, säger Anders Huldt.
Han berättar också om hur föreningen tagit fram en ny värdegrund
som ska genomsyra all verksamhet
framöver.
– Vår vision är att vi ska bidra till
att göra Ekerö till en bra plats att bo
och vistas på och att alla ska vara
välkomna i vår förening, sammanfattar han.
LO BÄCKLINDER

”Jag vill framförallt framhålla den
som satte fart på EIKs fotboll,
nämligen Acke Nordlöf. En EIKs
Percy Nilsson. Ett speciellt minne
jag har är från en tidig seriefinal
mot Bromsten, som vi vann med
7-0. Acke kom in i omklädningsrummet efter matchen och gick
rakt in i duschen med kläderna
på och kramade alla han kom
åt. Han bjöd in alla spelare
med respektive till Operagrillen
samma kväll.”

Kim Löfdahl, A-lagsspelare i
fotboll från 1972 till 1986, f.d.
tränare av flick- och damlag

”Mitt största och högtidligaste
minne är från 1980 när USAs
nationalsång spelades på
Träkvistavallens månskensrink
och flaggorna hissades. Flera
hundra hade samlats och sjöng
med i nationalsången. Stort! Vi
var det första laget – åtminstone på Ekerö – som hade ett
utbyte med USA.”

Jörgen Dahlström, tränare,
lagledare samt ordförande i
ungdoms- och ishockeysektionen 1973–1985

”Samma år som vi vann serien
(2007) med A-laget slog vi
också lokalkonkurrenterna Skå
med 4-0 i det första derbyt
i seriesammanhang på över
30 år. Nästan 1000 personer
flockades runt Träkvistavallen
och skapade en stämning jag
aldrig kommer att glömma.”

Andreas ”Strumpa” Ekeling,
fotbollspelare 1986-2010, styrelseledamot Ekerö IK fotboll

”Mitt starkaste minne är när jag
härom året kom ner på Träkvistavallen och såg gräsplanen
fullständigt krylla av 160 glada
och stimmiga sexåringar. På
planen fanns även 30 entusiastiska unga ledare som gjorde
allt för att barnen skulle trivas
och ha kul samtidigt som de
själva på ett varsamt sätt fick
pröva sina ledaregenskaper
och att ta ansvar.
När jag gick därifrån tänkte
jag att alla dessa glada ansikten faktiskt var ett utmärkt
exempel på vilken viktig roll
idrottsföreningarna har och att
det faktiskt är mödan värt för
alla som lägger ner så oerhört
mycket tid på att Ekerö IK ska
fungera och utvecklas.”

Per Sandberg, f.d. ordförande
i Ekerö IK fotboll, ledamot av
föreningsstyrelsen

”För en person som inte var
van vid bokföring och siffror
var uppgiften ingen sinekur.
Siffror kors och tvärs som
sedan skulle stämma. Värsta
floppen var de 9 000 kronor
som skulle gå till Skå, men
hamnade hos en flyglöjtnant
i Luleå. En man som under
månader inte svarade på brev
eller telefon.
Sen ett telefonsamtal efter
tre månader. Löjtnanten hemkommen efter ett FN-uppdrag
i Afrika. En hederlig man och
pengarna kom tillbaka. Sinnesfriden blev återställd för ett
tag.”

Lars Meyer, kassör i fotbollssektionen i mitten av nittiotalet

VILL DU HA DIN BOSTAD TILL SALU,
ELLER VILL DU FÅ DEN SÅLD?
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EKERÖ: 08-560 446 63, WWW.MAKLARHUSET.SE
JOHAN SIÖNÄS 0708-10 12 24, SOPHIA ÅKERMAN 0707-60 46 63

ONE HÅLLER FÄRGEN
– I UPP TILL 16 ÅR!
One är den miljövänliga, Svanenmärkta fasadfärgen som färgsäkrar ditt hus in i framtiden. Det är en täckande akrylatfärg
som behåller glans och kulör länge, länge. One är speciellt
framtagen för vårt nordiska klimat och ger ett effektivt skydd
mot väder och vind. Passar såväl till nytt trä som till ommålning.
One är färgen som håller in i framtiden!
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www.malaroidedesign.se
Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
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Akustisk soulduo från Svartsjö
En bit bortom Svartsjö slott
huserar frilansmusikerna Karin
Thyr Eriksson och Göran Eriksson. Ofta ses de bakom flera av
Sveriges mest etablerade artister. Nu har de förverkligat en
dröm sedan länge och släpper
en egen skiva.
Göran Eriksson är född och uppvuxen på Färingsö medan Karin
Thyr har sina rötter i Örebro. De
arbetar båda som musiker på heltid
men oftare i bakgrunden än som soloartister.
– Vi har båda var för sig haft
drömmen om att vara en del i ett
band. Jag har aldrig haft någon ambition att bli soloartisten själv, jag
har alltid haft koll på dem som står
i bakgrunden i doakören, berättar
Karin Thyr.
Göran började spela gitarr redan i
treårsåldern. Efter grundskolan gick
han rockmusiklinjen som Fryshuset ordnade ihop med Birkagårdens
folkhögskola.
– Lärarna som jobbade på den
skolan var yrkesaktiva musiker. På
så sätt ﬁck jag en passage in i yrkeslivet. När jag slutade rockmusikerlinjen ﬁck jag hoppa in när min gitarrlärare inte kunde ta ett jobb. Så
rullade det på, jag har jobbat så här
sedan jag var 20, berättar Göran som
idag är 38 år.
Ungefär samtidigt som Göran
greppade en gitarr för första gången
i sitt liv klev en liten Karin upp på
en fruktlåda i Paris och sjöng när
hon var på resa med sina föräldrar
runt Europa. Men det var Örebro
som var hennes hemort. Hon ﬂyttade med tiden upp till Stockholm
och gick på Kulturama.
– Jag hade också en lärare som var
yrkesverksam som plockade med
mig på jobb. Under samma period
träffade jag Marie Bergman som sedan dess har varit lite av en mentor
för mig. Hon plockade också med
mig och sin dotter Lina på jobb. Vi
var båda väldigt gröna men Marie
hade förtroende och fostrade oss
ganska hårt, berättar Karin.
Hon och Göran träffades för 15 år
sedan på en turné till Uganda. Sedan dess har de hunnit få två barn
samtidigt som arbetet med musik
fortsatt både i gemensamma projekt
och var och en för sig.
Den gemensamma musiken framförs i ett duoformat som de har haft
så länge de har känt varandra. ”Thy-

ra” är namnet på deras duo, sprunget ur Karins ﬂicknamn Thyr. De har
både gjort egen musik och covers
och i juli släpptes deras första skiva.
De har båda lyckats att jobba med
musiken på heltid trots att det är en
tuff bransch.
– Om man ska kunna överleva
i en bransch som denna får man se
till att ha ett ganska brett arbetsfält.
Jag får väldigt många olika typer av
jobb. I höst ska jag till exempel vara
på Intiman och spela. Det är ett väldigt långt steg från att spela med Jill
Johnson som jag också gör, säger
Göran som inte bara spelar utan
även producerar och ofta anlitas
som en slags kapellmästare.
Under hans år som professionell har han jobbat med bland andra Björn Skifs, Peter Jöback, Uno
Svenningsson, Sarah Dawn Finer,
Tomas Di Leva, Titiyo, Magnus
Carlsson, Patrik Isaksson, Andreas
Johnson, Michel Ruff, Tomas Ledin, Måns Zelmerlöf och Jerry Williams, för att nämna några.
Karin har även hon en diger lista
på artister hon körat med genom
åren så som Rednex, Jill Johnson,
Marie Bergman, Martin Stenmarck,
Måns Zelmerlöv, Sanna Nilsen,
Charlotte Perrelli och Carola. Karin
arbetar också som låtskrivare till en
rad artister och så skriver hon förstås till ”Thyra”.
Deras första skiva heter ”All this

time” och syftar till all den tid de
haft skivan på gång. Det äldsta materialet på skivan är cirka tolv år
medan annat material är nyskrivet.
– Vi har börjat på skivan ﬂera omgångar men det har hela tiden kommit något emellan. Nu äntligen har
vi gjort den, fortsätter Karin.
De har gjort hela produktionen
själva i den egna studion på tomten.
De har ökat på duon med musikerkollegor på kontrabas och trummor
men har försökt att behålla kärnan i
låtarna.
– Karin skriver nästan all text och
oftast också melodierna, berättar
Göran.
– Sedan tar jag in Göran i slutskedet och då kryddar han med sitt fantastiska gitarrspel, lägger Karin till.
– Vi kan säga att Karin lägger
grunden och jag lägger någon slags
klarlack över. Det är också det jag gör
när jag arrangerar och producerar åt
andra artister, fortsätter Göran.
De beskriver sin musikgenre som
Singersongwriter med soulig un-

Karin Thyr Eriksson och Göran Eriksson från Svartsjö har arbetat som professionella musiker i många år, men ofta bakom andra
musiker. Nu har de släppt sin första egna skiva.
Foto: Ewa Linnros

derton, en slags akustisk soul som
Göran uttrycker det.
Musikbranschen är förvisso tuff

och det är inte helt lätt att nå ut. Men
”Thyra” har lyssnare även i andra
länder. Förra hösten blev en av deras låtar upplockade av ett skivbolag
i Los Angeles.
– De hade hittat oss på nätet. Där
är ju internet fantastiskt. De frågade
om vi ville vara med på en samlingsplatta med akustisk musik, berättar Karin.
Butiker och kaféer prenumererar
på samlingsskivorna. Dessutom gör
de en distribution till mellan 50 och
60 collegeradiostationer.
– På så vis kom vår låt ut och
plockades upp av en del radiostationer som har återkopplat och vill
ha mer musik av oss. Det hade inte
kunnat hända för 15 år sedan. På det

viset är internet fantastiskt, säger
Karin.
De spelade också i Thailand i januari men de hoppar inte över hemtrakterna. I somras har de spelat på
Svartsjö slott och till och från har de
uppträtt på Jungfrusunds marina.
– Vi har ett koncept som kallas
”Livingroom concert”, som är amerikanskt från början. Det innebär att

EWA LINNROS

Namn Karin Thyr Eriksson
Gör Sångerska, låtskrivare
Bor Svartsjö
Favoritställe på Mälaröarna
Bryggan i Säby
Vill ändra på Orättvisor i
världen
Oanad talang Gör den godaste mohijton i kommunen
(Kubas nationaldrink)

Namn Göran Eriksson
Gör Musiker, producent,
kapellmästare
Bor Svartsjö
Favoritställe på Mälaröarna
Bryggan i Säby
Vill ändra på Sänka hastigheten vid Skå skola
Oanad talang Kan teckna
och göra roliga karikatyrer

PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD

Tag med denna annons och erhåll

200 kr
rabatt


(Gäller under augusti och september
och 1 gång per person)

Troxhammar Butiksby z 08-654 88 44

Tag med denna annons och erhåll



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

på valfri hår- eller hudvårdsbehandling
över 300:-

Inom hårvården arbetar vi med produkter
från REDKEN BIOLAGE PUREOLOGY
och inom hudvården med produkter från
DERMALOGICA BARE MINERALES

det inte är så stor publik så det blir
ganska intimt. Vi har också gjort
sådana koncerter hemma hos folk.
Det är en ynnest att få spela för den
publiken som då verkligen är lyssnande. Det blir ett möte och en dialog, musiken möter människorna
och man får en direktrespons på det
man har gjort, säger Karin.

200 kr rabatt
på valfri fotvårdsbehandling
över 300:(Gäller under augusti och september
och 1 gång per person)

Troxhammar Butiksby z 08-654 88 44

Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning:ÀQQVL7DSSVWU|P(NHU|&HQWUXP)|UGLQ
EHNYlPOLJKHWÀQQVlYHQP|MOLJKHWHQDWWYLWUlIIDVLGLQERVWDG
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.
Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64 mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81
mail: bjornwil@hotmail.com

Spela gratis höstgolf!
Bli medlem på Mälarö GK Skytteholm
Golfklubben som har Stockholms längsta säsong

ONSDAG

TJEJKVÄLL !! 7/9
kl 18 30

– äntligen borta
Vi bjuder på snittar, champagne
och massor av fantastiska erbjudanden,
tävlingar, demonstrationer,
hantverkskolor, grillskola
och annat kul.

Anmäl dig nu!
Sista anmälningsdag 30 augusti

Mer information på www.malarogk.se

Våra värmepumpar
har många fördelar,
vi berättar gärna om allihop.

Anmäl dig
på www.faringsotra.se,
i butiken eller genom att mejla
charlie@faringsotra.se.
Hela det hemliga programmet, vad
som gäller och alla erbjudanden,
får du som anmält dig via mejl.

Plocka ihop egna goodiebags från bl a följande leverantörer:

IVT FÖRSÄKRING

års

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Men i den här annonsen har vi inte plats att säga mer
än att vi på IVT är ensamma om att ha Svanenmärkta
värmepumpar. Och att det alltid ingår 10 års försäkring
på kompressorn och 6 år på värmepumpen.
$ HEMLIGA ERBJUDANDENA OCH VINSTERNA GËLLER
$E
"!2! UNDER 4JEJKVËLLEN  SEP 
"

Välkommen in till oss på IVT Center Skå,
om du vill veta mer.
www.ivt.se

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
Ö
44EL     s &AX    
IINFO FARINGSOTRASE s WWWFARINGSOTRASE

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

&&ËRENTUNAV    3KÍ

www.davidarmstrongdesign.com

 

28

kultur | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G''6J<JHI>'%&&

Götiska tornet i Drottningholmsparken, akvarell av Kerstin Larsson.

Sam Stigsson ”härmar” naturen. Just nu gör han mycket nattfjärilar.

Höstens första utställning
EKEBYHOV | Höstens
första utställning på
Ekebyhovs slottsgalleri
bjuder på akvareller men
också skulpturer och alster
i bland annat betong, trä
och plåt.
Kerstin Larsson målar i akvarell och hennes motiv är ofta
båtar, hav och skärgård men
också natur och stadsmotiv.
Hon är ekeröbo och har alltid
målat, även om hon inte varit

yrkesverksam som konstnär.
Under hennes yrkesverksamma liv arbetade hon med
ekonomi på ett försäkringsbolag och målningen har varit en form av andrum. Numera är hon pensionär och
har mer tid för skapandet.
– Jag vidareutbildar mig
också i akvarellmåleri genom
fristående utbildningar och
kurser i både Sverige och
utomlands, berättar Kerstin
Larsson.

Hon ger också egna kurser i
akvarellmålning.
– Det är jättekul. Jag lär mig
oerhört mycket av att lära ut
till andra och upprätthåller
också mina egna kunskaper
tack vare mina kurser berättar Kerstin Larsson.
Hon har ställt ut tidigare
på galleri och i andra sammanhang, men det är första
gången hon ställer ut på Ekebyhovs slott.
– Det är lite annorlunda att

ställa ut i sin hembygd. Man
lämnar ut sig i sina bilder så
det är lite nervöst, säger Kerstin Larsson.
Tillsammans med Kerstin

Larsson ställer Sam Stigsson
ut. Han arbetar i många olika
material så som betong, trä
och plåt. Han gick ut Konstfack 1972. Han kallar sig själv
för en härmare.
– Man kan säga att jag härmar naturen. Just nu gör jag

fjärilar, sådana små som folk
inte ser egentligen och som
är vakna på natten. De har så
fantastiskt snygga mönster.
Jag gör en skulptur och målar
dem så exakt jag kan efter naturen. Jag härmar och försöker återberätta det som redan
ﬁnns, berättar Sam Stigsson.
Han är gammal fågelskådare
och har ”härmat” mången
fågel men också katter, harar,
paddor och andra väsen som
rör sig i naturen. Människor

säger han sig vara mindre bra
på att härma.
Även annat från naturen
blir till konstverk så som avgjutningar av snäckor som
blir till betongljusstakar. Till
utställningen på Ekebyhovs
slott blir det alla möjliga material. Bland motiven lyfts de
små, nattliga fjärilarna fram
för åskådarna.

EWA LINNROS

Montessorilärare till
Kids2Home Ekerö
Kids2Home öppnar nu en ny förskola i Ekerö
tätort på Gamla Ekerövägen 49.

Närlunda Schakt & Transport AB
söker
anläggningsarbetare/rörläggare
Har Du erfarenhet av markanläggningsarbeten
och vill jobba heltid, mestadels på Mälaröarna,
hör av Dig till Gia på tel 08-560 341 12
eller skicka mail till lasse@nstab.se.
Vi har kollektivavtal.

Vill du göra skillnad som
vårdare på Solbackens boende?
Vi söker nu medarbetare till en timtidsanställning samt
ett längre vikariat. Din uppgift är stödja de boende i deras
vardagliga liv. Solbackens boende är beläget på natursköna Adelsö och riktar sig till personer med Asperger
syndrom, autism och utvecklingsstörning.
Vi söker dig som har:
- lägst gymnasial vårdutbildning
- god social förmåga och är tydlig i kommunikationen
- motivation att stödja personer i deras utveckling
- har förmåga att ta egna initiativ och är självgående
- tar ansvar för att nå överenskomna mål
Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete med
möjlighet till personlig utveckling och kollektivavtal.
Är du intresserad?
Kontakta verksamhetschef
Jenny Lindberg
08-505 23 428
jenny.lindberg@frosunda.se

frösunda.
omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.

Vi är en serviceorganisation där vårt syfte är att
föräldrar ska trivas då vi ska ha Ekerö trevligaste
personal. Våra extra föräldrartjänster innefattar kaffe och smörgås på morgonen, lunchlådor,
middagskassar och barnpassningtjänst. På skolan
ÀQQVHWWI|UlOGUDUUXPGlUGHNDQWDHQÀNDOlVD
morgontidning, se på nyheter och ha tillgång till
trådlöst internet.
Vi söker nu utbildade Montessorilärare/Montessoriassistenter med start under hösten eller
januari 2012. Vi söker dig med engagemang att
utveckla en pedagogisk verksamhet med Maria
Montessoris grundtankar och hennes syn på
barns lärande. Vi arbetar efter förskolans nya
läroplan.
Vi erbjuder delaktighet i uppbyggnaden av förskolan och arbete i ett företag med snabba och
korta beslutsvägar med stora påverkningsmöjligheter. Privat sjukförsäkring och arbetskläder
ingår. 70-100 % tjänst.
Tillsvidareanställning
Mejla eller ring vår förskolechef Jennie Folkinger
på jennie.folkinger@kids2home.se
076-866 42 17

Anstalten Färingsö och
Svartsjö söker
kriminalvårdare
Ett arbete för dig som är intresserad av att vara
en viktig länk i rättskedjan. Du kan läsa mer om
arbetet som kriminalvårdare på vår hemsida.
Under rubriken ”jobba hos oss” hittar du våra
annons ”Kriminalvårdare region Stockholm” samt
information om hur du söker tjänsten.
Sista ansökningsdag är 4 september. Har du frågor
kring arbetet på anstalten och häktet kontakta oss
på tfn: 08-559 380 05.

Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av straff i
anstalter och frivård samt för verksamheten i landets häkten.
Vi är indelade i sex geografiska regioner, ett huvudkontor och
en transporttjänst och vi är drygt 9 000 anställda.

^^^RYPTPUHS]HYKLUZL
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Planerar du uterum?
Då är du hjärtligt välkommen
till vår SANTEX-kväll där du får
bygglovsinformation på plats.
Detta är ett UNIKT tillfälle att träffa stadsarkitektkontorets
representanter som bistår med allmän info om bygglov mm.
Expert från Santex och våra erfarna säljare är också
på plats under kvällen. Eftersom vi har ett begränsat
antal platser så måste du föranmäla dig senast 7 sept.
Omslagsbilden till ”Segla Mälaren är en litografi från Wallstanäs vid Fysingen av Alexander Nay.

Nyutkommen bok om Mälaren
MÄLARÖARNA | ”Segla
Mälaren” heter en nyutkommen bok skriven av
drottningholmsbon Claes
Lindahl. Boken är en hyllning till Mälaren men också
en guide över sjön.

dit. Jag har varit runt i varenda vassvik, berättar Claes
Lindahl som fortfarande är
mälaröbo men nu bosatt på
Drottningholm. Lantstället
på Malmhuvud har han dock
kvar.

Författaren Claes Lindahl
med familj har ett sommarställe på Malmhuvud längst
ut på Munsö där de även
bodde året om under ett antal
år. Med Mälaren inpå knuten
och många seglatser på sjön
väcktes nyﬁkenheten.
– Jag började läsa om de
olika platserna vilket sedan ledde till att jag seglade

I boken återfinns allt från
sevärdheter, hamnar, sjökrogar, båtklubbar och deras uthamnar till författarna som
skrivit om Mälaren och vad
som händer på olika platser
samt praktiska tips.
Boken bjuder också på en
historisk tillbakablick till vikingatid, stormaktstid och
1700-tal. ”Segla Mälaren” är

Anmälan till Nicke:
nicke@faringsotra.se eller 070-945 07 70.

illustrerad med unika bilder
från Sjöhistoriska museet
från seglingens första dagar
och från Mälarens första kartor från 1600- och 1700-talen.
– Arbetet med boken har
pågått under många år. Jag
har skrivit dagbok och loggbok och samlat bilder. För
cirka ett år sedan började jag
att sätta ihop boken på allvar,
avslutar Claes Lindahl.
Boken är utgiven på bokförlaget Sentens.se.

EWA LINNROS

Våra värmepumpar
har många fördelar,
vi berättar gärna om allihop.

INFO-KVÄLL

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE!
B

21/9

Du måste anmäla dig för att få plats!

18 30 –2000

Förläng
utesäsongen!
IVT FÖRSÄKRING

 

års

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Santex har under sina snart 30 år som
marknadsledande inom uterum i Norden gjort sig
kända för sitt detaljarbete och sin höga kvalitet.
Du får kostnadsfritt hembesök och hjälp med
att planera ditt nya uterum.

Men i den här annonsen har vi inte plats att säga mer
än att vi på IVT är ensamma om att ha Svanenmärkta
värmepumpar. Och att det alltid ingår 10 års försäkring
på kompressorn och 6 år på värmepumpen.
Välkommen in till oss på IVT Center Skå,
om du vill veta mer.
www.ivt.se

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
Ö
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Med ditt uterum får du möjlighet att
sitta “ute” i alla väder och årstider.
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Midsommarfirande ägde rum i strålande solsken runt om på många
av Mälaröarnas festplatser. På bilden ses festligheterna på Färingsö
hembygdsgård. Kaféet serverade åtskilliga koppar kaffe och nygräddade våfflor. Skjutbana, pilkastning och lotterier hade också fullt upp.

De gamlas dag
firades för trettonde året i gråblött väder vid
Ekebyhovs slott den 17 juni. Förutom den givna höjdpunkten när drottningen snirklade sig fram i trängseln för att småprata med så många
som möjligt, bjöds det på mycket uppskattad underhållning. Ovan ler
87-åriga Gerda Neuman och drottning Silvia mot fotograferna.

Pop- och rockkollo Under en sommarlovsvecka i juni samlades ett
gäng ungdomar i åldrarna 13 till 15 år på ungdomshuset Fabriken för att
skapa musik tillsammans. Veckan avslutades med en bejublad konsert
på fredagen då de nya bandkonstellationerna fick visa upp vad de skapat under veckan.

Svartsjö-Sommar 2011 i Svartsjö slott har bjudit på ett sommarspäckat brett musikprogram, från modern jazz till slottstidstrogen
barock. Den 18 juni var det fullsatt av jazzdiggare i italienska salongen
när Per Danielsson/Jan Allan group bjöd på världsklassjazz. SvartsjöSommar pågår till 28 augusti.

Munsö från forntid till idag Ekerö-Munsö hembygdsförening arrangerade söndagen den 7 augusti en kulturhistorisk rundresa på Munsö.
Bussen fylldes med nästan 60 deltagare och besökte bland annat
Munsö kyrka, Bona gård och Laxsjön. Under lunchen presenterade
Thomas Jacobsén några av församlingsgårdens konstverk.

Hembygdsdag på Adelsö Årets tema för den traditionella hembygdsdagen på Adelsö den 14 augusti var ”Gamla arbetsmetoder”. Såväl
spinning av ulltråd, byk av kläder på gammalt vis samt knytning av
vassmattor förevisades för besökare från när och fjärran.

Kung Ladulås Det historiska dramat Kung Ladulås, med manus och
regi av Beryl Kornhill, gjorde succé under fyra speltillfällen i början av
juli. Adelsö kyrka fylldes av historiens vingslag när amatörer och professionella skådespelare gestaltade ett lokalt drama i ny tappning.

Foto: Lo Bäcklinder

Foto: Ove Westerberg

SM i mete den 6 augusti blev en mycket familjär tillställning, men så
var det också bara bybor med vänner som deltog i Sättra-Mästerskapen
i mete på Adelsö. På grund av en extremt dålig nappardag var det
många som ville kolla gramkampen vid invägningen. Juniorsegraren
Mani Zand, i mitten, tog guldet med en abborre på 50 gram.

Vikingamarknad Arkeologen Andreas Forsgren guidade intresserade
besökare över världsarvsområdet Birka den 7 till 10 juli. Efter guideturen bjöds på vikingamarknad med allsköns varor från när och fjärran,
stridsuppvisning och musik av historiska instrument.

Ko-mat När kornas vinterfoder plastas in och fyller åkrarna mitt i högsommaren kan man lätt förvillas att tro att någoe jätteinvånare tappat ut
sockerskålen över nejden. Bilden ovan från Stakulla, Adelsö.

Foto: Ann-Marie Andersson

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Foto: Malin Rikardsdotter Lagerkranz

Foto: Christer Svanberg

Foto: Ingrid Rogblad

Foto: Lars Isaksson

Foto: Ove Westerberg

Internationellt ungdomsläger Under några juli- och augustiveckor
arrangerade Lions ett välbesökt ungdomsläger på Kärsön. Ett stort
antal ungdomar från hela världen umgicks intensivt för att skapa
gemenskap och förståelse över nationsgränser.
Foto: Maud Nordell

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G''6J<'%&&

| kolumnen

31

Beryl Kornhill från Adelsö har gjort det igen.
Hon har tidigare gett oss flera historiska
dramer. Det drama som utspelades i Adelsö
kyrka i början av juli handlar om Magnus
Ladulås, en av våra kungar som stred om
makten under 1200-talet. En föreställning,
värd att se, där ensemblen visade engagemang och stor förmåga tillsammans med
körsång av Ad Mundi. Kören leddes av Carina
Einarson som är kyrkomusiker i AdelsöMunsö församling. Hon har tillsammans med
Beryl Kornhill också skrivit en del av musiken.

Sätt din
egen prägel
på huset
Enkelt och billigt
$U KAN SJËLV LËGGA PANNORNA
UTAN KRÍNGEL $ET ËR ËVEN

I

kyrkan ges ett drama att beskåda
som är en del av platsen här bredvid
men ingen har ett minne av den tid
som bar det våld som då så tätt fick råda.

DEN MEST KOSTNADSEFFEKTIVA
LÚSNINGEN FÚR DITT NYA TAK

Vi såg en Magnus under dagar bråda
som kraftfullt förberedde varje strid
med maktstrategisk vana så solid.
Han kunde ingen fiende benåda.
Hans giftermål var underordnad makt
tillika avlandet som skulle trygga
en fortsatt följd av tronens dynasti.
Att vilja ha sitt rike helt intakt
med eget blod som bästa fog att bygga
i evighet, är maktens alkemi.

R

evirets roll står stark i maktens källa
och överlevnad är en drivkraft stor
att man kan driva bort sin egen bror
och därmed skydd för riket säkerställa.

Kung Ladulås
och Alsnöhus

Att segra eller dö, det synes gälla
och ofta i en tid när hatet gror
så riktas det mot den som nära bor
och avgör om man vill sin bila fälla.
Det sägs att främlingskap och olikhet
är grunden till att människor vill strida
men närskap föder ofta stor konflikt.
Historiskt är det en realitet
att någon ser sin frände byta sida
och göra dråpet till sin egen plikt.

H

är utanför med utsiktspanorama
mot mälarvattnets glimmerrika vy.
Där kunde herremännen om sig bry
och ge oss stoff till dagens fina drama.

Man skulle här en stadga väl berama
när stora män passerade revy
och förelade en beslutsmeny
som kunde göra lagens tyglar strama.

Det ljusa,
starka och
moderna
plasttaket
Förutom att du får en ljus och trivsam miljö under
taket kan du vara säker på att takmaterialen står emot
väder och vind under många år framöver. Oavsett om du väljer gop
Esslon® eller gop Suntuf® är trapetsplattorna enkla att montera.
15-års garanti från
leverantören.

Palatset Alsnöhus med smyckad prakt
och ståtlighet, kan vi nu knappast ana.
Hur gick det till när stormän möttes här?

www.davidarmstrongdesign.com

I stunden efter dramats sista akt
funderar jag på Magnus ledarbana
och jämför med – en nutids karaktär.
Dramat ”Kung Ladulås” besågs en mulen julikväll i en fullbesatt
Adelsö kyrka. En föreställning som berörde och ledde till tankar
och känslor, i första hand om dramat och i andra hand om den
historiska miljö som vi mälaröbor har förmånen av – att leva i.
Conny Roth, Ekerö

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
Ö

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett
inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom
de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till
kolumnen@malaroarnasnyheter.
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.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 annonsmarknad.

-VJIZ\NaZIÅTMZXs-SMZ^qOMV
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Traﬁksituationen kräver kommunala investeringar nu!
Traﬁkverkets utställning av förslaget
till Ekerövägen visar att restiden
2020 till Brommaplan blir avsevärt
längre för bilisterna på morgonen
än idag. Återresan på kvällen mot
Ekerö kommer att ta ungefär samma
tid som idag. Den sammanlagda restiden för bussresenärer blir ungefär
densamma som idag.
Under tiden som den fjärde ﬁlen
kommer att byggas kommer dessutom stora störningar att uppstå i
traﬁken. När hela utbyggnaden är
klar kommer restiden på morgonen
att förlängas i princip lika mycket
som den fjärde ﬁlen minskar restiden

Foto: Ove Westerberg

tillbaka till Ekerö centrum.
Fyra ﬁler är bra men avhjälper
endast att traﬁksituationen inte
ytterligare försämras i förhållande
till dagens situation. Varför påstår
Moderaterna att detta löser Ekerös
traﬁkproblem?
Om vi inte ska bygga ﬂer infarter
till Stockholm är en viktig del av lösningen på traﬁkeländet att ﬂer ekerö-

bor förmås åka kollektivt. Därför bör
kollektivresenärer belönas med så
snabba och bekväma resealternativ
som möjligt.
Vi måste satsa på infartsparkeringar och bekväma väntrum redan
nu för att minska traﬁkkaoset under
utbyggnaden av Ekerövägen!
Vi måste omedelbart se till att
färjetraﬁken mellan Färingsö och

Hässelby blir verklighet!
På lång sikt ser vi en utbyggnad av
spårbunden traﬁk som en av ﬂera lösningar av Ekerös pendlingsproblematik. Till exempel en förlängning av
tunnelbanan från Brommaplan som
en högbana till Ekerö centrum. Om
sträckan utformas som en matarlinje
utan mellanliggande hållplatser på
Lovö skulle restiden kunna förkortas avsevärt för alla arbetspendlare i
Ekerö kommun.
– För Socialdemokraterna i Ekerö
Ingegerd Ward
Inger Andersén
Liisa Öden Vento
Lars Holmström
Margit Hammarström

Sabotage mot bilar på Adelsö
Torsdagen den 7 juli var
det en teaterföreställning
i Adelsö kyrka. Kultur,
fullsatt och jättetrevligt,
men några av gästerna hade
ställt sina bilar på bussparkeringen mittemot kyrkan.
Javisst, det är stoppförbud
där 20 meter in och man får
inte parkera där, och det var
ju väldigt klumpigt att inte

HYR GRÄVMASKIN!

uppmärksamma detta men
är det verkligen ett skäl att
släppa ut luften i gästernas
däck för det?
Måste man behöva skämmas över att vara adelsöbo
när sådant här inträffar?
Den eller de personer som
tar lagen i egna händer har
ingen aning huruvida de
som parkerat fel har ett

reservdäck eller inte, dessutom klockan 22 på kvällen.
Vad är det för fel på er...?
Förmodligen skäms ni inte
ett dugg utan tycker att ni
kan ta lagen i egna händer
trots att vi förhoppningsvis
inte beﬁnner oss mitt i ett
”laglöst land”.
Man får ursäkta och
berätta att det förmodligen

Öarnas Hundservice
Äntligen ett hunddagis centralt på Mälaröarna!
Jobbar du långa dagar och har ingen som kan
passa din hund? Vi öppnar 12
september i en av ladorna i
Troxhammar butiksby, bara 5
minuter från Ekerö centrum.
www.oarnashund.se

är personer som inte är vid
sina sinnens fulla bruk.
I ett sådant här fall då
det inte rör sig om en rent
privat parkering får man
faktiskt försöka ta kontakt
med myndigheterna i den
stora staden som i sedvanlig
ordning får bötfälla överträdelser precis så som man gör
i den ”civiliserade” världen.

Tråkigt att sådant här inträffar, väldigt tråkigt... undrar
vad det blir nästa gång,
kanske sönderskurna däck
eller repad lack eller sätta
eld på de bilar som råkat
parkera fel...?!

Datorn
krånglar?

Virus i
datorn?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

– Generad adelsöbo
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0DVNLQYLNW 7RQ

&YRHJULSINSTËLLNINGAR

Pris ex. 1,5-ton helg från 3920:- inkl. moms.

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

Öppet: Mån ± Fre. 06.30-16.00

Start vecka 35
12 ggr 1450 kr
Måndagar eller torsdagar kl 19
Drop in i mån av plats: 150 kr
Anmälan till:

skbodycare
skbodycare@hotmail.com O 070-680 86 36
Stenstigen 6b, Stenhamra
Solveig Karlsson, dipl. yogainstruktör
VÄLKOMMEN!
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Välkommen till

?

Medicinsk yoga

Nyfiken
y
på
p

ÖPPET HUS
och GRATIS PROVA PÅ!
Fredag 9 september kl 11-13
Plats: Sjöscoutstugan, Bryggavägen 129
(vid foten av Ekebyhovs skidbacke)
För mer information om kurser
ring Peter 08-37 02 57 eller 0709-32 58 37
Besök gärna Ekerö Square-Dancers hemsida
www.ekerosquaredancers.se

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Ledig lokal
i Ekerö centrum
Trivsam, fräsch
butik/kontorslokal ledig
i expanderande Ekerö Centrum.
Supertillfälle att etablera
din verksamhet!
Ring 08-560 358 68
eller 070-568 38 68
så berättar jag mer.
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Färentunavägen 65 (Färingsö Trä)
08-560 247 80 www.mgrental.se
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(Ev. transport & bränsle tillkommer.)

Njut av
terassvärmen
hela hösten
+\RHUMr]pYTLUUpYHLSSLYWr
H]Z[rUKTLKKL[[LSLZRVWPZRH
Z[H[P]L[4H_OQKT
TERASSVÄRMARE

Perfekt till festen
och det härliga
umgänget på kvällen.

449:-

%RBJUDANDET GËLLER  n   ELLER SÍ LÍNGT LAGRET RËCKER

Ditt livs bästa affär

!

Villa Ekerö/Färentuna
Adress:
Kungsbergavägen 7
Accepterat Pris:
3.695.000 kr

Rum:
6 + kök
Area:
166 + 50 kvm

Byggår:
1944
Kontakt:
0708-67 70 32

Visning:
Sön 28/8 11.00-12.00
Mån 29/8 18.00-19.00
Ons 31/8 18.00-19.00

Läs mer om denna
bostad på www.notar.se.
Välkomna på visning!

NY H

Välkomna till Färentuna och en vacker gulmålad f.d. pingstkyrka i underbara omgivningar. Huset är genomgående i
gott skick med ett stort lantkök, vardagsrum med ca 3,70 m takhöjd, renoverade badrum och en spaavdelning med
jacuzzi och bastu i källarvåningen. Huset har renoverats i omgångar och är utrustat med bergvärme. Till fastigheten
hör ytterligare mark på ca 2 000 kvm som är belägen någon kilometer bort. Den insynsskyddade tomten ligger i ett
VROLJWV\GY´VWO´JHRFKKDUpHUDXWHSODWVHUPHGHQXQGHUEDUY\ÄYHUK´VWKDJDUQD7RPWHQKDUpHUDIUXNWWU´GVRP
´SSOHS´URQSORPPRQRFKNÄUVE´U+´UoQQVRFNV¶IÄUU¶GJ´VWVWXJDVRP´UGHOYLVLVROHUDGRFKHQP\FNHWJHP\WOLJ
grillkåta. Bakom fastigheten går en cykelväg mellan skolan och Konsum.

UNIKT
FLYTTPAKET!

Ö ttid mån-fre
Öppettider:
å f 6:30-18,
6 30 18 lör
lö 9-14
9 14
4EL     s &AX    
INFO FARINGSOTRASE s WWWFARINGSOTRASE
&ËRENTUNAV    3KÍ

27 augusti kl 10-17

ETER

Premiär

MåBra-dag
Ju
ungfrrru
us
sunds Marina
på Jungfrusunds

Välkommen till Mälaröarnas

MÄLARÖ TRÄNINGSVERK HAR

1400
GRATIS
Zumba på
bryggan

ANDAH I TID & RUM
Zonterapi och Reiki

VWµ7DPHGHQYlQNRUWµ
9LEMXGHUSnLQVNULYQLQJVDYJLIWHQ
&067UDYHOSDVVVRPJHUGLJIULWUlQLQJYlUOGHQ|YHU
(Exempel på orter där du får fri träning och kan börja redan nu,
är Solna, Södertälje, Täby och Mariefred. Även länder som
$XVWUDOLHQ86$RFK7KDLODQGÀQQVUHSUHVHQWHUDGH

CMS SWEDEN

Erbjudandet gäller t.o.m. 19 november 2011 och vid tecknande av clubmedlemskap.

-

BErbjudanden
BGratis inträde

Hälsa från Karlsson
DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ
Bryggavägen 133, Jungfrusund
08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se

Johannas Yoga
&

massage

ActiMedia Reklam och Material

worldwide

BMåBra-ﬁka

Under dagen får du bland andra möta:

BLI MEDLEM DU SÅ FÅR DU:

OM DU RINGER OCH BOKAR DITT FÖRSTA MÖTE
BJUDER VI DIG DESSUTOM PÅ EN PERSONLIG

BProva-på-behandlingar

(inomhus vid
dåligt väder)

MS`[[H[
Värde mer än: 3030:-

allra första MåBra-mini-mässa!
Under dagen får du möjlighet att
bekanta dig med olika välgörande
metoder, produkter och tjänster.
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VM-guld i orientering
ORIENTERING | Ekeröbon
och orienteraren Helena
Karlsson fortsätter ta hem
stora segrar. I början av juli
var hon med och tog stafettguld i junior-VM.
Tävlingen ägde rum i skogarna kring Rumia-Whejerowo
i Polen och Helena Karlsson
var en av de tolv svenska
ungdomar som togs ut under JVM-veckan för att delta
i stafetten.
– Det var en väldigt tuff
kamp om platserna, så jag är
otroligt glad att jag lyckades
kvaliﬁcera mig i år, berättar
hon.
Två tjej- och två kill-lag
från Sverige deltog sedan i
stafetten. Helena Karlsson
sprang första sträckan i det
första tjej-laget. Övriga deltagare var Linnea Martinsson
och Tove Alexandersson.
– Det gick väldigt bra och
jag var först in på min sträcka
och skickade ut Linnea i ledning. Hon förvaltade ledningen och växlade ut Tove
först. Tove gjorde ett topplopp och vi kunde möta henne vid sista kontrollen och
springa alla tre på upploppet
mot guld.
Detta var dock inte första
gången som Helena Karlsson hade stora framgångar i
orienteringssammanhang.

Tidigare har hon bland annat
tagit två guld samt ﬂera silver och brons i ungdoms-SM
liksom både guld- och silverplaceringar i O-ringen. Men
denna tävling var ändå något
extra.
– Det var så klart otroligt
kul att vinna den här tävlingen och att göra det som
en del i ett lag är obeskrivligt.
Danmark var storfavorit och
regerande mästare så det var
häftigt att slå dem. Dessutom
ﬁck några i svenska laget problem med matförgiftning på
för-lägret så det var skönt att
visa de andra nationerna att
vi var kapabla att vinna ändå.
Efter årets JVM har Helena
Karlsson hunnit med ett förberedande läger i Slovakien
inför nästa års JVM som äger
rum där. Ytterligare utmaningar återstår dock under
hösten.
– Jag siktar framförallt på
höstens SM-tävlingar. SM i
långdistans går i Alingsås den
10 och 11 september och SM
i medeldistans går i Trollhättan den 16 och 17 september.
Sedan vill jag placera mig
bra i Sveriges juniorcup för
20-åringar som jag för närvarande leder samt behålla min
plats i juniorlandslaget.

LO BÄCKLINDER

Tobias från Stenhamra
tvåa i VM-race i formel 4s

Tobias Söderling från Stenhamra på prispallen i Letland där han placerade sig på en andra plats i Formel 4s.
Foto: Johan Söderling

BÅTRACE | Tobias
Söderling från Stenhamra
kom tvåa i det andra
VM-racet för Formel 4s i
Aluksne Lettland.

Helena Karlsson från Ekerö (längst till höger på bilden) var en av de tolv
svenska ungdomar som togs ut under Junior VM-veckan för att delta
i stafetten. Från vänster på bilden ses också Linnea Martinsson, Tove
Alexandersson.
Foto: Niklas Karlsson

Tobias Söderling som kör en
katamaran i klassen F4s kämpade i täten mot hemmaföraren Morozs som vann premiärracet i Frankrike och Oskar
Samuelsson från Sverige.
Morozs vann före Söderling, som i sin tur knep andraplaceringen före Oskar
Samuelsson som blev trea.
Tobias Söderling blev också tvåa i alla fyra racen i denna
andra VM#deltävlingen. Ett
internationellt genombrott.
Tobias Söderling tog EM#

brons 2009 i klassen T-400
i Norge.
VM körs över fyra deltävlingar och detta var den andra. Den första gick i Paris där
Tobias inte var med.
Nästa race som skulle gått i
Karlskrona, blev inställt. Det
kan bli ett ersättningsrace i
Ålborg Danmark men inget
är bestämt än. Sista tävlingen
går i Berlin 27-28 augusti.
Tobias ligger totalt sexa med
goda chanser att klättra uppåt.

EWA LINNROS
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Alltid gratis
prova-på-träning

Läs mer om vad du
kan träna hos oss
www.ekerobudo.com

Både barn
och vuxna

kr

00 d 6 högtalare.
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A
30-P mfälgar 16” CD/Radio me
EDITION
luminiu
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Kom och träna OSsporten Judo som är
både rolig, fartfylld och
allsidig träning. Ekeröbudo tränar i Färentunaskolan och Sundbyskolan. Välj den som
ligger närmast dig.
Kom och titta eller
provträna gratis. Se
schema och gruppindelning på vår hemsida
www.ekerobudo.com
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Sundbyskolan och
Färentunaskolan

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHISTOCKHOLM.SE
%UlQVOHI|UEUXNQLQJEON|UQLQJONP&2JNP)LQDQVLHULQJHQO0LWVXELVKL0RWRUV)LQDQVDYEHWPnQNRQWDQWUHVWYlUGH
U|UOLJUlQWDSHUHIIHNWLYUlQWD*lOOHUVnOnQJWODJUHWUlFNHU.DQHMNRPELQHUDVPHGDQGUDDYWDOHOOHUHUEMXGDQGHQ
6DPWOLJDSULVHUlUFLUNDSULVHU%LOHQSnELOGHQlUH[WUDXWUXVWDG

ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET AV BARN- OCH VUXENTRÄNING

WWW.EKEROBUDO.COM

-lPWODQGVJDWDQ9lOOLQJE\ZZZPLWVXELVKLVWRFNKROPVH
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Välkommen till oss på Västerort Djursjukhus

– i ständig utveckling!

Barbro Wallius
– Examen 1977
Chefveterinär
Specialistkompetens i
hundens och kattens
sjukdomar. Specialistkompetens i kirurgi hos
hund och katt.
Specialintressen är
kirurgi, ultraljud, röntgen
och neurologi.

Eva Larsson
– Examen 1991
Specialistkompetens i
hundens och kattens
sjukdomar.
Specialintressen är
ögonsjukdomar och
internmedicin.

Miriam Kenic
– Examen 2007
Ingår i vårt tandteam.
Specialintressen är kirurgi
och tandsjukdomar.

Margareta Wellander
– Examen 1984
Specialistkompetens i
hundens och kattens
sjukdomar.
Specialintressen är
hudsjukdomar och
internmedicin.

AUKTORISERAD
ÖGONLYSARE!

/VÚQQOBS3&."9J
&LFSÚ$FOUSVN
Johan Lindsjö
– Examen 1995
Specialistkompetens
i hundens och kattens
sjukdomar.
Ingår i vårt tandteam.
Specialintressen är
internmedicin och
tandsjukdomar.

 Av våra sex veterinärer är fyra specialister i ”sjukdomar hos hund och katt”,
en är även specialist i ”kirurgi hos hund och katt” och en är auktoriserad
ögonlysare.

 Vi har veterinärer med djupare kunskaper inom internmedicin, hud
och tandvård.
 Vi har elva sköterskor. Hos dem finns goda kunskaper inom anestesi,
analgesi, tandvård, hudvård, kosthållning och mycket mer.

 Vi har en biomedicinsk analytiker på vårt laboratorium. Det ger oss extra
kunskap med säkra analyser och snabba svar.

 Vi har ett speciellt ”Tandteam” för avancerad tandvård.
 Vi är din Akutmottagning om din hund eller katt blir akut sjuk.
 Vi är din Husveterinärmottagning när du vill boka en tid.
 Vi gör alltid vårt bästa för att du och ditt djur ska trivas hos oss.
ÖPPET:
8-21
Mån-Fre
-16
10
lg
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&
n
Sö
r,
Lö

70
TELEFON 08-36 26
Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA

www.vasterortdjursjukhus.se
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Ekerö TKs herrlag till division 2
TENNIS | Ekerö TKs lag 1
vann mellandivison 3B i
stor stil. Herrlaget har därmed avancerat till division
2 i Uteserien.
Matcherna spelades i maj och
i början av juni. Enda matchen där det blev poängförlust
var mot Kungsängens TK
som slutade oavgjort. Ekerö
TK avslutade hemma mot
Farsta TK den 12 juni med en
stabil 4-0 seger där Marcus
Fritz vann i två raka set med
6-1, 6-4 mot Björn Olsson
på förstasingeln och segrade
även i dubbeln med Jonas
Tydén med 6-0, 6-2 mot
Olsson och partnern Jonnie
Nordensky.
Oscar Ericsson vann enkelt
på andrasingeln mot Fredrik
Klang med 6-1, 6-0 och Jonas
Tydén vann på tredjesingeln
över Jonnie Nordensky med
6-0, 6-3.
Ekerö TK avancerar därmed uppåt i seriesystemet.
Nästa år kan motståndarna

heta KLTK (Kungliga Lawn
Tennisklubben), Trollbäcken
och Uppsala.
– Det blir spännande för
klubbens herrar nästa år och
det känns som ett steg i rätt
riktning med spel i division
2, säger Jonas Tydén, chefstränare på Ekerö TK och som
också var en av de spelarna
som representerade klubbens herrlag tillsammans
med Tom Johansen, Marcus
Fritz och Oscar Ericsson.

EWA LINNROS

Resultat
Ekerö TK-Spånga TK

4-0

Ekerö TK-Lidingö TK

4-0

Ekerö TK- Enskede LTK

3-1

Ekerö TK-Kungsäng.TK

2-2

Ekerö TK-Farsta TK

4-0

Ekerö IK i samarbete med Ängby SK
BORDTENNIS | Ekerö IK
bordtennis och Ängby SK
har nyligen tecknat ett
samarbetsavtal specifikt
rörande områdena talangvård, ledarutveckling,
träningssamverkan och
arrangemang.
– Detta är en mycket viktig
pusselbit för Ekerö IK i ambitionen att säkra långsiktighet
och expansion i bordtennissektionen, säger Jan Ahlquist, ordförande Ekerö IK
bordtennissektion.
I strävan att utveckla bordtennisen på Ekerö gjorde
Ekerö IK bordtennis styrelse en analys i vintras som
visade på att storklubben
Ängby, med mer än 400 aktiva spelare, borde vara en
utmärkt partner för Ekerö IK.
Dels ligger Ängby SK inom
rimliga kommunikationsavstånd och dels föreligger
ingen större idrottslig konkurrens klubbarna emellan.
Dessutom har Ängby en väl
fungerande verksamhet på
både kill- och tjejsidan.

– Redan på första mötet mellan klubbarna hittade vi ett
tiotal konkreta samarbetsmöjligheter som kan implementeras utan större insats.
Båda parter kände tidigt att
detta blir ett ”win-winförhållande”, fortsätter Jan Ahlqvist.

DET HÄNDER


TILL DEN 4 SEPTEMBER

David Gerby från Ängby SK och
tillika ekeröbo, blir ny tränare för
Ekerö IK bordtennis måndagsträningar.
Foto: Per-Åke Nygren

Foto: Patrik Johansen

Tom Johansen var en av de spelare som representerade herrlaget från Ekerö TK.

Förtjänsttecken i guld

Ett ﬂertal aktiviteter under samarbetsavtalet har
redan startats. Bland annat
har Ekerö IK redan haft ett
par spelare på sommarläger
i Ängby SKs regi. Från och
med i höst kommer en tränare från Ängby SK tillika
ekeröbo David Gerby, att ta
hand om Ekerö IKs måndagsträningar.
– På Ekerö IKs 90-årsjubileum den 27 augusti kommer
ett par av Sveriges allra bästa
spelare i olika kategorier att
dyka upp och uppvisningsspela. Extra roligt med dem
som kommer från Ängby SK
är att de har anknytning till
Ekerö, säger Jan Ahlqvist och
avslutar:
– Detta har startat bättre
än vi kunnat ana. Ändå känns
det som att ju mer vi ser och
ju mer vi lär känna varandra,
desto större utväxling kommer vi sannolikt att få ur
samarbetet.

EWA LINNROS

Gösta Olsson Foto: Per-Åke Nygren

BORDTENNIS | Gösta
Olsson, Ekerö IKs bordtennissektions ordförande
under 36 år, tog i maj emot
Riksidrottsförbundets
förtjänsttecken i guld vid
en högtidlig ceremoni vid
Riksidrottsmötet i Uppsala.
– Det var väldigt trevligt att få
ta emot utmärkelsen och en
så ﬁn tillställning får jag nog
aldrig mer vara med om. Det
var 800 gäster, god mat och
bra uppträdanden, berättar
Gösta Olsson.
Under mer än 40 år har han
varit engagerad i EIKs bordtennissektion som han själv
var med och startade som

nyinﬂyttad till kommunen
i mitten av 60-talet. Genom
åren har han sedan mött tusentals bordtennisintresserade ungdomar i egenskap som
tränare och ordförande.
– Det är fantastiskt glädjande att Göstas prestation
nu får välförtjänt uppmärksamhet på riksnivå. Vi är
djupt tacksamma för allt det
Gösta bidragit med under så
lång tid, säger Anders Huldt,
ordförande i Ekerö IK.
På 60-talet spelades bordtennisen på några gamla bord
som fanns sedan tidigare i
Träkvista skola. Idag sker
verksamheten i Träkvista
skola med en nytillträdd tränare från Ängby. Dock leder
Gösta Olsson vid 72 års ålder
fortfarande en ungdomsgrupp och sköter både träning och det administrativa
arbetet runt omkring. Han är
dessutom djupt engagerad i
förberedelserna inför 90-årsﬁrandet och ansvarar för utställningen om föreningens
historia.
LO BÄCKLINDER





KORT OM SPORT
SKÅ IK | Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att
tilldela 15 000 kronor vardera
till Skå IK Handboll och SKå
IK Brottning.
Utdrag från motiveringarna:
”Skå IK Handboll har med
små medel men ett tydligt
ledarskap lyckats få handbollen att utvecklas för både
pojkar och ﬂickor. Skå IK
Brottning har lyckats uppnå
en jämn könsfördelning och
arbetar för att behålla de aktiva ungdomarna högt upp i
tonåren.”
TRAV | När travets elitserie, V75, avgjordes på Boden
18 juni var Nantucket från
Ekerö en av de segrande
hästarna. Nantucket ägs av
Travkompaniets Stall AB påEkerö. Hästen tränas av StefanHultman på Solvalla och
kördes vid segern av Örjan
Kihlström.Nantucket vann
i avdelning 1, en seger som
var värd 100 000 kronor för
ägaren.

FOTBOLL | Damer div 3A: 4/9 kl 16 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Hässelby SK FF Herrar div 4M: 24/8 kl 19 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Mariebergs SK Herrar div 7 D: 27/8 kl 13 Söderby: Munsö
IF-Adelsö IF 30/8 kl 19:30 Svanängens IP: Adelsö IF-Real Gonzo FC
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Sportnyhet?• Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

15 AUGUSTI

FOTBOLL
Damer div 3A
AIK DFF
Hässelby
Skå IK
P 18 IK
IFK Viksjö
IK Frej
Djursholm
Vallentuna
Åkersberga BK
Brommapojkarna

10
11
10
11
10
11
11
11
10
11

10
8
6
6
4
4
3
3
1
1

0
1
1
1
2
1
4
1
2
1

0
2
3
4
4
6
4
7
7
9

53
32
39
26
19
25
14
24
9
9

-

7
18
20
20
24
23
21
29
29
59

30
25
19
19
14
13
13
10
5
4

Damer div 4A
Bollstanäs DFF
Kallhälls FF
Stocksunds IF
FC Järfälla
Skå DFF
Sollentuna
Essinge IK
Reymersholms
Vasalunds DFF

8
8
8
8
9
8
9
9
9

7
6
5
4
5
4
2
1
1

1
0
1
3
0
1
0
0
0

0
2
2
1
4
3
7
8
8

42
32
22
27
19
17
16
10
7

-

6
11
15
9
26
13
27
35
50

22
18
16
15
15
13
6
3
3

Herrar div 4M
Ekerö IK
Järla IF FK
FC Krukan
Långholmen
Vasasällskapet
Djurgårdsbrunn
Spånga IS FK
Skå IK
Turkiska SK
Reymersholms

14
14
12
14
14
14
14
13
15
14

8
7
7
7
5
6
6
5
5
5

5
4
2
2
5
2
1
2
1
1

1
3
3
5
4
6
7
6
9
8

33
33
29
30
30
27
23
20
21
23

-

9
22
17
23
31
31
33
21
23
27

29
25
23
23
20
20
19
17
16
16

Herrar div 7D
Gimonäs FC
Adelsö IF
Skönadals BK
Wollmars FF
En Bro Förmyck
FC Kasam
Real Gonzo
Åkeshovs IF
Stockholm BK
Munsö IF

10
10
10
10
9
10
10
9
10
10

10
7
6
6
4
3
3
3
2
1

0
2
1
0
3
1
1
0
0
0

0
1
3
4
2
6
6
6
8
9

34
25
20
23
21
19
24
21
9
14

-

8
11
17
18
15
24
34
25
23
35

30
23
19
18
15
10
10
9
6
3

| privata marknaden 37

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G''6J<JHI>'%&&

  SÄLJES




Damejeanne glas 25 l. Pris
90 kr, tillbehör 25 kr.
Magnetsulor för fötternas
blodcirkulation, dam och
herr. Pris 50 resp 60 kr
Tel: 560 331 70.
Frontmatad Elektrohelios
Tvättmaskin EH 5300,
Toppmatad Elektrohelios
Tvättmaskin EH 400,
Electrolux Torktumlare WT
526. Skå/Färingsö. Ring:
0704-53 51 44, 778 85 35
Galvaniserade 3-meters
maströr, skorstensfästen,
väggfästen samt radio- och
TV-antenner. Diverse komponenter och mätinstrument för service av radio
och television. Skå/Färingsö
Ring: 0704-53 51 44, 778
85 35.

lar 6 till 10 år ca, som nya, en
röd damcykel, en moutainbike herr, helt i krom. Bra
pris. Måste ses. Allt för 1700
kr. 0737-78 06 19.
2 st nya obeg Tempurakuddar Long 40x54 cm, 9-11
cm hög, fr Bay Jacobsen
Danmark i orig förp. Kudden formar sig exakt efter
formen på nacke och huvud
och ger ett utmärkt stöd.
Nypris: 469 kr/st. Nu 100 kr/
st. marbja@live.com. 0703744 17 19. End avhämt Ekerö
Ultimate DVD 21 st. 007,
Collector S Box. 450:-.
Tel. 073-975 69 56.





Orange/röd
okastrerad
hankatt upphittad Frejas
väg, Helgö.
Han är social
och snäll men saknar märkning och halsband. Ring
Tuula 0761-17 90 17.



Goshindo

Ekeröbudo tränar i

multikampsport
med slag,

Sundbyskolan.
Kom och titta eller
provträna gratis.

sparkar,
kast och

Se schema och gruppin-

brottning

delning på vår hemsida

BORTSKÄNKES

www.ekerobudo.com





Felfria elektriska element
400 W bortskänkes.
Ring: 0704-53 51 44.

  TACK




Sängstomme Malm 180 x
200 cm i bra skick. 600 kr.
Ekfanér. 073-975 69 56.

  SKÄNKES




Målarduk på rulle till försäljning, antingen hela rullen
eller del av duken. Telefon:
0704-53 51 44.

Soffa och två fåtöljer 60-tal.
Fåtöljerna slitna. Bortskänkes mot avhämtning. Finns
på Färingsö. 070-722 42 52.

Volvo 460 -96, Ej bes,
V-S däck. Pris 6000 kr.
0736-74 53 82.



En nästan ny motioncykel
med olika inställningar, lite
använd. Har kostat 4000 kr.
Fyra ﬁnﬁna moutainbikes,
alla med växlar, två barncyk-

  UPPHITTAD

SÖKES





Förrådslokal, lämplig som
ateljé eller för förvaring,
storlek: ca 15 kvm – gärna
på landet. Ring 0703-78 02
72,

• Privatpersoner annonserar lokala ärenden GRATIS
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Stort tack till er brandmän
och poliser som tog hand
om mig och min son i samband med en traﬁkolycka
i Träkvista den 15/6. Ert
vänliga bemötande och ﬁna
omhändertagande, särskilt
gentemot min son värmde i
en chockartad situation.
Jeanette Holm

Kick ’n box

Thaiboxning
allsidig, fartfylld
och rolig träning

kampsportsinspirerad
gruppträning

Tack till Roger Simson som
på eget initiativ ser till att
”Dödskallegången” vid
Stavsborg hålls kortklippt
och väl framkomlig för alla
som använder den.
Hundar, hästar, cyklister,
vandrare samt en och annan
katt är mycket tacksamma.

• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. Var ute i god tid. Helst 2 v före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.

ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET AV BARN- OCH VUXENTRÄNING

WWW.EKEROBUDO.COM

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G''6J<JHI>'%&&
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AE Einarsson Byggnads AB

Jordgubbstöld och bilbränder

UTillbyggnad
UOmbyggnad

Nedan följer ett urval av larm och
anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under sommaren.

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

VÄLLINGBY

UKompetens

För offert:

36 61 45

! – Begagnade Bilar – !
Från 24.500:- Till 149.500:TESTADE-GARANTI-AVBET
Vard 10-18, lörd 11-15

Ring så spikar vi!

08-687 11 70, 687 11 90

www.aeeb.se

Bergslagsvägen 394
Vällingby-rondell vid Shell

RANSC

R

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

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Gardinstänger och skenor OGardintyger
Markisväv OSybehör OGarn Omm

Plisségardiner
Lamellgardiner
Rullgardiner

Jungfrusundsv 2
Träkvista
Tel: 560 355 01
Öppet:
Mån-fre 10-18
Lör 10-14

Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62

Salong
hud, kropp
& massage
Ansikts- och kroppsbehandlingar

Tel 070-200 31 97

Ring för tidsbokning kl 9-20!

Välkomna! Kattis

16 JUNI | Två personer smiter från en
taxinota på Närlundavägen, Ekerö
;df[hiedXb_hec^dZ[hjW][d\hZhe]#
rattfylleri på Ekerövägen.
17 JUNI | Ett företag på Bryggavägen
får inbrott i containrar och blir av med
verktyg.
 Ojj[hb_]Wh[ jl \h[jW] f Bryggavägen blir utsatta för inbrott och en mängd
verktyg samt maskiner försvinner.
;dijehZod]^]Xh_dd[hfEkerö. Elden släcks av brandförsvaret.
;djhWÓaeboYaWc[bbWd[dXkiieY^Yoklist sker på Lullehovsbron. Inga personskador.
18 JUNI | En person blir rapporterad för
vårdslöshet i traﬁk i Träkvista.
19 JUNI | En person som simmat för
långt ut i Mälaren får hjälp att komma i
land av brandförsvarets båt.
20 JUNI | Anmälan inkommer om försök till bedrägeri genom ”bluffaktura” i
Väsbyområdet.

Måttbeställning

Kattis
Klippotek

13 JUNI | En traﬁkolycka med personskada sker mellan en bil och en fotgängare på Ekebyhovsvägen.
IjbZWl'-&&b_j[h[bZd_d]iZ_[i[bia[h
vid en pannanläggning vid Träkvista.
15 JUNI | En person i Stenhamra får sin
rullator stulen utanför bostaden.
;djhWÓaeboYaWkjWdf[hiediaWZehia[h
på Ekerövägen.

3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

Dessutom har minst tjugofem inbrott i
bil eller skadegörelse på bil rapporterats.
Ett femtontal inbrott i villa eller sommarstuga har också anmälts liksom ett
tjugotal båtstölder eller skadegörelse av
båt. Ett stort antal anmälningar om klotter runtom i kommunen har också anmälts av Ekerö kommun.

www.salonghudkroppmassage.se

Välkomna! Stina och Hans

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

21 JUNI | Försök till stöld sker vid Asknästippen där man bryter sönder en
dörr till en manskapsbod samt sågar hål
i två containrar.
22 JUNI | Bedrägeri sker i Svartsjö då ett
företag får en ”bluffaktura”.
 ;d cWhaXhWdZ f Lovön släcks av
brandförsvaret.
23 JUNI | En lösspringande hund biter
en annan hund i benet på Drottningholm.

nyheter

frusunds marina$ u]Wh[d ^Wh =FI#
idZWh[ cedj[hWZ eY^ \h [jj ICI ec
att den rör på sig. Han kontaktar polisen
iec Ódd[h iaej[hd b_j[ i[dWh[$ Ojj[hb_gare en skoter återﬁnns och polisen kan
gripa tre personer.

26 JUNI | En bil blir stulen från infartsparkeringen i Tappström.

15 JULI | En bil brinner upp på en parkeringsplats i Skå.

27 JUNI | IaiaebWkjijji\h_dXhejj$
IaWZ[]h[bi[ia[hfEkebyhovskyrkan där någon krossat en fönsterruta.
?dXhejjia[hf[jjaW\_Närlunda.
LWdZWb_i[h_d]ia[hfj_ff[d_Asknäs.

19 JULI | En stulen båt anträffas vid en
brygga på Adelsö.

28 JUNI | En turist blir bestulen på sin
plånbok under en rundvandring på
Drottningholms slott.
 ;d fWf[]e`W Ôo][h Xehj \hd Svanhagen_Ia$
 ;d ijkb[d \oh^`kb_d] j[hÓddi f [d
adress i Träkvista.
29 JUNI | I ett dike på Färentunavägen
upptäcks tre påkörda vildsvinskultingar.
1 JULI | En vattenskoter blir stulen vid
en brygga på Fantholmen, Ekerö
2 JULI | IjbZWl[dliaWia[hf[dh[itaurang på Ekerö.
 ;d cef[Z Xb_h ijkb[d kh [jj ]WhW][ _
Gustavalund, Ekerö
3 JULI | En person blir av med sin mobiltelefon på Jungfrusunds marina.
 ;d aWc[hW Xb_h ijkb[d kh [d Xj l_Z
Jungfrusunds marina.
4 JULI | '+b_j[h`ehZ]kXXWhXb_hijkbdWkjanför Coop Konsum i Färentuna.
5 JULI | ICA i Nyckelby utsätts för inbrott. Bland annat stjäls snus och godis.
 ;d bWijX_b Xb_h ijkb[d _ Ekerö centrum, men återﬁnns senare på en adress
i Bromma.
10 JULI | En skoter blir stulen från
Kungshatt.
11 JULI | En vattenskoter blir stulen från
ön Kanan, Ekerö
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f [d \hiaebW _
Stenhamra.
12 JULI | En båt exploderar och brinner
upp vid Bergholmarna, Rastaholm.
13 JULI | En barnvagn blir stulen utanför
en restaurang på Ekerö.
14 JULI | En bilbrand sker på Färentunavägen.
;dlWjj[diaej[hXb_hijkb[d\hdJung-

VERKSTAD
TRÄDGÅRD
z BILSERVICE
z BLOMMOR
z DÄCK & FÄLG
z BUTIK
z MASKINREP
z KAFÉ
z ENTREPRENAD
z ODLING
08-560 521 00
08-560 521 06
SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ z WWW.WMRMASKIN.SE

REDAKTION

• REDAKTÖRER Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE Laila Westerberg
• KONTAKT 560 358 00 red@malaroarnasnyheter.se
ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö
TRYCK V-TAB, Södertälje 2011



28 JULI | En moped blir stulen från en
tomt i Närlunda.
30 JULI | IjbZia[h][dec_dXhejj_[jj
byggförråd i Älvnäs.
31 JULI | På en parkering i Tappström
sker en bilbrand.
3 AUGUSTI | Bedrägeriförsök sker genom att ett företag på Ekerö får en
”bluffaktura”.
 JhWÓaeboYaW c[Z f[hiediaWZW ia[h
vid Ängsäter i höjd med Färentunavägen.
4 AUGUSTI | IaWZ[]h[bi[ ia[h _ Träkvista skola där någon krossat två fönster.
JhWÓaeboYaWc[Zf[hiediaWZWia[hf
Färentunavägen.
5 AUGUSTI | En brand sker i en container på Ekerövägen.
;jjZ_[i[bbYaW][ia[h\hd[dl_bbWjWda
på Ekerö. Brandförsvaret tätar tanken
och sanerar runt omkring.
6 AUGUSTI | En person förs till sjukhus
efter rökutveckling i en sommarstuga
på Ekerö.
7 AUGUSTI | Två bilsläp stjäls från Väsbyområdet.
8 AUGUSTI | IjbZWl[bZd_d]ieb`Wia[h
från ett företag vid Sandudden.

i säkra händer

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

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
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%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ
H

Jan 24
Feb 7, 21
Mar 7, 21

26 JULI | ;d`ebb[^_jjWiÔojWdZ[_Hilleshögsviken, Färentuna.

!LKOLÍS  !LKOTEST

• Gertrud Appelqvist, Per Hansson, Laila Westerberg
• KONTAKT 560 356 00 annons@malaroarnasnyheter.se
HEMSIDA www.malaro.com/mn
Sep 5, 19
Okt 3, 17, 31
Nov 21
Dec 5, 12

25 JULI | En moped blir stulen från
Barnbyn i Skå.

info@pcakuten.se

ANNONSSBOKNING

Apr 11, 25
Maj 9, 23
Juni 6, 20
Aug 22

24 JULI | Ic_jd_d] ia[h \hd [d jhWÓa#
olycka i Stenhamra.

PC Akuten

MÄLARÖARNAS

2011

21 JULI | Anmälan inkommer om att
Träkvista sjöscoutkår blivit av med två
kanoter från sin uppläggningsplats på
Ekerö.
 ;d eadZ Xj Wdjh\\Wi _ lWii[d l_Z
Barudden, Ekerö.

D

UKvalitetsansvarig

24 JUNI | En fyrhjuling blir stulen i
Nyckelby.
;df[hiedec^dZ[hjWi\h]heljhWjjfylleri i Nyckelby.
;djhWÓaeboYaWkjWdf[hiediaWZehia[h
vid Husby på Munsö.

T

UGeneralentreprenad

MO

UNybyggnad

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

O Personskador
O Asylrätt
O Allmän praktik
O

Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILVÅRD


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
BILSERVICE


Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

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

Ekerö Färglager

3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

BRANDSKYDD
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Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

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

08-560 304 54
070-555 15 08
info@nyplat.se
www.nyplat.se

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

Ekerö
Farmartjänst AB
Din lokala utemiljö-entreprenör
dƌćĚďĞƐŬćƌŝŶŐ͕ƐƚĂŬĞƚƵƉƉƐćƩŶŝŶŐ͕
slyröjning/trädfällning, gräsklippŶŝŶŐŵŵ͘&ĂƐƟŐŚĞƚƐĂƌďĞƚĞŶ͕
rödfärgning, uteplatser, trädgårdsŵƵƌĂƌŽĐŚƉůĂƩƐćƩŶŝŶŐ͘
ŽŬĂƟĚĨƂƌǀĂƐƐŬůŝƉƉŶŝŶŐ͊

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

RÖRARBETEN


%UDQGVN\GGVEXWLNHQ

Vinnare av sommarsalongen 2010!
Sten- & plattsättning
Markplanering tomter
O Husgrunder
O Grundisolering/
dränering och avlopp
O Gräv- & schaktarbeten
O

Nu på Ekerö!

«

ZZZEUDQGVN\GGVEXWLNHQVH
ZHEEXWLN
BRUNNSBORRNING


Roger Sjögren 070-717 79 49
08-560 354 08
Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

b er ga
Å-

l

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

kake
&
v
l
go

QKakel och klinker
QBadrumsrenoveringar
QGolvläggning – trä, plast, linoleum, textil
QUtnyttja ROT-avdraget

070-747 20 03 070-799 64 21

www.howqvistanderson.se

STÄDNING


GOLV & KLINKER


För hem och offentlig miljö

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

Allt inom städ

VÄRMEPUMPAR

www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu
08-560 243 62
08-560 466 00 z 070-260 16 24 z www.ekvt.se


ONTORS TENSILIER

Binärdata AB

Jungfrusundsvägen 5 178 38 Ekerö
Tel 08-560 355 35 Fax 08-560 355 95
Djsö åep
lkshek kse
såpexj m
x
ASEANNA

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

www.aseanna.se

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

Leif Rickegård

KONTORS
UTE

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

NSILIER

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.
Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

VÄRMEPUMPAR

560 301 00
0705-94 23 19

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

TRÄD- & TOMTARBETEN


LACKERING


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



KONTORSMATERIAL M.M


A
SEANNA
K
U

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ
RB

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

O

Din verkstad
nära Dig

O

Ring 08-560 377 44
www.emt.se



ENTREPRENAD


Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

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

Trygghet & Kvalitet

Service & reparationer
av alla bilmodeller

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

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

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



DATA


Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

Träkvista Torg

FÖNSTER


4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Auktoriserad
serviceverkstad för

CGS
Trädfällning

L O K A L E R

Grundat 1921

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

L E D I G A

PLÅTSLAGERI


Allt inom bilvård

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

560 47 111

| service för dig! 39

LOKALER


FÄRG TAPET
GOLV

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

BEGRAVNINGSBYRÅER


av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

FÄRGHANDEL


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

Arkitekt SAR/MSA
Erland Klingberg
560 242 76, 0707-94 89 54
erland.klingberg@glocalnet.net

UBorttagning

,62&HUWL¿HUDGH 
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

070 - 683 80 74
www.fsons.se

Ekerö Centrum
ARKITEKT
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KYL&KLIMAT
Service AB

Lilla Berga, Skå

Lackering
av köksluckor
och bilar
560 244 38
m.m.

Telefon:

www.micklack.se

Service och installation av
PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
7H\S)LYUHYK¶0:(*LY[PÄLYHK(YIVYPZ[

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR
Vi sänker dina energikostnader!
Kontakta oss för
kostnadsfri rådgivning
Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Tel: 08-560 252 00
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Däckspecialisten!

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Välkommen
älskade
Viktor! Född
15 juni på BB
Stockholm.
Storebror
Ludvig, Sara
och Mattias
Sigge.

Stort Grattis
till Ludvig
Sigge som
fyllde 3 år
den 1 augusti. Kramar
från Viktor,
mamma och
pappa.

Grattis
Jimmy Helmersson på
din 6-årsdag! 30/7.
Grattiskramar från
mamma,
pappa, Jesper och Ixi.

Grattis
Micke på
40-årsdagen önskar
Cissi, Emilia
och Alicia.

Grattis älskade Love
3 år 11/8
och Lukas
8 år 17/8
önskar
mamma
Soﬁa och
pappa
Ludde,
Gällstaö.

Tänk vad
tiden går,
Robin har
redan fyllt
3 år! Grattis önskar
mamma,
pappa och
lillebror
Rasmus.

Grattis
Jonas
Lundqvist
på 18-årsdagen den
13/7 från
farmor,
farfar,
fastrar,
farbröder
och kusiner.

Grattis
Hampus
Strate på
9-årsdagen
den 23/7
från mormor, morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

  DÖDA

Mona Wiklund Cederborg



Auktoriserad av SBF
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Min älskade Maka
Vår Mor Mormor Farmor

Vår älskade Mamma
och Mormor

Birgit Eriksson

Maj-Britt
Carlson

* 10 december 1933
har stilla insomnat
och lämnat oss i stor sorg
och saknad
Ekerö den 11 augusti 2011
EINAR
MONICA
Matilda
PÄR och ANNE
Thyra Adam
Släkt och vänner

* 4 november 1925

Begravningen äger rum i stillhet.

MN
på nätet...

Grattis till
vår älskling Liam
Forssén
som fyller 6
år 21/8. Vi
älskar dig!
Kram från
mamma,
pappa och
Jesper.

Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
som Du lämnat kvar
Begravningen har ägt
rum i kretsen av de
närmaste.

Välkommen
kära Joshua
Tobias
Ekenhill
född 13/7!
Kram
mamma,
pappa
Grace och
Håkan.

Hurra!
Grattis
Charlie 6 år
den 9 september!
Kramar från
mamma,
pappa och
Alex.

  VIGDA

Grattis på
din födelsedag Edgar.
Du fyllde
nu 7 år den
13/8.
Grattar gör
mamma,
pappa och
storebror
André.

  FÖDDA



† 24 juni 2011
LENA
Johan Robert
KERSTIN och GERT
Stefan och Annelee
Cristoffer
Släkt och vänner

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Välkommen
Vera!
Matildas
syster
Åsa och
Henrik
Gabrielsson
BB Sthlm
1 juni 2011.







Ronny Sundh och Malin Ström på
Power meet i Västerås 8 juli 2011.
Släkten önskar all lycka!

  FÖRLOVADE




Fluxan och Berget
Mora 17 juli 2011

Nu är han här, Knuts lillebror
Albin 110407
Karin och Kalle Rahm
Välkommen till världen älskade
Ronja! Född den 29/6 2011
Stolta föräldrar är Emma Palmgren
och Johan Höglund.
Mjau hälsar Saga Katt.

• Kurt Erik Malm, Stenhamra, avled den 23/4
i en ålder av 92 år.
• Elin Lovisa Carlstein, Ekerö, avled 15/6 i en
ålder av 97 år.
• Gunborg Alma Teresia Ekström, Ekerö, avled
den 19/6 i en ålder av 94 år.
•Jacob Wetterud, Ekerö, avled den 21/6 i en
ålder av 39 år.
• Göta Maria Temrell, Ekerö, avled den 2/7 i
en ålder av 93 år.
• Anna Karin Vilhelmina Nilsson, Lovö, avled
den 7/7 i en ålder av 87 år.
• Gerd Anna Fredrika Engström, Lovö, avled
den 12/7 i en ålder av 80 år.
• Brita Elisabet Ohlström, Ekerö, avled den
18/7 i en ålder av 78 år.
• Christer Bengt Gunnar Stjärnborg, Ekerö,
avled den 19/7 i en ålder av 66 år.
• Sara Maria Mona-Lisa Lille-Mor Sundberg,
Ekerö, avled den 26/7 i en ålder av 60 år.
• Britt Elisabet Sjöberg, Ekerö, avled den
27/7 i en ålder av 95 år.
• Bo Erik Berggren, Ekerö, avled den 27/7 i
en ålder av 69 år.
• Brita Maria Nilsson, Färentuna, avled den
1/8 i en ålder av 95 år.
• Jan Henry Lefvert, Lovö,avled den 7/8 i en
ålder av 71 år.

• Familjeannonsera GR MALO-0818-A-001-A ATIS! Max 100 tecken inkl blanksteg samt eventuell bild i
jpg-format
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se eller till Mälaröarnas nyeter, Box 100, 178 22 Ekerö.

Vår älskade hustru,
mamma, mormor,
farmor, syster,
svärmor och ”moss”

www.malaro.com/mn

Sara Sundberg

NYCKELBY
FASTIGHETER

* 4 oktober 1950
26 juli 2011
Vår älskade

Jan Lefvert
* 5 november 1939
har stilla insomnat
Drottningholm 7 augusti 2011
BERIT
MATS och EVA
Adrian Eleonor

PER och MARINA
Lydia Olivia

INGA-BRITT
Syskon
Släkt och vänner
Den finaste dikten om sommaren
har jag sparat åt dig.
Gå ensam stigen bortom rönnarna
in i din egen skog.
Du vet själv var smultronen växer.
När du kommit fram dröjer du dig kvar länge.
Minnena behöver dig så väl griper tag i dina händer
som ivriga barn.
Tillsammans igen i din skog.
Sven Nyberg

Tack för allt!
Begravningen äger rum fredagen den 16 september
kl 14.00 i Lovö kyrka. Efter akten inbjudes till minnesstund
i Klockargården. Tacksam för svar till Klockarebolagets begr.byrå
tel 08-268110 senast den 9 /9. Valfri klädsel.
Ett stort tack till ASIH Brommageriatriken.
Tänk gärna på Läkare Utan Gränser tel 08-55609800
eller Cancerfonden tel 020-595959.

somnade in och lämnade
oss i oändlig sorg och
evig saknad
BOSSE
Krister, Malin och Joakim
Camilla, Henrik och Viktor
Margona, Nathalie,
Angelica och Nicole
Linnea med familj
Övrig släkt, arbetskamrater
och många, många vänner
Gråt inte för att jag är död
-DJ¿QQVLQRPGLJDOOWLG
'XKDUPLQU|VW
'HQ¿QQVLGLJ
Den kan du höra
QlUGXYLOO
'XKDUPLWWDQVLNWH
PLQNURSS
-DJ¿QQVLGLJ
'XNDQWDIUDPPLJ
QlUGXYLOO
$OOWVRP¿QQVNYDU
DYPLJ
lULQRPGLJ
6nYLlUMlPWWLOOVDPPDQV
_____________________
Begravningen har ägt rum.
Tänk gärna på
Cancerfonden
telefon: 020-59 59 59.

Din jurist på Mälaröarna

Humanjuridik
Affärsjuridik
08-410 200 42
Bryggavägen 5

Hemstäd fr 1/9

Allt inom städ
och vaktmästeri
www.ekerostad.com
070-159 41 14

Hyr ut
LAGER och
CONTAINERS
Tel 0707-65 76 86

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT
Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

www.klockarebolaget.se
!UKTORISERAD AV
3V "EGRAVNINGSBYR»ERS &RBUND

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

6I©NNS OMDUBEHyVEROSS
Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik
och försäkringar.
Varmt välkommen till Fonus i Bromma!
Hembesök t Jour dygnet runt
Brommaplan 420, Bromma
Tel. 08-709 86 50
Johan Kull

www.fonus.se

SMS:A 48936 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

Bäst
förberedd gör
bäst affär.

EKERÖ EKEBYHOV 5 rok, 180 kvm + 90 kvm

 Magnifik stenvilla, anno 1917  Bevarad äldre charm  Vackra kakelugnar  Fin glasveranda  Pool i S/V

Läs om Läge+ på
sve nskfast.se

SMS:A 50690 TILL 71122

SMS:A 51759 TILL 71122

PRIS 4 950 000 kr/bud. TOMT 2 670 kvm. Björkuddsvägen 123.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 0708-26 83 00.

 Stilren villa i modern nyfunkis  Terrass med vidsträckt vy  Sjöutsikt

 Fräscht utbyggt radhus  Bra solläge  Läge +, ring för ytterligare info

PRIS 5 600 000 kr/bud. TOMT 1 001 kvm . Åsbranten 26. EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 08-564 109 42.

TOMT 179 kvm. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

SMS:A 29542 TILL 71122

EKERÖ VÄSBY 4 rok, 123 kvm

SMS:A 38689 TILL 71122

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, 157 kvm

EKERÖ VÄSBY 6 rok, 160 kvm

EKERÖ NYCKELBY 2 st tomter. pris per tomt

 Enplanshus  Barnvänligt  Återvändsgata  Renoveringsbehov

 Förhandsbeked för byggnation finns  Naturen invid knuten

PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 998 kvm. Klövervägen 3. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 1 300 kvm / 1 391 kvm. Nyckelbyvägen 37 + 35.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

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

SMS:A 49545 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

Här syns din
bostad bäst.
Vi har ca 75o ooo
besökare i veckan på

FÄRINGSÖ TROXHAMMAR 8 rok, ca 240 kvm

 Byggt sent 1800-tal  Många fina original detaljer bevarade  Eftertraktat läge intill Troxhammar GK

sve nskfast.se

SMS:A 49074 TILL 71122

SMS:A 44002 TILL 71122

PRIS 6 100 000 kr/bud. TOMT 1 083 kvm . Ekeby Gårds Väg 13.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

 Generösa ytor  6 sovrum  Renoverat kök  Centralt läge

 Centralt belägen  Gränsande mot allmänning  Renoveringsbehov

PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 713 kvm. Karl Jans Väg 3. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 2 850 000 kr/bud. TOMT 728 kvm. Tegvägen 13. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 42901 TILL 71122

EKERÖ NÄRLUNDA 5 rok, ca 120 + 70 kvm

SMS:A 49166 TILL 71122

EKERÖ TRÄKVISTA 7 rok, ca 190 + 22 kvm

EKERÖ LUNDHAGEN 8 rok, ca 174 kvm

FÄRINGSÖ STENHAMRA 4 rok, ca 72 + 72 kvm

 Rymligt parhus med sjöutsikt i Lundhagen  6-7 sovrum

 Bra läge i Stenhamra  Stor lummig trädgård  Renoveringsbehov

PRIS 3 850 000 kr/bud. TOMT 402 kvm . Rullerumsvägen 22. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

PRIS 1 875 000 kr/bud. TOMT 1 734 kvm . Ängsvägen 1. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING. WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 46582 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ TAPPSUND 8 rok, ca 181 + 77,5 kvm

 Representativ villa  Generösa ytor  Dubbelgarage  Centralt läge  Natursköna omgivningar & båtplats

Sälj med
full koll.
Följ din bostadsaffär steg
för steg med 1·2·3 Såld!
Läs mer på
sve nskfast.se/12 3sald

EKERÖ NYCKELBY 8 rok, ca 150 + 95 kvm

SMS:A 50906 TILL 71122

SMS:A 50853 TILL 71122

PRIS 4 825 000 kr/bud. TOMT 1 024 kvm. Paradisvägen 28.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, 121 kvm

SMS:A 47316 TILL 71122

 Tillbyggd  Högt, ogenerat läge  Vidsträckt vy med viss sjöutsikt
PRIS 3 350 000 kr/bud. TOMT 281 kvm . Singelgränd 8. EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 0708-26 83 00.

SMS:A 49930 TILL 71122

 Villa för stora familjen, generationsboende el egen verksamhet
PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT 1 732 kvm . Klockarvägen 11. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ ILÄNDAVIK 2 rok, ca 62 kvm

FÄRINGSÖ LUNDABERGET 3 rok, 68 kvm

 Idylliskt läge  Stor insynsskyddad hörntomt  Garage  Båtplats

 Fantastiskt läge  Sol hela dagen  Vacker vy  Inbäddad i grönska

PRIS 1 725 000 kr/bud. TOMT 2 626 kvm. Iländavik 3. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 1 625 000 kr/bud. TOMT 2 003 kvm. Lundabergsvägen 23.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 38958 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ TRÄKVISTA 5 rok, 128 + 85 kvm

 Sjöutsikt  Söderläge  Inredd källare  Gränsande mot allmänning  Terrass om ca 85 kvm med bubbelbadkar

Nöjda
medarbetare
gör bra affärer.
Läs mer om ”Sveriges bästa
.se
arbetsgivare” på svenskfast

SMS:A 46926 TILL 71122

SMS:A 49870 TILL 71122

PRIS 4 475 000 kr/bud. TOMT 995 kvm. Grenvägen 27.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-22 98 08.

EKERÖ BRITTGÅRDEN 2 rok, ca 60 + 20 kvm vind

EKERÖ TRÄKVISTA 7 rok, 176 kvm

 I populära Brittgården ligger denna lgh i Toppskick!

 Utsikt mot Mälaren  Härligt öppna ytor  Del i brygga med båtplats

PRIS 1 650 000 kr/bud. AVGIFT 4 213 kr/månad. Brittgårdsvägen 8.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

PRIS 5 675 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 059 m² (friköpt). Nämndemansvägen 17.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 60.

Vi har fått tillökning; ytterligare
en expert på vårt område!
VI VÄLKOMNAR CHARLOTTE CAREBORG SOM NY MÄKLARE

SMS:A 50399 TILL 71122

HOS OSS PÅ SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING PÅ EKERÖ.

Har du också fått en ny person i ditt
liv? Eller söker du en ny bostad av andra
anledningar? Kontakta Charlotte på
tel 08-564 109 42 om du planerar att
sälja eller köpa en bostad. Charlotte
har många års erfarenhet av bostadsförsäljningar på Ekerö och vet hur hon
på allra bästa sätt kan ta dig från ett
läge till ett annat.

EKERÖ VÄSBY 4 rok, 101 kvm + 101 kvm

 Perfekt för barnfamiljen  Stor altan  Lummig uppvuxen trädgård
PRIS 3 275 000 kr/bud. TOMT 865 kvm. Slåttervägen 17. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

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

Varmt välkommen!

