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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

ÖPPET: Mån-Lör 11-16 Vi välkomnar 
nya kunder! 

428 olika svamparter ställdes ut och drygt 400 personer besökte Mälaröarnas naturskyddsförenings stora 
svamputställning. På bilden ses lilla Isa med en jätteröksvamp. | ÖARNA RUNT 24    Foto: Kenneth Bengtsson
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SVERIGES STÖRSTA SVAMPUTSTÄLLNING

Missnöje 
bland 
boende
Ett flertal hyresgäster hos Ekerö bostäder klagar 
över dåligt skötta felanmälningar och bristfälligt 
underhåll. Ekerö bostäder tycker dock att deras 
rutiner fungerar bra. | 4

ÅTERVINNING MED BRISTER
Återvinningsstationen vid Träkvista torg har vid flera 
tillfällen varit överfull. Ansvaret ligger hos Förpack-
nings- och tidningsinsamlingen AB. | 6

Hela den målade ”trottoaren” var fullpackad 
med bilar. Här går 100-talet barn fram och 
tillbaka varje dag!... Trottoaridén fungerar 
inte som målad linje. Det måste till riktiga 
kanter som känns i fälgarna både för att 
sänka hastigheten och kanske få någon att 
förstå att det inte är parkering!...  Vi som bor 
på Auroravägen och Carl Gustafs väg väntar 
på de olyckor som kan ske.  | 26 tyck

LÅG PROCENT NÄRODLAT I SKOLMAT
Såväl i Ekerö kommun som i övriga Sverige är endast 
en liten del av skolmaten närodlad. Matproduktion 
som ansvarar för skolmaten i kommunen, satsar dock 
mycket på klimatsmart mat. | 10

BIRKAFLICKAN FÅR NYA DRAG
Det mer än tusenåriga skelett efter en sexåriga flicka 
som hittades på Birka i slutet av 1800-talet ska nu få 
nytt liv när hennes ansikte ska rekonstrueras. | 16

SYSKON MED ENGAGEMANG
Under hösten får ett sextiotal barn och ungdomar i 
Tanzania lära sig engelska tack vare syskonen Jennifer 
och Nils Edlund från Stenhamra. | 12

’’



UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
24-25 september: Konst-
ringens samlingsutställning. 
1-2 oktober: ”Möte mellan 
hårt och mjukt”, smide – 
Lars Larsson, textil – Su-
sanne Henriques. Kl 12-16, 
galleriet, Ekebyhovs slott. 

Galleri Utkiken
Upplevelseutställning: ”Det 
var en gång... en vikingatid”. 
För hela familjen. Galleri 
utkiken, kulturhuset, Ekerö 
C. Arr: Ekerö kultur i sam-
arbete med Riksantikvarie-
ämbetet.

Hantverksstallet
Konstringen: Berit Eriks-
son, Gunilla Lindberg, Malin 
Nordlander, Else-Marie 
Widén och Ulla Jansson. 
Blandade tekniker. 20 sep-
tember-2 oktober, öppet tis-
sön kl 11-17, Hantverksstallet, 
Jungfrusunds marina.

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

Konstringen
Utställning på 24 olika plat-
ser runt om på Mälaröarna 
med 44 olika konstnärer. 24-
25 september, kl 11-17. Kart-
blad finns i Drottningholms-
kiosken, Ica Tappström samt 
biblioteket i Stenhamra.

Konstvinden
Konstnärerna Charlotta 
Lindvall, Lotta Johnzon, 
Lilian Ohlson, Anna Eriks-
son visar oljemålningar, 
akryl och akvareller. Helen 
Karlsson – gipsdesign och 
måleri. Silversmide av Lotta 
Johnzon Use It. Miniutställ-
ning med Anna Lettse, 
fotograf.  Lördagar kl 11-15, 
Jungfrusundsvägen 2, Trä-
kvista torg.

Utställning
Konstnärinnan Elisabeth 
Adolfsson ställer ut akryl-
målningar och akvareller. 
24 september-22 oktober, 
öppet mån-fre kl 10-18, lör 
kl 10-15. I butiken Tistlar och 
pioner, YA-Ladan, Träkvista.

EVENEMANG

Föredrag
”Mäniskans natur – och vad 
vi gjort med den”. Världsre-
senären Lasse Berg som har 
skrivit boken ”Skymnings-
sång i Kalahari” berättar hur 
människan bytte tillvaro. 20 
september kl 19. Biblioteket, 
Ekerö C. Samarr: Fornmin-
nessällskapet på Mälar-
öarna, Studieförbundet 
vuxenskolan Mälaröarna.

Modevisning
Modevisning med dam och 
herrkläder. Efter modevis-
ningen finns det möjlig-
het att handla kläder och 
dricka kaffe. 22 september 

kl 10.30-14. Träfflokalen, 
Stockbygården.

Film
Regi: Mona Achache, Fr/
Ital. Filmen bygger på den 
populära romanen Igelkot-
tens elegans. Medlemskort 
i Filmstudion berättigar till 
inträde till höstens samtliga 
filmer. Enstaka biljetter får 
ej säljas. 22 september kl 
19.30, Erskinesalen, Ekerö C.

Skolans dag
Ponnyridning, loppisbord 
och många fler aktiviteter. 
24 september kl 11-14, San-
duddens skola. 

Svartsjö slott
Konst, konsthantverk och 
kafé. Öppet alla helger i 
september, kl 12-17, Svartsjö 
slott. Arr: Helt barockt. 

Dämmet och tornet
Svartsjö dämme hör nume-
ra till Stockholmstraktens 
klassiska fågellokaler höst 
som vår. Tag med kikare och 
matsäck. 24 september, 
samling kl 8 vid kommunhu-
set Tappström, där samåk-
ning erbjuds.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)

             FORTS PÅ SIDAN 30
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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*

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

lady pure color
– unik helmatt väggfärg som också 
är slitstark.

LADY 1016 BLEK SAND

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan avvika 
från originalkulörerna.

LADY 4629 SKUGGBLÅ

HÖSTREA

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

 k  0808 56060 313 100 0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1 100 EE Ekkke öörö centttrum EEEkkke 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.

Succén 
fortsätter!

på bågar och solglasögon

Vecka 38

50 %
Vecka 36

40 %4
Veeccccccccccckkkkaaaaaaaaaaa 333333333366666666666ecka 36



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris: 1 600 000:-
Boarea: 75,6 kvm
Avgift: 4.254:-/mån inkl vatten,
kabel-TV och garage
Hiss: Nej.
Adress: Skepparns väg 4
Visas sön 18/9 14.15-15.15
och mån 19/9 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2595 till 72456 för
beskrivning

Med toppenläge i området med
härlig vy över hagar och ängar!
Hörntomt med mysig trädgård
och fin belysning och nylagd
stengång! Tre rum i ett plan och
stor härlig altan med viss sjöutsikt
samt delvis inredd vind! Garage
och förråd i länga.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2595.

3:A FÄRINGSÖ KUNGSBERGA

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

Välkommen till härliga
Färjestaden, ett område där det
lockar till permanentboende och
många bygger ut sina hus. Denna
stora tomt har bygglov för
120kvm. Stuga med
permanentstandard. Båtplats och
badbrygga runt knuten. Ekerö
kommun håller på att planlägga
färjeförbindelse mot Hässelby/
Lövsta. Brunn finns. Godkänt
avlopp (infiltration) grävs just nu,
med hela kostnaden betald!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2890.

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ

Accepterat pris: 3 695 000:-
5 rok, boarea: 117 kvm och biarea: 55 kvm
Adress: Hästhagsvägen 8
Ring för visning!

Underbar 30-tals pärla äntligen till salu! Luftigt hus
med 2,56m i takhöjd och charmiga detaljer.
Bergvärme och garage. Perfekt läge!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2550.

EKERÖ NÄRLUNDA

Utgångspris: 1 375 000:-
Boarea: 76,5 kvm
Avgift: 4.287:-/mån inkl vatten och
kabel-tv
Hiss: Nej.
Adress: Tomtbacksvägen 36, 1 tr
Visas sön 18/9 12.30-13.30
och tis 20/9 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2906 till 72456 för
beskrivning

Perfekt gavelläge med stor "egen
tomt"! Bostadsrättsradhus i ett
plan i gott skick med ljusa färger
och härlig altan i sydväst mot
allmänning! Bara att flytta in och
trivas i lugnt område. Nära skola,
förskola, bussar promenadstråk.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2906.

3:A EKERÖ BRUNNA

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

Husets fastighet är samtaxerad med stor
tomtfastighet. Infiltration o borrad brunn. Inom
gångavstånd finns fin badplats med sandstrand
och möjlighet till båtplats samt buss till Bromma.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2188.

EKERÖ EKEBY

Accepterat pris: 3 200 000:-
6 rok, boarea: 141 kvm och biarea: 35 kvm
Adress: Alviksvägen 22
Visas sön 18/9 16.00-16.45

Välskött och fint enplanshus beläget lugnt och
fridfullt i Stenhamra. 4 sovrum, ett härligt isolerat
uterum med braskamin. Två garage om ca 35kvm!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2516.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Utgångspris: 2 450 000:-
4 rok
Boarea: 111 kvm
Tomt: 235 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1968
Adress: Löpargränd 5
Visas sön 18/9 13.00-14.00
och mån 19/9 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2737 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till ett toppenboende i
lagom storlek. Varför inte njuta av
ett eget hus utan insyn och
knappt någon trädgård att ta
hand om? Trygg innergård med
härlig uteplats där solen sträcker
sig in på gården nästan hela
dagen! Isolerat förråd, garage i
länga. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2737.

EKERÖ HUMMELVRETEN

Utgångspris: 3 295 000:-
7 rok, boarea: 160 kvm och biarea: 10 kvm
Adress: Ensätra Oxelvägen 3
Ring för visning!

Tillfälle! Lugnt, rofyllt läge med gångavstånd till
ICA, buss, dagis, idrottsanläggning och golfbana.
Stor fastighet med ängsmark framför huset.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2239.

FÄRINGSÖ SKÅ

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: 1 500 000:-
Tomt: 2 531 kvm Trädgårdstomt
Adress: Blomstervägen 4
Åk förbi och titta om ni vill. Ring för
visning!
Sms:a: FB 1071-2912 till 72456 för
beskrivning

Idyll med högt ogenerat läge och
vacker vidsträckt vy över
Norrsundet och Stavsunds slott.
Endast 30 minuter från
Stockholms innerstad. Med plan
uppfart till tomten blir den
lättbyggd och lättplanerad. Komm
VA till Helgö senast 2016. El är
anslutet. Missa inte detta tillfälle!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2912.

EKERÖ HELGÖ

Accepterat pris: 2 995 000:-
6 rok, boarea: 123 kvm
Adress: Allévägen 1

Lugnt och lantligt beläget med fin utsikt över
ängs-, och åkermark samt Mälaren. Enplanshus
med öppen trevlig planlösning. Nära till buss, bad
och golfbana. Viss renovering.Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2887.

EKERÖ SOMMARSTAD



Färingsö försam
ling 1

9
 septem

ber - 4
 oktober

Gudstjänster

TORSDAG 22 SEPTEMBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Kiki Svee

SÖNDAG 25 SEPTEMBER
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Fjortonde söndagen efter 
trefaldighet
Vuxenkonfirmation
Kiki Svee

SÖNDAG 2 OKTOBER
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst med små och stora
med dop
Den helige Mikaels dag
Kiki Svee
Färingsö barnkör

Bibelstudium
 
TISDAG 20 SEPTEMBER
Färentuna församlingshem 

kl 11.00
Det här bibelstudiet handlar om 
budorden i vår tid. Vi träffas 
sex kvällar under hösten. 

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

Öppet kyrkis

Ljus- & sångstund

TORSDAG 22 SEPTEMBER
Stenhamra församlingsgård

Timmermannens kapell kl 10.00

FREDAG 23 SEPTEMBER
Färentuna församlingshem kl 10.00
Temat är sommarminnen.

Mer information om våra verksamheter 
finns på vår hemsida.
www.svenskakyrkan.se/faringso

Ungdomskvällar

ONSDAGAR KL 19.00-21.00
Stenhamra församlingsgård

-En trappa ner, ingång 4C

Konstutställning

-Alla olika, alla lika
 
LÖRDAG 24 SEPTEMBER
Stenhamra församlingsgård kl 13.00 

Emilia Björklund är 18 år, konfirmand-
ledare och studerar idrott, kost och hälsa. 
Hon målar med sina känslor som 
utgångspunkt i sin konst.

TEMAKVÄLL -Martin Luther

Nu är det dags för den andra träffen 
där Martin Luther är i centrum. 
Temat är “Vad är det att vara en 
Luthersk kyrka idag?” 
Även denna kväll möter vi Peter 
Strömmer, präst i Solna församling 
som föreläsare. Arrangeras av 
Lekmannakåren.

TORSDAG 22 SEPTEMBER
Stenhamra församlingsgård 

kl 19.30
Vi börjar med veckomässa kl 19.00 
Timmermannens kapell. 

        Välkommen!

Folkmusikgruppen Ölaget firar 20 år
För att fira det bjuder vi in till konsert tillsammans med andra spelmän. 
Efter konserten blir det dans. Det finns enklare förtäring.

LÖRDAG 1 OKTOBER
Stenhamra församlingsgård 

Herman Palmsalen kl 18.00
Ingång 4C
I samarbete med 
Studieförbundet
Vuxenskolan

kl 18.00

kl 23.00
DDans tillDDans tillDDans till
kl 23.00kl 23.00kl 23.00

4  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Dåligt 
underhåll och bristfällig 
hantering av felanmäl-
ningar är några av de områ-
den som Ekerö bostäders 
hyresgäster upprörs över. 
Bostadsbolaget själva tyck-
er att rutinerna fungerar 
alldeles utmärkt.

– Jag tycker att det är trött-
samt att behöva bråka hela 
tiden för att få något gjort i 
lägenheten, men annars hän-
der ingenting över huvudta-
get, säger Maria Granfoss i 
Stenhamra.

Hon är en av de hyresgäs-
ter som hört av sig till Mälar-
öarnas nyheter om klagomål 
på hur bostadsbolaget skö-
ter fel och underhåll. Hon är 
upprörd över hur Ekerö bo-
städer har hanterat hennes 
felanmälningar och frågor 
om underhåll.

Redan från början när hon 
flyttade in i sin nya hyreslä-
genhet i Stenhamra var hon 
och hyresvärden oense om 
vilket underhåll som borde 
göras på lägenheten. Enligt 
Maria Granfoss var tapeter-

na mycket slitna och golven 
hade fläckar som ej gick att ta 
bort. Även innerdörrarna var 
slitna och vissa hade hål.

– Vi gör alltid en besikt-
ning av varje lägenhet när en 
hyresgäst flyttar ut och i det 
här fallet bedömde den som 
besiktigade att det var nor-
malt slitage, berättar Inge-
mar Garneland, VD för Ekerö 
bostäder.

Underhållet görs med vissa 
intervall, exempelvis så görs 
målning och tapetsering 
med 15 års intervall och golv 
byts vart 22:a år. I de fall där 
slitaget inte bedöms som 
normalt får den hyresgäst 
som flyttar ut bekosta tidiga-
reläggningen. 

Ingemar Garneland berät-
tar att den nya hyresgästen 

alltid har åtta dagar på sig att 
komma in med klagomål ef-
ter inflyttningen.

– Jag vet att mina föräldrar 
tog upp att det var skador på 
golv och väggar när de var 
med under besiktningen i 
mitt ställe, förklarar Maria 
Granfoss.

Till slut gick Ekerö bostäder 
med på att bekosta färgen till 
väggarna, men jobbet fick 
Maria Granfoss göra själv. Li-
kaså fick hon bekosta byte av 
golvet som av golvläggaren 
bedömdes vara från 1970-ta-
let, enligt Maria Granfoss. 
Dörrarna håller hon just nu 
på att byta ut på egen bekost-
nad och målning av foder och 
karmar gör hon själv.

Dock är det inte bara detta 
som hon upprörs över.

– När jag har ringt in och 
felanmält något så har jag 
inte fått någon bekräftelse på 
att anmälan tagits emot. När 
jag sedan hört av mig efter 
några dagar har jag blivit väl-
digt otrevligt bemött och fått 
höra att mina problem inte är 
prioriterade.

Ingemar Garneland säger 

att alla felanmälningar som 
kommer in bokförs och mås-
te även avrapporteras när de 
är åtgärdade.

Även ett flertal andra hyres-
gäster har, oberoende av var-
andra kontaktat Mälaröarnas 
nyheter angående hur deras 
felanmälningar hanterats. 
Bland annat en hyresgäst 
som haft problem med en 
vattenskada och som tycker 
att ärendet har hanterats 
felaktigt, dragit ut onödigt 
långt på tiden och att de un-
der perioden fått betala full 
hyra för en lägenhet som inte 
är möjlig att använda fullt ut. 
Dock vill hyresgästen vara 
anonym då ärendet ännu inte 
är avslutat. 

– I sådana här fall görs all-
tid en hyresreduktion i efter-
hand när man kan bedöma 
hur mycket hyresgästen har 
påverkats. När det gäller 
möjlighet till evakuering så 
försöker vi göra det när det 
är möjligt, men annars är det 
hyresgästens försäkringsbo-
lag som ska ordna med det, 
säger Ingemar Garneland. 

Han anser att de under-

entreprenörer som hanterar 
vattenskador i fastigheterna 
sköter sina åtaganden och att 
Ekerö bostäder har genom-
arbetade rutiner för fel- och 
underhållshantering som 
fungerar väl.

– Vi har förhållandevis få 
missnöjda hyresgäster. Vi 
har 850 hyresgäster och av 
dessa kanske det är fyra eller 
fem stycken som vi har kon-
flikter med. Men det är ändå 
vårt ansvar att komma över-
ens även med dessa, säger 
Ingemar Garneland.

Enligt hyresnämnden har 
43 anmälningar om Ekerö 
bostäder kommit in under 
perioden 1998-2010. Av 
dessa kom 6 in under 2010.

LO BÄCKLINDER

Missnöjda hyresgäster 
hos Ekerö bostäder

”Jag tycker att 
det är tröttsamt 
att behöva bråka 
hela tiden för att 
få något gjort”

Kommunen säger 
nej till afrikahjälp

KOMMUNEN | I en upp-
maning till alla Sveriges 
kommuner har Hallsbergs 
kommun utmanat dem 
att skänka en krona per 
invånare till Läkare utan 
gränsers arbete med anled-
ning av svältkatastrofen på 
Afrikas horn. ”Inte fören-
ligt med kommunallagen”, 
svarar Ekerö kommun.

”Om alla Sveriges kommuner 
ställer upp på denna utma-
ning kommer vi att kunna 
skänka över nio miljoner kro-
nor” skriver Thomas Doxryd, 
kommunstyrelsens ordföran-
de i Hallsbergs kommun.

– Eftersom kommunalla-
gen hindrar kommuner från 
att skänka pengar till verk-
samhet som inte har med 
kommuninvånarna att göra 
har Ekerö kommun ingen 
möjlighet att anta utmaning-
en, säger Johan Elfver, kom-
munens informationschef.

Hallsbergs kommun har 
dock fått en del positiv re-
spons trots detta.

– Vi förstod att vi skulle få 
den här kritiken, men enligt 
vår kommunjurist så finns 
det sätt att kunna delta utan 
att bryta mot kommunalla-
gen. Det är flera kommuner 
som har antagit utmaningen 
redan, berättar Björn Olsson, 
informatör på Hallsbergs 
kommun.

LO BÄCKLINDER



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 38 t o m söndag 25/9 -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.

 Bananer 
Chiquita 
 Centralamerika.         

 Romantica tomater 
 Holland.   400 g.   Klass 1.  

  

 Palsternacka /Kålrot/
Rotselleri/Gul lök
 Sverige.     Klass 1 . 

  

 Morrötter 
 Ica.   1000 g.   Klass 1.  

  

 Basilika 
 Ortonovo. 

    I kruka .   

 Veckans självscanningvara !

Veckans recept..

  

 9  90  /kg 

  

 5k    /st 

  

 299k   
 /kg 

  

 19  90  /st 

 Oxfi lé 
 Gudruns. 

Ursprung Sverige. 

  Ca 700 g.       

DAGS FÖR
höstmys
 Här hittar du alltid ca 220 frukt- och gröntartiklar! 

Allt från lokalt odlat till exotiska frukter och 

grönsaker. Naturligtvis styrs sortimentet mycket 

av säsongsvariationer men Stefan som ansvarar 

för avdelningen ser till att så mycket som 

möjligt kommer från lokala odlare. 

på frukt & gröntavdelningen

Rostade rotfrukter
 Sätt ugnen på 225 grader. Tvätta, klyfta, skala och skär 

rotfrukterna i bitar. Lägg på en oljad plåt eller på ett 

bakplåtspapper. Strö över havssalt, rosmarin och basilika 

samt skvätt över lite olivolja. Rosta i mitten av ugnen ca 

30 minuter. 

  

 5k    /st 

  

 9  90  /kg 
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TRÄKVISTA | Återvinnings-
stationen vid Träkvista torg 
har mer liknat en överfylld 
soptipp ett flertal gånger. 

Stationen har tidvis varit 
så belamrad med soppåsar 
och kartonger att det inte är 
möjligt att komma fram till 
de gröna kärlen där soporna 
ska placeras. Dessa kärl har 
inte tömts och följden har 
då blivit att sopor istället helt 
sonika lämnats på marken 
framför. 

Återvinningsstationerna 
sköts av Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB 
(FTI AB) som är en nationell 
organisation. Deras verk-
samhet finansieras genom en 
förpackningsavgift. Denna 

avgift betalar var och en av 
oss varje gång vi köper en 
vara, då några ören av varans 
pris går till återvinningen. 

– Kommunen betalar inte 
en krona till FTI och har 
därför ingen möjlighet att 
hålla inne några betalningar 
som påtryckningsmedel vid 
missnöje, säger Mats Eriks-
son, avfallsingenjör på kom-
munen. 

Lars Larsson på FTIAB är 
medveten om problemen vid 
Träkvista torg.

– Orsaken har helt enkelt 
varit felparkerade bilar som 
hindrat framkomligheten för 
tömningsbilarna. Det ställer 
till enorma problem. Vi själ-
va äger inte marken och kan 

då inte begära någon form av 
handräckning av polisen eller 
något liknande för att få bort 
bilarna. Ekerö kommun böt-
fäller inte heller felparkerade 
bilar och då blir det svårt att få 
bukt på problemet, säger Lars 
Larsson.

Även om tömningsfordonen 
inte kommit fram fortsätter 
folk att lämna sina sopor och 
stationen blir överfull.

– Vi har vid ett tillfälle re-
kvirerat en gammal hederlig 
sopbil och kört den så nära 
stationen som det har varit 
möjligt. Vår personal fick gå 
och handplocka allt som låg 
runt omkring kärlen, fortsät-
ter Lars Larsson.

Tidigare fanns ett avtal 

mellan kommunen och FTI 
AB men det har kommunen 
sagt upp för omförhandling 
för att det var förlegat.

Sedan ett par år tillbaka 
förhandlar alla kommuner 
i länet genom kommunför-
bundet Stockholms län (KSL) 
med FTI AB om ett nytt avtal 
för drift och skötsel av åter-
vinningsstationer. Dessa för-
handlingar börjar närma sig 
ett avslut förhoppningen är 
att ett nytt avtal ska vara klart 
under hösten. 

– I det nya avtalet kommer 
det bland annat att finnas 
vitesmöjligheter vid utebli-
ven tömning eller städning. 
När avtalet är undertecknat 
kan vi även börja diskutera 
utbyggnad av fler återvin-
ningsstationer, berättar Mats 
Eriksson. 

Missnöjet över hur dessa 
återvinningsstationer sköts 
finns hos många kommuner. 
Detta har resulterat i en stat-
lig utredning om producent-
ansvarets utveckling framö-
ver. 

– Vi får hoppas att denna 
utredning ger ett bättre fung-
erande insamlingssystem i 
framtiden, avslutar Mats Er-
iksson. 

                           
                         
                           EWA LINNROS

Bristande tömning Ovanlig stöld i Sundby

SUNDBY | En högst ovanlig 
stöld skedde vid Rosenhill 
en lördagsnatt i augusti. En 
ko, dock inte levande utan 
tillverkad i laminat i natur-
lig storlek försvann från en 
mycket olycklig ägare.

– Jag fick den här kon i jul-
klapp av min mamma när jag 
flyttade ut till Ekerö. Den är 
importerad från Polen. Kos-
san betyder så mycket för 
mig, berättar Catherine Se-
ton.

Hon hade lånat ut sin ko 
till Rosenhills trädgård där 
den stod under ett träd invid 
en gångväg. 

Någon gång natten mellan 
27 och 28 augusti har kos-

san blivit stulen. Den är 151 
centimeter i mankhöjd och 
215 centimeter lång av rasen 
lågland. Hon väger cirka 60 
kilo.

– Någon borde ha sett nå-
gonting. Man tar den inte 
gärna under armen. An-
tingen har den bortforslats i 
en hästtransport eller så har 
man tagit den på ett släp, 
fortsätter Catherine Seton. 
Hon har polisanmält stölden 
och hon har också kopplat in 
TVs ”Efterlyst”.

– Jag hoppas verkligen att 
någon har sett henne så att 
jag får hem min ko.

                          EWA LINNROS

Vid flera tillfällen har de gröna kärlen vid återvinningsstationen på Träkvista torg varit överfyllda.                                               
                                   Foto: Bernt Wahlqvist

Den stulna kossan i laminat är 151 centimeter i mankhöjd och 215 cen-
timeter lång av rasen lågland. Den stals natten mellan den 27 och 28 
augusti.                      Foto: Catherine Seldon

www.vasterortdjursjukhus.se

Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA

� Av våra sex veterinärer är fyra specialister i ”sjukdomar hos hund och katt”,

en är även specialist i ”kirurgi hos hund och katt” och en är auktoriserad 

ögonlysare.

� Vi har veterinärer med djupare kunskaper inom internmedicin, hud 
och tandvård.

� Vi har elva sköterskor. Hos dem finns goda kunskaper inom anestesi, 

analgesi, tandvård, hudvård, kosthållning och mycket mer.

� Vi har en biomedicinsk analytiker på vårt laboratorium. Det ger oss extra 

kunskap med säkra analyser och snabba svar.

� Vi har ett speciellt ”Tandteam” för avancerad tandvård.

� Vi är din Akutmottagning om din hund eller katt blir akut sjuk.

� Vi är din Husveterinärmottagning när du vill boka en tid.

� Vi gör alltid vårt bästa för att du och ditt djur ska trivas hos oss.

ÖPPET: 
Mån-Fre 8-21  

Lör, Sön & Helg 10-16TELEFON 08-36 26 70 

Välkommen till oss på Västerort Djursjukhus 
– i ständig utveckling!

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

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

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

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

Johan Lindsjö
– Examen 1995
Specialistkompetens 
i hundens och kattens
sjukdomar. 
Ingår i vårt tandteam. 
Specialintressen är 
internmedicin och 
tandsjukdomar.

AUKTORISERAD

ÖGONLYSARE!

C
M

S 
SW

ED
EN

worldwide

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!



KYRKSIDAN

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

Gudstjänster

Mer information:

www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                      nr 14 2011

Onsdag 21/9
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Pernilla Hammarström

Lördag 24/9 
Ekerö kyrka kl 16.00

KONSERT  Stockholms Motettkör, 
dir: Erik Uddunge

Söndag 25/9

Adelsö hembygdsgård  18.00

MUSIKCAFÉ –sjung väckelse- och 
läsarsånger tillsammans med
Svän Fogelqvist och Mait Thoäng

Ekerö kyrka  11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm, Staf-
fan Eklund, sång: Teresia Frödinger, 
orgel: Leif Asp 
Avtackning och mottagande av 
kyrkvärdar

Ekebyhovskyrkan 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA, Staffan Ek-
lund, orgel: Torbjörn Gustavsson

Drottningholms slottskyrka 16.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Ralph Sjöholm, kören Stockholmia, 
dir: Eva Boström, orgel: Leif Asp

Onsdag 28/9

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA I TAIZÉTON, Jonas Gräslund

Lördag 1/10
Drottningholms slottskyrka 19.00

BACHKONSERT, Bengt Tribukait, 
cembalo

Söndag 2/10
Ekerö kyrka  11.00

HÖGMÄSSA, Jonas Gräslund, Sono-
rakören, dir: Mait ’Thoäng

Lovö kyrka 11.00

SÖNDAGSGUDSTJÄNST MED 
HELIGA DANSER, Christer Kivi, 
Anne-Li Holmgren Lomaeus,  
orgel: Leif Asp

Munsö kyrka 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST, Pernilla 
Hammarström

Ekebyhovskyrkan 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST 
Jonas Gräslund, Ekerö Gospel, 
Daniel Stenbaek, piano’

Mälarökyrkan 19.00

CAFÉ SUMO – HUR HEL KAN MAN 
BLI? Samuel Klintefelt samtalar 
med Lars-Åke W Persson 
samarr med Mälarökyrkan

KYRKRADION 
Radio Viking 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00

24/9 ÄR DET VIKTIGT ATT LÄSA 
BÖCKER? 
Intervju: Ann-Charlotte Kihlström

1/10 KYRKORNAS SECOND 
HAND ETT ÅR. Reportage från 
firandet

På väg mot högre höjder ...
Under september pågår takarbete på Lovö kyrka.

Två väl förankrade takarbetare tar sig mot allt 

högre höjder på det branta taket – och  tornet 

väntar.

Söndriga och ruttna spånplattor byts ut. Och till sist 
ska hela taket tjäras.

Taket på själva kyrkobyggnaden är brant – men 
här går ändå att hitta någon förankring med fötterna. 
Men det blir värre när man kommer till tornet – där 
spånplattorna idag är som sämst.

– Där har vi inget att stå på, säger en av takarbetarna. 
Då får vi hänga i förankringen – och det kommer att 
pirra i magen ...

Första oktober beräknas arbetet vara klart och ställ-
ningarna runt kyrkan borta.

GRATTIS på ettårsdagen
Ettårsdagen är en stor dag. Det första levnadsåret är 
nog det mest innehållsrika. Allt är nytt och ska läras, 
mycket gör man för första gången.

första år. Efter några intensiva månader där framför allt 
en grupp från Mälarökyrkan gjorde stora insatser kunde 
portarna ladugården på Troxhammar gård öppnas.

– Det har gått väldigt bra tack vare kunder, volon-
tärer och alla som skänkt saker, konstaterar förestån-
daren Gabriella Wessman. Den samlade känslan är 
JÄTTEROLIGT!

Efter de första tre månaderna kunde man skicka iväg 

försäljningssiffrorna ökar stadigt. I år kommer det 

Där arbetar man med kvinnor som utsatts för sexuellt 
våld och deras barn.

JUBILEUMSLÖRDAGEN den 24/9 är öppettiden 

förlängd till 16.00.  

11.30 Modevisning – 50% på alla kläder

Korv och bröd till alla deltagare

Dagskassan går oavkortat till svältkatastrofen på 

Afrikas horn.

Text och foto: Marianne Abrahamsson

SOPP-

LUNCH
varje torsdag kl 12.00-13.00  
i  Ekebyhovskyrkan

En träffpunkt för alla åldrar - VÄLKOMNA

29/9  kl 12.00 serveras soppa efter Hildegard 
av Bingens recept 
kl 13.00 HISTORIEN OM HILDEGARD AV 
BINGENS TRÄDGÅRD –sång och teaterscener 
Beryl KornHill, Carsten Gram

MUSIK PÅ GÅNG
Lördag 24/9

Ekerö kyrka 16.00

KÖRKONSERT – WORDS, Stockholms Mot-
ettkör, dir Erik Uddunge framför verk av bl.a. 
Elgar, Andersson/Ulveaus och Monteverdi.

Söndag 25/9

Adelsö hembygdsgård  18.00

MUSIKCAFÉ –sjung väckelse- och läsarsånger 
Svän Fogelqvist och Mait Thoäng

Lördag 1/10
Drottningholms slottskyrka 19.00

BACHKONSERT – bl.a.Italiensk konsert i F-dur  
Bengt Tribukait, cembalo



Boende i nytt tänk – ArbetaBo - Arkitektritat , nyproducerat parhus. Bostadsdel om 143 kvm i 
två plan i kombination med 110 kvm ateljé/arbetsyta för det kreativa hemmet eller företagaren. 
Vacker utsikt över åkrarna. Nära till allmän service, båtklubb, skolor och buss.

Färingsö - Stenhamra

Apelvägen 20    143 + 110 m2    4.5 milj    Visning sö 25/9 12-15    Tel 08-522 301 01

2-6

karlssonuddare.se
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KOMMUNEN | I en artikel 
i Dagens nyheter i början 
på september, skrev man 
att en ytterst liten del av 
skolmaten är närodlad. 
Jordbruksminister Eskil 
Erlandsson vill se en 
bättring av kommunernas 
upphandling av närodlade 
råvaror. Hur ser det då ut i 
Ekerö kommun?

– Jag kan inte säga att vi alltid 
har svenskt kött. Det är bero-
ende på vad som finns hem-
ma hos vår leverantör. Men 
vi jobbar med svensk fågel, 
säger Kerstin Zackrisson som 
är enhetschef på Matproduk-
tion. Det är den enhet inom 
Ekerö kommun som ansvarar 
för ekonomi, personal och 
matsedelsplanering vid totalt 
femton kök inom skola och 
förskola.

I dagsläget finns inga jäm-
förelsesiffror mellan landets 
kommuner över hur många 
procent av skolmaten som 
är närproducerad. I DN-ar-
tikeln framgår det att LRF-
stödda Skolmatens vänner 
håller på att sammanställa en 
omfattande undersökning 
där 85 procent av kostchefer-
na i hela Sverige deltar. 

På matsedeln i Ekerö kom-
mun finns ofta färsk fågel. 
Anledningen är att priset är 

bra och kycklingköttet är ga-
ranterat svenskt.

– Fortfarande ligger vårt 
inköp av ekologiska varor 
väldigt lågt i förhållande till 
många andra kommuner. 
Men vi jobbar med klimats-
mart mat. Vi har också en hel-
vegetarisk klimatsmart dag 
varje vecka, berättar Kerstin 
Zackrisson.

Hela skolmatens sortiment 
från Arla är ekologiskt, men 
det är inte alltid det finns i la-
ger. Ibland får därför skolorna 
ingen leverans och då blir 
köken utan mjölk, keso och 
andra Arla-produkter.

– Föräldrarna blir upprörda 
när barnen bara får potatis-
bullar men orsaken är då att 
keson, som förstärker pro-
teinbehovet, inte har levere-
rats, förklarar Kerstin Zack-
risson.

I kommunens skolmats-
produktion arbetar man 
mycket med rotfrukter, linser 
och bönor i matlagningen. 
När det gäller fisk är det så 
kallat MSC-märkt fisk (mil-
jömärkta fiskprodukter) som 
man använder. 

– Vi försöker hålla oss till 
en 85-procentig nivå av det 
vi lagar själva. Resterande så-
som köttbullar och pannka-
kor kommer från industrin, 

säger Kerstin Zackrisson.
I artikeln i Dagens nyheter 
skrev man om Katarina södra 
skola i Stockholm som är en 
av de skolor som lyckats med 
att servera närproducerad 
mat. Bland annat uttalade sig 
en av skolans kockar om att 
färdigstekta köttbullar är be-
tydligt dyrare än de handrul-
lade köttbullar de gör själva.

– Det är inte sant. Har man 
en liten förskola med 15-20 
barn är det självklart att man 
hinner rulla köttbullar. Men 
har man över 500 elever är 
det inte möjligt. Det är inte 
ekonomiskt försvarbart. Vi 
köper därför färdigstekta 
köttbullar. Däremot gör vi 
mycket köttfärslådor och 
köttfärslimpor själva, säger 
Kerstin Zackrisson.

Hon har gjort en exakt kalkyl 
på portionskostnaderna för 
kommunens elever. Dessa 
siffror är hämtade från senas-
te prissättningen i maj.  För 
barn i åldrarna två till fem år 
ligger snittråvarukostnaden 
på 6,53. För åldersgruppen 
sex till nio år är kostnaden 
8,97, tio till tretton år 10,33 
och fjorton till sjutton år 
11,36. 

– Många kan tycka att det 
inte går att laga ordentlig 
med mat för så lite pengar, 

men våra inköpspriser ligger 
ungefär 30-40 procent lägre 
än ett konsumentpris, säger 
Kerstin Zackrisson. 

En ny prissättning kom-
mer att ske inom kort då man 
har lagt in ytterligare 100 
000 kronor till matproduk-
tionen i kommunen.

En färsk rapport från Livs-
medelsverket visar att av 
varje skolmatsportion kastas 
i snitt 60 gram. I kommunen 
arbetar man med ett program 
som handlar om matavfall för 
att göra eleverna uppmärk-
samma på att det inte är kli-
matsmart att slänga mat.

– Vi har sagt att sköter man 
sig så kan de få dessert en 
gång i månaden istället, av-
slutar Kerstin Zackrisson. 

I dagsläget finns inga jäm-
förelsesiffror mellan landets 
kommuner över hur många 
procent av skolmaten som är 
närproducerad. LRF-stödda 
Skolmatens vänner har dä-
remot sammanställt en om-
fattande undersökning där 
85 procent av kostcheferna i 
hela Sverige deltar. Kostche-
fer i Sverige tycker att det är 
viktigt med bra skolmatskva-
litet men anser att lagen om 
offentlig upphandling, LOU, 
hindrar dem att ställa krav. 

76 procent av kostcheferna 

upplever till exempel att det 
är svårt eller mycket svårt att 
köpa in närproducerad skol-
mat. Ett område som många 
kostchefer lyfter fram är djur-
hållningen. 

Nästan samtliga svarande 
anser att den viktigaste egen-
skapen hos skolmaten är att 
den är näringsriktig. 68 pro-
cent anser att det också är 
viktigt eller mycket viktigt 
att skolmaten har svenskt ur-
sprung. 

Drygt hälften tycker att det 
är viktigt eller mycket viktigt 
att skolmaten är ekologisk 
och nästan lika många läg-
ger vikt vid att skolmaten ska 
vara närproducerad. 

38 procent av kostchefer-
na ser det som angeläget att 
skolmaten i deras kommun 
är rättvisemärkt.

Kostcheferna tycker att det 
är mycket viktigt att känna 
till skolmatens ursprung, 
men många upplever att det 
är svårt att skaffa information 
om detta. Ursprungsmärk-
ning är inte ett generellt krav 
enligt lagen.   

                          

                            EWA LINNROS

Liten del av skolmaten närodlad
FAKTA

 KLIMATSMART MAT

>> Klimatsmart mat 
innebär mat som är  
producerad med minimal 
klimatpåverkan.

>> Genom den svenska 
uppfödningsformen står 
Sverige sig bra i inter-
nationell jämförelse när 
det gäller att producera 
klimatsmart mat.

>> Världens köttproduk-
tion svarar för omkring 
18 procent av de totala 
växthusgasutsläppen.  

>> Kycklingkött är det 
som ger minst påverkan 
på klimatet då kycklingens 
matsmältning inte genere-
rar någon metangas. 

Källor: Ulf Sonesson, 
projektledare, SIK. Inger 
Pehrson, ansvarig för nöt-
kött och betesfrågor inom 
LRF, Palustre HB. Gröna 
framtider. Tillståndet i 
Sveriges Gröna Näringar 
2008. Den svenska ma-
ten och klimatet Så kan 
utsläppen av klimatgaser 
minska i jordbruket och 
trädgårdsproduktionen.



Färingsö Stenhamra
Villatomt belägen i ytterkant av tätorten Stenhamra på Färingsö. Det uppvuxna villaområdet omgärdas av
skog och natur. Tomten är södervänd, relativt plan och ligger lugnt och trivsamt längs med återvändsgata.
Området är detaljplanerat och har kommunalt vatten och avlopp. Idag är fastigheten bebyggd med litet
fritidshus som permanentbebotts. Gångavstånd till mataffärer, skolor, buss och bad. Grannfastigheten (villa
med garage) är också till salu, se Klubbstigen 3.

*Boarea: 41 kvm
*Tomt: 1 341 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 1 100 000 kr

  Boarea: 41 kvm
Tomt: 1 341 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 1 100 000 kr

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

Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan) 
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Färingsö Stenhamra
Bra skick! Mycket trevlig 1,5 plans villa, tillbyggd och helt ombyggd 2005-2008. Låg driftskostnad med
bergvärme och mekanisk ventilation med värmeåtervinning. Braskamin. Bottenvåningen har 3 fina rum, stort
kök, lyxigt bad/duschrum med bastu samt separat tvättstuga. Stor oinredd ovanvåning med möjlighet för
4-5 rum. Vidbyggt isolerat och inrett garage/förråd/verkstad om ca 70 kvm, byggt ca 2008. Altan utanför
köket samt stort nytt altandäck med söderläge. Fastigheten har ett lugnt trivsamt läge i barnrikt område
med naturen in på knuten. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda
fel. Grannfastigheten är också till salu, en tomt för nybyggnation.

*Boarea: 112 kvm, biarea: 70 kvm
*Tomt: 1 272 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 475 000 kr

  Boarea: 112 kvm, biarea: 70 kvm
Tomt: 1 272 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 475 000 kr

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

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

*Boarea: 136 kvm, biarea: 62 kvm
*Tomt: 1 227 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rd/bergstomt
*Accepterat pris: 4 250 000 kr

  Boarea: 136 kvm, biarea: 62 kvm
Tomt: 1 227 kvm natur/trädgård/bergstomt
Accepterat pris: 4 250 000 kr

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

Adelsö Norrängen
Nästan nybyggd villa i härligt lantlig miljö. Belägen i ett litet område med både permanent- och
fritidsboende. 4 rum och kök med öppen planlösning mellan kök, matrum och vardagsrum. Gott
om fönster ger fint ljusinsläpp. 3 bra sovrum. Vardagsrum med öppet till nock och utgång till
stor altan med trädäck. Kommunalt VA. Besiktigad.

*Boarea: 106 kvm, biarea: 75 kvm
*Tomt: 1 191 kvm
*Accepterat pris: 2 295 000 kr

  Boarea: 106 kvm, biarea: 75 kvm
Tomt: 1 191 kvm
Accepterat pris: 2 295 000 kr

Norrängsvägen 14
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Ölsta
Charmigt hus i mycket gott skick, tillbyggt 2006. Stora öppna ytor med vardagsrum öppet upp till nock, ca
6 meter i takhöjd. Stora fönsterpartier ger ett fint ljusinsläpp. 4 bra sovrum. Stor altan och fin gammeldags
grönskande trädgård med gärdsgård. Fint gästhus, gott om förrådsutrymmen och dubbelcarport. Besiktigad.

*Boarea: 144 kvm, biarea: 6 kvm
*Tomt: 6 020 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 995 000 kr

  Boarea: 144 kvm, biarea: 6 kvm
Tomt: 6 020 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 995 000 kr

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

Färentuna Väntholmen
Stor härlig naturtomt med högt läge och fin sjöutsikt. Beläget i ett litet område med både permanent- och
fritidsboende.Totalrenoverat och tillbyggt hus om ca 78 kvm. Det finns ytterligare två hus på fastigheten,
ett om ca 30 kvm och en isolerad Friggebod. Gångavstånd till buss. Bygglov för garage finns. Besiktigad.

*Boarea: 76 kvm, biarea: 30 kvm
*Tomt: 3 787 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 950 000 kr

  Boarea: 76 kvm, biarea: 30 kvm
Tomt: 3 787 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 950 000 kr

Kronhagsvägen 8
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Helgö
Fantastiskt läge! Vidsträckt utsikt och sjöutsikt mot Norrsundet och Björkfjärden. Högt fritt västerläge.
Magiska solnedgångar! Mysigt hus i genomgående bra skick, renoverat 2009/2010. 3-4 rum och kök samt
veranda under tak. Flera uteplatser, sol hela dagen. Gästhus och förrådsbod. Fin planerad och terrasserad
trädgård och bergstomt. Fint bad och brygga som tillhör området. Gångavstånd till buss. Besiktigad.

*Boarea: 60 kvm
*Tomt: 2 847 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rd/bergstomt
*Accepterat pris: 2 450 000 kr

  Boarea: 60 kvm
Tomt: 2 847 kvm natur/trädgård/bergstomt
Accepterat pris: 2 450 000 kr

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

4:a Ekerö Sandudden
Fint planerad bostadsrätt om 4 rum och kök på övre plan av 2-familjshus. Sjönära läge med en stor solig
balkong med fri utsikt belägen i omtyckt och efterfrågat villaområde. Genomgående ljus färgsättning. Kök
och vardagsrum i öppen planlösning, 3 bra sovrum, helkaklat badrum/tvättstuga. Klädkammare/kontor,
carport och uteförråd.

*Boarea: 91 kvm
*Accepterat pris: 1 975 000 kr
*Avgift: 4 420 kr

  Boarea: 91 kvm
Accepterat pris: 1 975 000 kr
Avgift: 4 420 kr

Singelgränd 3, 1 tr
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Färingsö Stenhamra
Charmigt hus från sekelskiftet! Högt vackert läge med lite sjöutsikt! Ett fantastiskt hus idag fördelat på 2
lägenheter. Stora fina rum, vackra fönster och dörrar, målad pärlspont, högt i tak, kakelugnar och vedspisar. Ett
härligt hus med stora möjligheter. Genomgående renoveringsbehov. Tillstånd  för avlopp finns. Vatten saknas.
Södervänd tomt med fint utsiktsberg. Två uthus. Nära till Mälaren och gångavstånd till Stenhamra C.

*Boarea: 116 kvm
*Tomt: 5 257 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 2 800 000 kr
  

Boarea: 116 kvm
Tomt: 5 257 kvm natur/trädgårdstomt
Utgångspris: 2 800 000 kr

Vallviksvägen 110
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Sjönära och sjöglimt! Mycket bra läge endast några steg från Mälaren med fint bad. Totalt 168 kvm i bra
skick. Kaklat duschrum samt 3 rum + matrum och kök på ovanvåningen. Bottenvåning med 2 rum samt
mycket fin relaxavdelning med bad, bastu och dusch. Separat tvättstuga. Bra driftskostnader med berg-
värme. Mysig altan delvis under tak, sjöglimt. Garage/förråd. Centralt bra läge med gångavstånd till buss,
mataffärer, skola och förskola. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot
dolda fel.

*Boarea: ca 150 kvm, biarea: 18 kvm
*Tomt: 1 092 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 475 000 kr

  Boarea: ca 150 kvm, biarea: 18 kvm
Tomt: 1 092 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 475 000 kr

Strandvägen 23
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Hummelvreten
Toppenläge i hörna! 1-plan i mycket bra skick. Fri insynsskyddad innergård med sol hela dagen och 2
altandäck. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. 3 sovrum varav ett med klädkammare. Kaklat
duschrum och badrum. Tvättstuga och 2 förråd + utvändigt förråd idag avdelat med snickarbod. Nära
skola, bad och buss. Barnvänligt! Garage i länga.

*Boarea: 111 kvm
*Tomt: 239 kvm atriumgÃ¥rd
*Accepterat pris: 2 850 000 kr

  Boarea: 111 kvm
Tomt: 239 kvm atriumgård
Accepterat pris: 2 850 000 kr

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

Ekerö Älvnäs
Fantastiskt läge, nästan som en sjötomt. Nyrenoverat hus om ca 190 kvm totalyta. 7 rum och kök varav 3-5
sovrum. Gott om fönster ger fint ljusinsläpp och härlig sjöutsikt. Stor tillbyggd altan med trädäck om 56 kvm
och med härlig kvällssol. Nyinstallerad bergvärme. Dubbelgarage. Barnvänligt område med liten lekplats tvärs
över gatan. Besiktigad.

*Boarea: 162 kvm, biarea: 28 kvm
*Tomt: 1 849 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 6 200 000 kr

  Boarea: 162 kvm, biarea: 28 kvm
Tomt: 1 849 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 6 200 000 kr

Näktergalsvägen 9A
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Färjestaden
Sjöutsikt och sjönära läge med servitut på område för bad/båtplats. Mycket trivsam 1-plans villa med vackert
läge och sjöutsikt mot Lövstafjärden i Mälaren. Åt väster vidsträckt utsikt över åker/äng. Huset är totalt om
ca 232 kvm och totalrenoverades in- och utvändigt 2005. Under 2011 har ytterligare underhåll/målning mm
utförts. Två stora härliga altaner med sol hela dagen och kvällssol. Natur/trädgårdstomt om 4.595 kvm!
Fristående dubbelgarage. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 114 kvm, biarea: 118 kvm
*Tomt: 4 595 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 225 000 kr

  Boarea: 114 kvm, biarea: 118 kvm
Tomt: 4 595 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 225 000 kr

Sjöglimtsvägen 8
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
Allt i ett plan! Välplanerad villa med invändigt renoveringsbehov och toppenläge endast ett stenkast från
Mälaren. Stort vardagsrum med murad spis, rymligt kök och 3 stora sovrum varav ett med eget
"dressingroom". Insynsskyddat altandäck med söderläge och liten nedsänkt pool. Del i privat brygga med
bad och båtplats. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 157 kvm
*Tomt: 818 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 950 000 kr

  Boarea: 157 kvm
Tomt: 818 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 950 000 kr

Skäluddsvägen 31
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Väsby
Naturen in på knuten! 2-plans radhus i bra skick och med ett fantastiskt fint läge i ytterkant av området, mot
naturområde. 4-5 rum och kök samt mycket bra förvaringsutrymmen. Stort härligt vardagsrum. Ombyggda
våtrum med kaklat duschrum med bastu och kaklat badrum/tvätt. Uthus med vinterbonat gästrum/kontor.
Två föråd och litet växthus. Altan med söderläge och taktäckt innergård/uterum. Ett mycket omtryckt och
praktiskt boende centralt i Ekerö tätort. Nära förskolor, skolor och bra bussförbindelser. Besiktigad.

*Boarea: 125 kvm
*Tomt: 165 kvm lÃ¤ttskÃ¶tt trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 590 000 kr

  Boarea: 125 kvm
Tomt: 165 kvm lättskött trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 590 000 kr

Senapsvägen 34
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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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 150 kvm och lägenhet är på 55 kvm. Stor dubbel
carport med gott om uppställningsplats för fler bilar/båtar.
Bergvärme och utomhus-spa. Ringmärkt!

*Boarea: 204 kvm
*Tomt: 2 258 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 250 000 kr
*PrÃ¤stnibblevÃ¤gen 30
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 204 kvm
Tomt: 2 258 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 250 000 kr
Prästnibblevägen 30
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
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. Fantastisk trädgård
som måste upplevas, blommar hela sommaren Stor
härlig altan i sydväst med sol hela dagen. Besiktigad.

*Boarea: 196 kvm, biarea: 44 kvm
*Tomt: 1 052 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 250 000 kr
*LedungsvÃ¤gen 28
*Lena Falck 070-759 59 97
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 196 kvm, biarea: 44 kvm
Tomt: 1 052 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 250 000 kr
Ledungsvägen 28
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Färingsö Skå
Stort härligt hus på södra Färingsö! Fin utsikt och lite
glitter från Mälaren på håll. Sällskapsdel med braskamin,
4-5 sovrum + loftrum. Renoveringsbehov. Södervänd tomt
mot skogsområde. Pool, altan och stor balkong. Äldre
byggnad ca 75 kvm, möjligt förråd/kontor mm. Lantligt
läge, ca 15 min fr Bromma, 5 min fr Ekerö C. Ringmärkt.

*Boarea: 188 kvm
*Tomt: 1 446 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 3 450 000 kr
*EnlundavÃ¤gen 40
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 188 kvm
Tomt: 1 446 kvm plan trädgårdstomt
Utgångspris: 3 450 000 kr
Enlundavägen 40
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Charmig och modern villa byggd 2004 i härlig vildmarks-
anda. Lantligt läge med närhet till Stenhamra C. 4 sovrum,
2 stora allrum, varav ett med mysig kamin. Minimalistiskt
kök, 2 duschrum samt groventré med tvättstuga. Generös
balkong under tak och trädäck runt hela villan. Stor härlig
tomt omgärdad av gärdsgård. Besiktigad!

*Boarea: 112 kvm
*Tomt: 3 335 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 795 000 kr
*Morsarvet
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 112 kvm
Tomt: 3 335 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 795 000 kr
Morsarvet
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

Brukar du elda 
hundralappar?

Många märker inte när energianvänd-
ningen skenar iväg på hösten. Det finns 
ju roligare saker att tänka på. 

Problemet är inte bara att det är dyrt 
för dig, utan det ger sammantaget en 
mycket stor miljöbelastning. 

Vill du få bättre kontroll på en av dina 
tråkigaste utgifter så prata med en  
energi- och klimatrådgivare eller gå in 
på www.energiradgivningen.se. 

Där hittar du aktuella faktablad om 
solvärme, olika värmepumpar, isolering, 
elslukarna i hushållet och många andra 
ämnen. Opartisk och kostnadsfri rådgiv-
ning från din kommun. Välkommen!

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

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

Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en gratis 
2 timmars kurs i Hjärt-lungräddning (HLR) 
inkluderande demonstration med hjärtstartare.

Du kan välja på ett av dessa kurstillfällen:

Vuxen HLR: 4/10, 11/10 & 19/10 kl 19-21
Barn HLR: 25/10, 1/11 & 7/12 kl 19-21

Kursen går av stapeln på Ekerö brandstation 
i Ekerö Centrum.

Anmälan kan ske per e-post: 
matswiden@hotmail.com
lars.samuelsson@laketrading.se
För ytterligare info ring: 073-525 19 41

Ekerö Civilförsvarsförening 
hälsar dig välkommen!

12 nyheter | 

STENHAMRA | Syskonen 
Jennifer och Nils Edlund 
från Stenhamra sitter inte 
still och förfasas över 
problemen i världen. På 
kort tid har de byggt upp 
välgörenhetsorganisatio-
nen Give opportunity som 
i höst kommer att erbjuda 
värdefull engelskundervis-
ning till sextio ungdomar i 
Tanzania.

I januari kom Jennifer Ed-
lund hem från en fyra må-
nader lång vistelse i Tanza-
nia. Resan betalades med 
ett SIDA-stipendium och 
syftet var att starta en orga-

nisation som kunde erbjuda 
fattiga barn och ungdomar 
engelskundervisning och 
därigenom ge dem en större 
möjlighet att påverka sina 
liv genom exempelvis högre 
studier.

– Jag hade försökt att starta 
redan två år tidigare, men in-
såg att det skulle vara för svårt 
om jag inte hade varit på plats i 
landet, berättar tjugoåriga Jen-
nifer Edlund som till vardags 
studerar juridik på Stock-
holms universitet och jobbar 
extra på en advokatbyrå.

Under månaderna i Tanza-
nia fick hon viktiga kunska-

per om hur samhället och 
skolsystemet där fungerar 
och hann även med att kny-
ta kontakter med personer 
som idag är viktiga nyckel-
personer i organisationen 
och håller i administration 
och ekonomi på plats i Tan-
zania.

Väl åter i Sverige påbörja-
des arbetet med att bygga upp 
organisationen, värva med-
lemmar och samla in pengar. 
Brodern Nils Edlund, som 
just nu går i förhoppningen 
om att komma in på läkarlin-
jen, var en självskriven sty-
relsemedlem och kom snabbt 
med i arbetet.

– Jag har handplockat perso-
ner som jag vill arbeta med 
och som passar in i organisa-
tionen och i vår grundtanke 
om att vi ska ta tillvara ung-
domars drivkraft och enga-
gemang i rättvisefrågor, säger 
Jennifer Edlund.

Under våren och somma-
ren har de jobbat hårt för att 
skapa intresse för organi-
sationens arbete och värva 
nya medlemmar så att bi-
dragen rullar in och kan be-
tala för de två lärare som an-
ställts i Tanzania. Med start 
i slutet av augusti började 
de undervisa två elevgrup-

per i åldrarna mellan tio och 
tjugo år och ge dem inten-
sivundervisning under tre 
månader.

Tanken och förhoppningen 
är att organisationen ska ex-
pandera och så småningom 
kunna erbjuda långt fler 
ungdomar undervisning, 
kanske även i andra länder, 
men utan att tappa bort små-
skaligheten som har en viktig 
funktion.

– Både vi och många av 
våra medlemmar tycker att 
det är stora fördelar med att 
vara en så här liten organisa-
tion. Det gör att man i stort 

sett kan räkna ut vart varje 
100-lapp har tagit vägen, sä-
ger Nils Edlund.

Engagerade syskon som förmedlar språk

Ingen översättning av hemsidor Fortsatt uppåt för nya företag

Nils och Jennifer Edlund driver 
tillsammans med flera andra ung-
domar välgörenhetsorganisatio-
nen Give opportunity.

 Foto: Daniel Eriksson

KOMMUNEN | Av Sveriges 
290 kommuner saknar 115 
översättning av den sam-
hällsinformation som finns 
på respektive hemsida till 
de vanligaste utomeuro-
peiska invandrarspråken. 
En av dessa är Ekerö kom-
mun, men en förbättring är 
på gång.

I en manuell genomgång av 
kommunernas hemsidor 
konstaterar språkföretaget 
Semantix att fyra av tio kom-
muner helt saknar översätt-
ning av hemsidestexten. Av 
de övriga kommunerna an-

vänder 169 sig av maskinella 
översättningsverktyg, oftast 
Google översättning.

Ekerö kommun är en av 
dem som inte har någon 
översättning över huvudta-
get, annat än ren turistinfor-
mation i viss mån.

– Kommunens nuvarande 
hemsida har endast översätt-
ning på tyska och engelska 
i begränsad omfattning. Vi 
kommer att lansera en ny 
hemsida i slutet av novem-
ber och då kommer Google 
translation att finnas som 
funktion. Det vill säga en 
funktion som översätter till 

ett stort antal andra språk, 
säger Johan Elfver, kommu-
nens informationschef.

– En grov maskinell över-
sättning är bättre än ingen 
översättning alls, men man 
ska vara medveten om att det 
lätt kan uppstå missförstånd. 
Det är dessutom viktigt att 
tänka på att alla språk inte 
finns på Google översätt, till 
exempel somaliska, bosniska 
och tigrinja som tillhör de 
största invandrarspråken i 
Sverige, säger Anna Dufberg 
från Semantix.

LO BÄCKLINDER

MÄLARÖARNA  | Nyföre-
tagarcentrums senaste 
ranking visar att den upp-
åtgående trenden för nyfö-
retagandet i Ekerö kommun 
fortsätter. I år har 149 nya 
företag startats hittills i 
kommunen.

Ekerö hade klättrat ytter-
ligare på Nyföretagarbaro-
metern för första kvartalet 
2011 som presenterades den 
31 augusti. När det kommer 
till nystartade företag per 1 
000 invånare rankas Ekerö 
på plats 8 jämfört med fjol-
årets tolfteplacering. Förra 

året startades 113 nya före-
tag och i år har siffran stigit 
till 149, en ökning med 31,9 
procent.

– Det är naturligtvis 
mycket kul att se att vi för 
andra året i rad fortsätter 
att klättra i nyföretagan-
det, vilket nu visar att vi är 
en kommun som utvecklas 
starkt inför framtiden, sä-
ger Stefan Pellén, närings-
livschef.

Han tycker sig se flera 
olika anledningar till den 
positiva utvecklingen där 
ett bra geografiskt läge nära 
huvudstaden och viljan att 

undvika onödigt resande i 
Stockholmstrafiken är två 
av dem. Nya digitala tekni-
ker, en utvecklad egenföre-
tagartradition och skolsats-
ningar för att uppmuntra 
eget företagande är ytterli-
gare faktorer som har posi-
tiv inverkan.

Bland annat fördelas de 
nystartade företagen i kom-
munen inom områdena 
ekonomi, juridik, bygg, kon-
sultverksamhet, handel och 
serviceföretag.

LO BÄCKLINDER
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Torrt och fint – ute och inne!
Vi hjälper dig lösa ditt byggproblem – ring bara så får du råd av våra byggproffs.

Beprövad fuktspärr

Pölar kring huset? 
Fixat i ett nafs – vi 
hjälper dig planera!  
Nu får du 15% rabatt 
på alla Lindab häng-
rännor och stuprör.

Med några enkla grepp kan du förnya 

utseendet och komforten på ditt hus. 

Med en ny dörr eller högisolerade  

fönster blir huset som nytt och du får 

ett skönare och billigare boende.

T-Spärr är ett ef-
fektivt system för 
att skydda källar-
grunder mot fukt-
angrepp. I systemet
ingår en rad tillbehör 
som gör det enkelt 
att montera.  
Systemet bygger 
på en väl beprövad 
teknik med en P-
märkt och godkänd 
fuktskyddsmatta.

T-Spärr 
Fuktskyddsmatta

Geotextil

Grundmursmembran

Isolering

Spik och 
bricka

Köp 4 fönster 
betala för 3
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TROXHAMMAR | Den 24 
september ettårsjubilerar 
Kyrkornas second hand 
med modevisning, musik 
och bjudkorv. Det första 
årets intäkter har oavkortat 
gått till bistånd.

Kyrkornas second hand i 
Troxhammar öppnade i sep-
tember förra året. Redan un-
der första månaderna kunde 
man skicka iväg närmare 90 
000 kronor. Pengarna gick 
till översvämningsdrabbade 
Pakistan.

I år går pengarna till Panzi-
sjukhuset i Kongo. Där arbe-
tar man med sexuellt utsatta 
kvinnor. 

– I Kongo använder man 
våldtäkter som en del i kri-
get. På Panzisjukhuset jobbar 
man helt enkelt med att laga 
kvinnor både själsligt och 
fysiskt, berättar Gabriella 
Wessman som är förestån-
dare för Kyrkornas second 
hand.

Parallellt med projektet på 
Panzisjukhuset jobbar man 
även med ett nutritionspro-

jekt (näringstillförsel) för 
barn. Då kvinnorna blir ut-
satta vågar de inte gå ut på 
fälten och har då ingen mat 
till barnen. 

– Kvinnorna blir socialt 
utslagna och deras barn un-
dernärda. Dessa två projekt 
ger vi pengar till det här året, 
fortsätter Gabriella Wess-
man.

Fram till och med juli 2011 
har överskottet blivit cirka 
175000 kronor till bistånd.

– Det är vi stolta över och 

tacksamma till alla som 
skänkt sina grejor och alla 
som handlat, fortsätter Gab-
riella Wessman.

Tillsammans med henne 
arbetar regelbundet cirka 25 
volontärer från både Färingsö 
och Ekerö med butiken. 

Allt utöver hyra, el och 
lön till föreståndaren, går 
till bistånd. Pengarna skickas 
genom PMU (Pingstmissio-
nens utvecklingssamarbete). 

– De har ett 90-konto så 
det är väldigt hårt granskat 
hur pengarna används. Det 

är viktigt att folk vet att vi 
skickar pengarna genom 
etablerade kanaler. PMU är 
också en av de organisationer 
som har ramavtal med SIDA, 
säger Gabriella Wessman.  

Själva jubileumsdagen gör 
man ett avsteg från Kongo-
projektet och skänker hela 
dagskassan till svältkatastro-
fen vid Afrikas horn. Firan-
det kommer att bjuda på mu-
sik och modevisning.

– Ett antal människor i 
olika åldrar som arbetar i bu-

tiken kommer att agera man-
nekänger. De visar kläder 
som vi har fått in och det blir 
både vardags- och festkläder. 
Dessa kläder kommer att säl-
jas men först lördagen efter. 
Konferencier till modevis-
ningen är en av SVTs hallåor 
Justine Kirk, säger Gabriella 
Wessman och lägger till att 
det även kommer att bjudas 
på korv med bröd.

                               

                            EWA LINNROS

Lyckat första år för biståndssatsning

Kyrkornas second hand i Troxhammar har varit välbesökt under året.  Intäkterna från butikens försäljning går 
oavkortat till bistånd.                                                                                                                                 Foto: Klaus Franken

Redan under de första månaderna skickades 90 000 kronor till bistånd. Föreståndare Gabriella Wessman är   
stolt och tacksam.                                                                Foto: Klaus Franken

Duktiga och förtjänstfulla företagare i Ekerö ska 
uppmärksammas och nu är det dags att utse 2011 års 
Ekeröföretagare .

Vem vill 
Du nominera?

Din motivering med namn, företag och en kort motivering 
mailas till aretsforetagare@ekero.se eller lämnas i 
kommunhusets reception senast den 16 oktober. 
Märk kuvertet ”årets företagare”.

Årets Ekeröföretagare är ett 
samarbete mellan:
Näringslivsrådet i Ekerö kommun,
Mälaröarnas Företagarförening,
Handelskammaren Ekerö/Västerort,
Företagarna Sundbyberg/Ekerö,
Företagarna i Ekerö centrum och
Mälaröarnas Nyheter.

Näringslivet - en aktiv del av ett 

levande och växande Ekerö

Din nominering 
behövs senast 
16 oktober!

Årets Ekeröföretagare 2011



www.husmanhagberg.se

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

Färingsö Stavsborg
Idylliskt sjönära drömboende för den stora familjen, totyta 440 kvm.  Mälarutsikt och stenkast till gemensam brygga med båtplats,
bad och fiskevatten. Harmonisk lantlig atmosfär. Stilsäkert renoverat med påkostade materialval. Ljusa vackra rum med gott om fönster.
Välplanerat med stora sällskapsytor och 6 bra sovrum. Exklusivt kök och nya snygga våtrum.  Låga driftskostnader, bregvärme. Uteplatser i
solen med sjöutsikt och vacker tomt om 2.670 kvm. Varmt välkommen på visning.

Utgångspris: 4.495.000 kr  Visas: Sön 18/9 15.15-16.15 & tis 20/9 19.00-19.30
Adress: Frälsegårdsvägen 14  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Lundhagen
Härlig Mälarvy från solgul villa by.1919, stenkast från gemensam brygga med båtplatsmöjlighet. Renoverad, tillbyggt på
70-talet med stora sällskapsytor och inomhuspool. Tot. 330 kvm. Äldre ytskikt tillfälle att renovera efter egen smak. Barnvänlig tomt
om 2.0167 kvm i bästa SV-läge med strålande sjöutsikt. Charmig gäststuga om ca 22 kvm. Garage.
Accepterat pris: 6.600.000 kr  Visas: Visningar pågår. 
Adress: Murrebovägen 6  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Närlunda
Gediget byggd och mycket bra planerad villa från 2000, genomgående ljusa ytor med färgsättning som tilltalar. Trevlig
sällskapsyta med braskamin. Snyggt kök, bra våtrum. En välskött och trevlig trädgård med stor altan i västerläge med kvällssol.
Isolerad bod kan användas till gästrum. Barnvänligt läge i populära Närlunda nära skola/dagis och buss.
Utgångspris: 4.450.000 kr  Visas: Visningar pågår, vänligen ring för information.
Adress: Melonvägen 1  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Lundhagen
Välbelägen familjevilla med sjöglimt och stor vackert blomstrande trädgård om 2.084 kvm. Stenkast till gemensam brygga
med båtplatsmöjlighet. Rymlig, trivsam och välplanerad. Totyta 276 kvm. Bergvärme ger låga driftskostnader. Tillfälle att förvärva
stilfull villa på eftersökt adress!
Adress: Sandviksvägen   Ekerö  08-560 304 22  

Kommande

Ekerö Skärvik
Stilfull villa högt belägen i lugnaste idyll med fin sjöglimt. Generös altan med sol från morgon till kväll. Påkostad villa med
trivsam öppen planlösning. Ljusa rum utan insyn, nyskickskänsla. by. 2009. Barnvänligt vid återvändsgata.  Sidohus ca 20kvm.  Del i
badbrygga och allmänning. Nära färja mot Slagsta. 20 min. till Brommaplan.
Utgångspris: 5.995.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid.
Adress: Mossvägen 32  Ekerö  08-560 304 22  

Färingsö Stenhamra
"Skånelänga", lugnt belägen i barnvänlig idyll. Exklusivt 
kök/bad. Braskamin. Uterum. Dubbelgarage. Nära skola, butik
Utgångspris: 3.395.000 kr  Visas: Visningar pågår. 
Adress: Klevbergsvägen 30B  Ekerö  08-560 304 22  

Färingsö Kungsberga
AVSTYCKNINGSBAR tomt med fritidshus. Mälarnära.
Kommunalt V/A vid tomtgräns. Avg. betald. Nära buss, butik.
Accepterat pris: 1.375.000 kr  Visas: Ring för information. 
Adress: Dalvägen 16  Ekerö  08-560 304 22  
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BIRKA | Efter att ha varit 
död i nära 1000 år ska 
en av de äldsta bevarade 
mälaröborna få chansen 
att visa sitt ansikte igen 
genom en avancerad rekon-
struktion. Mycket av den 
6-åriga Birkaflickans histo-
ria är höljd i dunkel men nu 
hoppas experterna på att få 
reda på mer om henne.

Tack vare en donation har 
projektet med ansiktsre-
konstruktionen kommit till 
stånd och nu står ett team 
med modellmakare Os-
car Nilsson i spetsen redo 
att försöka skapa en kopia 
av hur Birkaflickan kan ha 
sett ut. Som utgångspunkt 
används kraniet som först 
måste pusslas ihop eftersom 
det krossats av jordmas-
sorna. Samma team, som 
dessutom består av en ben-
expert, en konservator och 
arkeologer, gjorde även åter-
skapandet av vikingakvin-
nan Estrid 2010. 

Liksom med Estrid hoppas 
arkeologerna på att Birkaflick-
an ska få mycket uppmärk-
samhet i samband med pro-
jektet och att ny kunskap om 
hennes levnadshistoria kan 
komma i dagen. Bland annat 
tas prover på hennes ben och 
tänder vilket kan ge mer infor-

mation om vad hon åt och var 
hennes mat kom ifrån.

Redan när arkeologen Hjal-
mar Stolpe fann Birkaflickans 
skelett i en grav på Birka på 
1870-talet väckte hon fasci-
nation. Istället för att plocka 
upp det lilla barnskelettet 
ben för ben, som man van-
ligtvis gjorde så lät han lyfta 
upp hela graven som sedan 
skeppades in till Historiska 
museet som då låg där Natio-
nalmuseum ligger idag.

Sedan dess har skelettet från 
den uppskattningsvis sex år 
gamla flickan fortsatt att troll-
binda museets besökare, inte 
minst de barngrupper som 
besöker museet. Både av det 
skäl att det är ovanligt att det 
finns barnskelett bevarade 
från Birka eftersom jordmå-
nen där inte är särskilt lämp-
lig för att bevara skelett. Dess-
utom är barns skelett mycket 
skörare än vuxnas.

– Hon hade inte heller en 
klassisk, full uppsättning av 
smycken vilket annars är det 
vanligaste när det gäller gra-
var från den här tiden. Hon 
hade ett halsband med pärlor 
och ett runt spänne i förgylld 
mässing, berättar Charlotte 
Hedenstierna-Jonson, arkeo-
log på Historiska museet.

Ingen vet varför flickans 
smycken var av en ovanlig 

sort, men en tänkbar teori 
kan vara att hon kom från 
norra Tyskland eller södra 
Danmark, där den typen av 
smycken var vanligare.

Birkaflickan hade dessutom 
en kniv och ett nålhus med sig 
i graven, vilket ytterligare sät-
ter fantasin i gungning.

– Hon begravdes på ett av de 
finaste gravfälten, uppe vid 
borgen och fick en begrav-
ning som liknade den som 
vuxna brukade få och det 
vet man inte varför. Man kan 
tänka sig att hon var den sista 
i sin familj och därför fick 
representera den när hon be-
gravdes, fortsätter Charlotte 
Hedenstierna-Jonson.

Lagom till höstlovet beräk-
nas ansiktsrekonstruktionen 
att vara klar och besökarna 
på Historiska museet kan få 
en uppfattning av hur Birka-
flickan kan ha sett ut.

LO BÄCKLINDER

Birkaflickan får ansiktet återKolla köläget 
före avfärden

”Hon hade ett 
halsband med 
pärlor och ett 
runt spänne i för-
gylld mässing”

I mer än 140 år har Birkaflickans skelett väckt fascination på Historiska 
museet. Nu ska hon få sitt ansikte rekonstruerat.          Foto: Oscar Kullander

MÄLARÖARNA | Nu kan 
Mälaröbilister som pend-
lar till Stockholm kolla 
kösituationen innan de 
åker hemifrån. Genom två 
nyinstallerade kameror 
på Tappströmsbron och 
Nockebybron övervakas tra-
fiken med bilder som läggs 
ut på internet.

– I första hand är kamerorna 
till för att övervaka broarna 
vid broöppningarna genom 
att bilderna sänds till vår 
övervakningscentral ”Trafik 
Stockholm”, berättar Anders 
Millinger, Trafikverket.

På varje ställe finns en 
övervakningskamera som 
tar stillbilder och det är 
dessa som sedan läggs ut på 
www.trafiken.nu, en hem-
sida som drivs av SL, Stock-
holms stad och Trafikverket. 
Dessutom finns en mindre, 
manövrerbar kamera som 
kan styras av trafikledning-
en för att kontrollera situa-
tionen om till exempel en 
olycka inträffar.

– Vi fick extra pengar för att 
övervaka länets rörliga broar 
och dessa kameror är nu ett 
tillskott till de ungefär tusen 
kameror som redan tidigare 
finns i Stockholmsområdet, 
säger Anders Millinger.

LO BÄCKLINDER
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Elisabeth Adolfsson fick för 19 
år sedan ett allvarligt sjukdoms-
besked. Då fattade hon penseln 
och målade sig ur frustrationen. 
I slutet på september ställer 
hon ut på Mälaröarna för första 
gången.

Elisabeth bor i en röd liten stuga 
i Enlunda på Färingsö. Hon kallar 
den själv för en lekstuga och visst är 
det smått, men här finns en rymd på 
annat vis. Kanske man skulle kunna 
kalla det livsrymd. 

Hon är en jovialisk kvinna och 
den kamp hon fört för att överleva 
är svår att ana när man träffar hen-
ne. Det är ett möte med en tung 
sjukdomshistoria men också med 
enormt mycket glädje och kraft. 

Elisabeth är från början psykolog 
men det arbetet fick hon sluta med 
för 19 år sedan då hela hennes liv 
förändrades. Hon fick besked om att 
hon hade hepatit C (kronisk gulsot).

– Det var en chock. För att inte bli 
galen på köpet, för det hade jag inte 
lust till, så måste jag göra någonting 
adekvat. Då började jag måla så stort 
jag kunde, berättar Elisabeth.

Och stort blev det. På den tiden 
bodde Elisabeth i en rymlig lägen-
het i stan. Hon spände upp dukar 
över hela väggarna och målade så 
mycket hon orkade och så långt hon 
nådde.

Elisabeth hade blivit smittad då 
hon arbetade extra på narkoman-
vården. Då, 1992 fanns det ingen bot 
och nästan ingen information om 
sjukdomen. 

– Man visste väldigt lite om sjuk-
domen. Då startade jag en förening 
tillsammans med en kvinna som 
fått samma besked. Hon var också 
psykolog och vi var vana att käll-
forska. Vi sökte överallt, pratade 
med läkare och sakta men säkert 
började vi att få en bild av det hela, 
fortsätter Elisabeth.

Föreningen de bildade, Riksför-
eningen hepatit C, finns kvar än 
idag. Med tiden kom forskningen 
igång och behandlingsmetoder ut-
vecklades.

Elisabeth jobbade med fören-
ingen och målade vidare. När kul-
turhuvudstadsåret var i antågande 
tyckte en väninna att Elisabeth 
skulle anmäla sitt intresse att vara 
med då det bland annat skulle stäl-
las ut i ett flertal kyrkor. 

– Där passade mina stora mål-
ningar in. Jag  fick mycket uppmärk-
samhet. Det var inte meningen att 

det skulle bli så här stort men det 
blev det, fortsätter Elisabeth.

Eftersom hon var sjuk hade hon 
inte alltid kraften att måla. Hon gick 
igenom en behandling som tog ett 
halvår och blev frisk, men efter tre 
månader hade sjukdomen kommit 
tillbaka.

– Det var nästan värre än att få be-
skedet första gången. Jag sa till min 
läkare att nu sätter vi igång en ny 
behandling direkt.  Han vägrade och 
menade att min kropp aldrig skulle 
orka med. Jag gör det i alla fall, jag 
bryr mig inte om vad du säger, sva-
rade jag honom. 

Envishet är definitivt ett starkt 
karaktärsdrag hos Elisabeth men 
denna gång fick hon ge sig till tåls 
och vänta ett halvår till nästa be-
handling. Den skulle pågick ett  år.

– Då hade jag flyttat ut till Skå. 
Min son ställde upp  och ringde var-
je dag. En gång i veckan kom han hit 
och fixade till något i huset. Det var 
liksom belöningen och då visste jag 
att det hade gått en vecka och att jag 
hade klarat det. 

Föreningen rullade på och blev 
internationell. I Europa heter den 
Elpa. Mitt i kampen för sin egen 
överlevnad for Elisabeth på möten i 
Bryssel, London och Paris.

– Jag svimmade innan jag åkte, 
jag svimmade när jag var där och 
jag svimmade när jag kom hem. 
Den perioden målade jag inte utan 
svimmade mest hela tiden. Men jag 
har alltid kommit tillbaka till mål-
ningen.

Elisabeth har även drabbats av en 
stroke men det har inte stoppat hen-
ne från att gå kurser i ikonmåleri, 
skulptur, silversmide, metall, olje-
målning, keramik, akvarell och väv-
ning. – Det har gått bra med tanke 
på att jag är psykolog och inte konst-
när. Det har tagits emot väl och jag 
har sålt en del. Jag har inte målat för 
att sälja, jag har målat för att utmana 
mig själv. Jag gör inte direkt sådant 
som säljer. Jag gjorde bland annat en 
ljuskrona i taggtråd. Det är ju ingen 
som köper en gustaviansk ljuskrona 
i taggtråd, säger Elisabeth leende.  

Att arbeta med ett så knepigt ma-
terial som taggtråd är bara ett exem-
pel på att hon inte gör det lätt för sig.

Det tycks som hon väljer kamp 
i mycket av det hon företar sig. Nu 
har hon börjat sy även om det inte 
ligger för henne.

– Jag tycker det är förfärligt. Man 

blir skogstokig varje dag. Men jag 
sitter där och tråcklar och nålar. Ska 
jag väl ge mig på symaskinen fastnar 
allt eller så går nålen av. Det är själv-
plågeri, säger Elisabeth och skrattar. 

Det hon tycker är riktigt roligt är 
silversmide som hon just kommit 
igång med. 

Till utställningen i YA-ladan blir 
det akvareller och akrylmålningar.

– Jag hinner nog inte få med något 
silversmide till utställningen. Fast 
jag vet vad jag skulle vilja bli klar 
med, säger Elisabeth.

Det är nog inte omöjligt att det 
kommer med. Hennes kämparanda 
tycks kunna genomdriva det mesta.

– Jag gör saker hela tiden förutom 
de gånger jag inte ligger och lapar 
luft som en fisk på torra land. Ibland 
säger kroppen ifrån. Men jag har 
nog alltid kämpat, även innan jag 
blev sjuk. Jag skaffade ett aktiebo-
lag. Jag var ordförande i en förening 
för kvinnliga företagare. Jag har helt 
enkelt inte bara legat och väntat på 
att saker ska komma. 

EWA LINNROS

Konsten gav kraft att överleva
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För 19 år sedan fick hon besked att hon hade Hepatit C. Då fanns inget bot, men idag har hon besegrat sjukdomen. Innan hon fick 
sjukdomsbeskedet arbetade hon som psykolog. Idag är hon en produktiv konstnärinna. I september ställer hon ut sina månlingar på 
Mälaröarna.                                                             Foto: Ewa Linnros 

Namn Elisabeth Adolfsson

Gör Tidigare psykolog, idag 
konstnärinna. 

Bor Enlunda, Skå

Karäktär Envis. Hon har att 
brås på.
– Min mamma var stelope-
rared i ryggen men hon gav 
sig inte förrän hon kom ner 
med handflatorna i golvet 
vilket egentligen är omöj-
ligt.
Min pappa hade åtta infark-
ter och tre höftledsopera-
tioner. Han blev 94 år.

Om flytten från stor 
lägenhet i stan till Skå   
– Min son bodde här. Han 
ville att jag skulle flytta hit. 
Jag utvärderade vad som 
var mest värt i livet; att bo 
så flott som jag gjorde då el-
ler är det är det att bo nära 
barnbarnen? Barnbarnen 
var självklart mest värt!

”Skalvet”, akryl av Elisabeth Adolfsson.                 
            Foto: Ewa Linnros

Troxhammar Butiksby  08-654 88 44 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 

KÖP 2 valfria 

MATRIX PRODUKTER 
och få ett 

Hydrating shampo & balsam 

à 250 ml  PÅ KÖPET!
(Ord.pris 390 kr. Gäller under september och 1 gång per person) 

Tag med denna annons och erhåll 

50 % rabatt 
på Hotstonemassage
Hotstone massage är en härlig massage 

med varma lavastenar
(Ord.pris 500 kr, 50 min. Gäller under september och 1 gång per person) 



IVT har ett komplett sortiment av värmepumpar med en av marknadens bästa trygghetsförsäkringar. Med rätt värmepump för ditt hus 
minskar du din energiförbrukning rejält. Och med tanke på ROT-avdraget är det nu mer lönsamt än någonsin att satsa på en ny pump. 
Då kan du nämligen dra av halva arbetskostnaden. Som en extra morot ger vi dig dessutom oslagbara erbjudanden under vår 
värmepumpsdag. Vi visar alla nyheter från IVT. Varmt välkommen in!

www.ivt.se

Välkommen på 
värmepumpsdag!
Lördag 24 september kl 10 –14.

 Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

IVT PremiumLine EQ

Sveriges effektivaste 
bergvärmepump.

Nyhet!

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se Skå industriby, 179 75 Skå
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EKEBYHOV | ”Mellan hårt 
och mjukt” heter Ekebyhovs 
slottsgalleris utställning 
som börjar 1 oktober. Här 
möts kontraster i form av 
smide och textil. Bakom 
verken står två konstnärer 
med lång erfarenhet. 

Susanne Henriques är ut-
bildad vid Konstfack i textil 
formgivning. Efter fem ut-
bildningsår har hon en di-
ger lista på utställningar och 
finns representerad på en rad 
olika platser i Sverige.

Susanne Henriques konst-
närliga inriktning är fri bild-
väv. Enkelt förklarat innebär 
det att hon arbetar med flera 
olika textila tekniker vilket 
också skapar mer liv åt väven.

– När man gör det kan man 
arbeta med ytstrukturer och 

då är det tekniskt sett inte 
längre en ren bildväv. Därför 
kallar jag den för fri, berättar 
Susanna Henriques.

Hon har också arbetat en 
del med textilkonstens sym-
bolik och historia på olika 
sätt. 

– Jag jobbar lite mitt emel-
lan figurativt och nonfigura-
tivt. Jag jobbar inte helt ab-
strakt men inte föreställande 
heller, säger Susanne Henri-
ques.

Själva arbetsprocessen när 
hon gör en väv har varierat 
under åren. När hon började 
hade hon bilden klar i hu-
vudet och ritade på varpen. 
Därefter hittade hon på allt 
eftersom. Numera har hon 
ett samarbete med dels en 
lärling och dels en yrkesvä-
verska.

– Då måste man ha bilden 
klar för sig när man håller på. 
Jag jobbar mycket mera med 
skisserna idag än vad jag gjor-
de förut när jag vävde ensam. 
Däremot är tolkningen öp-
pen. Vi diskuterar oss fram 
kring den tekniska lösningen 
hela tiden.

Hennes samarbetspartner, 
yrkesväverskan Sara Richter 
kom till henne 1997 då Su-
sanne hade alldeles för myck-
et att göra. Dessvärre har den 
trenden vänt. Den huvud-
sakliga försörjningen idag för 
Susanne är hennes lärarjobb 
på Handarbetets vänner.

– Nu finns inga jobb, det är 
jättesvårt med bildvävar. Det 
är tråkigt. Det är en kunskap 
som vi har som går i graven. 
Vi har haft en jättehögt stå-
ende textilkultur i Sverige 

som också är internationellt 
erkänd. Men jag försöker att 
hålla liv i den, fortsätter Su-
sanne Henriques. 

Hon har trots allt märkt ett 
gryende intresse hos elev-
erna på Handarbetets vänner 
och hon tror att det kommer 
tillbaka.

Kanske också utställningen 
på Ekebyhovs slott kan väcka 
intresset för bildväven som 
ett konstnärligt uttrycksme-
del och en konstupplevelse 
att njuta av.

I kontrast till Susanne Hen-
riques textilier möter besö-
karna det hårda materialet 
järn. Det är konstnären Lars 
Larssons verk. 

Också han har en lång rad 
utställningar bakom sig och 
finns representerad på många 

platser runt om i Sverige. 
Lars Larsson har arbetat 

med smide hela sitt yrkes-
verksamma liv. Det var ald-
rig någon tvekan om att han 
skulle jobba med något annat 
än smide. Redan som tonår-
ing visste han vad han ville. 
Vid 19 års ålder fick han sitt 
gesällbrev i konstsmidesyr-
ket och några år därpå fick 
han sitt mästarbrev.

– Sedan har det varit så ge-
nom hela livet. Jag har arbetat 
på heltid med detta men det 
är viktigt att inte bli för smal 
i sin produktion, då kan man 
inte försörja sig på det, säger 
Lars Larsson.

Hans produktion har verk-
ligen en stor bredd. Han gör 
allt från ljusstakar, ljuskro-
nor, skålar, fat, tjurar, fåglar, 
ljusbärare till kyrkor, räcken 

och skulpturer i stora format 
för utsmyckningar på olika 
platser. 

Utöver den stora varia-
tionsrikedomen finns här 
också ett spel mellan kontras-
ter. 

– Jag arbetar med kontras-
ter mellan tjockt och tunt, 
starkt och svagt, levande och 
dött, fortsätter Lars Larsson 
och fortsätter:

– Järn, som jag arbetar mest 
i är ett helt dött material. 
Det finns inget liv i de långa 
stängerna och blanka plåtar-
na från början. Det får man 
skapa. Man böjer och vrider 
och värmer. Man smider 
utifrån tjockt till tunt. Man 
kanske gör en lätt fågel av en 
tung järnklump, säger Lars 
Larsson.

EWA LINNROS

Hårt och mjukt i samspel
”Tjur” av Lars Larsson. 

 

Åter dags för Konstringen i dagarna två
EKEBYHOV | Öarnas störs-
ta konstutställning går av 
stapeln 24 september. Ett 
ypperligt tillfälle att bekan-
ta sig med Mälaröarnas 
mångfald av konstnärer.

Att Mälaröarna går under 
epitetet Kulturens övärld 
känns alldeles extra riktigt 
då Konstringen drar igång. 
Konstringen är ett nätverk 
bestående av konstnärer och 
konsthantverkare som ar-
rangerar utställningar över 

hela Mälaröarna. I år är det 
45 utställare på över 20 olika 
platser. 

Bredden på konstfor-
merna är mycket stor. Under 
två dagar på en mängd olika 
platser på Mälaröarna, kan 
man beskåda måleri i form av 
akvarell, gouache, olja, akryl 
och torr pastell. 

Här kommer det också att 
visas grafiska blad, fotografi, 
blyerts och digital konst. 
Men det är inte allt. Det blir 
även keramik, svartbränd 

lera, stengods och betong. 
Inom textil visas väv, da-
mast, stickning, fritt broderi, 
pälsar, mattor och kuddar.

Vidare kan man avnjuta 
glasgjutning, fusionsglas, 
glasmåleri, emalj och listan 
är ännu längre med silver-
smide, knivslöjd och järn- 
och träarbeten och dekormå-
leri.

Konstringen pågår under 
två dagar. I anslutning till 
detta evenemang finns också 
en samlingsutställning på 

Ekebyhov slott, som visar 
exemplar av konst från samt-
liga Konstringens deltagare.

Konstringen startades 
1989 på initiativ av konst-
närinnan Kerstin Kulling. 
Hon blev inspirerad efter att 
ha besökt Österlen och sett 
Konstrundan där. Hon bjöd 
in alla konstnärer hon kände 
till på öarna och redan första 
året var det kring 15 stycken 
som ställde ut.

                          EWA LINNROS

Väv av Susanne Henriques föreställande en ros.

Förutom de 20 olika utställningsplatserna som Konstringen har, finns 
en samlingsutställning på Ekebyhov slott som visar exemplar av konst 
från samtliga Konstringens deltagare.                            Foto: Ove Westerberg

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. 
E-post: info@bastuspecialisten.se Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15. 

Keddy 110
PRIS MONTERAT 
14.455:- 744 kr/mån

ELDA INTE 
FÖR KRÅKORNA!
Sätt in en effektiv spiskassett och förvandla din öppna spis till en  

effektiv värmemaskin. 
    Angivna priser avser spiskassett med anslutningsrör 

och montering i Stockholmsområdet. Priset är 

beräknat med ROT-avdrag på montaget.

Mot extra kostnad kan vi erbjuda dekorativa 

täckgaller och varmluftgaller.

Dovre 2575 CB
PRIS MONTERAT 
23.355:- 1.066 kr/mån
Inkl. ett sidoglas. Kan mot extra kostnad 

förses med två sidoglas. 

Jøtul I 400 Harmony
PRIS MONTERAT 
17.635:- 818 kr/månsrör

Se alla våra
kampanjer på 

bastuspecialisten.se



En kavalkad av underhållning och 
aktiviteter för hela familjen!

VARMT VÄLKOMMEN!VARMT VÄLKOMMEN!

DANNY
HENRIK STÅHL

JOHANNA WESTMAN
PALLES CIRKUSSKOLA 

PONNYRIDNING  SKATTJAKT 
STOCKHOLM MINI SOUL’S

 LIVEBAND  KLÄDBYTARDAG 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN EXPO 
TORGMARKNAD MED MERA!

DANNY
HENRIK STÅHL

JOHANNA WESTMAN
PALLES CIRKUSSKOLA 

PONNYRIDNING  SKATTJAKT 
STOCKHOLM MINI SOUL’S

 LIVEBAND  KLÄDBYTARDAG 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN EXPO 
TORGMARKNAD MED MERA!

Flest butiker i västerort.
Gratis parkering två timmar i garagen.
Öppet mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 11–18.
vallingbycity.se



Söndagen den 25 september, kl 10-15
Ekerö brandstation, Bryggavägen 10, Tappström, Ekerö

 Lär dig göra rätt när det brinner.
  Spänning, dramatik och tävlingar för hela familjen.

Åk gärna kollektivt eftersom antalet P-platser är begränsat.

ÖPPET HUS PÅ  
BRANDSTATIONEN

Varmt välkommen önskar
Södertörns brandförsvarsförbund
www.sbff.se  Tfn: 08-721 22 00 
www.facebook.com/sodertorn
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Bukowskis, Antikrundan, Stockholms auktionsverk 
och de andra giganterna kan dänga sig i väggen. 
Det är Högby lada som gäller! Eller gällde. För i 
veckan föll klubban för allra sista gången och det 
sattes obevekligen punkt för de populära bond-
auktioner som under 15 år har letts av den i dubbel 
bemärkelse slagfärdige auktionsförrättaren Jo-
hannes  Hjelmar.
 

Med den ständiga Vegamössan på svaj gav han sitt kortfat-
tade testamente:

– Det har varit för mycket slit och gett för litet 
pengar. Men det har varit roligt, ja så alldeles!

Och visst har det varit roligt! 
Vi är en trogen stamskara pryltokiga färentunabor som mött upp 

under alla 15 åren och tampats om fynden med hitresta utsocknes. 
Proffsiga och penningstinna uppköpare från stan har just inte haft så 
mycket att hämta här vid Högby lada intill Färentuna kyrka, där verkty-
gen, husgeråden, torparmöblemangen och pinnstolarna varit legio och 
där de stora och dyra primadonnenumren lyst med sin frånvaro. Den 
dyraste prylen vid veckans sista auktion var till exempel tre bågfönster, 
som gick för astronomiska 1 500 kronor. Billigaste fyndet gjorde en 
liten kille som ropade ”fem kronor” för en kartong, sannolikt innehål-
lande ett omonterat modellflygplan. Johannes skyndade sig att klubba 
för att ingen skulle hinna höja budet för killen. Annars brukar det 
röra sig om några tior. Och man går hem lycklig och nöjd med en låda 
virkade dukar, några kopparbunkar eller en halt pinnstol, som man fått 

på köpet.  Oj, vad vi alla släpat hem under alla år.  
Ytterkrukor, gamla skidor, blåsbälgar, trasmattor, 
gistna spånkoffertar, mjölkkrukor (populära att 
ställa i trädgården med blommor i), gungstolar, 
garnvindor, trädgårdsredskap, el-sladdar och 
”diverse”-lådor. De sistnämnda kan innehålla allt 
från handknypplade spetslakan, kantstött porslin 
och trasiga verktyg till barnkläder, sockerkaksfor-

mar, konstiga statyetter och grytlappar, grytlappar och grytlappar.
– Ropa högt. Jag är hörselskadad hemifrån där jag har fru och tre 

döttrar, manar Johannes och sätter fart på budgivningen med skämt, 
standardskämt och nya skämt om vartannat.

– Det här är vackert, ja, så alldeles, ropar han och publiken fyller vil-
ligt i ”ja, så alldeles” som är ett av Johannes favorituttryck. Det är nästan 
som Allsång på Skansen.

Trasiga stolar, sneda sekretärer, el-symaskiner utan sladdar, pott-
skåp som knappt går att öppna, ja, allt går att sälja och det som abso-
lut inte får igång någon budgivning och därmed är osäljbart går ”till 
brännhögen”.

– Hela biddevippen.
Trasmattor är populära. Och gamla fönster.
– Köp det här fönstret och bygg en lekstuga kring det, är ett av 

Johannes stående argument.
Liksom:
– Ni kan alltid ställa skräpet i friggeboden eller lekstugan.
”Skräpet” kan ofta bestå av ”gustavianskinspirerade” eller ”rokoko-

liknande” möbler av dunkel härkomst. Kaféstolar av liknande dunkel 
härkomst annonserar Johannes:

– Jag har inte tittat efter i botten, men de är nog Thonet-märkta.
Dammiga tavlor är ofta av ”Carl Larsson-typ”.
En barnstol ”som gör fina repor i parketten” ropas in för några tior, 

en bunt ”manuella jordfräsar” det vill säga golfklubbor likaså.
Högt går sex rottingstolar, 850 kronor, medan ett brunt ostämt 

piano från 30-talet går direkt till brännhögen. 11 gedigna bensindunkar 
från andra världskriget går för 20 kronor. Månne man hamstrade i dem?
Själv ropar jag in en broderad tavla med skriften ”Gud beskydde vårt 
hem” innan Johannes definitivt slår klubban i käppen för sista gången:

– En vacker trästege. Ställ den i trädgården och låt växterna klättra på 
den, det blir vackert, ja så alldeles.

Och vi, din trogna och pryltokiga publik tackar varmt för alla roliga år!
Ja, så alldeles.

Lena Rainer

PS. Johannes Hjelmar lägger av med auktionerna vid 
Högby lada, men kommer kanske igen någon annan-
stans och har kvar sin antikhandel och Ekerö auktioner.

”Ja, så 
alldeles...”

• 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.

www.tradgardsakademin.se

info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering 

för dig som vill bli trädgårdsdesigner!



Flest butiker i västerort.
Gratis parkering två timmar i garagen.
Öppet mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 11–18.
vallingbycity.se

Äntligen 
är sommaren
över!
Vi har en härligare höst i  
Vällingby City – med modet,  
inredningen, böckerna, 
filmerna och allt som gör 
höstmyset extra mysigt!

Accent
Paraply
99�

H&M
Fleece

99�

Polarn O. Pyret
Regnjacka
299�

Clas Ohlson
Zinkbalja
99�

Lindex
Sydväst

129�

Åhléns
Svamppall
299�Polarn O. Pyret

Regnkappa
399�

Lindex
Regnbyxor

199�

BR-Leksaker
Grävskopa
250�



Cornelisdag  Rosenhills trädgård bjöd den 10 september in till en 
hyllningsdag för Cornelis Vreeswijk, som i sin ungdom var bosatt på tre 
olika ställen på Ekerö. Ett annat huvudtema var att rädda Cornelistorpet 
i Nibbla från att rivas. Drygt 150 Cornelisfans möttes vid torpet, hyll-
ningarna fortsatte med kvällskonsert på Rosenhill.    
                    Foto: Ove Westerberg     

Höstmarknad  Den 10 och 11 september arrangerades höstmarknad 
på Birka med både lokala och mer långväga odlare och hantverkspro-
ducenter. Historiens vingslag var närvarande både i miljö och i försälj-
ningsutbud.

 
Foto: Christer Svanberg
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Hembygd- och marknadsdagarna   vid Rörby på Lovö den 10 och 11 
september hade laddat med fler stånd och mer musikunderhållning än 
någonsin tidigare. Nystartade Lovö magasin, som till vardags finns vid 
Lunda gård, var en av nykomlingarna med trädgårdsdesignern Andrea 
Gawell Elefalk, t v, och magasinägaren Ewa von Wowern, mitten, på 
plats.                     Foto: Ove Westerberg 

Svamputställning  Den 10 och 11 september arrangerade Mälaröarnas 
naturskyddsförening sin årliga svamputställning i sjöscouternas hus  på 
Bryggavägen. Utställningen är den största i Sverige och 428 arter ställ-
des ut och besågs av drygt 400 personer.   På bilden ses en ovanligt stor 
svavelticka.             Foto: Kenneth Bengtsson

Tjejkväll  arrangerades av Färingsö trä den 7 september. Cirka 160 
kvinnor i olika åldrar provade på Segwayåkning, grävmaskinskörning 
och deltog i åkgräsklippetävling och femkamp.  

 

Foto: Donovan Cordy

”Helgösamhället – den gåtfulla ön”  Den 3 september arrangerade Ekerö-Munsö hembygdsförening tre gruppvisa promenader i Helgö forn-
lämningsområde. Arkeologen, museipedagogen och helgöbon  Linda Wåhlander lotsade och gav en intressant och spännande beskrivning av det 
forntida Helgö.                         
                              
                              Foto: Lars Isaksson

        Rullstolstaxi
08-560 315 00



Vem vill du ge 

1000 kronor 

shopping till?

När vi fyller år är det du som får presenterna! 

I helgen fyller Bromma Blocks 1 år! Kom in och ta del av kalasiga priser och fyndiga 

erbjudanden i våra 83 butiker. Vi passar även på att ge bort 50 000 kronor i presentkort. 

Tävla på facebook.com/brommablocks genom att nominera någon du tycker om 

till ett av femtio presentkort på 1000 kronor. Lycka till!

Öppettider: Vardagar 10–20,  lördag 10–18,  söndag 10–18. Coop Forum 8–22 varje dag. brommablocks.se 
Du hittar oss strax intill Bromma fl ygplats.
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EPIDERMAL REGENESI
– TOTAL HUDFÖRYNGRING!
Vi är en av få kliniker i Sverige som  
arbetar med denna unika behandlings-
metod som eliminerar ALLA rynkor, 
pigmentfläckar, acne, acneärr, 
slapphud, stora porer, brustna 
blodkärl och rosacea.

Tel: 560 406 00
www.salongstorabla.se

STORA BLÅ 
Anti-age-klinik erbjuder:

TOTAL MAKE OVER-DAG! LÖR 1/10  
4 200 kr rabatt på Restylane & Botox. 
Vi jobbar med specialiserade läkare.

Vad är demens?
Vad innebär det att leva med en demenssjukdom?

Anhörigas livssituation och behov av stöd
Demensförbundets verksamhet

Hur kan en lokal demensförening stödja
demenssjuka och anhöriga?

Demensdagen är gratis

Ingen föranmälan behövs

www.demensforbundet.se

Telefon 08 - 658 99 20

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

I N B J U D A N  T I L L

26 !

Osäker gångväg för skolbarnen

Jag, en ”urinnevånare” i Sten-
hamra, har sett vårt ”cent-
rum” förfalla år från år. Det är 
pinsamt att se förfallet. Den 
enda ljusglimten står Konsum 
för  –  de har de senaste åren 
gjort en rejäl ansiktslyftning 
av butiken och sin tomt. För 
övrigt ser det för bedrövligt 
ut: belysningsstolpar som det 
spretar sladdar ur, ogräs på 
1,5  meter , söndersparkad f.d. 
bensinpumpsstation, stora 
potthål i asfalten, klotter och 
skräp. Det börjar redan vid fri-
tidsgården, där står det några 
halvdöda träd och en massa 
jordhögar och skräp där det en 
gång fanns en minigolfbana.  

Jag undrar om det är någon 
från kommunledningen som 
har passerat Stenhamra och 
sett eländet. Finns det inte 
någon som har ansvaret för att 
det ska se någorlunda snyggt 
ut, som får betalt för att klippa 
gräset även utanför staketen 
till exempel? Ibland tänker 
jag på en mindre ort uppe i 
Norrland som långsamt håller 
på att dö ut, när jag kör igenom 
centrum. Tänk om det hade 
sett likadant ut i Ekerö cen-
trum...  Men vi har ju vår staty 
och blomlådan vid busshålls-
platsen att glädjas åt :-)

– Besviken stenhamrabo

Sorgligt Stenhamra centrum!

Vid skolstart i Tappström- och 
Birkaskolan såg det ut som på 
bilden på  Auroravägen. Hela den 
målade ”trottoaren” var fullpackad 
med bilar. Här går 100-talet barn 
fram och tillbaka varje dag! 

Bilden säger två saker:
- Trottoaridén fungerar inte som 
målad linje. Det måste till riktiga 
kanter som känns i fälgarna både för 
att sänka hastigheten och kanske få 
någon att förstå att det inte är par-
kering!
- Den berättar också hur föräldrar 
inte tänker längre än näsan räcker. 

Till exempel att här ska gå andra än 
deras barn till skolorna och dagis. 
Bilarna kunde ju faktiskt parkerats 
på andra sidan som inte har trot-
toar, men riktningen på bilen hade 
kanske då inte varit rätt för att med 
högsta möjliga hastighet kunna köra 
vidare!

 Vi som bor på Auroravägen 
och Carl Gustafs väg väntar på de 
olyckor som  kan ske. Tillbud sker 
nästan dagligen på grund av aggres-
siva körningar som många  föräldrar 
gör!

– Roy Olofsson med flera Trottoaridén med målade linjer funkar inte, skriver insändarskribenten.

REPLIK 2

Ekerö kommun bedriver 
sedan 1993 den avgifts-
finansierade Ekeröfärjan 
på sträckan Jungfrusund/
Slagsta. Trafikverkets fär-
jerederi är entreprenören 
som kör trafiken. 
Trafiken har ökat och bland 
annat medfört att färjere-
deriet investerat i en ny 
färja för att kunna köra i tio 
minuterstrafik i rusnings-
tid. Den högre servicegra-
den har medfört kraftigt 
ökade kostnader. Därför går 
färjeleden nu med förlust 

som måste täckas av högre 
intäkter och rationalise-
ring av driften. Allt för 
att Ekeröfärjan ska kunna 
drivas vidare.  Ekerö har 
tyvärr blivit en genomfarts-
led för tunga fordon, vilket 
kommunens vägnät inte är 
anpassat för. Det tjänste-
mannaförslag som finns 
innebär att de kraftigaste 
höjningarna i förslaget rör 
avgifterna för mobilkranar 
och dispensfordon, i syfte 
att minska den trafiken. 
Personbilstrafiken före-
slås höjas med endast 20 
procent. För månadskor-
ten innebär det ett pris på 

cirka 1000 kronor vilket 
är samma nivå som gällde 
1995 (!). 

Att stoppa en höjning 
av priserna kommer att 
medföra ytterligare slitage 
och negativ miljöpåver-
kan. Ö-partiet vill stoppa 
kommunens möjlighet 
att styra bort tung trafik 
genom kommunen. För att 
Ekeröfärjan ska klara sina 
kostnader och kunna leva 
vidare måste ett nytt avtal 
skrivas med färjerederiet. 
Ö-partiet vill, genom sitt 
populistiska utspel, att 
färjerederiet både ska öka 
turtätheten och samtidigt 

sänka priserna! Vilka verk-
samheter inom skola, vård 
och omsorg ska skjuta till 
pengar för att täcka under-
skottet? Det blir konse-
kvenserna med Ö-partiets 
politik! 

– Moderata 
kommunstyrelse-
gruppen

Peter Carpelan
Staffan Strömbäck
Lennart Nilsson
Anna-Karin Ullgren
Lena Gerby
Jan Runesten

Ö-partiets populistiska färjepolitik har gått på grund! 

REPLIK 1

Folkpartiet var drivande 
för att få till stånd vår färje-
förbindelse för 20 år sedan. 
Den har blivit en succé. 
Färjan Jungfrusund-Slagsta 
är viktig för oss ekeröbor, 
dels för att få en snabb för-
bindelse söderut, dels för att 
avlasta den hårt trafikerade 
infartsvägen 261.

Trafikverkets färjerederi 
driver trafiken på uppdrag av 
Ekerö kommun. Turtäthet 
och avgifter regleras i ett 
gemensamt avtal. Detta ger 

kommunen ett stort och vik-
tigt inflytande över trafiken. 
Genom höga avgifter på till 
exempel tyngre fordon kan 
vi i stor utsträckning styra 
bort dem från att ta vägen 
över Ekerö och ytterligare 
belasta Bryggarvägen och 
väg 261.  

Om linjen drivs med stats-
bidrag är våra möjligheter att 

styra trafikflödet mycket små 
eller helt obefintliga.

Den ekonomiska delen i 
avtalet innebär att ett över-
skott delas lika, att ett even-
tuellt underskott täcks av 
kommunen. Boksluten har 
under 20-årsperioden varit 
positiva, förutom de senaste 
åren där nya investeringar 
och ökade driftskostnader 
för 3-färjedrift inneburit ett 
mindre underkott för färje-
rederiet.

I dagarna tecknas ett nytt 
femårsavatal. Folkpartiet har 
under den politiska processen 
med avtalet varit drivande för: 

-  Att få en avsevärt mindre 
avgiftshöjning än den som 
fanns i det första avtalsut-
kastet
-  Att i avtalet få tydligare 
incitament för rederiet att 
rationalisera driften
-  Att få ett högre vitesförläg-
gande för rederiet vid drifts-
avbrott

Vårt arbete har varit fram-
gångsrikt. Vi kan nu gå till 
beslut om en taxa som väl 
balanserar brukarens avgift 
med skattekollektivets risk 
och ett avtal som på ett bra 
sätt fördelar ansvar och skyl-
digheter.

Vi i folkpartiet har varit 
aktiva i processen, medan 
andra partier (läs Ö-partiet) 
suttit på läktaren och ägnat 
sig åt vilseledande utspel i 
massmedia.

– Folkpartiet liberalerna
Jan-Eric Billter
Gunilla Lindberg
Fredrik Ohls

Fotnot:  Enkelbiljett höjs från 
50:- till 60:-.  Månadskort för 
personbil som 1995 kostade 
1000:- sänktes 2007 till 850:- 
och kommer nu att kosta 
1020:-    

Kommunens livsnerv över våra södra farvatten

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  lokal 
insändare unikt skriven för 
Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur 
måste redaktionen ha  kännedom 
om namn, adress och telefon-
nummer.  

• 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 
annonsmarknad.

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

Öppet: Mån Fre. 06.30-16.00

HYR GRÄVMASKIN!

Pris ex. 1,5-ton helg från 3920:- inkl. moms.
(Ev. transport & bränsle tillkommer.)



STENHAMRA / STRANDVÄGEN 18 B

SJÖNÄRA - CENTRALT    
Acceptpris: 1 575 000 kr
Tomtarea: 1 039 kvm 
Lugnt belägen tomt i G:a Stenhamra. 400 m från 
Stockbybadet. Byggrätt 250 kvm. Kommunalt v/a 
vid tomtgräns. Solig skafttomt. Närhet till allt.

FÄRINGSÖ / MÖRBYVÄGEN 4 OCH 6

TVÅ TOMTER - SKÅ  /  MÖRBY
Acceptpris: 1 495 000 kr/tomt
Tomtarea: 1 031 respektive 1 011 kvm 
Plana och lättbyggda villatomter med centalt läge 
på Färingsö nära busshållplats, golfbana och ca 1 
km från badplats. Kommunalt VA vid tomtgräns. 

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 / 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.

Här finns vi!

C

Inspiration  Tips  Trender  Kunskap  Tips 

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

www.malaroidedesign.se

NY MATTA?
Vi har i alla färger, former och material!
Vilken matta är din favorit? Hos oss kan du välja mellan 
olika material, mönster och färger. Dessutom får du  
mattan tillskuren precis som du vill! Rund, fyrkantig,  
trekantig... Passa på nu när vi har 10 % rabatt på  
alla heltäckningsmattor från Golvabia!

Välkommen in för idéer och inspiration!
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JUST NU!

10 %
rabatt på heltäcknings- 
mattor från Golvabia!

Gäller t o m 1 oktober.



LÄGET I LAGET

ISHOCKEY | Hockey-
säsongen står inför dör-
ren. Hur är läget i Mälarö 
HFs A-lag, lagledare Lena 
Steenhouwer?

– Formen i A-laget är ok med 
tanke på att många nya spe-
lare har kommit till laget.
En del spelare är kvar från 
tidigare år men vi har behövt 
fylla på med spelare utifrån. 
Nu tränar och spelar vi ihop 
laget.

Vilka är de nya spelarna?

– Det är Hugo Edlund, Da-
vid Sandin, Victor Grönberg, 
Henke Carlsson, Adrian Kas-
tel-Dahl, Oskar Alstergren. 
Från Canada/USA kommer 
Antoine Guimond och Tim 
Dibble.

Vi har även en hel del J-
20-spelare som kämpar och 
vill spela i A-laget.

Ny tränare är Micke Kem-
pe, sportchef och tränar-
ansvarig för A-lag och J-20 
spelare.

Övriga tränare är Alex Er-
iksson, Mandus Lindström, 
Henrik Eriksson, Rickard 
Stoltz och Erik Koskela.

Vad har Mälarö HF för mål 
för säsongen?

– Mälarö HFs mål är att vi vill 
skapa en härlig, kul och trygg 
miljö att spela hockey i. Detta 
gäller alla lagen i Mälarö HF.

Vi är övertygade att det då 
för med sig medgångar för la-
gen sportsligt.

EL

28  sporten | 

Sportnyhet? 
Skicka kort text till: sporten@malaroarnasnyheter.se

FOTBOLL | Solen sken 
från en klarblå himmel 
när Skåspelen hade pre-
miär den 27 augusti och 
på planerna runt om på 
Svanängens IP var det 9 
fotbolls- och 14 handbolls-
spelande lag. 

Skåspelen är en nyinstiftad 
turnering som Skå IK kom-
mer att arrangera varje år. 

På premiären var det hand-
boll och fotboll som fick vara 
pionjärsporterna, men på 
sikt hoppas föreningen att 
fler av föreningens sektioner 
kan haka på. 

Turneringen blev väldigt 
uppskattad, särskilt nöjda 
var handbollslagen som fick 
köra sina matcher på konst-
gräs. Totalt gästade 23 lag tur-
neringen varav nio stycken 
var fotbollslag (P04) och 14 
stycken var handbollslag.                     

Premiär för Skåspelen

Handdboll med flickor födda 2002.               Foto: Ove Westerberg 
                             

Mälarö HF inför säsongen

Schackvinst
SCHACK | Färentunabon 
Jacob Hagström som spelar 
för Mälaröarnas schack-
sällskap kom på 4:e plats i 
schacktävlingen ”Rockaden 
Open” i Stockholm i början 
av augusti.

Detta var Jacob Hagströms 
första stora tävling, men han 
placerade sig bra i konkur-
rens med 43 spelare från hela 
Mellansverige. 

Under de fem första ron-
derna av åtta ledde han täv-
lingen, men föll tillbaka 
något mot slutet. 

Jacob Hagström har haft 
ett fantastiskt år och har för-
bättrat sin ranking med över 
100 poäng mellan 1 maj och 
1 september och tar nu en 
ordinarie plats i MöSS seni-
orlag inför nästa års seriespel.

LO BÄCKLINDER

LÄGET!  12 SEPTEMBER

FOTBOLL
Damer div 3A 
AIK DFF 14 12 1 1 61 - 15 37 
Hässelby  15 10 2 3 39 - 24 32 
P 18 IK 15 9 1 5 48 - 27 28 
IK Frej 15 8 1 6 39 - 26 25 
Skå IK  15 7 2 6 49 - 32 23 
IFK Viksjö 15 6 3 6 38 - 33 21 
Djursholm 14 4 5 5 19 - 28 17 
Vallentuna 15 5 1 9 33 - 39 16 
Åkersberga 15 2 3 10 18 - 47 9 
Brommapojkarna  15 1 1 13 11 - 84 4 

 
 

Herrar div 4M 
Ekerö IK 19 12 6 1 47 - 14 42 
Järla IF FK 18 11 4 3 54 - 23 37 
FC Krukan 18 11 3 4 40 - 25 36 
Skå IK  18 9 2 7 35 - 29 29 
Långholmen 18 8 3 7 39 - 32 27 
Spånga  19 7 3 9 34 - 44 24 
Reymersholms 19 7 2 10 32 - 35 23 
Vasasällskapet 18 5 7 6 35 - 42 22 
Turkiska SK 18 6 2 10 25 - 27 20 
Djurgårdsbrunn 18 6 2 10 32 - 53 20 

Herrar div 7D 
Gimonäs FC 12 11 1 0 42 - 12 34 
Wollmars FF 13 9 0 4 28 - 14 27 
Adelsö IF 12 8 2 2 30 - 14 26 
Skönadals BK 12 8 1 3 26 - 19 25 
En Bro Förmyck 13 6 3 4 32 - 26 21 
FC Kasam 12 3 3 6 20 - 26 12 
Åkeshovs IF  12 3 0 9 27 - 39 9 
Stockholm BK 13 1 2 10 16 - 37 5 
Munsö IF 11 0 0 11 12 - 46 0 
Real Gonzo         Utgått
 
 

      

Damer div 4A 
Bollstanäs DFF 12 11 1 0 67 - 8 34 
Kallhälls FF 11 8 0 3 39 - 15 24 
Stocksunds IF 11 7 1 3 39 - 16 22 
Skå DFF 12 6 0 6 27 - 39 18 
FC Järfälla 12 4 4 4 30 - 22 16 
Sollentuna 11 5 1 5 22 - 22 16 
Essinge IK 12 4 0 8 20 - 30 12 
Reymersholms 13 3 1 9 21 - 45 10 
Vasalunds DFF 12 1 0 11 9 - 77 3
 

DET HÄNDER  TILL DEN 2 OKTOBER

FOTBOLL | Damer div 4A: 20/9 kl 20 Träkvistavallen: Skå DFF-
Stocksunds IF 
Herrar div 7 D: 24/9 kl 13 Söderby:Munsö IF-Åkeshovs IF Fotboll 

25/9 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF-FC Kasam.               
               

Många deltagare vid årets upplaga av Mälarömilen
LÖPNING | 2011 års upp-
laga av Mälarömilen gick av 
stapeln den 11 september.

Cirka 70 personer hade an-
mält sig till Mälarömilen i år. 
Två olika distanser sprangs i 
klasserna 10 kilometer och 
motion 5,2 kilometer. Star-
ten gick på Träkvistavallen 
och sedan bar det av upp 
till Ekebyhovsparken, förbi 
Gustavalund och åter till val-
len.

Dagens snabbaste löpare 
var elitlöparen David Nils-
son, Högby IF, som avver-
kade 10 kilometer på 32:20. 
Tvåa i herrarnas 10-kilo-
meters-lopp blev fjolårets 
segrare, Linus Nilsson från 
Enhörna IF. Tid 32:45. Trea 
på herrmilen kom Niklas 
Sydow, Fredrikshof på tiden 
34:09.

Snabbast i herrar 5 kilome-
ter motion var Fredrik Hen-
riksson från Drottningholm 
på tiden 20:23. 

Mälarö SOKs Olle Lager-
holm kom på en andra plats 
och tredje platsen i herrar 5 
kilometer knep Mattias Eke-

roth, Midroc med tiden 25:11.
I tio-kilometersloppet för 

damer blev Sandra Lund-
berg, Hässelby SK, etta med 
tiden 39:48. Tvåa blev Mo-
nica Kingstedt, Huddinge på 
tiden 41:30 och på en tredje 
plats sprang Hanna Tegnér, 
Bromma in på 46:15.

Damer 5 kilometer vanns 
av Birgit Bretagnolle, Solna 
på tiden 24:34. På andra plats 
kom Lara Bretagnolle, Solna 
på 25:33. På tredje plats kom 
Merete Jørgensen Holth, 
Møller Bil Sandefjord på 
26:34. 

EL

Mälaröarnas schacksällskaps 
juniorer som var med i Rockaden 
Open i Stockholm. Från vänster: 
Hugo Pilström, Jacob Hagström, 
Erik Shahinyan och Carl-Oscar 
Pilström.           Foto: Björn Pilström 
                             

Mälarömilen lockade många. Här är det herrarnas 10-kilometerslopp som ska starta.                                        
                              Foto: Elisabeth Lagernäs

Mälarömilens två yngsta delta-
gare i 10 kilometersloppet, Pontus 
Lagernäs, 11 år och Jonas Linnros, 
14 år. De sprang loppet på tiderna 
49,58 respektive 51,13. 
                             Foto: Elisabeth Lagernäs



   |  50 år sedan  2

50 ÅR SEDAN | Stillsamma 
höstutflykter i september-
sol och tjuvaktiga Mälarö-
pirater utgör starka kon-
traster i nyhetsrappor-
teringen under början av 
hösten 1961.

I sommarens efterdyningar 
görs ett antal utflykter av 
olika Mälarölokaliserade 
föreningar. Färentuna–Hil-
leshögs hembygdsförening 
är först ut och styr under 
sin traditionella utflykt 
kosan till Vallentuna härad. 
Bland annat är det den 
enorma nybebyggelsen 
som ägt rum där under 
senare år som lockar. Avgif-
ten för resan är 12 kronor 
och då ingår kaffeservering 
som ombesörjs av Täby 
hembygdsförening.

Även Mälaröarnas hus-
modersföreningar åker på 
utflykter utanför kom-
munen. Nitton husmödrar 
från Färingsöföreningen 
och fem från systerorgani-
sationen på Ekerö besöker 
tillsammans Sollentuna 
där länets husmodersför-
bund ordnar en trevlig 
höstsamling. Så många 
som 400 kvinnor från 
länets föreningar besöker 
både den nya bebyggelsen 
i Edsberg och Sollentuna 
kyrka. Därefter går färden 
till Svenska jästfabriks AB 

där kvinnorna får lära sig 
hur jäst tillverkas och att 
Sverige är ett av världens 
mest jästkonsumerande 
länder. Även Arlanda flyg-
plats och Häggviks yrkes-
skola får besök av damerna. 
Till lunch serveras lax och 
på eftermiddagen bjuds 
landgång och kaffe.

Lovöborna får också chan-
sen att vidga vyerna under 
hösten 1961. Deras resa går 
till Stockholms stiftsgård 
Graninge vid Baggensfjär-
den på Värmdölandet. Kost-
naden är 3 kronor, men barn 
under 15 år och pensionärer 
över 67 år får åka kostnads-
fritt.

Även Mälaröpolisen gör ut-
flykter utanför sina normala 
patrulleringsområden och 
upptäcker en tjuvgömma 
som kan leda vidare till de 
”pirater” som härjat i områ-
det under den senaste tiden. 
I en stor, mycket snabb mo-
torkryssare som polisen fått 
låna av försäkringsbolaget 
”Nordisk yachtassurans” 
avpatrullerar de farvattnet 
mellan Drottningholm och 
västra sidan av Adelsö i 
hopp om att kunna komma 
de inbrottstjuvar och ”Mä-
larpirater” på spåren som 
stått för många stölder i 
sommarstugor och båtar. 

På en liten holme väster 
om Adelsö finner polismän-

nen ett uppslaget, till synes 
övergivet tält. Därinne 
finns en mängd konserver, 
matsilver och flaskor med 
alkoholfria drycker av olika 
slag, en yxa och en hel del 
andra föremål. Polisen har 
vid tidpunkten en hel del 
bindande material som kan 
komma till användning som 
bevis. 

Dock tycks inte förhopp-
ningarna om att få fast 
tjuvarna infrias för ett par 
veckor senare rapporterar 
Mälaröarnas nyheter på nytt 
om stölder i trakterna. En 
elektriker blir till exempel av 
med en stor motorbåt, till ett 
värde av den för tiden ansen-
liga summan 7 500 kronor, 
precis invid polisstationen i 
Stenvärdshuset i Drottning-
holm.

Många andra stölder och 
inbrott rapporteras också 
under samma period. Bland 
annat blir en butik på Fräls-
ningsarmens ”alkoholistan-
stalt” på Kurön utsatt och 
växelkassan stjäls. ”Men 
hur mycket den innehöll 
har polisen ännu inte fått 
besked om. Butiksföre-
ståndaren har nämligen 
varit bortrest några dagar.”, 
rapporterar Mälaröarnas 
nyheter.

LO BÄCKLINDER

Många utflykter hösten 1961

I EKERÖ CENTRUM

24 SEPTEMBER 10-15
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ÖPPETTIDER: 

VARDAGAR 10 - 18.30 

LÖRDAG 10 - 15
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LLA DAGAR 8 - 2LLA DADAGAGGAR 8R 8 - 2- 222

visning
Mode

Gör 

HöstenS

bästa 

klipp!

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

Tjusiga fönster som håller värmen inne och kylan 
ute. Kom in och se vilken stil som passar dig.

Ö ttid åå f 6 30 18 lö 9 14

Höstkampanj
på Tanums Fönster

RABATTER Handla för: 

upp till 15 000:- 15%
upp till 30 000:- 20%
upp till 60 000:- 25%
över   60 000:- 30%

er
RA
upp

upp

upp

öve

Tanum-fönster
UPP TILL

30% 
RABATT



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

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)

    
Salong 

hud, kropp 
& massage

 Ansikts- och kroppsbehandlingar  

Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

   Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

Tel 070-200 31 97  
www.salonghudkroppmassage.se  
Välkomna! Stina och Hans

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

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 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!
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Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

     

Körkort 
före jul?

Om du har planerat att ta körkort någon 
gång under hösten/vintern är det hög tid att 
boka nu. Ju snabbare du bokar desto större 
valmöjligheter finns det kvar vad gäller ti-
der och datum för både lektioner, teoriprov 
och uppkörning. Kom in till oss så hjälper vi 
dig med planeringen!

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.

29 AUGUSTI | En person tankar på 
OKQ8 vid Svanhagen och smiter däri-
från utan att betala.

Tapp-
ström.

30 AUGUSTI | 
parkerad bil i Lindby

 Jungfrusunds marina blir 
-

västar samt ett kapell.

Svartsjö.

31 AUGUSTI | Ro-
senhills trädgård. En ko i laminat i 

-
len.

1 SEPTEMBER | 
på Stenhamravägen/Klevbergsvä-
gen -
troll.

Drottningholm

moped sker i rondellen på Ekerövä-
gen/Ekvägen. En person blir skadad.

Mörby, 

-

Ekerö.
Skå 

barnby.

2 SEPTEMBER | -

Björkuddsvägen
-

Ensta

4 SEPTEMBER | -

motor hittas på Ekerö av polisen och 

5 SEPTEMBER | På Kärsön släcks en 

Drottningholm

Tappström,  
-

kort stulna.

tjuvar på Fågelön -
verse saker blir stulna.

Ekuddsvägen, 

Närlunda blir en moped 
stulen.

Älvnäs
-

Tappström
Munsö.

Träkvista blir en lastbil 

6 SEPTEMBER | En butik i Träkvista 
blir bestulen på ett okänt antal produk-

-
tiken.

Älvnäsvägen -

Ekerö un-

Munsö -

okänd person stjäl en utombordsmotor 
från en av deras båtar.

7 SEPTEMBER | 

sker med hjälp av en falsk faktura till ett 
Färentuna.

vid Ekebyhov.
Väsbyområdet blir en moped stu-

len.

Ekerö
Lovö kyrka, 

Få-
gelön

8 SEPTEMBER | En personbil krockar 
med ett räcke på Tappströmsbron. 

Aluddens 
båthamn

Tappström där en 
man knuffar en person och stjäl hans da-
tor bland annat.

Färentunavä-
gen

9 SEPTEMBER | Polisen stoppar en bil 
vid Svartsjö
stulen.

10 SEPTEMBER | En bil brinner upp 

Skå.
-

Stenham-
ra.

11 SEPTEMBER | En person blir omhän-
-

Drottningholm.
Munsö -

-
Nockebybron.

30  larmet går | 

Flera gripna för narkotikabrott 

EN GRIPEN I SAMBAND MED UNGDOMSFEST  PÅ ADELSÖ 

Den 10 september arrangerades en drogfri ungdomsfest på Adelsö. Den lockade 
nära 200 ungdomar. Ett stort polispådrag med helikopter, sjöpolis och bilpatrul-
ler arbetade förebyggande och fanns i närheten av tillställningen.

Enligt Ekerö närpolis, som bistod i bevakningen, var tillställningen lugn i rela-
tion till antalet ungdomar. En person, skriven utanför kommunen, greps dock i en 
taxi vid färjeläget på Munsö för ringa narkotikabrott.

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Ekebyhovs slott
24-25 september: Bokbord 
båda dagarna. 25 septem-
ber kl 14: Ekerö Royal Jazz. 
Kaféansvariga: Lions club, 
Färingsö. 1-2 oktober kl 14: 
Från jazzens pärlor till Jussis 
höjder med Daniel och Mi-

kael Stenbaek. Kaféansva-
riga: Ridklubben Märk. 

Folkmusikkväll
Ölaget firar 20 år med kon-
sert tillsammans med andra 
spelmän. Efter konserten 
dans. Fritt inträde, fika och 
smörgås till självkostnads-
pris. 1 oktober kl 18-23, 
Herman Palmsalen, Sten-
hamra centrum, Färingsö. 

Arr: Ölaget i samverkan med 
Färingsö församlling och 
Studieförbundet vuxensko-
lan.

Bildutställning
Ekerö-Munsö hembygdsför-
ening visar delar av senaste 
årens bildutställningar. Film- 
och bildvisning. Kaffeser-
vering, hembakat bröd och 
lotteri. Musik: Stämskruvar-

na. 2 oktober kl 12-16, Ekerö 
hembygdsgård.

Ekerö bio
2 oktober kl 15: Bilar 2 (Sv. 
tal), barntillåten. Kl 19: 
Jägarna 2, från 15 år. Ekerö 
bio, Erskinesalen, Ekerö C.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se



+ 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

Underbar, frisk, vältränad 
labbetik 3,5 år söker nytt 
hem p.g.a. ändrade famil-
förhållande/flytt. Är 100 
% rumsren, vaccinerad, 
försäkrad och har pass. 
Pröva-på-period accepteras. 
louisevest@hotmail.com 

2 presentkort på Game, 
värde 1490 kr säljes för 1100 
kr. Giltiga tom nov 2012. 
Säljes pga att sonen  slutat 
med TV-spel. 0739-92 47 87.

Mormorsbokhylla 3 delar 
med vitrin och barskåp, 
valnöt, 1000 kr. Gammal 
kaffeservis 500 kr. En kasse 
flickkläder 146-152, 500 kr. 
En kasse flickböcker, 300 kr. 
En hög vit Billybokhylla, 100 
kr. En kasse med smurfar 
plus smurfgosedjur, 1000 kr. 
Else, 073-760 57 77.

23 stycken felfria A4-pärmar 
säljes. Pris 100:-. 
Finns i Ekerö centrum. 
Tel 0730-73 10 75.

UTHYRES

Villa ca 140 kvm i prästgårds-
stil i Skå. Familjen reser 
bort 2 okt-20 mars. Villan 
uthyres m samtl möbler och 
övr invent, hela/delar av vil-

lan, hela/delar av perioden. 
Belägen på fastighet m sjö-
tomt, strand, brygga, stall, 
grannar m barn. 070-715 60 
68, eva@kniberg.com

Lgh på 98 kvm+ 25 kvm 
altan uthyres på 2:a vån i 
nybyggd villa på Sandudden. 
Sjöuts fr alla rum. Ligger 
på bästa läge m 200 m till 
buss, förskola, skola mm. 
Barnvänl omr m lekpl o bad 
och med en vik av Mälaren 
rakt över gatan. Uthyres från 
c:a 15/9. 0705-74 62 02.

ÖNSKAS HYRA

Uppställningsplats för 
husvagn önskas hyra för 
året-runt-förvaring. 
Alla svar beaktas. 
Ring 0703-88 58 80.

Familj 3 pers söker hus 
m minst 3 rok, för perm 
boende i Kungsberga m 
omnejd. Vi gillar djur, natur, 
är trädgårds intr. Då vi hyrt 
samma boende i 14 år har vi 
väldigt goda ref. Båda fast 
anst på öarna sedan 13 år 
tillbaka. Vi godtar även min-
dre renov. 0730-28 70 32.

Tvåbarnsfamilj önskar hyra/
arrendera hus för lång tid, 
gärna omöblerat. Gärna 
barnvänligt. Stabila fasta in-

komster finnes. Alla förslag 
beaktas. Kontakta 
lindroth.frida@gmail.com

Garageplats i lada eller 
liknande önskas för vinter-
förvaring av 8 m lång husbil, 
gärna med tillgång till el.
Ring Nils-Erik på 
0705-74 62 02.

ÖVRIGT

Barnvakt sökes. Pålitlig och 
ansvarstagande ungdom 
eller äldre sökes att ta hand 
om  våra två härliga pojkar 
efter skolan 1-2 ggr/vecka 
mellan tiderna ca  kl 16-19.
Vi bor centralt på Ekerö.
Ring Susanne 
0763-39 85 55.

Vi är en barnfamilj som sö-
ker en ponny/russ att skritta 
runt lite på varannan lördag 
eller söndag. Vi kan tänka 
oss att mocka/sopa/kratta 
som en del i betalningen. 
Hästvan vuxen! Linnéa 
0739-92 39 95.

TACK

Stort tack till den snälla 
person som lämnade in min 
stulna cykel till polisen. Och 
fy, fy till den som stal cykeln 
utanför Ekebyhovsskolan. 
Else

 |  privata marknaden 31
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Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Ny adress

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

Däckspecialisten!
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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

DÖDA

• Greta Maria Strömberg, Ekerö, avled den 22 
juli i en ålder av 94 år.

• Nils Sune Gustavsson, Ekerö, avled den 24 
augusti i en ålder av 82 år.

• Greta Gillberg, Ekerö, avled den 2 septem-
ber i en ålder av 94 år.

• Maj Andersson, Färentuna, avled den 29 
augusti i en ålder av 83 år.

• Lars Rehnlund, Skå, avled den 6 september 
i en ålder av 86 år.

• Åke Olof Lennart Karlsson, Ekerö, avled den 
12 september i en ålder av 80 år.

NYCKELBY 
FASTIGHETER 

Hyr ut 
LAGER och 

CONTAINERS
Tel 0707-65 76 86 

Grattis 
Rebecka på 
4-årsdagen 
1 oktober
önskar mam-
ma Sara, 
pappa 
Marcus och 
storebror 
Jonathan.

Moa Bäcke, 
12 år 29 
september, 
gratuleras av 
farmor och 
farfar.

Grattis på 
50-årsdagen 
Margareta 
från alla dina 
arbetskam-
rater!

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

Nu hemstäd!

Din jurist på Mälaröarna 

Humanjuridik 
Affärsjuridik

08-410 200 42
Bryggavägen 5 

Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB

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

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

TRYCK V-TAB, Södertälje 2011

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

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

• 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 dödsannonser ring 560 356 00.

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

Vår kära

Maj Andersson
* 15 mars 1928

✝ 29 augusti 2011

GUNILLA med familj
ÅKE med familj 

Du finns för alltid 
i våra tankar 

Begravningen har skett 
inom familjen.

Vi söker 
barnpassare

Anna Eriksson och Mathias 
Modin gifte sig vid Ekebyhovs 
slott på Ekerö 16 juli 2011.

50-årsfest        
Sammanträde

Barnkalas
Hyr Lövängens 
kvartersgård

Blåsbacksvägen 37, 
Stenhamra. För info ring 

Inga-lill 560 463 76 
eller Kristina 560 467 14 

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 

Jag behöver 
någon att 

prata datorer 
med!

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!

Bläckstråle - 
eller laser-
skrivare? 

VI VET

Ekerö Kemtvätt
Ekerö Centrum  Tel. 560 344 15

Kem – Skrädderi – Skomakeri – Väskor – Sybehör

(Gäller vid inlämning vecka 38 & 39)

Kem- & mattvätt
30  % 

Skrädderi & ändringar

50  % 
Vi har utökat 

I dag kan vi erbjuda: Miljöbilar, Storbil 6 pass, 
Minibuss  8 pass, Rullstolsbuss, Budbilar, 

Bil med bilbarnstol för alla åldrar

malaro.com

MN finns
på nätet 
redan på 

torsdagar



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! 33

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

MMMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.
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PRIS 4 950 000 kr/bud. TOMT 2 670 kvm Stor fin trädgårdstomt som gränsar till vacker parkmark . Björkuddsvägen 123.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 0708-26 83 00.

EKERÖ EKEBYHOV 5 rok, 180 + 90 kvm

Magnifik stenvilla från 1917 Bevarad äldre charm Vacker glasveranda Pool i soligt sydväst läge
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PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 6 767 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme och vatten Pråmvägen 4D.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ CENTRUM 3 rok, 79,5 kvm

Högst upp i huset Ljust och fräscht Helkaklat badrum

S
M
S
:A

5
5
0
2
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 350 000 kr/bud. AVGIFT 6 934 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme och vatten. Pråmvägen 4D.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 0708-26 83 00.

EKERÖ CENTRUM 3 rok, 79,5 kvm

Totalrenoverad hörnlägenhet Balkong i S/V med kanalglimt
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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 1 725 000 kr/bud. TOMT 2 626 kvm. Iländavik 3. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ ILÄNDAVIK 2 rok, ca 62 kvm

Idylliskt läge Stor insynsskyddad hörntomt Garage Båtplats
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En riktigt  
bra bostadsaffär 

börjar på 
svenskfast.se

Välkommen!

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
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PRIS 3 850 000 kr/bud. TOMT 442 kvm. Rådjursvägen 12.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, ca 140 kvm

Med attraktivt läge på lugn återvändsgata ligger detta kedjehus i bra skick Solig insynsskyddad baksida
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PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 6 513 kr/månad. Söderbacksvägen 21.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

MUNSÖ SÖDERBACKEN 4 rok, 104,9 kvm

Ljus öppen planlösning Kök från 2008 Barnvänligt lantligt område
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PRIS 4 825 000 kr/bud. TOMT 1 024 kvm. Paradisvägen 28. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

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

Representativ villa Generösa ytor Dubbelgarage Centralt
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PRIS 3 475 000 kr/bud. TOMT 402 kvm . Rullerumsvägen 22. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ LUNDHAGEN 8 rok, ca 174 kvm

Prisvärt parhus med underbart läge i Lundhagen Sjöutsikt
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PRIS 2 000 000 kr/bud. TOMT 2 635 kvm . Godevägen 8. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ HELGÖ 3 rok, ca 60 kvm

Toppskick invändigt! Lugnt insynsskyddat läge på återvändsgata
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Vill du veta 
vad din bostad

är värd? 
Prata med oss eller starta din 

försäljning på svenskfast.se

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING. WWW.SVENSKFAST.SE
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PRIS 5 450 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 026 m² (friköpt). Si lverdalsvägen 36.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ NÄRLUNDA 8 rok, varav 6 sovrum, 186 kvm, by -07

Eftertraktat och barnvänligt Fritt soligt läge ca 100 kvm altan Plan trädgårdstomt invid återvändsgata Centralt - nära till allt
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PRIS 3 295 000 kr/bud. TOMT 3 145 kvm. Norrudden 14. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ NORRUDDEN 4 rok, 78 kvm, gästhus om ca 45 kvm.

Sjönära & sjöutsikt 1-plan Byggår 2002 Ogenerat läge
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PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 4 638 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme och vatten. Tegelbruksvägen 7 E.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ CENTRUM 2 rok, 62 kvm

Markplan Uteplats i söder Omtyckt förening Nära till allt
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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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