
Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

ÖPPET: Mån-Lör 11-16

Ekerö IK firade 90 år med stor familjefest på Träkvistavallen den 27 augusti. Närmare 1500 personer besökte 
evenemanget som bjöd på en rad aktiviteter. | SPORTEN 33                                    Foto: Ove Westerberg

Ny plan 
för Ekerös 
badhus
Ett nytt ramprogram har tagits fram för kom-
munens efterlängtade badhus. Sex simbanor, 
äventyrsdel och spa-avdelning finns bland an-
nat med i förslaget. | 4

FÖRBIFARTEN UTREDS
Trafikverket gör under hösten en utredning av vilka 
konsekvenser Förbifart Stockholm kan få för världs-
arvet Drottningholm.  | 4

”Idag kan vi köpa ett 40-resorskort för 1200 
kronor, det vilja säga 30 kronor per resa. Nu 
vill Moderaterna höja priset på det billigaste 
resealternativet till 54 kronor per resa, en 
höjning med 80 procent. Samtidigt växer 
bara köerna på Ekerövägen. Hur motiverar 
Moderaterna denna höjning? Att avlasta 
vägen borde vara prioriterat i väntan på den 
fjärde vägfilen som kommer tidigast om tio 
år.”  | 30 tyck

KOMMUNEN UPPRUSTAS
30 miljoner kronor är avsatta för att under en treårs-
period åtgärda det eftersatta underhållet av kommu-
nens lokaler. Flera projekt är redan igång. | 6

KAMPEN OM SEASIDE
Medan kronofogdemyndigheten dröjer med ett be-
slut kring Seaside, kämpar norrmän vidare för att få 
hem fartyget till Norge. | 18

VIKTIG VATTENVÄXT I FOKUS
Småsvaltingen är en utrotningshotad växt som 
väcker stor uppmärksamhet. Det flesta bestånden 
finns i kommunen och här pågår också räddnings-
projekt.| 24

 nyheterMÄLARÖARNAS

’’

5 SEPT 2011  |  NR 13 ÅRGÅNG 62 | MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB

I VÄNTAN PÅ PINGISENS VÄRLDSKÄNDISAR

Vi välkomnar 
nya kunder! 

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



Välkommen in
på service.
Precis som bilar och garnityr behöver ditt företag emellanåt en rejäl 
genomgång. Med Bättre Affärer får du förutom daglig service även  
en årlig ekonomisk genomgång med en av våra företagsrådgivare.
Tillsammans utvärderar vi läget och diskuterar hur vi kan få ditt
företag att må ännu bättre.

Vi finns på Ekerö torg 2 och har öppet måndag och torsdag 10–18:30, 
övriga vardagar 10–15.

Välkommen!

I Bättre Affärer ingår:

firma

* Om tjänsterna köps separat.

Hela paketet

900 kr/år

ord. årsavgift

1100 kr*

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
”Möte Konstfack” – Jan 
Brauner, Barbro Flygare 
10-11 september och 17-18 
september, kl 12-16, gal-
leriet, Ekebyhovs slott. 

Galleri Utkiken
Upplevelseutställning: ”Det 
var en gång... en vikingatid”. 
Årets upplevelseutställning 
tar utgångspunkt i världs-
arvet Birka och Hovgården. 
För hela familjen. Galleri 
utkiken, kulturhuset, Ekerö 
C. Arr: Ekerö kultur i sam-
arbete med Riksantikvarie-
ämbetet.

Hantverksstallet
Anna Forsman – ”Fotofika-
tioner”. Tis-sön kl 11-17, Hant-
verksstallet, Jungfrusunds 
marina.

Kanalgalleriet
”Painters for humanity” – 
konst i välgörenhetsanda. 
Lördagar och söndagar kl 
11-15, Ångbåtsvägen 14, 
Ekerö C.

EVENEMANG

Svamputställning
Kl 14 kåserar Bo Nylén över 
de utställda arterna med 
tonvikt på ekologi,
ätlighet, giftighet och 
förekomst. 10-11 septem-
ber kl 11-16, sjöscouternas 
lokaler vid Rörmaren, mitt 

emot Ekebyhovsbacken. Arr: 
Mälaröarnas naturskydds-
förening.

Hembygdsdagar
Marknads- och hembygds-
dagar på Rörby, Hogsta och 
Lovö. Hantverk, grönsaker, 
loppis. Kaféservering. Ut-
ställningar med fjärilsbilder 
och textila alster. Visning 
av Erskines ”Lådan” samt 
hembygdsmuseum och 
smedjan på Hogsta. Öppet 
hus i vävstugan. Från scen 
musik hela dagarna. 10 sept: 
instrumentalt med jazz, 
klassikt och folkmusik. 11 
sept: körsång som avslutas 
med friluftsgudstjänst kl 
16. 10 och 11 september, kl 
12-16. Arr: föreningarna på 
Lovö.

Cornelisdagen
Cornelis Vreesvijks tid på 
Ekerö uppmärksammas 
med minnen, musik, info 
och guidning till hans barn-
domshem i Nibbla. Kl 15: 
Samling på åkern nedanför 
Rosenhill, vandring till torpet 
där Cornelis bodde med 
sin familj på 1950-talet. Vid 
torpet: visstund med kända 
och ”ökända” trubadurer.
Information om torpets 
historia och hur det kan 
bevaras. Därefter vandring 
åter till Rosenhill. Kl 19: 
Kvällskonsert med bland 
annat nytolkningar av 
Cornelis låtar, mer info om 
Cornelis tid på Ekerö. Alla 
får möjlighet att berätta sina 

egna minnen. Kafé och bar. 
Medverkande: Författaren 
Klas Gustafson, trubadu-
rerna Pierre Ström och Ove 
Engström, operasångerskan 
Katarina Lindblad, jazzpia-
nisten Arne Forssén med 
flera. 10 september kl 15-22, 
Rosenhills trädgård och 
café.

Ekebyhovs slott
10 och 11 september kl 
14: Konsert av musiker 
ur Mämus, Mälaröarnas 
musiksällskap. Kaféansva-
riga: Mämus. 17 september 
kl 14: möt Ekerös lokala 
S-politiker. Kaféansva-
riga:  Socialdemokraterna i 
Ekerö. 18 september kl 14: 
om trädbeskärning. Äp-
pel- och päronutställning. 
Kaféansvariga: Mälaröarnas 
biodlarförening.

Äppel- och pärondag
Utställning på åtskilliga 
äppel- och päronsorter. 
Möjlighet att få egna sorter 
bestämda av kunniga pomo-
loger. Tag med 5 exemplar 
av varje sort som ska artbe-
stämmas. 18 september kl 
12-16, Ekebyhovs slott. 
Arr: Mälaröarnas natur-
skyddsförening. 

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)

2  på G | 

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

LADY SENSITIVE 
5225 SJÖGLIMT

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan 
avvika från originalkulörerna.

LADY SENSITIVE 
9913 LAMMULL

LADYsensitive

Unik hälsoanpassad inomhusfärg utan hälsoskadlig 
emission och med minimal färglukt. 

LADY. När bara det bästa är gott nog.

VÄGG: LADY SENSITIVE 5225 SJÖGLIMT

www.jotun.seDEVELOPED IN COLLABORATION WITH

HÖSTREA

Legitimerad optiker    Kontaktlinser     Terminalglasögon    Solglasögon 
 Specialglasögon Modebågar     Synhjälpmedel    Snabba leveranser    Egen verkstad

0808 560 313 10
MåMMå e 0 00 8 30 ö 0 00 5 00

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 331313 1 100 E Ekkke öörö centttrum EEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-11155.5.000000MåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11100.0.000000-11155.5.000000

Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

   

Gäller vid
köp av 

kompletta 
glasögon, 

rabatten ges 
på bågen. 

Kan ej 
kombineras 
med andra 

erbjud-
anden.

Just 
nu!

på bågar och solglasögon

Vecka 37

50 %
Vecka 36

40 %



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 3 500 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 141 kvm, biarea: 35 kvm
Tomt: 1 178 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1991
Adress: Alviksvägen 22
Ring för visning!
Sms:a: FB 1071-2870 till 72456 för
beskrivning

Välskött enplanshus beläget
fridfullt invid skogen. 4 sovrum,
härligt isolerat uterum med
braskamin och utgång till
södervänd altan. Två isolerade
garage varav ett med ingång till
huset. Ca 200 m till bad och några
minuters promenad till buss.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2870.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Utgångspris: 2 800 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 120 kvm, biarea: 69 kvm
Tomt: 780 kvm Naturtomt
Byggt: 1945, ombyggt 2001
Adress: Wrangels Väg 7B
Visas sön 11/9 14.00-15.00
och mån 12/9 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2907 till 72456 för
beskrivning

Charmiga detaljer och
möjligheternas hus! Tillbyggt 40-
talshus med toppenläge längst in
på återvändsgata nära till allt!
Huset har uthyrningsdel med
egen dusch/WC och litet kök.
Högt beläget med altaner i två
väderstreck. Garage och carport.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2907.

EKERÖ NÄRLUNDA

Utgångspris: 3 295 000:-
7 rok, boarea: 160 kvm och biarea: 10 kvm
Adress: Ensätra Oxelvägen 3
Visas sön 4/9 14.15-15.00

Tillfälle! Lugnt, rofyllt läge med gångavstånd till
ICA, buss, dagis, idrottsanläggning o golfbana.
Kom VA diskuteras i området. Tomt 3630kvm!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2239.

FÄRINGSÖ SKÅ

Accepterat pris: 3 695 000:-
5 rok, boarea: 117 kvm och biarea: 55 kvm
Adress: Hästhagsvägen 8
Visas sön 4/9 13.00-13.45
Sms:a: FB 1071-2550 till 72456 för beskrivning

Underbar 30-tals pärla. Luftigt hus med 2,56m i
takhöjd och bergvärme. Underbart kvarter!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2550.

EKERÖ NÄRLUNDA

Fast pris: 4 945 000-5 395 000
5-6 rok, boarea: 170-182 kvm
Fantans Väg 1-12

Etapp 3 av C4-hus är igång! Nyproducerade 2-
planshus med utsikt över den anlagda dammen.
Samma fina hustyp som i de tidigare etapperna.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2904.

EKERÖ SANDUDDEN

Utgångspris: 2 295 000:-
6 rok, boarea: 137 kvm
Adress: Träkvista Bygata 14
Ring för visning!

Naturnära kedjehus i attraktiva Träkvista med det
mesta runt knuten. Tillbyggt -77. Perfekt första
hus! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2404.

EKERÖ TRÄKVISTA

Accepterat pris: 5 500 000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 180 kvm, biarea: 105 kvm
Tomt: 771 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 1978
Adress: Skäluddsvägen 35
Visas sön 4/9 12.00-12.45
Sms:a: FB 1071-2888 till 72456 för beskrivning

På lugn återvändsgatan finner ni detta stora hus med sällskapsdel i entréplan. Balkong på övre plan med
glittrande vy! Helt ny källare 2011 relaxavdelning med bastu samt gillestuga med öppen spis. Öppet kök
och rejäl matsalsdel med utgång till stor altan med söderläge. Del i brygga med båtplats. Nära skola, buss
o badstrand! Garage.Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2888.

EKERÖ NÄRLUNDA

Accepterat pris: 3 375 000:-
4 rok, boarea: 108 kvm
Adress: Parkterrassen 3
Ring för visning!

Härligt ljust, arkitektritat 1- plansradhus. Unik
planlösning med köket i husets centrum. Bör
upplevas!Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2895.

EKERÖ GÄLLSTAÖ

Utgångspris: 2 495 000:-
3 rok, boarea: 79 kvm och biarea: 10 kvm
Adress: Spettvägen 7 och 9
Ring för visning! Tomt 4141kvm!

Husets fastighet är samtaxerad med stor
tomtfastighet. Infiltration anlagd med kapacitet för
2 fastigheter. Nära bad. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2188.

EKERÖ EKEBY

Fast pris: 4 600 000- 4 750 000:-
5 rok, boarea: 153 kvm
Adress: Sanduddsvägen 48-64
Visas sön 11/9 17.00-17.45

Nu säljs nästa etapp av LB-hus! Nyproducerade
2-plans hus på tomter om ca 1000 kvm Här bor
man nära Mälaren och Ekerö C. 9 st kvar!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2892.

EKERÖ SANDUDDEN

Utgångspris: 1 395 000:-
Tomt: 2 582 kvm Naturtomt
Adress: Skogsbrynsvägen 35
Ring för visning!
Sms:a: FB 1071-2890 till 72456 för beskrivning

Stuga med permanentstandard. Båtplats och
badbrygga runt knuten. Bygge påbörjat för stor
villa! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2890.

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ



Färingsö försam
ling 5

 septem
ber- 1

8
 septem

ber

Gudstjänster

TORSDAG 8 SEPTEMBER
Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Ellen Jakobsson

SÖNDAG 11 SEPTEMBER
Skå kyrka kl 11.00

Gudstjänst med nattvard
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Ellen Jakobsson
 
TORSDAG 15 SEPTEMBER
Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Ellen Jakobsson

SÖNDAG 18 SEPTEMBER
Sånga kyrka kl 11.00

Gudstjänst
Trettonde söndagen efter 
trefaldighet
Ellen Jakobsson

Besöksadress: Herman Palms plan 4D Postadress: Box 7, 179 03 Stenhamra
Öppettider: Må 10-12 och 13-15, tis 13-15, ons-fre 10-12  
Tel: 08-564 209 20  Fax: 08-564 209 30

Bild på Peter Strömmer

Terminsstart för Soppluncherna

Välkommen till våra soppluncher, ung som gammal. Vi träffas, äter 
soppa och umgås, ibland har vi föreläsare som kommer. Soppan är 
glutenfri och lagas på ekologiska råvaror, brödet är hembakat.  
Vi har en andakt i anslutning till soppan. Pris 40 kronor.

STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD
Torsdagar kl 12.00
Terminsstart 8 september

FÄRENTUNA FÖRSAMLINGSHEM
Tisdagar kl 12.00
Terminsstart 13 september

                     Välkommen!

Konsert Lidingö Manskör
“Sjungande sköna karlar”

10 september kl 15.00
Café från kl 14.30

Stenhamra församlingsgård
Herman Palmsalen

Höstens 

verksamheter 

I nya numret av Kyrklövet presenterar vi 
det som händer under hösten i Färingsö 
församling.

Vill du prenumerera gratis så hör av dig 
till oss på 08-564 209 20 eller mejla till 
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se. Vi 
behöver namn, adress och personnummer. 
Kyrklövet kommer ut fyra gånger per år.

Du kan också ladda ner det från vår  
hemsida.

Besök gärna vår hemsida 

för mer information!
www.svenskakyrkan.se/faringso

Gudstjänst-
förberedelser

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

4  nyheter | 

LOVÖN | Under somma-
ren har Icomos (Unescos 
expertorgan för världs-
arvsfrågor) ytterligare 
lyft frågan om risken för 
att Drottningholm ska 
mista sin världsarvstatus. 
Trafikverket tillbakavisar 
kritiken, men gör nu en 
konsekvensbedömning som 
ska utreda hur stora ris-
kerna är.

I slutet av juni skrev inter-
nationella Icomos ordfö-
rande Wilfried Lipp ett brev 
till Trafikverkets general-
direktör Gunnar Malm och 
pekade ut farorna med att 
genomföra de nuvarande 
planerna med trafikplatser 
på Lovön och en bredd-
ning av Ekerövägen. Han 
rekommenderade starkt att 
planerna omprövas och att 
en alternativ placering av 
trafikplatserna utreds ytter-
ligare.

Trafikverkets svar redo-
gjorde för hur regeringens 
tillåtlighetsbeslut ligger till 
grund för hela arbetet. I det   
beslutet poängteras att nöd-
vändiga åtgärder ska vidtas 
för att inte världsarvet ska 
hotas. Dessutom nämns att 
insatser kommer att göras 
för att även förbättringsar-

beten av världsarvsmiljön 
kommer att göras under 
projekttiden.

I ytterligare ett brev adres-
serat till bland annat Ekerö 
kommun, Unesco och Tra-
fikverket lyfts ytterligare 
en gång farhågorna fram av 
svenska Icomos.

– Vi tycker bland annat att 
det är mycket märkligt att 
man inte tar förbifarten som 
anledning för att minska 
vägen istället för att bredda 
den, den ger ju Ekeröborna 
två nya förbindelser med 
Stockholm. Att dessa avfar-
ter leder mot Drottningholm 
i stället för mot Ekerö är lika 
märkligt, säger Kerstin Wes-
terlund Bjurström ordföran-
de i Icomos Sweden.

Likaså menar hon att hu-
vudskälet till att inte lägga 
trafikplatserna på Lindö sy-
nes vara att bostadsbebyggel-
se  kan komma att placeras 
någon kilometer från platsen 
där avfarterna skulle komma. 

–De nämner även kost-
nadsargument, men det 
handlar bara om någon pro-
cent av totala kostnaden för 
något längre avfarter i tun-
nel, fortsätter hon.

Riggert Andersson, pro-
jektchef för Förbifart Stock-
holm säger att ett svar kom-

mer att skickas till Icomos 
och berättar även att en kul-

turarvskon-
sekvensbe-
d ö m n i n g 
kommer att 
genomföras 
under hös-
ten. Denna 
kommer äv-
en att re-
dovisas till 
Unesco.

– Den görs 
på uppdrag 
av Riksan-
tikvarieäm-
betet och är 
ett resultat 
av en ganska 
ny förord-
ning som 
reglerar att 
detta måste 
göras innan 
man kan gå 

vidare med projektet. Den är 
alltså inte ett resultat av Ico-
mos brev utan hade gjorts 
oavsett, berättar han.

I analysen tydliggörs vad 
breddningen av Ekerövägen 
samt Förbifart Stockholm 
kommer att ha för inverkan 
på världsarvets värde och vad 
som krävs för att inte hota 
det.

LO BÄCKLINDER

EKERÖ | Ett nytt rampro-
gram för det efterlängtade 
badhuset på Ekerö är nu 
klart för behandling. Sex 
simbanor, en äventyrsdel 
med vattenrutschbana och 
kafé finns bland annat med 
i förslaget.

Efter att den påbörjade upp-
handlingen med så kallad 
OPS-lösning gick i stöpet 
under 2010 fick arbetet med 
ett nytt ramprogram för bad-
huset påbörjas. Nu är det klart 
för att genomgå den nödvän-

diga politiska processen inn-
an spaden kan sättas i jorden.

Av ritningen som ingår i 
ramprogrammet framgår att 
badhuset föreslås innehålla 
en motionsbassäng med sex 
simbanor, en mindre under-
visningsbassäng, en hopp- 
och äventyrsbassäng och en 
rekreationsdel med bland 
annat bubbelbassäng. Dess-
utom finns ett soldäck inri-
tat liksom kafédel både i den 
våta delen av badhuset och i 
foajén.

I det nya programmet 

framgår att priset beräknas 
till 89 miljoner kronor, vilket 
förväntas bli lägre än i jämfö-
relse med den tidigare plane-
rade lösningen. Det nya ram-
programmet möjliggör också 
nya möjliga samverkansfor-
mer för driften av badhuset.

Ramprogrammet kommer 
upp som en beslutspunkt på 
nästa kommunfullmäktige-
sammanträde den 25 okto-
ber.

LO BÄCKLINDER

Nytt ramprogram 
för Ekerös badhus

Förbifartens konsekvenser
utreds av Trafikverket

Riggert 
Andersson

Kerstin 
Westerlund 
Bjurström

Det nya  ramprogrammet för kommunens planerade badhus visar förslag på hur det kan komma att smälta 
in i omgivningen vid Träkvistavallen.                                                             Illustration: PP Arkitekter



Varje gång du självscannar får du 

möjlighet att köpa en vara 

till ett riktigt bra pris! 

Ett köp per kund och köptillfälle.

Priserna gäller vecka 36 t o m söndag 11/9 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

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

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

 Vaniljsås 
 Ekströms.   Fresta. 5 dl.     

 Jfr pris 20:00/liter.  

 Veckans själv-
scanningvara 

  

 10k    /st 

 Högrev 
 Svenskt Butikskött.     Ursprung Gotlan d. 

  

 Morötter/Lök/Rödbetor 
 Sverige.     Färska i knippe.  

  

 Skördefest! 

 Champinjoner 
   250 g.     Jfr pris 60:00/kg.  

 Svenska Äpplen 
     Discovery. Alice m.fl  . 

  

Långkok med rödvin
4 portioner

400 g Högrev

4 dl rödvin

1 skivad morot

1 gul lök, hackad

5 färska champinjoner

3 msk tomatpuré

1 vitlöksklyfta, hackad

Bryn morot, lök och champinjoner och kött. 

Häll sedan på vinet och låt puttra 3 tim på låg 

värme. Tillsätt tomatpurén sista timmen.

VI BYGGER

NYTT
Nu har vi börjat bygget av vår nya 

delikatessavdelning. En ny modern disk där vi 

kommer att kunna presentera våra fi na 

delikatesser ännu bättre. Större fi skavdelning 

och manuell ostdisk är det vi främst satsar på.

Välkommen in att följa utvecklingen!

  

 19  90  /kg 

  

 15k    /st 
  

 12  90  /st 

  

 79k    /kg 
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KOMMUNEN | 30 miljo-
ner kronor är avsatta för 
att under en treårsperiod 
åtgärda det eftersatta 
underhållet av kommunens 
lokaler. Detta och mycket 
mer står på agendan för 
tekniska nämnden som till-
sattes den första april.

Tekniska nämnden ansva-
rar för förvaltning, drift och 
underhåll av kommunens 
fastigheter och lokaler, par-
ker, allmänna allmäna plat-
ser, kommunens vatten- och 
avloppsanläggningar, ren-
hållningsverksamhet, gator, 
vägar och andra trafikanlägg-
ningar.
 Det eftersatta underhållet 
av kommunens lokaler och 
fastigheter är en viktig del av 
arbetet.

– Vi har tagit fram en prio-
riteringslista för att se över 
underhållsbehovet i kommu-
nen överhuvudtaget efter-
som det har varit mer akuta 
åtgärder än planerade under-
håll. Målet är att så mycket 
som möjligt ska vara plane-
rat, det är mycket mer kost-
nadseffektivt, säger Anna-
Karin Ullgren (M), tekniska 
nämndens ordförande.

Tio miljoner kronor per år 
under en treårsperiod avsätts 
för att komma ikapp med det 

eftersatta underhållet. 
– Det viktiga är att det förde-
las så att alla får ta del av dem. 
Det gäller såväl våra kommu-
nala lokaler inom barn- och 
ungdomsverksamheten som 
äldreomsorgen och kultur-
byggnader. Vi har också varit 
noggranna med att fördel-
ningen ska vara spridd över 
kommunens alla delar. Alla 
ska känna av att det blir bättre 
och att det händer något med 
de här pengarna, fortsätter 
Anna-Karin Ullgren.

En del projekt har redan 
kommit igång så som lokaler 
i Birkaskolan, Drottning-
holmsskolan, Färentunasko-
lan, Munsö skola och Sten-
hamraskolan för att nämna 
några. Ekgården har stora re-
noveringsbehov av den yttre 
fasaden och det är påbörjat 
och kommer att slutföras un-
der 2011. 

Omfattningen av renove-
ringsbehovet för arrendebo-
staden nedanför Ekebyhovs 
slott har visat sig vara större 
än man tidigare trott och ar-
betet där startar under hösten 
och kommer att fortsätta un-
der 2012.

Det som redan åtgärdats 
är den stora renoveringen av 
Wrangelska salen på Ekeby-
hovs slott. 

Men det är inte bara lokaler 
och fastigheter som ska ses 
över.

– En trafikåtgärd som blivit 
bra är Ekerövägen från Trä-
kvista torg ner mot Träkvis-
tavallen med ett bullerplank 
och en breddning av trot-
toaren. Det blev snyggt och 
smälter in i miljön. Däremot 
är jag inte nöjd med Jungfru-
sundsvägen som den är idag. 
Den är trafikfarlig. Detta tän-
ker jag ta upp under hösten.

Helt nytt är spontanidrotts-
platser. Den senaste färdig-
ställda finns på Ekebyhov-
skolans skolgård med en 
konstgräsplan. Flera sådana 
kommer att dyka upp efter 
hand.

– Man kan kalla det mindre 
insatser men betydelsefulla.

Tekniska nämnden har 

också lagt ner ett stort arbete 
på blomsterarrangemang i 
kommunen under somma-
ren. Där vill man också satsa 
på höst- och vintersäsongen 
genom att vidareutveckla 
rondeller och trafikplatser.

– Vid vissa högtider kan 
man exempelvis sätta upp 
ljuslyktor eller någonting an-
nat som skapar ett mervärde 
och en trivselfaktor. Det be-
höver inte kosta mycket men 
det ger så mycket av välkom-
nande.

Nämnden träffar också re-
gelbundet Skå IK och Ekerö 
IK. Även här tittar man på 
underhåll och också på behov 
av anläggningar. 

Även kommunens vatten- 
och avloppsanläggningar 
hamnar på tekniska nämn-
dens bord. 

Kraftiga skyfall som blivit 
allt vanligare, är en riskfaktor. 
Ekerö kommun har varit för-
skonad, men det finns pro-
blematiska områden.

– Vissa områden kan vara 
underdimensionerade efter-
som det sker utbyggnader.
Jag har bett ansvarig VA-chef 
Mats Falås rapportera till 
nämnden hur status ser ut så 
att vi får en totalbild. Klima-
tet är som det är, vi kan för-
vänta oss stora skyfall och då 

måste vi ha en beredskap för 
att förhindra skador till följd 
av översvämningar som an-
nars kan drabba kommunin-
vånarna, säger Anna-Karin 
Ullgren.

Hon vill också titta på en-
ergieffektivisering över lag 
och det kommer ett projekt 
kring det. Man ska även se 
över säkerhetsarbetet i kom-
munen såväl inom lokalerna 
som kommunen i sin helhet. 
Ett ordentligt framtaget re-
gelverk för torghandeln står 
också på agendan. Därtill 
kommer också budgetbered-
ningen för 2012.

– Det är mycket att göra men 
det är jätteroligt. Det finns 
en fantastisk kompetens på 
tekniska kontoret, icke att 
förglömma, men det gäller 
att man styr så att vi använder 
oss av de här goda krafterna. 
Det är där vi har ett stort an-
svar, säger Anna-Karin Ull-
gren och tillägger:

– Vi ska få fram bra tjänste-
mannaunderlag så att alla kan 
läsa när det läggs ut på hemsi-
dan. Det ska vara tillgängligt 
och förståeligt. 

EWA LINNROS

Omfattande upprustning

Nya spontanidrottsplatser kommer att dyka upp efter hand. Den 
senaste färdigställda finns på Ekebyhovskolans skolgård med en konst-
gräsplan. 

 Foto: Ewa Linnros

”Vi har också varit 
noggranna med 
att fördelningen 
ska vara spridd 
över kommunens 
alla delar.”

Socialdemokraterna på Ekerö ordnar

PARTIDAG
på Ekebyhovs slott 

lördagen den 17 september kl 12-16
Kom och lyssna på CARINA MOBERG som är (S)-gruppledare i Riksdagen!  
Klockan 14.00 träffar vi henne! 
 
LOTTERI, BOKBORD, CAFÉ med hembakt bröd! 

Ta med familj och vänner till en härlig sensommardag 
i parken! VÄLKOMNA!    Socialdemokraterna på Ekerö



BARN OCH FÖRÄLDRAR

TILLSAMMANS
Måndagar

Munsö församlingsgård 8.30-12.30

år 
 

LEDARE: 

Tisdagar

Munsö församlingsgård 8.30-12.30

 
LEDARE: 

Torsdagar
Ekebyhovskyrkan 9.30-13.00

år 
 

LEDARE: 

Fredagar
Klockargården Lovö 9.00-12.00

år 
 

KYRKSIDAN
Gudstjänster

Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                      nr 13 2011

Onsdag 7/9
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

Söndag 11/9
Adelsö kyrka  11.00

 

Ekerö kyrka  11.00

 

Ekebyhovskyrkan 16.00

 

MIDDAG  
FILM: 

Förby gård 16.00

 
 

Onsdag 14/9

Ekebyhovskyrkan 19.00

Lördag 17/9

 
 

 
 

 
 

 
ANMÄLAN

 

Work-shops:

 

 
 

 
 

 

Söndag 18/9
Adelsö-Munsö och Lovö  
sammanlyst till
Ekebyhovskyrkan 11.00

 

KYRKRADION 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00

 
 

 

Att hitta en MÖTESPLATS ...
Där vägarna är smala är det viktigt att hitta en 

mötesplats för att undvika kollisioner.

I vårt samhälle idag behöver vi istället hitta mö-

tesplatser där vi kan träffas.

För många av oss är vår bostadsort mest en plats att 
sova på och se till att vardagen fungerar. Vår närmiljö 
har vi på jobbet – och våra släktingar och vänner kan 

När livet förändras
När livet förändras så att vi av en eller annan anledning 
är hemma på vardagarna upptäcker vi att det är ganska 
tomt runt om oss, våra grannar är på jobbet, släkt och 
vänner långt borta, och dagarna kan kännas långa.

Det är kanske då vi behöver mötesplatserna. Miljöer 
där vi kan träffa andra utan krav, och där vi kan få 
en stunds småprat med människor i ungefär samma 
livssituation som vi – eller kanske människor i olika 
åldrar. Barn- och föräldraträffar och soppluncher vill 
vara sådana mötesplatser – hit kan man komma när 
man har tid och lust.

Också Kyrkornas Second hand på lördagarna har 
blivit en sådan plats – och många kommer i god tid i 
förväg, så här kan hinna uppstå mycket småprat i kön 
för att få komma in.

Att växa i en gemenskap
Men mötesplatser kan också bli något mer  – en fördju-

exempel på tillfällen att möta andra och fördjupas och 
dela med sig i samtal och erfarenheter.

En sådan möjlighet är också Inspirationshelgen 

lek och allvar.
En annan viktig gemenskap är arbetsgemenskapen. 

Att vara volontär i Kyrkornas Second hand, engagera 
sig i en syförening, vara med i en gudstjänst- eller dia-
konigrupp, sjunga i en kör är några exempel. Samtidigt 
som man hittar en mötesplats för egen del kan man få 
vara med och ta ansvar, göra nytta och glädja andra.

Välkommen att hitta din MÖTESPLATS.

  
Marianne Abrahamsson

SOPPLUNCH
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Ekerö Färingsö Eriksbersgården
Fantastisk gård / sjöställe! Med vacker vidutsträckt utsikt och härlig sjöutsikt ligger denna fina gård från
sekelskiftet. Soligt läge med sjöutsikt åt söder. Både södra och norra gränsen går ut i Mälaren, Långtarmen
och Törnbyviken. Stora plana och lekvänliga ytor runt huset. Tureholmsvägen delar tomten. En del av tomten
sträcker sig ner till Mälaren, här har fastighetsägaren planat ut marken vid vattenbrynet och förberett för att
anlägga en strandkant och brygga om så önskas. Den nyrenoverade villan ligger ovanför vägen. Resten av
marken är naturtomt / berg / skog och sträcker sig åt andra hållet ända ner till Törnbyviken. Fastigheten
utgörs av ca 53.325 kvm land och ca 8.400 kvm vatten. Eriksbersgården ligger oerhört vackert på södra
Färingsö, endast 2,5 mil från Stockholm.

*Boarea: 160 kvm
*Tomt: 61 725 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 9 000 000 kr
  

Boarea: 160 kvm
Tomt: 61 725 kvm
Utgångspris: 9 000 000 kr

Tureholmsvägen 146
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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.

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

  Boarea: 196 kvm
Tomt: 1 003 kvm plan trädgårdstomt
Utgångspris: 5 590 000 kr

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

Ekerö Skärvik
Sjönära enplansvilla på hörntomt i populära Skärvik. Genomgående hög standard. Kaklade badrum, stort
vardagsrum i vinkel med braskamin, 4 bra sovrum och garage ombyggt till kontorsrum. Perfekt för tonårs-
familj alternativt egen företagare. Fantastisk trädgård som måste upplevas, blommar hela sommaren. Flera
olika möjliga uteplatser, det är bara att välja ifall man vill sitta i solen eller i skuggan. Fina stensättningar
varvat med avgränsade spaljeer, kryddträdgård, grusgångar och fantastiskt fina blommrabatter och växter.
Stor härlig altan i sydväst med sol hela dagen. Endast några minuters promenad till badet och för den som
önskar finns motions- och strövområden i närområdet. Besiktigad.

*Boarea: 196 kvm, biarea: 44 kvm
*Tomt: 1 052 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 5 350 000 kr
  

Boarea: 196 kvm, biarea: 44 kvm
Tomt: 1 052 kvm plan trädgårdstomt
Utgångspris: 5 350 000 kr

Ledungsvägen 28
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
Populärt hus med tomtgräns mot grönområde! Med ett mycket bra läge i omtyckta Närlunda i Ekerö tätort
ligger detta rymligt hus i bra skick. Ombyggt kök med stor matplats. Ljust härligt vardgsrum i vinkel. Kaklat
duschrum samt kaklat relaxrum med bastu. Stor tvättstuga. Bra planlösning med möjlighet upp till 6 sovrum.
Utvändigt har bl a yttertak bytts och grund omdränerats. Två härliga altaner samt uteplats och liten balkong.
Garage. Nära till liten pulkabacke samt fin lekplats. Gångavstånd till buss, skolor, idrottsanläggning, Mälaren
mm. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 173 kvm, biarea: 31 kvm
*Tomt: 434 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 3 850 000 kr

  Boarea: 173 kvm, biarea: 31 kvm
Tomt: 434 kvm trädgårdstomt
Utgångspris: 3 850 000 kr

Närlunda Gårds Väg 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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 som behöver rivas. Avstyckning pågår vilket innebär att fastigheterna kan förvärvas var för sig eller
ihop (3 518 kvm). Detaljplanen medger en 2-plans villa, garage om maximalt 240 kvm byggyta samt sjöbod.
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.

*Tomt: 1 750 kvm/st
*UtgÃ¥ngspris: 5 000 000 kr/st
*DomherrevÃ¤gen 19a & 19b

  Tomt: 1 750 kvm/st
Utgångspris: 5 000 000 kr/st
Domherrevägen 19a & 19b

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

Ekerö Knalleborg
Renoverat radhus i populärt område! Ljust och fräscht i modern stil. Nytt och ombyggt kök, stora
fönsterpartier i vardagsrum, kaklat duschrum och separat tvättstuga med extra dusch, 3-4 sovrum
alt. allrum. Stor praktisk källarvåning med allrum, matkällare och gott om förvaring. Låg driftskost-
nad med luftvärmepump och solfångare. Altan, uteplats och balkong med bra solläge. Garage i länga.
Barnvänligt område m kort promenad till både förskola & skola, buss samt stort naturområde med
motionsspår. Besiktigad.

*Boarea: 116 kvm, biarea: 50 kvm
*Tomt: 180 kvm lÃ¤ttskÃ¶tt trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 2 775 000 kr

  Boarea: 116 kvm, biarea: 50 kvm
Tomt: 180 kvm lättskött trädgårdstomt
Utgångspris: 2 775 000 kr

Knalleborgsvägen 5D
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Färingsö - Sundby By
Lantlig charm i mycket trivsam villa byggd 2001. Totalt ca 88 kvm i bra skick. Låg driftskostnad! Vackert
belägen i Sundby By på södra Färingsö ca 15 min från Ekerö C.  Alla rum har ljusa färger, parkettgolv, vit
målad pärlspont eller tapet. Mysig sällskapsdel i burspråk invid kök med matplats. 3 rymliga sovrum samt
litet allrum. Duschrum och tvättstuga. Gammeldags trädgård med fruktträd, rosor och massor av syrener.
Uthus med gästrum/kontor och förråd. Hönshus. Nära till busshållplats. Möjlighet finns även för
generationsboende då grannfastigheten också är till salu. Besiktigad.

*Boarea: 70 kvm, biarea: 18 kvm
*Tomt: 2 246 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 2 995 000 kr

  Boarea: 70 kvm, biarea: 18 kvm
Tomt: 2 246 kvm plan trädgårdstomt
Utgångspris: 2 995 000 kr

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

Färingsö Stenhamra
Härlig villa byggd 2004 i amerikansk prärieanda helt i samklang med naturen. Här suddas gränsen mellan ute
och inne ut. 4 sovrum, 2 stora allrum, varav ett med mysig braskamin. Minimalistiskt kök, 2 duschrum +
groventré med tvättstuga. Stor balkong under tak och generöst trädäck runt hela villan. Stor härlig tomt
omgärdad av gärdsgård samt fin gäststuga om 20 kvm. Lantligt läge samtidigt närhet till centrala Stenhamra.
Besiktigad!

*Boarea: 112 kvm
*Tomt: 3 335 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 3 795 000 kr

  Boarea: 112 kvm
Tomt: 3 335 kvm plan trädgårdstomt
Utgångspris: 3 795 000 kr

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

Färingsö - Sundby By
Snyggt och prydligt! Välskött villa om totalt ca 220 kvm samt stort isolerat garage/verkstad om ca 79 kvm
(välutrustat med bl a travers lyft, el, v/a, wc, ovanvåning med stort vindsförråd). Belyst uppställningsplats.
Låg driftskostnad, bergvärme 2010! Två stora altaner samt balkong. Mysig gammeldags trädgårdstomt
med skyddat läge. Fruktträd, trädgårdsland och växthus. Nära till busshållplats. Möjlighet finns även för
generationsboende då grannfastigheten också är till salu. Besiktigad.

*Boarea: 145 kvm, biarea: 85 kvm
*Tomt: 3 075 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 4 475 000 kr

  Boarea: 145 kvm, biarea: 85 kvm
Tomt: 3 075 kvm plan trädgårdstomt
Utgångspris: 4 475 000 kr

Sånga-Säbyvägen 13
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Prästnibble
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 utomhus-
jaccuzzi. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

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

  Boarea: 204 kvm
Tomt: 2 258 kvm plan trädgårdstomt
Utgångspris: 4 250 000 kr

Prästnibblevägen 30
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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KOMMUNEN | Planeringen 
för Ekerö centrums omda-
ning är i full gång. En rad 
projekt är under bearbet-
ning. Startskottet blir flyt-
ten av SLs bussdepå.

Förstudien för bussdepån var 
klar i våras. Innehållsmäs-
sigt är inget bestämt men det 
finns grundidéer för hur SL-
depån med omgivning kan 
tänkas se ut. 

– Nu startar planprocessen. 
För området strax söder om 
Färingsö trä finns ett förslag 
på en ny placering av depån. 
Det kommer att ställas ut 
inom kort och beslut kom-
mer att antas före årets slut. 
Även om det överklagas så 
kommer man projektera. Det 
finns även en förprojektering 
gjord över hur det kommer 
att se ut, berättar Johan Hag-
land, miljö- och stadsbygg-
nadschef på kommunen.

Idag finns det två uppställ-
ningsdepåer, den vid cen-
trum och en i Brygga indu-
striområde. Det är tänkt att 

man ska flytta en i taget vilket 
innebär att flytten kommer 
att ske i etapper. Byggnatio-
nen av den nya depån hinner 
inte bli klar under nästa år. 
Den blir tidigast färdig 2013.

Under våren hoppas man 
på att detaljplanearbetet för 
området där nuvarande buss-
depån i centrum ligger ska 
kunna börja. Det finns en 
förstudie till grund för det 
arbetet.

– Vi har räknat med att 
planläggningen pågår under 
ett och ett halvt år. Sedan får 
vi se om det överklagas men i 
bästa fall börjar grävskoporna 
om cirka tre och ett halvt år. 
Tyvärr är det så att hur myck-
et vi än gör så tar det tid, fort-
sätter Johan Hagland.

När det gäller själva cen-
trum vill fastighetsbolaget 
Aberdeen som äger centrum-
fastigheterna, utöka exploa-
teringsgraden på några av 
fastigheterna i centrum. Det 
gäller det som är nuvarande 
ICA och Kappahl. 

– Det kommer förmodligen 
att byggas på någon våning 
på dessa fastigheter. Det är ju 
tre våningar i själva centrum 
idag, vilket man kanske inte 
tänker på, säger Johan Hag-
land.

I både detta projekt och det 
för depåområdet ska en lös-
ning för parkeringssituatio-
nen vägas in för att få fler par-
keringsplatser. 

När det gäller strukturen 
av centrum ska man bibehålla 
det centrum med gågata som 
man har, men också tillåta 
handelsetablering längs med 
Bryggavägen med ett gågate-
stråk även där.

– Man skulle även kunna 
använda en del av Ekerövä-
gen vid korsningen. Det vik-
tigaste för hela centrumom-
daningen är att man upplever 
att man kommer till Ekerö 
centrum. Man ska inte be-
höva en stolpe som talar om 
att ”här är det”.

Nedanför Oriflame har 
Skanska tillsammans med 

kommunen ett projekt. Det 
omfattar hela området från 
kanalen upp till Bryggavä-
gen.  Skanska äger de om-
råden som ligger närmast 
vattnet. Där vill man bygga 
bostäder.

– Skanska har bjudit in sex 
arkitektföretag att rita enkla 
skisser på området. Man har 
valt ut ett av förslagen. Vi 
från stadsarkitektkontoret 
och tekniska kontoret har 
fått titta på detta. Det jag kan 
berätta är att det handlar om 
att man bygger radhus eller 
hyreslägenheter i lägre be-
byggelser längs med kana-
len. Man kan nämligen inte 
bygga högre än två våningar 
då bullret från Ekerövägen 
slår så pass högt mot fasader-
na. Bygger man högre skulle 
bullret bli för högt, förklarar 
Johan Hagland. 

Bostäder är tänkta längs Te-
gelbruksvägen. De befintliga 
parkeringarna kommer att 
disponeras om. 

– Som det ser ut i förslaget 

tänker man sig att anlägga en 
park framför Oriflame. Det 
har att göra med att det luktar 
från fabriken. Det luktar inte 
illa utan parfym. Men man 
har sagt att skyddsavståndet 
till den här lukten ska vara på 
åtminstone samma avstånd 
som det är till de bostäder 
som finns idag. Det gör att 
man får en zon på cirka 70-80 
meter som man inte kan byg-
ga bostäder på och därför tän-
ker man sig en park på områ-
det, säger Johan Hagland.

Det är också tänkt att strand-
området längs efter Tapp-
strömskanalen ska fortsätta 
med ett parkstråk. 

Tittar man på andra sidan 
om centrum pågår också pla-
nering.

– När det gäller området 
kring Wrangels väg vet jag 
att man är på väg att teckna 
ett avtal med ett bolag om att 
bygga + 55-boende. (Mer om 
Wrangelsvägs-området i ar-
tikel nedan.) 

– Sedan tänker sig kommu-

nen att man samtidigt rustar 
upp badstranden och bryg-
gorna i det befintliga området 
som ligger ytterligare österut 
längs kanalen, nedanför Fre-
driksstrandsområdet. 

Pendlarparkeringen vid 
kommunhuset tittar man 
också på. Då det ligger så nära 
Ekerövägen handlar det här 
om ett område för kontor el-
ler eventuellt skolbyggnader. 

– När det gäller parkerings-
platser kommer det att finnas 
200 nya parkeringsplatser 
inne på depåområdet. Av 
dessa är det 50 platser som 
är garanterade infartsparke-
ringar. Förhoppningsvis kan 
man bygga bättre parkeringar 
och parkeringsdäck. Där har 
man idag ett antal företag 
som står på kö och vill eta-
blera sig, avslutar Johan Hag-
land.

EWA LINNROS

Ekerö centrums utveckling

EKERÖ | För drygt ett 
år sedan höjde upprörda 
mälaröbor sina röster i 
protest mot de sexvå-
ningshus som fanns med i 
detaljplanen för området 
från Ekerövägen upp till 
Wrangels väg. Arbetet med 
att ta fram en ny detaljplan 
har pågått sedan dess. 
Förhoppningen är att en ny 
plan ska presenteras senare 
i höst.

Den protestgrupp, ”Nej till 
höghus på Ekerö”, som bilda-
des för ett år sedan reagerade 
på planerna att bygga höghus 
och framförallt på att man 
ville skapa storstadskaraktär 
i området.

Protestgruppen ansåg 
att dessa planer stred mot 
kommunens översiktsplan 
där det bland annat står att 

”Ekerö kommun ska ut-
vecklas med försiktighet och 
omtanke och bevara sin nu-
varande karaktär. Bostads-
byggandet ska därför präglas 
av småhusbebyggelse, vilket 
ska beaktas vid allt översikts-
plane- och detaljplanearbete. 
Kompletterande bebyggelse 
med olika upplåtelseformer 
medges.”

Statsarkitektkontoret fick 
ta emot en stor skörd av ytt-
randen från kommunmed-
borgarna och en arbetsgrupp 
tillsattes för att bearbeta 
dessa och revidera detaljpla-
nen.

Nu, drygt ett år senare, är 
förhoppningen att en ny de-
taljplan kan presenteras un-
der hösten.

– Det har tagit lite längre 
tid än beräknat. Det här med 

sex våningar är lagt åt sidan. 
Det finns ett lägre alternativ 
nu. Men detta tillhör etapp 
två. Vi prioriterar först och 
främst etapp ett som innebär 

kompletteringar av befintlig 
bebyggelse, säger Ingemar 
Garneland, VD för Ekerö bo-
städer.

Etapp ett handlar om totalt 

fem punkthus som ska ligga 
uppe i slänten runt existe-
rande bebyggelse. Dessa hus 
kommer att vara egenpro-
duktion och rena hyresrätter. 

Det rör sig om suterränghus 
med tre till fyra våningsplan.

– De kommer inte att störa 
dem som bor ovanför. De-
taljplanen för den etappen 
hoppas vi kunna ställa ut un-
der hösten, fotsätter Ingemar 
Garneland. 

När det gäller den andra 
etappen, den som väckte 

opinion, diskuterar man om 
att eventuellt hitta andra in-
tressenter för att slippa bära 
hela den ekonomiska bördan 
själva.

– Ekerö bostäder har en 
omsättning på 70 miljoner 
kronor. Det här projektet är 
i halvmiljonerklassen och 
det innebär en viss affärsrisk. 
Därför är det bra att ha en 
stark aktör som medverkar i 
delar eller köper över bitar av 
projektet. Det vore också bra 
om man kunde få till någon 
form av seniorboende. Efter-
som förhandlingarna pågår 
kan jag dock inte säga mer än 
så just nu, avslutar Ingemar 
Garneland.

             EWA LINNROS

Perspektiv utmed Ekerövägen i riktning från Tappströmsbron mot Ekerö. Kuriosa i bilden är buss ”175” som  
än så länge är kommunens visionära nya stombusslinje Stenhamra-Flemingsberg.   
                    Illustration: Arken Arkitekter

Utmed Bryggavägen strax efter ICA i riktning mot kommunhuset (som också syns genom träden). Befintlig 
gångtunnel syns samt den nya planerade cirkulationsplatsen.                               
                        Illustration: Arken Arkitekter

Byggplanerna för området från Ekerövägen upp till Wrangels väg 
väckte starka reaktioner förra året. Nu finns nya förslag för hur man ska 
bygga.       Foto: Ewa Linnros

”Detaljplanen för 
den etappen hop-
pas vi kunna ställa 
ut under hösten”

Omstridda höghusplaner omarbetade



www.husmanhagberg.se

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

Ekerö Lundhagen
Härlig Mälarvy från solgul villa by.1919 med stenkast från gemensam bryggan och båtplatsmöjlighet. Renoverad, tillbyggt
på 1970-talet med stora sällskapsytor och inomhuspool, 6x3 meter. Tot. ca 330 kvm. Äldre ytskikt, tillfälle att renovera efter egen
smak. Barnvänlig tomt  om 2016 kvm i bästa SV-läge med strålande sjöutsikt. Charmigt sidohus om ca 30 kvm. som lämpar sig väl
för tomåring, eget företag eller uthyrning. Dubbla garage samt förrråd, lekstuga.  Acccepterat pris: 6.600.000 kr  Visas: Sön 11/9
13.00-14.00 & mån 12/9 18.00-18.30  Adress: Murrebovägen 6  Ekerö  08-560 304 22  

Färingsö Stenhamra
Tillfälle att förvärva en av de eftersökta "Skånelängorna", lugnt och trivsamt belägna i barnvänlig villaidyll. Generösa
sällskapsutrymmen i öppen planlösning. Exklusivt kök, luftigt vardagsrum i vinkel med burspråk och braskamin. Inglasat uterum.
Genomgående stilfullt och trivsamt. Dubbelgarage, förråd. Nära buss, skola och butik.
Utgångspris: 3.295.000 kr  Visas: Sön 11/9 samt tis 13/9. Vänligen ring för visningstider. Adress: Klevbergsvägen 30B  
Ekerö  08-560 304 22  

Färingsö Kungsberga
Mycket fin och AVSTYCKNINGSBAR tomt med fritidshus i populära Kungsberga. Beläget på en lugn och barnvänlig gata
med mycket grönska. 45 kvm stuga, enkel men trivsam. Enkilt vatten idag men kommunalt VA finns vid tomtgräns med
anslutningsavgift betald. Tomt om 1.825 kvm. Närhet till välskött livsmedelsbutik, buss samt fina vandingsstråk vid Mälaren. En lugn
och harmonisk oas i eftersökt Mälaridyll.
Accepterat pris: 1.375.000 kr  Visas: Vänligen ring för visningstid.  Adress: Dalvägen 16  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Närlunda
Gediget byggd och mycket bra planerad villa från 2000 i två plan med fyra sovrum och en genomgående ljus
färgsättning som tilltalar.  Stilfulla materialval och mycket fint skick. 154 kvm. Braskamin. En välskött och trevlig trädgård med
stor altan i västerläge med kvällssol. Isolerad bod kan användas till gästrum. Tomt om 746 kvm. Barnvänligt läge i populära Närlunda
nära skola/dagis och buss. Tillfälle att förvärva i eftersökt läge, välkommen på visning.
Utgångspris: 4.450.000 kr  Visas: Sön 11/9 11.30-12.30 &  mån 12/9 19.00-19.30 Adress: Melonvägen 1  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Älvnäs
Unikt tillfälle att förvärva två smakfulla villor med sjöglimt i högt läge på 2.285 kvm styckbar SV-vänd tomt. Den ena 
villan är ritat av den prisbelönte arkitekten Pål Ross by.1999. Charmig originalvilla från 1937, stilfullt anpassad. Två fristående
enheter, 137+66 kvm. Vackra materialval av hög klass och  ljusa ytor. Exklusivt  med del i bad/båtbrygga på stenkasts avstånd.
Mälaridyll ca 15 min. från Brommaplan. Mycket vackert belägen, fint anlagd tomt med stensättningar och parkatmosfär.
Pris: 7.600.000 kr  Visas: Vänligen ring för visningstid.  Adress: Domherrevägen 12  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Skärvik
Högt beläget i lugnaste villaidyll med fin sjöglimt och generös altan med sol från morgon till kväll. Påkostad villa med
trivsam öppen planlösning. 164 kvm. Ljusa rum utan insyn, nyskickskänsla. by 2009. Sidohus ca 25 kvm.  Del i badbrygga och
allmänning som på sikt ev kan bli byggbar. Lugnt barnvänligt område med gott om vackra strövområden på nära håll. Några
minuters färdväg till färja mot Slagsta och ca 20 min. till Brommaplan.
Pris: 5.990.000 kr  Visas: Vänligen ring för visningstid.  Adress: Mossvägen 32  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!







Charmig sekelskiftesvilla med ett underbart läge... ett stenkast från badstrand och egen båtplats!
Kök, matsal och vardagsrum i öppen lösning ger fina sällskapsytor. Öppen spis. Nybyggt trädäck
om ca 70 kvm i fritt, soligt s/v-läge! Ytterligare ett flertal uteplatser i den vackra trädgården..

PRIS: 4 550 000 KR/BUD BOAREA: 118 KVM BIAREA: 16 KVM ANTAL RUM: 5 ROK BYGGÅR: 1905 TOMTAREA: 1 260 KVM

ADRESS: SMULTRONVÄGEN 2 VISAS: SÖN 4/9 13.45-14.45 OCH MÅN 5/9 18.30-19.00

KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600

EKERÖ LUNDHAGEN - GLITTRANDE UTSIKT, EGEN BÅTPLATS

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

14  nyheter | 

KOMMUNEN | Den 20 
augusti delade kultur- och 
fritidsnämnden ut Ekerö 
kommuns idrottspris för 
första gången. Skå IK hand-
boll och Skå IK brottning 
delade i år på priset och 
fick 15 000 kronor var.

I samband med att Ölsta folk-
park firade sitt 90-årsjubi-
leum fick representanter för 
de båda idrottssektionerna 

ta emot sina priser ur kultur- 
och fritidsnämndens ord-
förande Gunilla Lindbergs 
hand.

– Vi är jätteglada över att 
ha fått priset. Tanken är att 
pengarna ska gå till fort-
satt rekrytering av barn och 
ungdomar och dessutom att 
prioritera vidareutbildning 
av målvakterna, säger Olle 
Johansson, ordförande i Skå 
IK brottning.

Motiveringen som åtföljde 
priset löd: ”Skå IK handboll 
har med små medel men ett 
tydligt ledarskap lyckats få 
handbollen att utvecklas för 
både flickor och pojkar. Verk-
samheten leds av äldre aktiva 
med stöd av föräldragruppen, 
där de äldre spelarna fungerar 
som starka förebilder. Fören-
ingen har stora möjligheter 
att utvecklas vidare och pri-
set delas ut som en uppmunt-

ran till att fortsätta med det 
goda framgångskonceptet.”

Även Skå IK brottning blev 
överraskade och stolta över 
utmärkelsen.

– Vi är fantastiskt glada och 
har redan börjat fundera över 
vad vi ska göra med pengar-
na. Det lutar åt att vi ska köpa 
utlåningstrikåer i unisexmo-
dell för våra yngre medlem-
mar för pengarna, säger Jan 
Bäcke.

Han berättar också stolt om 
hur de lyckats rekrytera så 
mycket som 40 procent tje-
jer till brottningssektionen, 
vilket även är en av anled-
ningarna till att de fick priset. 
Motiveringen löd: ”Skå IK 
brottning har lyckats uppnå 
en jämn könsfördelning och 
arbetar för att behålla de ak-
tiva ungdomarna långt upp 
i tonåren. Alla tränar utifrån 
sina egna förutsättningar 
men finns alltid med i hela 
gruppens aktiviteter. Fören-
ingen har stora möjligheter 
att utvecklas vidare och pri-
set delas ut som en uppmunt-
ran till att fortsätta med det 
goda framgångskonceptet.”

LO BÄCKLINDER

Två Skåsektioner 
fick dela idrottspris

JUNGFRUSUND | En 
prototyp för en ny sjö-
räddningsbåt har under 
en vecka testats i kom-
munens vatten. Den är 
energisnål och bättre 
anpassad för sitt ändamål 
och nu hoppas kommu-
nens sjöräddare på att den 
ska komma tillbaka för att 
stanna.

– Den här prototypen drar 
hälften så mycket bränsle 
och både skrovet och däcket 
är bättre anpassat för vår 
verksamhet än den Strids-
båt 90 som vi har till låns 
nu, berättar Rikard Ahl-
ström, ställföreträdande 
operativt ansvarig för sjö-

räddningsstationen vid 
Jungfrusund.

Under en augustivecka tes-
tades den outrustade båten 
för att se hur egenskaperna 
motsvarar verksamhetens 
krav och därefter utvärderas 
resultaten. Sen återstår att se 
om stationen på Jungfrusund 
kan få en fullt utrustad båt till 
sin verksamhet.

– En färdigutrustad båt 
kostar 4 miljoner kronor och 
all vår verksamhet bygger ju 
på sponsorpengar, så det är 
bidragen som avgör om det 
blir verklighet, säger Rikard 
Ahlström.

LO BÄCKLINDER

Ny prototyp för räddningsbåt

Kulturnämndens ordförande Gunilla Lindberg delade ut  kommunens första idrottspris till representanter från 
Skå IKs brottnings- och handbollssektioner.                            Foto: Ove Westerberg

Rikard  Ahlström från sjöräddningstationen vid Jungfrusund hoppas 
på att den nya båtprototypen ska komma tillbaka fullt utrustad för att 
stanna.                     Foto: Abbe Albrecht

s

Björkviksvägen 1, Färentuna 
 Öppet: Mån-fre 9-18, lör-sön 9-15

Tel 560 425 80  www.gustavshill.com

40 % rabatt på   
RHODODENDRON 
och  BARRVÄXTER
(Erbjudandet gäller september månad eller så långt lagret räcker. Gäller ej beställda varor)

Under perioden 1 september till 30 september 
har Trafikverket i projekt Förbifart Stockholm 
samråd för Natura 2000 – området Edeby 
ekhage. Samrådet syftar till att informera om 
underlaget för ansökan om prövning enligt 
7 kap 28a § miljöbalken samt ge tillfälle att ge 
synpunkter.

Samrådsunderlaget finns på följande platser:
• Trafikverket, Sundbybergsvägen 1, Solna
•  Trafikverket, Landsvägen 50, Sundbyberg
•  Biblioteket i kulturhuset, Mälarö Torg,   
 Ekerö Centrum
•  Samt på Trafikverkets hemsida 
 www.trafikverket.se/forbifartstockholm 

Synpunkter ska ha inkommit senast den 
30 september 2011 till

Trafikverket 
172 90 Sundbyberg 

eller till 

diariet.stockholm@trafikverket.se

För frågor kontakta:
Maja Modén, tfn 08-757 69 47 
Bertil Järnberg, tfn 08-757 66 84 
eller Pia Andersson, tfn 08-757 68 36

www.trafikverket.se/forbifartstockholm

Samråd om Förbifart Stockholm Natura 2000-området 
Edeby ekhage, Ekerö kommun 



Priserna gäller endast hos Coop Konsum 5/9 - 11/9, 2011 eller så långt lagret räcker.

EN FAMILJ SOM HANDLAR PÅ COOP FÖR 4500 KRONOR 
I MÅNADEN KAN UNDER ETT ÅR FÅ:

270 LITER EKOLOGISK 
MJÖLK I ÅTERBÄRING.

JU MER DU HANDLAR DESTOMER FÅR DUTILLBAKA. ÄNDA UPP TILL 5 %
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Prova våra goda 

ekologiska bananer!

(I Kungsberga endast lotter)



16  nyheter | 

NIBBLA | Den 10 september 
firas en dag till Cornelis 
Vreeswijks ära på Rosenhill 
och vid hans gamla barn-
domshem i Nibbla. Tanken 
är att Cornelisminnen ska 
återuppväckas, sånger ska 
nytolkas och förhoppnings-
vis ska en öppning visa sig 
så att torpet ska kunna 
bevaras.

Under Cornelisdagens ef-
termiddag arrangerar Ro-
senhills trädgårdar tillsam-
mans med några eldsjälar 
som vill bevara torpet, en 
vandring från Rosenhill upp 
till torpet som ligger på en 
privat tomt i Nibbla. Där be-
rättar någon av arrangörerna 
om torpets historia och den 
som känner sig hågad får 
gärna berätta om sina egna 
Cornelisminnen.

– Vi vill vårda minnet av 
Cornelis och försöka få folk 
att plocka fram alla sina gam-
la minnen av honom, små 
som stora, berättar Emilia 
Sillén från Rosenhills träd-
gårdar.

En av dem som engagerat sig 
i torpets bevarande är Mats 
Forsberg som gärna själv 
skulle driva Cornelistorpet 
för att ordna musiktillställ-
ningar, ställa ut föremål och 

kanske även ha ett sommar-
kafé där. Som ordförande i 
föreningen Cornelis vänner 
sitter han på enormt mycket 
information om trubadurens 
liv och har även många fö-
remål med koppling till ho-
nom.

Men kan man verkligen 
bevara alla hus som Corne-
lis bott i? Han flyttade ju 
trots allt runt en del.

– Det var här han lärde sig 
svenska och att spela gitarr. 
Det var väldigt viktiga år i 
hans liv. Dessutom finns 
alla andra bostäder som 
han bott i bevarade, berät-
tar Mats Forsberg som svar 
på tal.

Idéerna är många och det 
som saknas är pengar för 
att genomföra dem. När 
Stockholms stad nu styckar 
av tomterna i området för 
försäljning blir det till mark-
nadsmässiga priser och även 
om påtryckningar har gjort 
att torpet nu ligger på en 
tomt, istället för som tidi-
gare rakt över två tomter, så 
kommer förmodligen priset 
att ligga på upp emot en och 
en halv miljon kronor. 

Att Cornelis Vreeswijk 
tillbringade några viktiga 
barndomsår i Nibbla är nog 

relativt känt efter det senaste 
årets uppmärksamhet kring 
den eventuella rivningen av 
hans gamla barndomshem. 
Däremot är minnesbilderna 
mycket spridda och har kan-
ske till och med fallit i glöm-
ska i vissa fall.

– Jag pratade med min ku-

sin häromdagen som gick i 
samma klass som Cornelis 
syster Ida i Sundby skola 
och han berättade att Cor-
nelis oftast satt ensam med 
sin gitarr och övade. Han 
beskrev att Cornelis var en 
person som man inte gärna 
gick fram och störde när han 

satt i sin egen värld, berättar 
Emilia Sillén.  

Bilden av  den enstörige 
ynglingen som kunde sitta i 
timmar och öva på sin gittar 
är också en bild som många 
kan styrka. Att det var Emi-
lia Silléns egen pappa som 
lärde Cornelis att spela gitarr 

är däremot inte bekräftat, 
men ryktet säger så. Andra 
rykten säger att det ska ha 
suttit en teckning som ri-
tats av Cornelis på en vägg i 
Sundby skola under många 
år som ett minne av den tid 
han var elev där. Men ingen 
vet säkert...

Hittills har intresset varit 
stort för Cornelisdagen och 
det är till och med flera per-
soner som har hört av sig för 
att försöka ordna med över-
nattning i samband med eve-
nemanget.

– Nu hoppas vi på att 
samla många intresserade, 
att minnen ska delas och 
fogas samman. Kanske kan 
det till och med dyka upp 
någon sponsor som nappar 
på idén om att göra torpet 
till en minnesplats över 
Cornelis, säger Emilia Sil-
lén.

LO BÄCKLINDER

Cornelisminnen får egen dag

”Det var här han 
lärde sig svenska 
och att spela 
gitarr. Det var vik-
tiga år i hans liv.”

Mats Forsberg, från föreningen Cornelis vänner, Emilia Sillén, från Rosenhills trädgårdar och Gunilla Lindberg 
är alla engagerade i bevarandet av Cornelistorpet.             Foto: Lo Bäcklinder

Kulturarvsdagen – Gröna platser
söndagen den 11 september 

Söndag 11 september kl 11, 
Gustavshills handelsträdgård
Rolf Gustafsson, vd och trädgårdsmästare, 
berättar om sin gröna oas på Färingsö. Om hur 
trädgård och butik har vuxit fram under 35 år. 
Rundvandring i växthusen. Kafé. Plats: Björk-
viksvägen 1, Gustavshill. Öppettid: kl 9-15
Kontaktperson: Rolf Gustavsson, vd,  0708-39 
02 01 eller butik 08-560 425 80,
Arr: Gustavshills handelsträdgård

Söndag 11 september kl 12.30, 
Ekerö kyrkogård
Grön kyrkogårdsvandring: ”Gröna rum, män-
niskor & anekdoter”. Plats: Ekerö kyrkogård, 
samling vid kyrkstugan. Kl 12.30-14 vandring ca 

växtmaterial på kyrkogården, planeringsförslag 
för gravskötsel, lokal trädgårdshistoria mm. 
Kontaktperson: Henrik Mattsson, kyrkogårds-
föreståndare, 0702-56 56 58. Arr: Ekerö kyrkliga 
samfällighet/kyrkogårdsförvaltningen

Söndag 11 september kl 15, 
Ekebyhovs slott
Kl 15: Mikrobiolog och ledamot i parkgrup-
pen Marianne Wiman berättar om slottsparken 
och dess historia. Plats: Ekebyhovs slottspark, 
samling vid stora entrén till slottet. Kaféet och 
slottsgalleriet är öppet mellan kl 12-16. Kontakt-

person: Marianne Wiman, mikrobiolog, 08-560 
316 39. Arr: Parkgruppen inom Ekebyhovs 
Intresseförening

Söndag 11 september  kl 13-16, 
Färingsö hembygdsgård
”Trädgården kring sekelskiftet – Skå skol-
trädgård”, föreläsning och utställning. Plats: 
Färingsö hembygdsgård med bl a torpmiljö 
med gamla kulturväxter. Kl 15-15.45 föreläs-
ning ”Trädgården kring sekelskiftet – Skå 
skolträdgård”, Emily Wade, landskapsarkitekt. 

Historiegruppen, Färingsö hembygdsförening. 
Kaffeservering under hela eftermiddagen! 
Fri rundvandring i Skå skolträdgård. Kontakt-
person: Monica Fogelqvist 0730-55 64 84. 
Arr: Färingsö Hembygdsförening

Söndag 11 september kl 12-16, 
Hogsta och Rörby
Öppet hus i Bagarstugan, Magasinet och Smedjan. 

-
bygdsföreningens böcker, kartor mm att köpa. 
Kaffeservering Plats: Rörby. Kl 14 visas Ralph 
Erskines ”Lådan”. Arrangemanget ingår i de årliga 
hembygdsdagarna, se www.lovobygden.se. 
Mer info: Göran Linge 076-263 10 72. 
Samarr: Lovö Naturvård/Lovö Hembygds-
förening

Arrangemanget görs i samarbete med 
Ekerö kommun och Riksantikvarieämbetet. 
För vägbeskrivningar mm se www.ekero.se 
under evenemangskalendern 



Flest butiker i västerort.
Gratis parkering två timmar i garagen.
Öppet mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 11–18.
Om det skulle regna kommer loppisen flytta 
ner under tak i Åregaraget.

Öppna  
bakluckor!
Äntligen dags för bakluckeloppis i Vällingby City,  
välkommen att fynda på Åregaragets tak!

Har du verkligen rätt prylar där hemma? Här kommer  
helgen du inte vill missa. Vi ses i Vällingby City den  
17–18 september kl 11–15.

Läs mer på vallingbycity.se
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TAPPSUND | I förra numret 
av Mälaröarnas nyheter 
skrev vi att kronofogdemyn-
digheten utlovat besked 
den 23 augusti om vem som 
ska forsla bort Seaside. 
Men ännu en gång skjuts 
det på framtiden.

– Jag hade själv hoppats på 
att få ett mer konkret besked 
när jag kom tillbaka från se-
mestern, men jag vet nu bara 
att vi inom kort ska få in de 
slutliga lösningsförslagen 
och då kan vi utvärdera dem. 
Förhoppningen är att vi har 
ett namn under september, 
säger kronofogde Mathias 
Molin.

Detta besked fick även den 
outtröttliga norska förening-
en Skogøys vänner (Skogøy 
är Seasides ursprungliga 
namn). Föreningen vill åter-
föra Seaside till Norge där 
hon kommer ifrån.

– Kronofogden meddelade 
oss att vi skulle sättas i kon-
takt med den entreprenör de 
valt för att avtala detaljer om 
övertagande av Seaside, men 
nu får vi höra att ingenting är 
klart, säger Håvar Gabrielsen 
från Skogøys vänner.

Föreningen har väntat på 
att båten skulle lyftas upp så 
snart isen släppt i våras. De 
har haft en bogserbåt i bered-

skap för att hämta båten så 
snart den rests. De har nu 160 
betalande medlemmar och 
har också fått ett bidrag på 
100 000 norska kronor från 
Nordlands fylke (län). 

– Vi har tagit pengar redan 
eftersom vi har legat hela 
sommaren med bogserbå-
ten. Nu ska de lämna besked 
i september vilket innebär att 
Seaside kanske inte kommer 
på rätt köl förrän i oktober. 
Då har höststormarna bör-
jat på kusten och vi får stora 
problem. Kontraktet med 
bogserbåtägaren måste vi nu 
avsluta på grund av att vin-
tern och stormbyarna kom-
mer. Vi känner oss verkligen 
lurade av kronofogden, fort-
sätter Håvar Gabrielsen. 

Skogøys vänner har även va-
rit i kontakt med en entrepre-
nör som har lämnat anbud på 

att åta sig att ta bort Seaside. 
(MN väljer att inte skriva ut 
entreprenörens namn då re-
daktionen inte lyckats få kon-
takt med densamme.)

– Vi har ett kontraktsför-
slag med honom. Men kro-
nofogden har gett avslag på 
anbudet, fortsätter Håvar 
Gabrielsen. 

Mathias Molin bekräftar 
att han har haft kontakt med 
denne entreprenör.

– Han har framfört önske-
mål om att få avlägsna Seaside 
i samarbete med den norska 
intresseföreningen. Jag ser 
dock inte någon möjlighet 
för kronofogdemyndigheten 
att lämna sitt medgivande till 
att en sådan operation startar. 
Ur kronofogdemyndighetens 
synpunkt har båtens ägare 
försuttit sina möjligheter att 
självmant förfoga över farty-
get. Om myndigheten skulle 

lämna klartecken, riskerar 
detta att störa upphandlings-
förfarandet vilket vore förö-
dande, säger Mathias Molin.
Han berättar vidare att denne 
entreprenör som norrmän-
nen haft kontakt med inte 
deltagit i upphandlingsför-
farandet, utan framfört sina 
önskemål om att få dra loss 
fartyget först nu under au-
gusti. 

Det är Skatteverkets in-
köpsenhet som håller i upp-
handlingsarbetet. Kompe-
tensen och den ekonomiska 
styrkan hos de som deltar 
i upphandlingsförfarandet 
har noga undersökts, liksom 
tänkta tillvägagångssätt. 

– Själva upphandlingsför-
farandet ligger inte på mitt 
bord, men jag gör som repre-
sentant för kronofogdemyn-
digheten mitt yttersta för att 
det ska gå framåt. Jag räknar 
med att fartyget dras loss 
innan isen lägger till. Med an-
dra ord att kronofogdemyn-
digheten har en kontrakterad 
leverantör som hinner på-
börja arbetena innan vintern 
är här, avslutar Mathias Mo-
lin.

Den som lever få se...

EWA LINNROS

ADELSÖ | Adelsöborna har 
varit utan återvinningssta-
tion i två års tid. I vintras 
kunde Mälaröarnas nyheter 
rapportera att det handlade 
om bygglov. Nu säger kom-
munen att det inte finns 
något avtal mellan kom-
munen och Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen 
(Ftiab).

Sedan ett par år har adelsö-
borna fått köra sina källsor-
terade sopor till Munsö, då 
återvinningsstationen vid 
Borins lanthandel lades ner 
sommaren 2009.

I december 2010 var beske-
det att man väntade på en ny 
bygglovsansökan från Ftiab 
för platsen där återvinnings-
stationen skulle placeras. 

På Ftiab sa  man att de 
skickat in en bygglovsansö-
kan till kommunen den 24 
mars 2010. De fick in öns-
kemål om justeringar av 
bygglovet från kommunen 
åtta månader senare.

På kommunen kunde man 
inte svara på varför det tagit 
så lång tid. Vad man sa var att 
så fort bygglovsansökan från 
Ftiab kom in till kommunen, 
skulle det inte ta lång tid att 
få klart.

Nu handlar det inte bara 
om bygglov utan om ett nytt 
avtal mellan parterna. 

– Det finns inget avtal mel-
lan Ekerö kommun och För-
packnings- och tidningsin-
samlingen. Vi håller på att 
förhandla fram ett centralt 
avtal för hela Stockholms län. 
Innan det är i hamn kommer 
inte Förpacknings och tid-
ningsinsamlingen att etable-
ra stationer. Jag hade hoppats 
att avtalet skulle vara klart re-
dan nu men dessvärre är det 
inte det, säger Mats Falås på 
tekniska kontoret.

Stationen är tänkt att pla-
ceras på parkeringen vid 
färjeläget på Adelsö. Kom-
munen har tillsammans med 
Ftiab tittat på platsen. Ftiab 
förbereder bygglovsansök-
ningarna men de skickar inte 
in några handlingar innan av-
talet är klart.

– Det blir ett helt nytt 
sammarbetsavtal. Det reg-
lerar vem som är ansvarig 
för återvinningsstationerna. 
I och med avtalet kommer 
hela länet få betydligt bättre 
återvinningsstationer, säger 
Mats Falås.

När avtalet kan tänkas bli 
klart kan han dock inte svara 
på. Därmed får adelsöborna 
fortsätta att köra sina källsor-
terade sopor till Munsö ännu 
en tid.

             EWA LINNROS

Återvinningsstationen på 
Adelsö dröjer ytterligare

Inget beslut kring Seaside
Norrmännens kamp att rädda fartyget fortsätter

Seaside på slagsida i snart två års tid. Ännu finns inget beslut taget om 
fartygets öde.                                                                               Foto: Ewa Linnros

www.bony.se  tel 08-560 310 70

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.

Order och lager

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

Vi är en serviceorganisation där vårt syfte är att 
föräldrar ska trivas då vi ska ha Ekerö trevligaste 
personal.  Våra extra föräldrartjänster innefat-
tar kaffe och smörgås på morgonen, lunchlådor, 
middagskassar och barnpassningtjänst. På skolan 

morgontidning, se på nyheter och ha tillgång till 
trådlöst internet.

Vi söker nu utbildade Montessorilärare/Montes-
soriassistenter 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 för-
skolan och arbete i ett företag med snabba och 
korta beslutsvägar med stora påverkningsmöj-
ligheter.  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 

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.

Ekerö Städ & Entreprenad söker 
EXTRAPERSONAL för flytt- och hemstäd

Krav: Körkort, städerfarenhet, 
svensktalande och noggrannhet

Maila ditt cv till:
pamela@ekerostad.com

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Virus i 
datorn?

Datorn 
krånglar?

Ny 
skrivare?

Tillbehör 
till datorn?



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



Så svenskt det 

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

Du kan ocks
 Våra proffs hjälper dig med

LÖSULL

 20%
RABATT

100% rent 

Isolera med lösull
Isolering av tak med lösull är en sn
lösningen är typgodkänd. Vindskyd
isoleringens tryck. En luftspalt bör
tak. När isolerarbetet är utfört mon

Gäller t o m 
30 sept
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kan bli !

Svensk Mattlackad Ek, 3-stav
– en riktig kvalitetsprodukt.

Lagervara

EKPARKETT
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L-element med fiberbetong används för nyproduktion av grunder till tex villor, kontor 
och industribyggnader. L-elementen monteras enkelt på en plan och komprimerad 
yta och möjliggör plan avschaktning. Arbete med stagning och formning undviks. 
EPS-kvalitet och dimensionering av betongplattan ska beräknas utifrån aktuella 
laster. Ytskiktet består av 7-10 mm fiberbetong. Hörnelement och fäst-detaljer för 
att underlätta monteringen ingår i sortimentet.

Behöver du  
hjälp?

Kom in till oss så får du mer 

detaljerad information och 

instruktioner. Eller kontakta

stefan@faringsotra.se alt 

stefan.nyman@faringsotra.se

å fixa själv!
d planering, råd och tips.

nabb och rationell metod. Konstruktions-
ddet skall vara tätt och kunna motstå 
r finnas mellan vindskydd och underlags-
nteras invändig beklädnad.

“Berg & Berg är ett personligt företag, som med stor omsorg tillverkar vackra trägolv 
av högsta kvalitet. Av övertygelse tillverkar vi uteslutande naturprodukter, för när allt 
kommer omkring har äkta trä många fördelar: Det är varmt, naturligt, antistatiskt och 
extremt hållbart, när det tillverkas efter konstens alla regler – som vi gör i Kallinge.”



Tvillingbröderna Georg och 
Matts Rodell har under sina 31 år 
som lärare i kommunen bildat 
många mälaröungdomar. Men 
som enäggstvillingar har de 
också förvirrat sina elever emel-
lanåt. Nu fyller de 80 år.

En solig förmiddag tar tvillingarna 
emot i sina hem. Inte samtidigt 
förstås, men då de bor grannar sker 
intervjun hemma hos Georg och se-
dan intas kaffe med hembakt hem-
ma hos Mats. 

– Det ska vara rättvist, säger Ge-
org och plirar med ögonen. 
Att de ska fylla 80 är svårt att tro, de 
båda är i god vigör och replikerna 
kommer rappt. Deras likhet är slå-
ende men deras personligheter skil-
jer sig åt en aning.

– Du är en sådan där som gärna 
uppträder och domderar. Jag är mer 
diskret och vill helst inte synas allt 
för mycket, säger Matts med samma 
plir i ögonen som sin bror.

De kommer från Östergötland 
från ett hem där båda föräldrarna 
var lärare. Läraryrket dominerar 
också i släkten. Förutom att de själ-
va utbildade sig till lärare, gifte de 
sig med varsin lärarinna och några 
av barnen och barnbarnen har följt 
i samma spår.

– Det är märkligt hur pedagogi-
ken sitter i generna, säger Georg.
Bröderna gjorde sina lärarutbild-
ningar i Stockholm. Matts började 
undervisa på Hedvig Eleonora skola 
och Georg var på Högalidsskolan. 
Därefter hamnade de båda på Häs-
selbygårdsskolan. 1965 flyttade de 
till Ekerö.

– Jag jobbade en termin på Trä-
kvista skola. Sedan kom jag över till 
Närlundaskolan som var nybyggd 
då, berättar Matts.

– Även jag började på Träkvista 
skola men var där en termin längre 
än Matts. Sedan blev det Närlunda 
för mig också, berättar Georg.
Det visade sig ha en viss förvirrande 
effekt för eleverna då de två enäggs-
tvillingarna arbetade på samma 
skola.

– Det kunde hända att jag gick in 
i en klass där Georg precis varit. Jag 
kom in och sa hej och frågade hur 
det var med dem. De såg väldigt 
förvånade ut och tänkte nog att oj, 
vad han glömmer snabbt, berättar 
Matts.

– Vi klädde oss också ganska lika, 
det bara blev så. Jag vet att jag köpte 

en slips en gång och så visade det sig 
att Matts köpt en likadan, berättar 
Georg.

Deras likhet förvirrade inte bara 
eleverna. Då de flyttade in i husen 
bredvid varandra i Tappström var 
det många av deras grannar som 
blev bekymrade till en början.

– I nummer 40 fanns en fru och 
i nummer 42 fanns en annan fru, 
men det fanns bara en man som 
alternerade mellan husen, berättar 
Georg.

– Detta pågick under en ganska 
lång tid. Att han hinner med, tänkte 
de nog. Men rätt som det var kom 
vi hem samtidigt och då förstod de, 
fortsätter Matts.

Bröderna skrattar och att lyssna 
till dem är roande i allra högsta grad. 
Men det finns också en god portion 
allvar, en stor yrkeskunskap och er-
farenhet från skolvärlden.

De båda vidareutbildade sig, Georg 
till speciallärare och Matts till talpe-
dagog. 

– Jag har lyssnat på alla elever i för-
skolan och i första klass härute. Jag 
har räknat ut att det är 5000 elever 
under de 17 år jag var talpedagog. Jag 
ambulerade på tio skolor och plock-
ade ut elever som hade problem. Då 
satsade man och jag fick hur mycket 
utrustning som helst till hjälpme-
del, berättar Matts.

– Resurserna var betydligt större 
förr. Det är synd att man skurit ned 
så mycket, säger Georg.

Han blev motiverad till att vida-
reutbilda sig till speciallärare då han 
såg att många elever behövde extra-
stöd.

– När man har en klass där många 
har behov av extrastöd blir man pa-
nikslagen, man hinner inte med och 
då kan man inte känna sig nöjd med 
sitt arbete. 

Georg jobbade mycket på lågsta-
diet även om han i grunden är mel-
lanstadielärare. Som speciallärare 
gäller det att börja i tid.

Samtalet återgår till de många ro-
liga förvecklingarna som bröderna 
varit med om genom åren. 

– Matts hade träffat en söt och 
trevlig tjej som han hade gått på 
operan med. Dagen efter kunde inte 
Mats träffa denna flicka utan jag fick 
vara stand in. Jag informerades noga 
om hur kvällen hade varit, vad som 
sagts och så vidare. Dessvärre gick 
det inte mer än tio minuter så blev 

jag avslöjad. Hon försvann och vi 
såg henne aldrig mer, berättar Ge-
org.

På skolorna i kommunen har han 
dock många gånger blivit tagen för 
att vara Matts. 

– Ibland kunde det komma elev-
er fram till mig och säga: men hej 
”prat-Matts”. 

Igenkända som sig själva eller då 
möjligtvis som sin bror är de i vil-
ket fall. Alla de elever som danats 
av dem plus dessa elevers föräldrar 
stöter de på när de rör sig på öarna.

– Ibland kan man träffa föräldrar 
till elever man har haft för 20 år se-
dan och då är det svårt att koppla, 
säger Georg.

– Jag hejar på alla jag möter för sä-
kerhets skull. Då är jag på den säkra 
sidan, fyller Matts i. 

De är båda överens om att lärar-
rollen kräver mycket.

– Det räcker inte med att kunna 
ämnet. Kan man inte lära ut är det 
meningslöst, säger Matts och Georg 
lägger till att läraryrket är lite av ett 
skådespeleri också. 

– Jag började ofta med någonting 
som väckte uppmärksamhet, gjorde 
någonting konstigt som de funde-
rade över. Då hade jag fullständig 
kontroll över dem och blev överöst 
av frågor. Jag hade väckt nyfikenhe-
ten på att vilja lära sig.

Georg och Matts gick i pension 
1996 men för den sakens skull är de 
inte sysslolösa. De har alltid varit 
aktiva inom sport. De har orienterat 
mycket och var tränare för Mälarö 
SOK under 17 år. De blev mälarö-
mästare i badminton och de är båda 
fortfarande aktiva inom bordtennis. 
Sjunger gör de båda med glädje och 
har sjungit i kör tidigare.

Matts gör silversmide, släktfors-

kar och spelar fiol. Korsord är också 
något som de båda bröderna ägnar 
sig åt, men det får inte vara för svåra 
tycker Matts.

– Det ska inte behöva ta tre da-
gar att lösa, som pensionär har man 
ingen tid. 

Georg målar akvareller, spelar gi-
tarr, volleyboll och trädgårdsarbete 
är ett stort intresse för dem båda lik-
som att resa.

Och resa blir det av då de fyller 
80 år den 23 september. Då bär det 
av till Montenegro. Tidigare har de 
hunnit med att besöka ett sextiotal 
resmål runt om i världen. 

Mycket har de hunnit med och 
förmodligen kommer de hinna med 
mycket mera, för här vilar inga led-
samheter, bara en smittande livs-
glädje!

EWA LINNROS

Jubilerarer som undervisat ”alla”
22  profiler | 

Tvillingarna Georg och Matts Rodell har undervisat i 31 år i kommunen. Nu firar de snart sin 80-årsdag.                                       Foto: Ewa Linnros

Namn Georg och Matts Rodell
Gör Idag pensionärer med full sysselsättning. Tidigare speciallärare och talpedagog i kommunen.
Bor Tappström
Favoritställe på Mälaröarna  Matts: Väsby hage. Georg: Eldgarnsö.
Vill ändra på Lärarstatusen måste höjas. ”Man får inte någon som arbetar för ingenting.” Pedagogikun-
dervisningen är inte tillräcklig idag. Det räcker inte med att kunna ämnet. Kan man inte lära ut är det 
meningslöst. 
Oanade talanger Baka tårtor. Matts specialité är Bostontårta. Georg är också duktig på att reparera ma-
skiner.

ERIK OLSSON FASTIGHETSFÖRMEDLING AB



Vi hyllar dig som  
aldrig chansar. 

Våra värmepumpar är utvecklade och tillverkade med största  
noggrannhet, så att de ska hålla riktigt länge. Vi låter bara våra 
specialutbildade och certifierade återförsäljare installera dem.  
Och när du köper en värmepump från oss ingår alltid branschens  
bästa trygghetsförsäkring. För vi chansar aldrig.

www.ivt.se

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

DIN
BOPARTNER.

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

STENHAMRA / KLEVBERGSVÄGEN 8A

NYRENOVERAT VÄSTERLÄGE 

Acceptpris: 3 750 000 kr / Boarea: 144 kvm
Rum: 5 rum, varav 4 sovrum / Tomt: 1 023 kvm 
Helrenoverat och mycket fräscht! Nya badrum och 
kök, m�m. Garage, braskamin och balkong.

STENHAMRA / FÅLLVÄGEN 1

CENTRALT OCH FRÄSCHT 

Acceptpris: 3 350 000 kr / Boarea: 145 kvm
Rum:  5 rum, varav 4 sovrum / Tomt: 1 064 kvm
Välplanerad villa med nya badrum och kök. 
Utomhus-spa, bastu och garage. Nära allt.

STENHAMRA / BLÅSBACKSVÄGEN 41

CENTRALT BR-RADHUS 

Acceptpris: 1 195 000 kr / Avgift: 5 312 kr/mån 
Boarea: 96 kvm
Rum: 4 rum och kök, varav 3 sovrum
Lugn läge med garage, förråd och liten täppa.

STENHAMRA / GALTUDDSVÄGEN 18

BÅTPLATS OCH GARAGE
Acceptpris: 4 700 000 kr / Boarea: 157 kvm
Rum: 5 rum (kan göras om till 6 rum), varav 3-4 
sovrum / Tomt: 1 079 kvm
Charmigt och nästan nytt. Lantlig idyll — något 
utöver det vanliga.



Karlsbodavägen 19A, Bromma. Tel: 08-445 14 10. 

CONTURA-
KAMPANJ

Kampanjpriserna gäller för beställning fram till 

15 oktober 2011. Betala bekvämt på 24 månader 

utan ränta. Endast aviavgift 30 kr/mån och    

uppläggningsavgift 495 kr tillkommer.

         Kampanjen på www.bastuspecialisten.se

Contura 780 Höj upp elden med en pelare! 
Denna modell kan även monteras på en vrid-
platta och ställas mitt i rummet. Ord. pris 
17.500:- Pris Nu 16.900:- 786:-/mån.

Contura 550:3 Succéspis som uppskattas 
för sin fi na förbränning och strama design.
Ord. pris 18.900:- Pris Nu 14.900:- 
699:-/mån.

JUST NU

KAMPANJ-

PRISER

Contura 560 T En modern och nätt 
täljstenskamin med sidoljus som ger 
skön eftervärme. Ord. pris 23.700:- 
Pris Nu 19.900:- 916:-/mån.

Småsvaltingen sträcker sitt bladverk mot ljuset när den befinner sig under vattnet, 
men ter sig relativt oansenlig när den kommer upp i luften. Biolog Gustav Johansson 
hanterar den varsamt när han samlar in plantor för utplantering på en annan växt-
plats.              Foto: Gustav Johansson och Lo Bäcklinder

Närhelst ordet ”strandskydd” 
diskuteras på Mälaröarna hör 
man oftast ordet ”småsvalting” 
i samma mening. Att den är 
en liten, oansenlig vattenväxt 
är det inte alla som vet. Dock 
väcker den stor uppmärksam-
het och engagerar många män-
niskor.

Likt en nutida superhjälte kommer 
biologen Gustav Johansson faran-
de i en snabb aluminiumbåt, iklädd 
våtdräkt och med cyklop, snorkel 
och simfenor i högsta hugg. Även 
om det är på ett mikroplan så är 
han ute på uppdrag för att rädda 
världen. Eller åtminstone en del av 
den.

– Det här är min arbetsklädsel 
under hela augusti. Då är jag ute på 
olika inventeringsuppdrag, berättar 
han och demaskerar sig när han drar 
ner dräktens huva.

Platsen är en liten udde i Mälaren 
utanför Munsö och just idag är det 
småsvaltingen som ska bli föremål 
för en räddningsaktion. Redan för 
en dryg månad sedan flyttade han 
på uppdrag av Upplandsstiftelsen, 
hundra plantor från det stora be-
ståndet utanför Munsö till natur-
reservatet Norra Björkfjärden i En-
köpings kommun där motsvarande 
växtförhållande finns. Precis före 
dagens Munsöbesök har Gustav Jo-
hansson varit förbi och kontrollerat 
plantorna och kan glatt konstatera 
att han hittade i stort sett alla av dem 
som han planterat om. 

Tidigare liknande omflyttnings-
försök har misslyckats, så det är ett 
verkligt positivt besked han kom-
mer med. Idag ska ytterligare 100 
plantor få byta hem och förhopp-
ningen är att de ska hinna etablera 
sig tillräckligt bra för att klara vin-
tern och lägga grunden för ett nytt 
bestånd.

Men vad är det då för märkvär-
digt med den lilla vattenväxten?

– Jag tror att ni har så mycket som 
99 procent av världens alla insjö-
småsvaltingar runt er kommun, för-
klarar Gustav Johansson.

Han berättar att även i Botten-
viken och Finska viken finns det 
småsvaltingar, men i insjöarna är 
den i stort sett utrotad på de platser 
där den tidigare funnits. Därför är 
Mälaröbestånden viktiga och stora 
åtgärder vidtas för att bevara och 

sprida dem.
Även från kommunens sida är 

småsvaltingen en kommuninvånare 
som förtjänar all uppmärksamhet.

– Vi kan inte överblicka värdet 
av biologisk mångfald eller varje 
arts betydelse. Sverige har an-
svar inför hela världen att bevara 
småsvaltingen och de vattenmil-
jöer där den trivs, förklarar Ang-
elica Aronsson, miljösamordnare 
på kommunen.

Hon berättar om hur småsvaltings-
bestånden i kommunen påverkar 
beslut när det gäller strandskydds-
dispenser och ger exempel på både 
positiva och negativa dispensbeslut. 
Frågor om eventuell skuggning, 
slitage på botten, grumling av vatt-
net och erosion är sådant som till 
exempel tas med i beräkningen när 
man bedömer om ett tillstånd kan 
komma att påverka förekomsten av 
småsvaltingen.

– Om man inte är väldigt försik-
tig så kan man väldigt lätt slå ut hela 
beståndet, säger Angelica Aronsson.

Med en genomskinlig låda i han-
den kommer Gustav Johansson upp 
till ytan igen efter att ha snorklat 
runt en stund och inspekterat bot-
ten. I burken flyter en böljande växt, 
med långa tentakler och en tuss 
alger på släp. Detta är alltså den be-
römda småsvaltingen. 

Gustav Johansson lyfter upp den 
med öm hand och visar hur den 
grenar sig nere vid de trådlika röt-
terna och hur de små blommorna 
redan gått över i frö som trillar av 
vid minsta beröring. Inte ens fröet 
får gå till spillo utan Gustav låter det 
glida ner i den vattenfyllda lådan för 

vidare transport till en ny växtplats. 
Ytterligare en liten, liten planta lir-
kar han loss från sidan av den första 
och har därmed plockat två plantor 
av dagens skörd.

– De här arterna fungerar bra som 
indikatorer på om något håller på att 
gå snett i miljön och det är ytterli-
gare en anledning till att man måste 
bevara dem. Genom att rädda miljön 
där de finns räddar man därmed ock-
så många andra arter, förklarar han.

Han är dock bekymrad över att 
åtgärdspengarna som ska gå till 
att rädda hotade arter har minskat 
kraftigt under senare år, vilket har 
inneburit stora nedskärningar på 
bland annat Länsstyrelsen. Det gör 
att räddningsprojekten blir lidande.

Förutom att flytta småsvaltingar 
finns det andra sätt att försöka utöka 
bestånden. Att röja vass, gallra ut 
träd för att eliminera skugga eller att 
återställa vattenkvalitén i Mälaren 
påverkar till exempel växtplatserna 
gynnsamt. Båtsvall är ett ytterligare 
hot mot växten och på vissa platser 
där den tidigare funnits har den för-
svunnit, troligen till följd av farleder 
som går strax förbi.                      

Gustav Johansson drar upp våt-
dräktens huva igen. Sätter cyklopet 
och snorkeln tillrätta, drar på sig 
simfenorna och dyker på nytt ner 
i vattnet med burken i ett stadigt 
grepp. Nu återstår att plocka upp 
98 plantor till. Sedan blir det full 
fart upp mot Enköping igen där 
plantorna ska planteras innan da-
gen är slut. Därefter kan han känna 
sig nöjd med att ha fullföljt dagens 
räddningsuppdrag.

LO BÄCKLINDER

24  reportaget | 

FAKTA SMÅSVALTING

>> Är fridlyst och ”starkt hotad” enligt den svenska ”röda listan” 
över hotade växtarter.

>> Naturvårdsverket har utarbetat ett åtgärdsprogram för att 
gynna den och andra hotade arter och den är dessutom en priorite-
rad växtart i EUs ”habitatdirektiv”.

>> Småsvaltingen kan bli 20 till 40 centimeter hög och växer i stort 
sett alltid på sandiga eller grusiga, ibland något dyiga bottnar i klart, 
måttligt näringsriktigt vatten.

>> Plantorna är fleråriga.

>> Den är självbefruktande och producerar fröer som ger nya 
plantor.

En oansenlig växt som 
väcker stor uppmärksamhet



Här finns vi!
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Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14. 

www.malaroidedesign.se

ORDNING & REDA!
Vi hjälper dig få ordning i ditt hem!
I hallen, sovrummet, barnens rum, källaren, kontoret... Att sätta 
skjutdörrar på garderober är ett ovanligt smart sätt att få ordning på 
sina prylar hemma. (Och har du inte ordning kan du alltid stänga 
dörrarna.) Nu har vi 30 % rabatt på skjutdörrar och 15 % rabatt på 
inredning från Inaria.

Välkommen in för idéer och inspiration!

w
w

w
.ra

kt
pa

.s
e

rabatt på skjutdörrar!
30 %
15 %
på inredning!

Gäller t o m 18 sept.
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50 ÅR SEDAN | Sensom-
maren 1961 bjuder på 
traditionell sommar- och 
familjefest i Färentuna. På 
samma ort blir det säker-
ligen ett ordentligt kalas 
av mer privat karaktär då 
Mälaröarnas nyheter upp-
märksammar ett par jubila-
rer lite extra.

Den 6 augusti ordnar 
Färentuna-Hilleshögs hem-
bygdsförening sin stora som-
marfest vid hembygdsgården 
i Färentuna. Festen börjar 
klockan 14 och programmet 
omfattar basaranordningar 
med lotterier, tombola och 
arrangemang för barnen. Det 
blir också servering av kaffe 
och läskedrycker och musik 
av Färentuna spelmanslag.

”Även om vädret blir 
otjänligt kommer festen 
att genomföras. Arrang-
emangen flyttas då över till 
den trevliga och inventiösa 
loge som hör hembygds-
gården till. Det trevliga 
hembygdsmuseet lockar 
med intressanta nyförvärv 
som kan beses i samband 
med festen.”

Cirka en månad efter 
sommarfesten firas det dub-
beljubileum i Färentuna då 
både handelsträdgårdsmäs-
tare Karl Gustaf Björklund, 

Lindgården, Färentuna och 
hans maka Kristina Karin 
Maria, född Peterson, firar 
födelsedagar. Herr Björklund 
fyller 75 år den 4 september 
och fru Björklund inträder 
i 60-åringarnas krets den 8 
september.

Herr Björklund tillhör en 
gammal mälarösläkt. Hans 
far som även han hette Karl 
Gustaf, var född på Ekerö. 
I unga år började han ägna 
sig åt sjöledes frakttran-
sporter mellan Färingsö 
och Stockholm och blev så 
småningom huvudleveran-
tör av sand och grus. Den nu 
75-årsjubilerande sonen är 
född i Färentuna och började 
efter skolgången praktisera 
inom trädgårdsyrket. År 1915 
kom han till Lindgårdens 
handelsträdgård som han 
övertog 1928. 

”Redan som ung intres-
serade han sig för kyrkliga 
och kommunala frågor och 
hans duglighet och talang 
har tagits i anspråk i många 
sammanhang.” 

Redan 1909 blev han med-
lem i Färentuna församling 
och har sedan ett 15-tal år 
varit dess ordförande och 
tillika kassör. 

”Att han skött sitt ämbete 
grannlaga och med fram-
gång framgår bland annat 

av att församlingen för 
några år sedan kunde åtaga 
sig uppgiften att grundligt 
renovera missionshuset i 
Kungsberga för ungefär 50 
000 kronor. Fru Björklund 
har stått vid sin makes sida 
både i hemmet och försam-
lingen som en alltid troget 
tjänande Marta. Vid sidan av 
sina husmors- och värdinne-
plikter har hon också hunnit 
engagera sig i humanitära 
uppgifter.”

Till eventuella festiviteter 
finns fina erbjudanden från 
de lokala handlarna. Under 
rubriken ”Veckans billiga 
mat” finner man bland an-
nat fläskkotletter för 8:50, 
430 gram torsk för 1:70 och 
375 gram spenat för 90 öre. 
Priset för tomater ligger på 2 
kronor kilot vilket också är 
priset för islandsillen. 

Dessertglassen kostar 1:15 
för en och en halv liter och 
denna kan spetsas med kros-
sad ananas för 88 öre. Hur 
mycket ananas man får för 
detta pris framgår dock inte 
av annonsen. 

EWA LINNROS

Sommarfester, jubilarer och 
finfina priser hos handlarna

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

Nordhem. 

Stilfulla och 

praktiska  

handdukstorkar.

Hela sortimentet 

20% 
rabatt

Ö ttid åå f 6 30 18 lö 9 14
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EKEBYHOV | Höstens andra 
utställning i Ekebyhovs 
slottsgalleri går under 
namnet ”Möte  Konstfack”. 
De två konstnärerna Barbro 
Flygare och Jan Brauner 
var en gång i tiden elev och 
lärare på Konstfack.

Jan Brauner är tidigare ekerö-
bo och var med när Ekerös 
konstförening bildades.

– Det är särskilt roligt för 
mig att ställa ut i Konstför-
eningens regi, eftersom jag 
kläckte idén att bilda Ekerös 
konstförening från början, 
säger Jan Brauner.

Han har levt ett långt må-
larliv efter studier på Konsta-
kademien i Stockholm och 
är representerad på flera mu-
seer.

Numera är han bosatt på 
Gotland liksom hans medut-

ställare Barbro Flygare.
– Jag är nonfigurativ och 

hittar oftast mina motiv när 
jag tittar i backen eller på nå-
got annat sätt. Samtidigt kan 
det hända att jag bara sätter 
en färgklick på duken och så 
sätter jag en till och sedan ut-
vecklas bilden. Jag vill över-
raska mig själv. 

Jag målar mycket i akryl 
och det passar mig väldigt 
bra för jag målar ofta över 
mina målningar då jag trött-
nar på dem. Och just i över-
målningen kan det hända 
något, en bit blir kvar från 
den gamla bilden, säger Jan 
Brauner.

På utställningen på Ekeby-
hovs slott blir det både akryl-
målningar, pasteller och kol-
teckningar. 

Medutställare är Barbro 
Flygare. Hon träffade Jan 

Brauner första gången på 
”Grundis”, grundskolan för 
konstnärlig utbildning i slu-
tet av 60-talet. Han var lärare 
och hon elev. 

– Jag fortsatte på Konst-
fack och fick Jan som lärare 
i måleri! Ibland har man tur 
och då gäller det att hänga på 
och inte släppa taget, aldrig 
släpper jag taget så länge jag 
lever, säger Barbro Flygare.
Sedan avslutad utbildning 
1975 har hon målat, tecknat 
och jobbat i olika grafiska 
tekniker och är representerad 
på offentliga institutioner.

– Det som inspirerar mig 
är det som händer mig i livet. 
Det påverkar mig egentligen  
utan att jag tänker på det. 
Sedan när jag arbetar med 
måleri till exempel, då upp-
täcker jag så småningom sa-
ker som jag känner igen eller 

så är det mina kamrater som 
känner igen någonting.

Bilderna som Barbro Fly-
gare visar på Ekebyhovs slott 
är gjorda i olja på duk och blir 
ett minne och en erinran om 
en tid när hennes bästis var 
Bill, en kompis på fyra ben.

– Det är en hund som jag 
hade. Han var en stor hund 
och var så där hopplös och 
välte ner saker bara genom 
att finnas. Han var inte lätt-
skött men vi kom väldigt 
nära varandra. Jag kände att 
jag ville måla honom, det 
kändes mysigt. Det var som 
att smeka honom uppe på 
huvudet mellan öronen, det 
är så väldigt mjukt. Det var 
en lisa helt enkelt.                                    

                          
                            
                          
                           EWA LINNROS

Konst som gör skillnad 

Barbro flygare målar gärna minnesbilder av hennes hund Bill.

Målning av Jan Brauner. 

EKERÖ | I början av augusti 
öppnade ett nytt galleri vid 
kanalen i Ekerö centrum. 
Galleriets konst har mer än 
ett syfte. Utöver att visa 
och sälja bilderna ska dessa 
också bidra till att hjälpa 
barn och djur i världen.

Melissa Lundberg heter kvin-
nan bakom ”Kanalgalleriet”. 
Hon är uppvuxen i USA där 
hon också träffade sin svens-
ke make och kärlek uppstod. 
Redan sex veckor senare var 
de gifta och 1982 flyttade de 
till Sverige.

– Det var inte lätt att hitta 
arbete i början. Då förverkli-
gade jag en dröm och började 
måla på allvar, berättar Me-
lissa Lundberg.

Hon är en varm och empa-
tisk person och just empati 
är något som ligger hennes 
hjärta mycket nära. Redan 
som tonåring fanns tanken 
hos henne att hon skulle ar-
beta med humanitärt arbete 
den dagen hon blev pensio-
när. Samtidigt ville hon ar-
beta med sin kreativitet på 
något vis. 

– Jag förstod inte hur jag 
kunde kombinera detta. Jag 
är hemmafru, jag är inte ute 
vid fronten och slåss. Jag är 
inte den sortens person. Hur 

kan jag göra skillnad? säger 
Melissa Lundberg.

En dag föll alla bitar på 
plats. Hon fick idén att ge sin 
konst, eller snarare de pengar 
hon tjänade på sin konst, till 
andra som är ute och kämpar 
och behöver pengarna.

Idén kom för ett par år sedan 
och hon började titta efter ett 
galleri. När gamla ”Konst-
pausen” lade ned såg hon sin 
chans. Sedan några veckor 
är nu galleriet öppet. På väg-
garna hänger just nu Melissa 
Lundbergs tavlor. Hon fångar 
skickligt upp människors 
kroppsspråk och helt omöj-
ligt är det inte för mälarö-
borna att finna sig själva av-
bildade på någon av hennes 
bilder. Men galleriet ska inte 
bara visa Melissas konst. Om 
allt går som hon tänkt sig, 
kommer väggarna att prydas 
av flera konstnärers verk.

– Min vision är att ha ett 
galleri med flera konstnärer 
som är med i humanitetsar-
betet genom att skänka en 
tavla om året av ett värde av 
minst 3500 kronor. Men de 
får gärna skänka fler om de 
vill, fortsätter Melissa och ler. 

”Painters for humanity”, 
(fritt översatt: målare för hu-
manitet) heter den förening 

som Melissa Lundberg bildat 
för att förverkliga sin vision.

Hon hoppas att kunna skapa 
ett nätverk av konstnärer 
som vill göra sitt för barn 
och djur ivärlden. Till att 
börja med har hon valt ut att 

stödja föreningen KMCH 
(Kailash Manasarovar Child-
ren of Humla) som arbetar 
ideellt med utbildning och 
hälsovård i distriktet Humla i 
Nepal. De får femtio procent 
av intäkterna. Då djurens väl 
också är av stor vikt för Me-

lissa Lundberg, kommer den 
andra hälften av konstintäk-
terna att gå till Hundstallet. 

– Det här är ett livstidspro-
jekt och det kommer kanske 
att ta lite tid, men jag hoppas 
att jag får med mig många 
konstnärer. Också de som 

köper tavlorna blir del av 
välgörenhetsarbetet, avslutar 
Melissa Lundberg.

Galleriet håller öppet på 
helgerna till att börja med.

                           EWA LINNROS

”Möte Konstfack” på slottsgalleriet

Jan Brauner var från start konstlärare till Barbro Flygare. 

Än så länge är det bara Melissa Lundbergs egna tavlor på väggarna i  hennes nyöppnade galleri. Hennes vision är att  flera konstnärer ska vara med 
i det humanitetsarbete hon driver, genom att skänka minst en tavla per år. 

 Foto: Ewa Linnros



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

17 juni 2011.

Vi Tackar:

Gustavshill Handelsträdgård AB

ICA Supermarket Tappström

Frukt och Gröntkompaniet i Stockholm AB

Ekerö Färingsö Lions

Väntjänst

Hembygdsföreningarna

Österås Gård

Mälarökyrkan

Röda Korset

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

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

flyttat!
MÄLARÖ TRÄNINGSVERK HAR

BLI MEDLEM DU SÅ FÅR DU: 

   (Exempel på orter där du får fri träning och kan börja redan nu, 
   är Solna, Södertälje, Täby och Mariefred. Även länder som    
   Australien, USA och Thailand fi nns representerade.)

   Värde mer än: 3030:-

Bryggavägen 133, Jungfrusund
  08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

UNIKT
FLYTTPAKET!

 

Hur ser ditt drömhus ut?

sofia.kuhlhorn@fiskarhedenvillan.se • 0708-10 60 12
fredrick.arvidsson@fiskarhedenvillan.se • 070-109 42 60

www.fiskarhedenvillan.se

Energirådgivningen är ett sam arbete mellan Ekerö  
och 26 andra kommuner i Stockholmsregionen.

Solens strålar kan 
ge dig gratis energi

Visste du att solinstrålningen till 
Ekerö kommun under ett år mot-
svarar hela Sveriges energibehov? 

Solen ger i genomsnitt 1000 kWh 
per kvadratmeter och år. Det finns en 

enorm outnyttjad möjlighet att ta till-
vara solenergin i framtidens energi system, 

även på Ekerö. Solenergi är ett komplement, 
under vintern är det annan energi som gäller, till 
exempel biobränslen – som är lagrad solenergi. 

Det finns flera möjligheter att utnyttja solenergin: 

bidrag att söka för att bygga en solcellsanläggning. 

årsförbrukning av varmvatten. 
-

ring rätt för att utnyttja solen maximalt. 

Vill du diskutera dina möjligheter att utnyttja 
solen, ring gärna våra energi- och klimatrådgi-
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Amazonträff För första gången tog sig tjugoen Volvo Amazon-
entusiaster en rallyrundtur på Färingsös somriga småvägar den 27 
augusti. Knappt hälften av gänget har sitt hemmagarage på Mälaröarna. 
Träffen avslutades hemma på initiativtagaren Roland Bengtssons gräs-
matta i Söderberga i Skå.                                                           Foto: Ove Westerberg  

Arkeologins dag  firades den 28 augusti på många platser runt om 
i landet. På Alsnu udd på Adelsö bjöd Alsnu skeppslag in och visade 
gamla hantverksmetoder samtidigt som man fortsatte att bygga på 
den vikingatida gård som håller på att uppföras. På bilden ses Helena 
Puaschitz förevisa hur man svartbränner lera.                 Foto: Meg  Karlson

28  öarna runt | 

Svartsjö-sommar 2011   Musiksäsongens stora avslutningskonsert på 
slottet den 28 augusti ”Swinging Baroque” ”if it doesn´t swing it ain´t 
baroque music” fick publikens jubel i klass med en lyckad rockkonsert. 
Svartsjö slott förlänger sommaren med helgöppet under september 
månad.                     Foto: Ove Westerberg  

Ölsta Folkpark firade sina 100 år som upplysare och underhållare den 
20 augusti. Födelsedagen var rejält laddad med barnteater och levande 
musik. Dessvärre öppnade dagen med ihållande regn vilket bidrog till 
publikbrist. Ekeröbandet Lazy Hero, ovan, fick dock några nya fans med 
sin tunga melodiösa rock.                   Foto: Ove Westerberg   

Älvnäsfestivalen  För tredje gången anordnades Älvnäsfestivalen 
den 27 augusti. Den traditionella gammelbilstävlingen samlade i år ett 
trettiotal bilar. Dessutom fanns trollkarl och lotteri. Peter Carpelan var 
även på plats och svarade på frågor och på kvällen ordnades middag 
och dans. Totalt deltog cirka 300 personer.              Foto: Hans Christiansen

Invigning av Kappahl  Den 18 augusti köade ett femtiotal köpsugna 
mälaröbor, såväl stora som små, för att vara med när kommunens för-
sta större klädkedjebutik slog upp portarna. 

 
Foto: Lo Bäcklinder

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

För dig som vill ha service 
och brett produktutbud!

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

HEM- 
LEVERANS  

från 
 400:-



41 LGH. 2–5 RoK, 54–120 m2

INFLYTTNING VÅRVINTERN 2013
PRIS 1 415 000–4 695 000:–

AVGIFT 3 540–6 330:–

VISNING SÖN 11/9 KL 12–13
VISNINGSLOKAL LÄNGS EKEBY-

HOVSVÄGEN. FÖLJ SKYLTNING 

FRÅN BRANDSTATIONEN.

BO SNYGGT, BEKVÄMT OCH 
CENTRALT PÅ EKERÖ
Intill Ekebyhovsparken och Ekerö centrum planerar SBC Bo att 

bygga 41 attraktiva bostadsrätter för dig som är 55+.

Välkommen på visning!

sbcbo.se
Försäljning Erik Saverstam 0766-32 31 32, 
erik.saverstam@maklarhuset.se 

EKERÖ

ekebyhov

worldwide

Bryggavägen 133, Jungfrusund
  08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Dags att 
lätta?

TILL VÅR NYA KURS - KOLL PÅ VIKTEN

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE:
Lördagen den 10:e september kl 13.00 
i våra fantastiska lokaler i Jungfrusund.

Maila din intresseanmälan – senast torsd 8:e 
september till: Birgitta@malarotraningsverk.se 
(begränsat antal platser)

välkommen

C
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Det är sommar och jag har just stigit på bus-
sen mot Adelsö. Jag slår mig ner på den enda 
lediga platsen, lyckligtvis på skuggsidan. 
Bussen är ett uttjänt exemplar som tidigare 
varit i tjänst på Köpenhamns gator. Och just 
idag verkar ingenting fungera. 
 

Bussen har inget nummer på displayen, men det sitter 
en enkel papperslapp på vindrutetorkaren. 312 står 
det på den, fast det kan man ju knappast se på långt 
håll. Apparaten som läser av busskorten fungerar inte 

heller. Sladdarna till den är utdragna, hänger och slänger. På 
förarplatsen står elementet på för fullt trots att det är nästan 30 
grader utomhus. Svetten lackar i förarens panna. Han försöker 
stänga av, men det är lönlöst. Vilken arbetsmiljö! 

Jag sitter bredvid en äldre dam som åkt hela vägen från 
Bandhagen. Hon har tre oformliga kassar med mat och andra 
förnödenheter. Målet är kolonistugan i Nibbla. Jag ser en rulle 
julklappspapper sticka upp bland mjölkpaketen. Blir nyfiken och 
får svaret: Kan vara bra att ha. Jovisst, jultomtarna får nya upp-
gifter! Plötsligt reser sig den färggranne afrikanen och vinkar att 
han ska av. Har glömt att trycka på knappen men samlar snabbt 
ihop sina pinaler och den stora trumman. Han ska till Rosenhill 
och jag hoppas att någon hämtar honom. Trumman ser tung ut. 
Kanske är det han som ska lära ut afrikanska danser. Jag hann 

aldrig fråga. Bussen töms på passagerare 
allteftersom. Snart stiger de fnittrande 
tonåringarna av vid Husby. De ska till 
Blå Lagunen och bada. 

När vi når färjan är det bara ett gäng 
pensionärer kvar som ska till Alsnö hus 
och dricka kaffe på hembygdsgården. 
Själv går jag av vid Lindby. Här finns 
den lilla grusvägen som är kantad av 

sommarens alla blommor. Röllekan är ännu jungfruligt vit, 
blåklockorna är höga och raka. Humlorna surrar och jag njuter av 
den söta doften av gulmåra. Det här påminner om barndomens 
somrar, de som var långa och lite tråkiga på ett positivt vis. Då 
man kunde trä smultron på strån och ägna dagen åt att reta en 
ilsken tupp.

Adelsö har fått behålla sin litet trubbiga charm med gamla 
torp och gårdar. Här finns också ett klassiskt svenskt kulturland-
skap. Men det är bara en tidsfråga förstås innan någon klåfingrig 
entreprenör slår till. Ännu är ön förskonad från vräkiga betong-
villor och pooler bakom plastiga staket. Och ännu kan jag vandra 
på min grusväg och likt Harry Martinsons luffare Bolle – bara 
njuta av livet utan att själv behöva äga något av allt detta. 

Vattenspegeln är full med glitter när vi med färjan 
passerar Svinsundet på återresan.  Pensionärerna har 
mycket att prata om. De surrar och står i som den 
värsta skolklass. Vid Munsö skola stiger två thailänd-

ska damer på med hinkar fulla av blåbär. Vi tittar avundsjukt på 
de fina bären. Chauffören kör rally. Det går fort, alldeles för fort. 
Slarviga omkörningar, otåliga knyck när bussen tvingas ligga 
bakom en långsam traktor. I varje krök skvimpar några blåbär ur 
hinkarna, rullar åt alla håll och gör lilafärgade avtryck på golvet.

Det är något visst att färdas i en buss med okända. För den 
med öppet sinne kan mycket hända; korta, intensiva möten 
som kan få oanade konsekvenser. För en kort stund får vi dela 
varandras vardag, stiga in i de mest hemliga rummen. Det är 
mycket man vågar berätta för en okänd lyssnare. Fast just på den 
här resan förenades vi i ängslan över att färdas alldeles för fort 
på en väg som kräver hastighetsbegränsningar. Vi håller hårt i 
ledstängerna och nickar ordlöst till varandra. Alltmedan blåbären 
fortsätter att rulla.

Gunilla 
Lindberg

Resan 
till Adelsö

• 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.

   5 SEPTEMBER  |  kolumnen  29



Näringslivsrådet i Ekerö kommun 

Inbjuder företagare till 
frukostmöte 

på Ekebyhovs slott 

tisdag den 20 sept kl 08.00-09.30
Vi börjar med kaffe/te och smörgås kl 07.45

Hur ser framtidens IT-kommunikation ut?

Välkommen!
Anmälan senast 15/9 till frukostmoten@ekero.se

OBS!  OBS!  OBS!
 

med start 6 september
TISDAG 13–20 & LÖRDAG 10–14 

TACK FÖR ER STORA GIVMILDHET!

30 !

Satsa på lärarna för en bra skola

I handlingarna till nästa 
KSAU (red. anm: kommun-
styrelsens arbetstutskott) 
framgår det att samtidigt 
som köerna växer på 
Ekerövägen vill alliansen 
chockhöja avgifterna på 
Ekeröfärjan.

Idag kan vi köpa ett 
40-resorskort för 1200 
kronor, det vilja säga 30 
kronor per resa. Nu vill 

Moderaterna höja priset på 
det billigaste resealternati-
vet till 54 kronor per resa, 
en höjning med 80 procent. 
Samtidigt växer bara köerna 
på Ekerövägen.

Hur motiverar Mode-
raterna denna höjning? Att 
avlasta vägen borde vara 
prioriterat i väntan på den 
fjärde vägfilen som kommer 
tidigast om tio år.

Öpartiet kommer att på alla 
sätt motverka höjningar av 
färjetaxan. Istället borde 
taxan sänkas och turtät-
heten ökas för att minska 
köerna och skadorna på vår 
miljö.

– Ylva Forslid, 
gruppledare och 
Öpartiets representant 
i kommunstyrelsen

Stoppa chockhöjningen av färjeavgiften!

Den 6 september äger Skolans 
dag rum och detta uppmärksam-
mas runt om i Sverige på olika 
sätt. Skolan är en viktig del av 
samhällets ryggrad – lärare är 
ett av Sveriges viktigaste yrken. 
Trots det har lärarna låga löner i 
förhållande till sin långa utbild-
ning. Att utbilda sig till lärare är 
numera en förlustaffär jämfört 
med att börja arbeta direkt efter 
gymnasiet. 

För att kunna locka nya talanger till 
läraryrket måste lönerna höjas med 
minst 10 000 kronor i månaden. 
Nästan alla politiker anser att lärare 
ska ha högre lön men få omsätter 
sina löften i handling. Skolans dag 
är ett utmärkt tillfälle att gå från 
ord till handling på! Att investera i 
lärarna är att investera i ett konkur-
renskraftigt Ekerö.

På Ekerö har lärarna de senaste 

lönerörelserna fått ytterst margi-
nellt över vad avtalet har stipulerat 
som lägstanivå i löneökning. 2011 
täckte det för många lärare inte 
inflationen och medförde alltså en 
reallönesänkning!  

Att utbilda sig till lärare 
måste löna sig! Nyligen gjorde 
Lärarförbundet en kartläggning 
av lönerna bland statligt anställda 
lärare. Det visade sig att de har lika 
låga eller lägre löner än kommunalt 
anställda lärare. Oavsett arbetsgi-
vare är lärarna alltså felavlönade. 
I dag väljer allt fler bort läraryrket 
på grund av de låga lönerna. Fokus 
måste nu riktas mot att snabbt göra 
läraryrket mer attraktivt.

Läraryrket är en förlustaffär ur ett 
livslöneperspektiv, jämfört med 
att börja arbeta direkt efter gymna-
siet. Så kan vi inte ha det om vi vill 
locka nya talanger till läraryrket. 
Lärarförbundet efterlyser därför 

10 000 kronor mer i månaden för 
Sveriges lärare.

Politiker måste hålla sina löften 
till lärarna. Den 6 september är det 
dags för Skolans dag. Skolans dag 
är ett tillfälle att uppmärksamma 
skolan och lärarnas betydelse. 
Utbildningsminister Jan Björklund 
återkommer ofta till att lärare är ett 
av Sveriges viktigaste yrken. Och 
visst är det så: Lärarna och skolan är 
själva grunden till att Sverige kan 
fortsätta att vara en kunskapsnation.

På Ekerö skrev vi i Lärarförbundet 
ett antal frågor till samtliga politiska 
partier inför valet 2011. De partier 
som tog frågorna på allvar och gav 
oss svar sade sig samtliga vara inrik-
tade på att satsa pengar på skolor 
och förskolor i kommunen. Dessa 
satsningar handlade om ordentligt 
med tid till för- och efterarbete, 
rimliga gruppstorlekar, behörig-
hetskrav, fria pedagogiska måltider 

med mera. Få av dessa satsningar har 
vi ännu sett skymten av.  Inget parti 
nämnde rejäla löneökningar i sin 
vilja att satsa på skolor och förskolor 
i kommunen. Det är dags att inse att 
det behövs i en kranskommun som 
vår, för att vi ska få de bästa lärarna 
att söka sig hit och vilja stanna kvar!

För att långsiktigt rekrytera nya 
och skickliga lärare krävs minst 
10 000 kronor mer i månaden. En 
svensk lärare som får jobb i Norge 
kan höja sin lön med 14 000 kronor. 

Det är hög tid att regeringen 
tar ansvar och lever upp till sina 
löften om statliga pengar till höjda 
lärarlöner. Och för Ekerös politiker 
att följa efter! Vilken dag kan vara 
bättre att lansera ett sådant förslag 
på än just Skolans dag?

– Styrelsen för Lärarförbundet 
på Ekerö genom Ing-Marie Karlsson, 
ordförande

ty
ck

!

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

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

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

Troxhammar Butiksby  08-654 88 44 

Tag med denna annons och erhåll 

20 % rabatt
på Klassisk fotvård, Fotspa och 

Underbensmassage

(Ord.pris 1100:-. 1 tim 45 min. 
Gäller 1 gång/pers under hela september) 

Troxhammar Butiksby  08-654 88 44 

Vi arbetar med Dermalogicas produkter

Tag med denna annons och erhåll 

50 % rabatt på 
De lux Behandlingen!
En härligt avkopplande behandling 
som inleds med en ryggmassage. 
Därefter får du en klassisk ansikts-
behandling och vi avslutar med 
att du får dina fransar och bryn 
färgade. 

(Ord.pris 1195, 120 min. Gäller under sept och 1 g/ pers)

Färentunavägen 65 (Färingsö Trä) 
08-560 247 80    www.mgrental.se

Öppet: Mån Fre. 06.30-16.00

HÖGT GRÄS?
Hyr en 
slåtterbalk!

Flytta med Länsförsäkringar

KEDJEHUS SANDUDDEN - EKERÖ
På lugn gata med ett högt och insynsskyddat läge ligger detta perfekta

hus på 110 kvm. Balkong med sjöglimt och två tilltagna träterasser med

solläge.

ADRESS SINGELGRÄND 10 TOMTYTA 256 M²

ACCEPTERAT PRIS 3 285 000 KR

VISAS SÖ 11/9 14:00-15:00  MÅ 12/9 17:30-18:15

MÄKLARE JOHAN VIKSTRÖM TELEFON 08-562 887 53

Bromma, Brommaplan 403, 08-562 887 50

lansfast.se/bromma



+ Begränsat antal bilar

• 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. 

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

SÄLJES

Fiskar! Små Guppy-yngel 5 
kr/st. Finns i Skärvik. 0707-
45 64 13.

Micro 55 br, 32 hög, 150 kr.
Badrumsskåp rostfri 62x66 
Racken, ny 350 kr. Två st 
kontorsbord 350 kr. Mörk-
brun snurrfåtölj i skinn med 
armstöd, gott skick, 250 kr. 
Tvättmaskin Siemens Elek-
tro 220-240 W, bra skick, 
700 kr. 0739-75 69 56.

Badkar säljes. 159 x 70 cm + 
front. 1000 kr. 08-560 444 
07 kl 20-21. 

Loppisfyndlådor billigt, kon-
tors- och konstmateriel.
Tel:0708-22 49 11.

Sex stolar med dynor samt 
bord i hardwood. Stolarna 
rangliga men går att åt-
gärda. Allt behöver rustas, 
slipas och oljas. 600 kr, 
prutat och klart. Finns på 
Gällstaö. 0739-92 47 87.

UTHYRES

Boxplatser uthyres på 
Adelsö! Full skötsel och 
daglig utevistelse i stora el-
ler små hagar. Sandpaddock 
och fina ridvägar vid Mäla-
ren. Stor häst/C-D ponny 
= 3000 kr/m. B ponny = 
2700 kr/m. Vi tar även emot 
konvalescenter. 073-594 28 
77, 0738-16 00 09.

ÖNSKAS HYRA

Lastbilchaufför utan djur, 
ej rökare, letar boende i 
naturnära hus på gård eller 
jordbruk. Jag kör dagligen 
schaktbil i Sthlmsområdet. 
Mer info om mig hittar du 
på www.mikerinnan.com.  
0707-16 73 61, Mikael

Fyra lugna norrlänningar 
önskar hyra villa/stuga eller 
liknande från 1/9! Jag med 
flickvän och två vänner som 
bott i Ekerö senaste året, vill 
gärna stanna kvar på öarna. 
Jobbar inom Ekerö kommun 
och kan ge referenser på 
jobb och hyresvärdar.
0730-42 77 81, Fredrik

Önskar långtidshyra stuga/
hus med lugnt enskilt läge. 
Önskvärt WC/dusch. 
Färingsö eller närliggande. 
Nära till buss nödvändigt.
Referenser finnes. Tel: 0733-
31 52 75, 0709-85 11 79.

SÖKES

Medryttare till A-ponny! Är 
du liten som på bilden kan 
du rida ett tag på Pyttis. 
Du kan vara något större. 
Helst hästvan förälder till en 
början.”Knatteridning” mycket 
liten med förälder går också 
bra! Ring 073-652 77 04. Stal-
let ligger strax efter Nyckelby.

EFTERLYSNING

Vår lilla 2-åriga katt Solveigh 
försvann ifrån Brunna 31 
maj. Hon är helt grå, kort-
hårig. En liknande katt har 
setts runt Björkudden under 
sommaren, men vi har inte 
lyckats fånga in den. Tips till 
070-480 35 97.

TACK

Tack till alla fantastiska 
tränare, arrangörer och en-
gagerade personer vid EIKs 
fotbollsskola. Även detta år 
två bra och stimulerande 
veckor. Stora, små, pojkar, 
flickor, alla får ta del och 
vara med. Ingen press men 
utifrån sin förmåga. God mat 
också! Hannes med familj
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PREMIÄR
FÖR VÅR UNIKA

PEKSKÄRM!

ENKLARE KAN

DET INTE BLI!

Premiär för en ny modell av vår unika Solvärmepump! Så enkel att an-
vända, att en fingertopp på pekskärmen är allt du behöver för att styra 
bl a ditt värme- och varmvattenbehov. Den är dessutom mer effektiv och 
energisnål än någonsin.

Men en sak är sig lik: vårt världsunika värmesystem som gör att du kan 
kombinera sol- och bergvärme när du vill. Installera hela systemet direkt, 
eller bygg på med solfångare senare.

Läs mer på eviheat.se och läs mer om hur du kan minska dina elkostna-
der med en Solvärmepump!

www.eviheat.se

Vill du veta mer?
Fråga oss!

Vi är experter på att installera
Evi Heat Solvärmepumpar!

SOLVÄRMEPUMP
BEFRIAREN FRÅN ELBEROENDET

Tel: 08-560 354 08
www.birkaror.se



FOTBOLL | Den 20 och 21 
augusti var det full fart 
på Svanängens IP. Hela 79 
fotbollslag - de flesta från 
storstockholmsområdet - 
deltog i Skå IKs fotbollstur-
nering Birkabollen. 

– F00 och P00 spelade under 
lördagen och på söndagen 
var det dags för P99 och P01 
att belägra fotbollsplanerna.

Birkabollen är ett jättear-
rangemang som lockar tu-
sentals besökare till Svanä-
ngens idrottsplats. 

På lördagen översvämma-
des man inte bara av spelare 
och åskådare - vädrets mak-
ter var inte heller nådiga och 
regnet vräkte ner stora delar 
av dagen. Men tålamodet hos 
alla var stort och det blev ett 
lyckat arrangemang. För-
utom Birkabollen pågick en 
hockeyturnering i Allhallen 
där lag från bland annat USA 
deltog.

                                
                             EVA LILJEROS
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FOTBOLL | Fredagen den 
17 juni gick Roslagscupen 
av stapeln för nionde året 
i rad. Cupen spelades i 
Östhammars kommun. 
Ekerö IK F00 hade anmält 
två lag: ” Ekerö IK Vargar” 
och ” Ekerö IK Tigrar”.

Tigrarnas första match mot 
IFK DÖ-Films SK blev en 
jämn match som slutade 1-1.
Nästa match var Vargarnas 
mot Lagunda AIK 2 som ock-
så slutade oavgjort, 1-1.

Sista matchen den första 
dagen var Tigrarnas igen 
med match mot Tillberga IK. 
Här lossnade Ekerö IKs tje-
jers fotbollsspel och det blev 
vinst med 6-1.

På lördagen spelade EIKs 
Vargar fem matcher och EIKs 
Tigrar fyra.

Vargarna vann två match-
er, spelade en oavgjord och 
två förluster, varav en mot 
Tigrarna. Detta gav dem en 

tredje plats i gruppen. EIKs 
Tigrar vann sina fyra matcher 
och som vinnare av gruppen, 
gick de direkt till semifinal. 

På söndagen var det dags 
för finalspel. Vargarna slog 
Tillberga IK i kvartsfinalen 
med 1-0 med bländande tuff-
het och snyggt spel och var 
klara för semifinal. 

I första semifinalen vann 
Tigrarna mot Östhammars 
SK med 5-0 och var därmed 
i final.

I den andra semifinalen 
mötte Vargarna IK Franke 
som man i lördagens match 
hade förlorat mot. 

Med ett  mål bakåt fick man 
till sist ett mål efter force-
rande trötta tjejer. 1-1 i full tid 
med andra ord. Här tog straff-
läggning vid som slutade i 
vinst för Vargarna.

Finalen på söndagen mel-
lan Ekerö IKs båda lag blev 
spännande. Tigrarna avgick 
med segern. 

– Ekerö fotbollsflickor har på 
ett enastående sätt visat att 
även vi kan. Det behöver inte 
bara vara killar som ska vara 
i fokus utan detta bevis från 
Roslagscupen visar att tjejer-
na från Ekerö också kan spela 
fotboll. Sammanlagt fyra 
pokaler med hem från Ros-
lagscupen är inte illa. Gläd-
jen att få se dessa tjejer växa 
med uppgiften, aldrig ge upp 
även om man ligger under 
samt den vilja att kunna mer, 
spela bättre, utvecklas i varje 
moment och vara riktigt 
bra kompisar gör att vi som 
coacher lyser av stolthet och 
glädje, säger Mats Glimster,
tränare F-00.

EIK F-99 var också med i 
Roslagscupen. De tog sig till 
final och mötte där IFK Vik-
sjö 1. Tyvärr förlorade Ekerö 
IK matchen men de fick ett 
fint andra pris samt pris för 
Fair Play 2011. 

                                             EL

Dubbel seger för EIK i Roslagcupen 

Målvakterna Jenny Glimster och Alva Lorentzi i Ekerö IKs lag tigrar och vargar håller stolt upp de två vinstpol-
kalerna efter den dubbla segern i Roslagscupen i somras.                                

Full fart vid årets Birkabollen

Hög kvalité på spelet i årets ”Champen”
FOTBOLL | För tredje 
året i rad spelades den 
9 juli fotbollsturne-
ringen ”Champen” på 
Träkvistavallen.

”Champen” är en fotbolls-
turnering för fem-mannalag. 

– Vi har haft som mål att 
anordna en turnering med 
kvalitet under en dag där tolv 
lag från olika delar av Ekerö 
och Stockholm tävlar mot 
varandra med gruppspel och 
slutspel, berättar Erik Torlén 
som arrangerat turneringen 

tillsammans med Charles 
Mellin och Mats Carlsson 
som är PR-ansvarig.

Han berättar vidare att 
turneringen i år gick jättebra 
med en väldigt bra kvalitet på 
de tolv lagen samt ett väder 
som bjöd på sol under hela 
lördagen, 

Det var cirka 110 deltagare 
och ungefär 70 besökare på 
Träkvistavallen under dagen. 
Finalen spelades mel-
lan Lundhagen Boys från 
Träkvista, Lundhagen och 
Beerfest från Stockholms 

innerstad. Beerfest vann med 
0-1 och gick därmed segrande 
ut ur turneringen.

LÄGET!  29 SEPTEMBER

FOTBOLL
Damer div 3A 
AIK DFF 12 11 1 0 56 - 9 34 
Hässelby 13 9 1 3 34 - 20 28 
Skå IK 13 7 1 5 46 - 28 22 
P 18 IK 13 7 1 5 37 - 24 22 
IFK Viksjö 13 6 2 5 34 - 28 20 
IK Frej 13 6 1 6 30 - 26 19 
Djursholm 12 4 4 4 17 - 23 16 
Vallentuna 13 4 1 8 27 - 32 13 
Åkersberga 13 1 3 9 12 - 39 6 
Brommapojkarna 13 1 1 11 10 - 74 4 
 
 

  

Herrar div 4M 
Ekerö IK 17 11 5 1 43 - 12 38 
Järla IF FK 16 9 4 3 39 - 23 31 
FC Krukan 15 9 2 4 35 - 22 29 
Långholmen  16 8 2 6 36 - 27 26 
Skå IK  16 8 2 6 32 - 27 26 
Vasasällskapet 16 5 6 5 34 - 39 21 
Djurgårdsbrunn 16 6 2 8 31 - 39 20 
Reymersholms 17 6 1 10 26 - 34 19 
Spånga IS FK 16 6 1 9 24 - 38 19 
Turkiska SK 16 5 2 9 23 - 25 17 
 

Herrar div 7D 
Gimonäs FC 12 12 0 0 45 - 10 36 
Wollmars FF 12 8 0 4 29 - 19 24 
Adelsö IF 10 7 2 1 25 - 11 23 
Skönadals BK 12 7 1 4 23 - 19 22 
En Bro Förmyck 11 4 4 3 22 - 18 16 
Åkeshovs IF  11 4 0 7 27 - 31 12 
FC Kasam 12 3 3 6 23 - 28 12 
Real Gonzo  11 3 1 7 24 - 37 10 
Stockholm BK 12 2 1 9 14 - 32 7 
Munsö IF 11 1 0 10 16 - 43 3 
 
 

      

Damer div 4A 
Bollstanäs DFF 10 9 1 0 59 - 7 28 
Kallhälls FF 10 8 0 2 39 - 12 24 
Stocksunds IF 9 6 1 2 26 - 15 19 
Sollentuna 10 5 1 4 22 - 21 16 
FC Järfälla 10 4 3 3 28 - 17 15 
Skå DFF 10 5 0 5 22 - 31 15 
Essinge IK 10 2 0 8 16 - 30 6 
Reymersholms 11 2 0 9 16 - 43 6 
Vasalunds DFF 10 1 0 9 8 - 60 3
 

DET HÄNDER  TILL DEN 18 SEPTEMBER
FOTBOLL | Damer div 3A: 17/9 kl 15 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Brommapojkarna DFF 

 Damer div 4A: 7/9 kl 20 Svanängens IP: Skå DFF-Vasalunds DFF Herrar div 4M: 10/9 kl 14 
Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Långholmen FC  Herrar div 7 D: 10/9 kl 13 Söderby: Munsö IF-FC 
Kasam  11/9 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF-Åkeshovs IF Fotboll. 
JOGGING | 18/9 Stenhamraloppet. Sträckor: 350 m, 700 m, 2 km och 5 km. Anmälan. Loppet vän-
der sig framförallt till barn mellan 3 och 12 år. 5 km för äldre barn och vuxna. 
            
               Sportnyhet?• Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

Årets turnering ”Champen” hade 
cirka 110 deltagare på plan och 
kring 70 besökare.

Skå IKs P01 förbereder sig inför match.       Foto: Eva Liljeros

Skå IKs P01 i match mot Segeltorp.     Foto: Eva Liljeros

Lokal hopptävling på Skå ridcenter
HÄST | Sista helgen i 
augusti arrangerades lokal 
hopptävling för ponny 
och häst på Skå ridcen-
ter. Ridcentret stod som 
arrangör tillsammans med 
Ekerö ryttarförening.

Tävlingarna var välbesökta 
med många hästekipage och 
åskådare. Lördagen var pon-
nyernas dag med 47 startan-
de ekipage. 

Alla ponnykategorierna 
med klasserna lätt D, lätt C 
och lätt B var representerade.

Under söndagen var det 
de större hästarnas tur där 
klasserna med hinderhöjd 

90 centimeter och en meter 
stod på schemat. 61 häs-
tar startade under dagen. 
1-meters klasserna var vik-
tiga för fyraåringarna, som 
via tävlingen kan kvala till 
4-årschampionaten som går 
av stapeln i Flyinge under 
oktober månad. 

Hemmaryttarna Lovisa 
Lindkvist, Fritjof Lindkvist 
och Anna Hedström fick ta 
emot priser i de olika klas-
serna.  Representanter från 
Svenska ridsportförbundet 
som var med som domare 
och överdomare gav tävling-
arna högsta betyg.

Under dagarna hade 

Ekerö ryttarförening besök 
och hjälp av tio ungdomar 
från Sleipner ridsällskap på 
Åland. Ungdomarna hjälpte 
till som funktionärer.

Josephine Jahn på Queen of 
Hope.          Foto: Thorsten Eriksson



    | sporten  33

Familjefest när Ekerö IK firade 90 år 

Fotbollmatch för de unga, men det spelades även veteranfotboll.            Foto: Ove Westerberg Det var gott om aktiviteter när Ekerö IK firade.  
 Foto: Ove Westerberg

Bordtennisstjärnor Mikael “Äpplet” Appelgren mötte Anna-Carin Ahlquist som är EM-mästare i rullstolsbordtennis.                        Foto: Ove Westerberg

Unga ishockeyspelare med klubbens flagga.          Foto: Ove Westerberg

EKERÖ IK | Lördagen den 27 augusti firade Ekerö IK 90 år 
med stor familjefest på Träkvistavallen.

Runt 1500 personer besökte Träkvistavallen för att delta i 
firandet. 

Under dagen bjöds det på en rad aktiviteter, bland 
annat bordtennis med Mikael ”Äpplet” Appelgren och 
A-lagsmatch i fotboll.

Landslagsspelare i ishockey som bördar från Mälaröarna, 
fick sina tröjor upphissade i Vikingahallens tak.  

Det blev veteranmatch i fotboll mot AIK, skridskodisco, 
pröva på aktiviteter, tävlingar, live musik och mycket mer 
denna soliga augustilördag.       
         EL



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad 
Kvalitetsansvarig   

   enl PBL – nivå E
Kompetens för  

   asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

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

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

Från 24.500:- Till 149.500:-
TESTADE-GARANTI-AVBET

Vard 10-18, lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 

Vällingby-rondell vid Shell
M

O
TORBRANSCH

E
N

S

R

I K S F Ö R B U N

D

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

     

Visste du att...
...vi är ett familjeföretag med sju engagerade 
familjemedlemmar?
...vår trafikskola är medlem i kvalitetsorganisa-
tionen STR?
...vi välkomnar din privata handledare med på 
dina körlektioner?
...du kan räntefritt delbetala din utbildning i 
upp till två år?
...du kan hålla dig uppdaterad om nyheter och 
erbjudanden genom att gilla oss på facebook?
...du kan köra en prova-på-lektion för endast 
600 kronor (80 minuter)?
...vi numera även utbildar för BE-behörighet, 
alltså personbil med tungt släp? 
...vi har har teorikurser, handledarkurser och risk-
utbildningar regelbundet varje månad?

Gardinstänger och skenor Gardintyger  
Markisväv  Sybehör  Garn  mm 

Jungfrusundsv 2 
Träkvista 

Tel:  560 355 01  

Öppet: 
Mån-fre 10-18

    Lör 10-14

Plisségardiner
Lamellgardiner 
Rullgardiner 

Måttbeställning

Nedan följer ett urval av larm och 
anmälningar som inkommit till 
närpolisen och brandförsvaret på 
Mälaröarna under de senaste två 
veckorna.

13 AUGUSTI | En bil som står parkerad 
på ett strövområde vid Jungfrusunds-
vägen, Ekerö får inbrott och en väska 
blir stulen. 

Kumla 
byväg. Räddningstjänsten släcker bran-
den. 

då en bil kör in i tegelväggen på ICA i 
Ekerö centrum.

14 AUGUSTI | En bilbrand sker vid 
Svanhagen i Skå.

Närlunda blir en barn-

-
sinstation på Ekerö.
även klottrad på.

Brunnaom-
rådet, Ekerö.

parkerad vid ICA Skå. Räddningstjäns-
ten släcker branden. 

-
lansen vid ett sjukvårdslarm på Ekerö.

15 AUGUSTI | En stöldanmälan inkom-
mer om att en båt blivit av med sitt gas-
reglage samt varvräknare vid Tranhol-
men, Ekerö.

Kungshatt blir en båt av med sin 

Kungshatt blir 
bestulen på en massa gods.

16 AUGUSTI | Troxhammar golfklubb 
blir bestulen på 500 liter bensin samt 
500 liter diesel.

-
bud i Närlunda

17 AUGUSTI | -
kontroll på Färentunavägen i höjd med 

 Lovö Edeby blir av med sin 
lanterna.

18 AUGUSTI | En markbrand på Kärsön 
släcks av brandförsvaret.
19 AUGUSTI | Stöld av elverk samt en 
svets sker vid färjevaktsstugan, Jung-

frusund.
När-

lunda.

20 AUGUSTI | Stöld av registrerings-
Ekuddsvä-

gen, Ekerö.

Ekerö.

om att ett träd ligger över vägen mellan 
Tofta och Sättra på Adelsö.

Prästnibbla in-
kommer till brandförsvaret. Det har 
brunnit i olja på spisen och de boende 
är osäkra på om det har spridit sigt till 
fläkten.

21 AUGUSTI | En person hittas drunk-
nad utanför Jungfrusunds marina. 

22 AUGUSTI | -
rentunavägen före Högsbo.

23 AUGUSTI | -
kontroll på Jungfrusundsvägen i höjd 
med Träkvista skola
böter.

Ekerö 
och smiter från betalningen.

Sandudden.
Stenhamra får inbrott och ett 

par skridskor blir stulna. 

Asknäs gård.

24 AUGUSTI | Tre personer får böter då 
-

rentunavägen vid Skå kyrka.
Pråmvägen, 

Ekerö centrum.

ena redan var anmäld stulen från Ekerö 
sommarstad. Det visade sig att den an-
dra båten också var stulen därifrån.

25 AUGUSTI | En person får böter för 
hastighetsöverträdelse på Ekerövägen 
vid Munsö skola och en får böter vid 
Ekeby.

-
net vid Lullehovsbron dras upp av 
brandförsvaret som även kontrollerar 
oljeläckage. 

26 AUGUSTI | -
kontroll på Närlundavägen och två 
personer får böter.

Bryggavägen, Ekerö
Tegel-

bruksvägen.

28 AUGUSTI | 
sker på Lönnviksvägen. Någon har 
kapat en facebooksida samt en hotmai-
ladress.

-
hållsplats i Stenhamra.

34  larmet går | 

Många stölder av cyklar, 
mopeder och båtdelar

Under den senaste tvåveckorsperioden har ett flertal stölder av såväl barn- som vuxencyklar, 
mopeder och båtdelar stulits runt om i kommunen.     Foto: Ove Westerberg

HUNDDAGIS!
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



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Personskador   
Asylrätt 
Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

| service för dig! 3

ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

LACKERING

RÖRARBETEN

KONTORSMATERIAL M.M

FÖNSTER

PLÅTSLAGERIFÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

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

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRANDSKYDD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

560 47 111
070 - 683 80 74
www.fsons.se

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Roger Sjögren 070-717 79 49

08-560 354 08

Nu på Ekerö!

F’SONS
ALLSERVICE AB

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

Vinnare av sommarsalongen 2010!

 Sten- & plattsättning
 Markplanering tomter
 Husgrunder
 Grundisolering/ 

   dränering och avlopp
 Gräv- & schaktarbeten

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

www.howqvistanderson.se

MMMMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.
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Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

malaro.com

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

och försäkringar. 

Brommaplan 420, Bromma

Tel. 08-709 86  50
 www.fonus.se Johan Kull

Varmt välkommen till Fonus i Bromma!

Hembesök  Jour dygnet runt 

DÖDA
• Rut Kvelstad, Färentuna, avled den 27 juli i en ålder av 84 år.

• Rita Andrä, Ekerö, avled den 6 augusti i en ålder av 75 år.

• Bengt Persson, Stenhamra, avled den 9 augusti i en ålder av 80 år.

• Kristina Radestedt, Munsö, avled den 10 augusti i en ålder av 71 år.

• Birgit Ann-Mari Eriksson, Ekerö avled den 11 augusti i en ålder av 77 år.

• Anders Ahlquist, Ekerö, avled den 14 augusti i en ålder av 86 år.

• Inga-Lill Birgitta Hansson, Ekerö, avled den 14 augusti i en ålder av 61 år.

• Lennart Gillis Ericson, Ekerö, avled den 21 augusti i en ålder av 68 år.

NYCKELBY 
FASTIGHETER 

Hyr ut 
LAGER och 

CONTAINERS
Tel 0707-65 76 86 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag har en 
mac!

Ring inte...

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Grattis Alicia 
som blev 
storasyster 
till Emilia den 
29/6 och 
fyllde 2 år 
den 3/8! 
Kramar 
mamma 
och pappa!

Grattis 
Hannah på 
2-årsdagen.
Kramar från 
mamma, 
pappa, Felix 
och Marcus.

Grattis-
kramar till 
solstrålen 
Inez som 
fyller 2 år 
den 4 sep-
tember
från farmor 
och farfar.

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

Hemstäd fr 1/9
Din jurist på Mälaröarna 

Humanjuridik 
Affärsjuridik

08-410 200 42
Bryggavägen 5 
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Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB
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Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
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Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö 
Prenumerationer
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
5129-2308
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ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv 
vecka före  utgivningsdagen. 

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

HEMSIDA www.malaro.com/mn

Utgivning 
2011
Jan 24
Feb 7, 21 
Mar 7, 21  
Apr 11, 25 
Maj 9, 23 
Juni 6, 20
Aug 22
Sep 5, 19 
Okt 3, 17, 31
Nov  21 
Dec 5, 12 

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Älskade Maka
Mor Farmor Svärmor Syster

Birgitta
Hanzson

* 7 december 1949
✝ 14 augusti 2011

A R N E
PATRIK och ÅSA

Antonio  Gabriel  Elias
PETER och ANNIKA
Syskon med familjer

Vänner 

Var inte rädd. 
Det finns ett hemligt tecken,
ett namn som skyddar dig 
    nu när du går.

Y Eggehorn 

Begravningen äger rum fredagen
den 16 september kl 11.00 

i Ekerö kyrka. Därefter inbjudes
till minnesstund. O s a till

alfa/Ekerö Begravningsbyrå 
tel 08-560 310 65 senast 9/9.

Valfri klädsel.
Tänk gärna på  Radiohjälpen

 Pg 19 1950-6 eller Läkare utan
gränser Pg 90 06 03-2.

Rut Kvelstad
* 4 december 1926

har i dag stilla insomnat

Färentuna 27 juli 2011  
BARNEN

med familjer
Övrig släkt och vänner

Det kom en dag
en stilla vind

och smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus
som blåstes ut

Din levnadsdag 
har nått sitt slut_______________________  

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 

den 14 september 2011 
kl.14.00 i Hilleshögs kyrka.

Mälaröarnas Hunddagis

Hunddagis vid Ekerö centrum 
Med hundens bästa i fokus. 
En aktivare vardag för er hund! 
För mer info se vår hemsida:
www.malaroarnashunddagis.se
eller ring Mia på 0709-51 51 98
w

SVERIGES LEDANDE BÅTKEDJA

HUGES MARINA EKERÖ
ILÄNDAVARVET
TEL: 08-560 429 29
WWW.HUGESMARINA.SE

TUFA MARIN ÄR NU EN DEL AV HUGES MARINA. 
NU ERBJUDER VI FÖRMÅNLIGA PRISER PÅ VINTERFÖRVARING. 

VÄLKOMMEN IN  
OCH BOKA!

Vår älskade mamma, 
farmor, mormor

Rita Ilse Andrä
* 29 oktober 1935

stilla insomnat och lämnat 
oss med sorg

Ekerö den 6 augusti 2011  
MARGIT med barn

    JONNY och Marita 
med barn

      ELISABETH och Bernt 
med barn 
   Hope

 Släkt och vänner

Nu slut är smärtan
Du funnit frid

 Men lämnat hjärtan
 som saknar dig________________________  

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt eventuell jpgbild. 

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

• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. 
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före vår utgivningsdag.
• Manus tas inte emot via  telefon eller fax.  
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

Jag behöver 
någon att 

prata datorer 
med!

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!

Bläckstråle - 
eller laser-
skrivare? 

VI VET

MN finns på nätet 
redan på  torsdagar

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

M
O

TORBRANSCH
EN

S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

AC - service



Njut av utsikten från balkongen med parken  
och Mälaren helt nära!  

Lummiga Ängby Park ligger i Bromma mellan Södra Ängby och Blackeberg bara tjugo minuter  
från T-centralen. I första etappen erbjuder vi bostadsrätter om 1–4 rok, 38–116 kvm  

i nybyggda fyra- respektive femvåningshus och renoverade en- och tvåvåningshus inflyttningsklara våren 2012. 

Torsdagen den 1:a september är det informationskväll i Ängby Park på Ljunglöfska slottet, där vi berättar  
om området och bostäderna mellan kl. 17.00 och 18.00.  

Söndagen den 4:e september kl. 15.00–17.00 är det säljstart och premiärvisning.

BROMMABUTIKEN Jimmie Rönnbäck 070-973 19 90, jimmie.bromma@svenskfast.se

Besök www.angbypark.se för mer info

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING I SAMARBETE MED:
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PRIS 6 250 000 kr/bud. TOMT Tomten kommer att finplaneras med gräsmatta och grusad infart.. Domherrevägen 28 A, 28B, 30 B.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 072-222 98 08.

EKERÖ ÄLVNÄS 4 rok, 142 kvm

Modernt med stil och finess Tre vackra stenvillor, skapade av arkitekt Pål Ross Påkostade materialval
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PRIS 1 625 000 kr/bud. TOMT 2 003 kvm. Lundabergsvägen 23.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ LUNDABERGET 3 rok, 68 kvm

Fantastiskt läge Sol hela dagen Vacker vy Inbäddad i grönska
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PRIS 9 700 000 kr/bud. TOMT 1 660 kvm . Alvägen 1. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, ca 110 kvm

Sjötomt med lugnt avskilt läge på Gällstaö
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PRIS 3 350 000 kr/bud. TOMT 281 kvm . Singelgränd 8. EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 0708-268 300.

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, 121 kvm

Öppet, fritt läge med viss sjöglimt Sol hela dagen Tillbyggt kedjehus
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PRIS 5 675 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 059 m² (friköpt). Nämndemansvägen 17.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 60.

EKERÖ TRÄKVISTA 7 rok, 176 kvm

Utsikt mot Mälaren Härligt öppna ytor Del i brygga med båtplats
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En riktigt  
bra bostadsaffär 

börjar på 
svenskfast.se

Välkommen!

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING. WWW.SVENSKFAST.SE
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PRIS 5 600 000 kr/bud. TOMT 1 003 kvm . Mossvägen 11.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ SKÄRVIK 8 rok, ca 197 kvm

En tilltalande villa b-2011 Underbart trädäck med pool i bästa söderläge Låga driftskostnader
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PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 981 kvm. Semestervägen 10a. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ TRÄKVISTA villatomt med en carport om ca 50 kvm

Soligt läge Kommunalt v/a i gatan Generös byggrätt Nära till allt
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PRIS 2 595 000 kr/bud. TOMT 728 kvm. Tegvägen 13. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ NÄRLUNDA 5 rok, ca 120 + 70 kvm

Centralt belägen Gränsande mot allmänning Renoveringsbehov
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Välkommen att kontakta oss!

Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

Christer Eriksson, Elizabeth
Kumlin, Linn Lagerqvist,

Charlotte Careborg, Martin
Larsson, Susanne Eriksson

PRIS 1 350 000 kr/bud. AVGIFT 6 934 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme och vatten. Pråmvägen 4D.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 0708-268 300.

EKERÖ CENTRUM 3 rok, 79,5 kvm

Totalrenoverad hörnlägenhet Balkong i S/V med kanalglimt
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Nöjda 
medarbetare 

gör bra affärer.

Läs mer om ”Sveriges bästa 

arbetsgivare” på svenskfast.se

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
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PRIS 3 750 000 kr/bud. TOMT 3 150 kvm. Vallviksvägen 108 -Dalsro.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, ca 131 kvm + ca 80 kvm + ca 28 kvm

Tre bostadsbyggnader med renoveringsbehov Bevarad äldre charm Kakelugnar & glasverandor Sjönära & Sjöutsikt Genuin Stenhuggarkultur
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PRIS 9 200 000 kr/bud. TOMT 2 515 kvm . Bergsrundan 4. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ HELGÖ 7 rok, ca 245 kvm

En fantastisk sjönära villa med påkostade och exklusiva materialval
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PRIS 4 200 000 kr/bud. TOMT 924 kvm . Hummelvretsvägen 30.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 0708-26 83 00.

EKERÖ HUMMELVRETEN 5 rok, 146 kvm

Balkong med högt, fritt läge Fin tomt gränsande till allmänning
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Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

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