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Ekerö taxi
mister avtal
När Ekerö taxi mister färdtjänstavtalet den 1
februari 2012 försvinner 50 procent av verksamheten. I värsta fall innebär det att halva personalstyrkan blir av med sina arbeten. | 6

PROBLEMHUS I SANDUDDEN
Sju nybyggda hus i västra Sandudden väntar fortfarande på att anmärkningar i slutbesiktningsprotokollen ska åtgärdas. Byggföretaget Finndomo, som är
under rekonstruktion, säger att allt ska åtgärdas men i
dagsläget räcker pengarna inte till. | 8

’’

... Jag lovar er alla att risken för att sanduddenborna skulle glömma bort ursprunget är
obefintlig. Sanden och gruset finns överallt
ändå, hur mycket gräsmattekvadrat än villaägarna rullar ut. Alltså – mer sand och grus
är det sista sanduddenborna behöver. Det
eleverna här skulle uppskatta är bristvaran i
Sandudden – grönt, frodigt gräs och lummig
grönska... | 34 tyck

FÖRENING VANN I VA-NÄMNDEN
Kommunen förlorade en rättsprocess i VA-nämnden
vilket ledde till att en VA-förening i Stenhamra införlivades i det kommunala verksamhetsområdet för
vatten och avlopp. Detta innebar däremot inte att
kommunen självklart övertog ansvaret för underhållet
av VA-anläggningen. | 12

SKOLGÅRD UTAN GRÖNSKA
Sanduddens skolgård invigdes 2005. Vid invigningen
överlämnades vård och underhåll över till kommunen.
Meningen var att här skulle bland annat en energiskog
växa upp, men i dagsläget är det mest sand. | 14

HÖJNING AV FÄRJETAXA OROAR

EKERÖTJEJ KAPTEN I AIK

För att kompensera för högre driftskostnader och styra bort tung trafik från kommunens vägar höjs priserna
för bilar och lastfordon som använder sig av färjan mellan Jungfrusund och Slagsta. Meningarna går isär om
hur detta påverkar trafiksituationen på Ekerövägen. | 4
Foto: Lo Bäcklinder

Louise Nordberg Tenglin är ny kapten i AIK hockeys
damlag för säsongen. Hon startade sin hockeybana i
Ekerö IK för cirka 15 år sedan. | Sporten 36

www.statoil.se

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

ÖPPET: Mån-Lör 11-16

Vi välkomnar
nya kunder!

2 för 1!

Gäller vid köp av fullbehandlade glas
t.o.m. 31/10 -11. Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.
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prisgaranti!

Vid köp
av nya
kompletta
glasögon
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
”Möte mellan hårt och
mjukt”, smide – Lars Larsson, textil – Susanne Henriques. 8-9 och 15-16 oktober
kl 12-16, galleriet, Ekebyhovs
slott.
Galleri Utkiken
Upplevelseutställning: ”Det
var en gång... en vikingatid”.
Årets upplevelseutställning
tar utgångspunkt i världsarvet Birka och Hovgården.
Kom och sätt på en vikingadräkt och kliv in i långhuset
och träffa Ask och Embla,
eller kliv ombord på vikingaskeppet som ligger förtöjt
i Utkiken. För hela familjen.
Galleri utkiken, kulturhuset,
Ekerö C. Arr: Ekerö kultur i
samarbete med Riksantikvarieämbetet.
Hantverksstallet
Gunilla Christiani – broderi.
Vernissage 8 oktober kl 1117. Utställning 6-30 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.
Konstvinden
Konstnärerna Charlotta
Lindvall, Lotta Johnzon,

Lilian Ohlson, Anna Eriksson visar oljemålningar,
akryl och akvareller. Helen
Karlsson – gipsdesign och
måleri. Silversmide av Lotta
Johnzon Use It. Miniutställning med Anna Lettse,
fotograf. Lördagar kl 11-15,
Jungfrusundsvägen 2, Träkvista torg.
Utställning
Konstnärinnan Elisabeth
Adolfsson ställer ut akrylmålningar och akvareller. Till
och med 22 oktober, öppet
mån-fre kl 10-18, lör kl 10-15.
I butiken Tistlar och pioner,
YA-Ladan, Träkvista.

Sagostunder
Kom och lyssna på sagor
på bibliotekets sagomatta.
Träffa Bockarna Bruse,
Guldlock och alla de andra
som bor i sagans skog. 7
och 14 oktober kl 10-10.30,
biblioteket, Ekerö C.
Klädbytardag
Inlämning av kläder 7 oktober kl 19-20, försäljning 8
oktober kl 9.30-13.30. Hämtning av pengar 8 oktober kl
16-16.45. Tappströmsskolan.

EVENEMANG


Musikgudstjänst
Ekerö kyrkokör, Boo Egebjer,
saxofon, dir: Kerstin Baldwin, präst: Ralph Sjöholm.
8 oktober kl 16-17, Ekerö
kyrka.

Ekeröhistorier
Författaren och ekerötorparen Jan Malmstedt berättar
ur sin bok om gamla tiders
original, vildmarkens ros,
Pråm-Greta, sotare Faxén
och om nya spår till myterna
kring den olyckligsaliga
Fantan. 4 oktober kl 12-19,
biblioteket, Ekerö C. Arr:
Ekerö-Munsö hembygdsförening.

Loppis
Handbollsdamerna i Skå
IK ordnar loppis med bland
annat cyklar, hockeyspel,
märkeskläder, köksprylar,
böcker och mycket mer.
Hembakat och kaffeförsäljning. För barnen: hundpromenader, ansiktsmålning
och massor av leksaker. 8
oktober kl 9-15, Stenhamraskolan.

Film
Gudar och människor,
Regi: Xavier Beauvais, fr/
ital. 2010. Medlemskort i
Filmstudion berättigar till
inträde till höstens samtliga
filmer. Enstaka biljetter får
ej säljas. 6 oktober kl 19.30,
Erskinesalen, Ekerö C.

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

FORTS PÅ SIDAN 38

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.

Hyundai i40 ﬁnns för provkörning
3-7 oktober hos Ekerö Bilteknik!

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

Hela paketet
900 kr/år
ord. årsavgift
1100 kr*
I Bättre Affärer ingår:

1500:Ekerö Bilteknik
Tel: 08-560 246 16
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fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

EKERÖ NÄRLUNDA

EKERÖ BRUNNA

Accepterat pris: 4 000 000:-

Adress: Floravägen 15

Accepterat pris: 1 400 000:-

Adress: Tomtbacksvägen 48

Boarea: 121 kvm, biarea: 2 kvm
Tomt: 575 kvm
Byggt: 1964

Visas sön 9/10 14.00-15.00
och mån 10/10 19.00-19.45

4 rok
Boarea: 121 kvm, biarea: 3,5 kvm
Avgift: 6.479:-/mån inkl vatten och kabel-tv
Byggt: 1992

Visas sön 9/10 15.30-16.15
och mån 10/10 18.00-18.45

Sms:a: FB 1071-2756 till 72456 för beskrivning

Underbart topprenoverat hus i populära Närlunda. Fasad nymålad -11. Garage med gått om utrymme. 3-4
sovrum. Två nya altaner samt en tredje uteplats för varma dagar. Tomten gränsar mot allmänning och ger
ett stort intryck. Väldigt nära buss och skola. Gångavstånd till Ekerö Centrum med gott om affärer.
Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2756.

EKERÖ SANDUDDEN

Sms:a: FB 1071-2935 till 72456 för beskrivning

Superfint bostadsrättsradhus med solläge och fin tomt/uteplats att utnyttja. Denna ligger i lugnt område
nära skolor och kommunikationer. Här bor du perfekt i barnvänliga kvarter! 3-4 sovrum samt härlig altan
och stenlagd uteplats på framsidan. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2935.

4:A EKERÖ CENTRUM
Utgångspris: 5 975 000:-

Accepterat pris: 1 400 000:-

7 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 182 kvm
Tomt: 1 078 kvm Sluttningstomt
Byggt: 2010
Adress: Fantans Väg 31
Sms:a: FB 1071-2359 till 72456 för
beskrivning

Boarea: 91 kvm
Avgift: 7.901:-/mån inkl värme,
vatten och kabelTV(basutbud)
Hiss: Nej.
Adress: Pråmvägen 6D, 2 tr
Ring för visning.

Sms:a: FB 1071-2937 till 72456 för
beskrivning

Nu säljs äntligen C4-hus
visningshus, beläget längst in på
återvändsgata med högt fint läge
och underbar milsvid utsikt över
Mälaren och Ekerö kyrka!
Smakfullt inrett med bla
stenbänkskiva och vinkyl i kök
samt fin enstavig ekparkett.
Carport och förråd.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2359.

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ

Väldisponerad och trevlig
lägenhet i fint skick med
balkongutsikt över kanalen.
Rymligt kök med matplats för 4-6
personer. Vardagsrum med
utgång till balkong i västläge! Tre
rejäla sovrum samt rymlig
klädkammare. Två badrum. Två
balkonger! Centralt läge invid
Ekerö centrum.Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2937.

EKERÖ SANDUDDEN

EKERÖ SANDUDDEN

Utgångspris: 1 395 000:-

Fast pris: 4 945 000 kr - 5 395 000 kr.

Fast pris: 4 600 000 kr - 4 750 000 kr

2 rok, boarea: 67 kvm och biarea: 35 kvm
Adress: Skogsbrynsvägen 35

6-7 rok, boarea: 170- 182 kvm
Adress: Fantans Väg 1-13

5 rok, boarea: 153 kvm
Adress: Sanduddsvägen 44-64

Visas sön 16/10 11.30-12.30

Visas sön 9/10 14.00-14.45

Visas sön 9/10 15.00-15.30

Nyproducerade ljusa villor belägna högt i den
fantastiska sydvästsluttningen ner mot Mälaren.
Carport och förråd. Inflyttning våren 2012.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2641.

Nu säljs nästa etapp LB-hus. Här bor man nära
naturen, Mälaren och även kommunikationer och
service. Visningshus finns! 9 st kvar!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2892.

Sms:a: FB 1071-2868 till 72456 för beskrivning

Fastighet med bygglov, godkänt avlopp och
brunn. Bara att bygga nytt! Båtplats 5min bort.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2868.
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Höjda färjepriser i hetluften
JUNGFRUSUND | Från den
1 oktober börjar nya taxor
att gälla på färjan mellan
Jungfrusund och Slagsta.
Kontantpriset höjs med tio
kronor och månadskortet
blir 170 kronor dyrare.
Beslutet fattades efter att
ett tidigare avtalsförslag
underkänts och under hot
om att Färjerederiet skulle
lägga ned färjan om inget
avtal skrevs.

Ett nytt avtal har skrivits
mellan kommunen och Färjerederiet, som driver färjetraﬁken på uppdrag av kommunen, vilket bland annat
innebär en höjning av taxorna. Redan till kommunstyrelsens förra möte fanns
ett förslag på nytt avtal, med
betydligt högre taxehöjningar än de slutgiltiga, men detta
återremitterades.
– Traﬁken har ökat kraftigt sedan färjelinjen startade 1993 och idag är det cirka
4 000 fordon per dygn
som använder färjan. Den
högre servicegraden för
färjetraﬁken har medfört
högre kostnader, vilket
innebär att biljettpriserna
ökar med det nya avtalet,
för att täcka kostnaden, berättar Johan Elfver, kommunens informationschef.
Ytterligare en färja i traﬁk
ska ﬁnansieras med större
intäkter. Planer på att moder-

nisera biljetthanteringen och
annan rationalisering av driften kommer dessutom att fördyra verksamheten ännu mer.

De största prisökningarna

gäller för mobilkranar och
tunga fordon, vilket syftar
till att styra bort så mycket
som möjligt av den traﬁk
som belastar kommunens
vägar hårdast.
– Ekerö har blivit en genomfartsled för tunga fordon, vilket kommunens vägnät inte är anpassade för. De
kraftiga höjningarna av avgifterna för mobilkranar och
dispensfordon syftar till att
styra bort oönskad traﬁk genom kommunen. Dessutom
har de ett alternativ genom
den nya färjan till Tyska botten, säger Johan Elfver.
Han tror inte att prishöjningarna kommer att påverka det redan ansträngda läget
med traﬁken på Ekerövägen i
någon större utsträckning.
– Från Traﬁkverkets sida
säger de att det alltid blir en
liten nedgång i antalet traﬁkanter efter en prishöjning,
men att det brukar stabilisera
sig efter en tid, säger han.
Det tror dock inte Ylva Forslid från Ö-partiet.
– Även om det är positivt
att höjningen inte blev 40
procent som i det tidigare
förslaget, så tycker vi att pri-

Färingsö församling 3 oktober - 16 oktober

Gudstjänster
TORSDAG 6 OKTOBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Lars Brattgård
SÖNDAG 9 OKTOBER
Stenhamra församlingsgård
Herman Palmsalen kl 11.00
Gudstjänst
Tacksägelsedagen
Lars Brattgård
Lunchbuffé med skördeauktion
Färingsö kyrkokör
Favo-kören
TORSDAG 13 OKTOBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Ellen Jakobsson
SÖNDAG 16 OKTOBER
Skå kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Ellen Jakobsson

Gudstjänstförberedelser

serna snarare skulle sänkas
än höjas. Särskilt med tanke
på det ansträngda läget på väg
261, kommenterar hon.
Hon är dessutom kritisk
till under vilka former beslutet fattades i kommunfullmäktige.
– Beslutet fattades under hot om att Färjerederiet
skulle varsla personalen om
uppsägningen dagen efter
om inte beslutet blev klart
under kommunfullmäktige,
berättar hon.
Hon menar att Ö-partiet
egentligen ville återremittera
beslutet på grund av bristfälligt underlag, men att de inte
ville medverka till att personalen skulle riskera att bli av
med sina arbeten.
Enligt Johan Elfver stämmer det att Färjerederiets representant sa att han skulle
vara tvungen att varsla personal som en konsekvens av
en eventuell återremittering
om inget avtal skrevs under
mötet.
Ylva Forslid framhåller
också att hennes parti inte
vill att färjan ska vara helt avgiftsbefriad.
– Vi är inte emot höjningen av priset för den tunga traﬁken men vill ha en sänkning
av priserna för personbilar,
cyklar och gångtraﬁkanter,
fortsätter hon.
De höjda priserna är en

Priserna för långa och breda fordon som åker med Slagstafärjan höjs från 3 000 kronor till 10 000 kronor
Foto: Lo Bäcklinder
för att styra bort så mycket som möjligt av den tunga trafiken från kommunens vägar.

del av det nya avtalet mellan
kommunen och Färjerederiet som träder i kraft den 1
oktober och tryggar färjetraﬁken i minst fem år till. Det
avtal mellan kommunen
och färjerederiet som löpte
ut i slutet av augusti hade
förlängts och gällde fram till
den sista september.
– Arbetet med det nya avtalet har dragit ut på tiden
eftersom avtalsparterna har
varit tvungna att arbeta om
hela budgeten. Det har varit
ett tidskrävande arbete med
både förarbete och förhandlingar, säger Johan Elfver.

Exempel på nya biljettpriser
(nuvarande priser inom parentes)
Kontantbiljett personbil eller släp

(50)

60

Förköp 10 resor

(400)

480

Förköp 40 resor

(1 200)

1 440

30-dagarskort

(850)

1 020

Mobilkran med två eller tre axlar

(140)

5 000

Mobilkran med fyra eller fler axlar

(1 500)

10 000

Dispenstransporter 261-310 cm breda,
längre än 30 m

(3 000)

10 000

LO BÄCKLINDER

Bibelstudium
-Budorden i vår tid
TISDAG 4 OKTOBER
Färentuna församlingshem
kl 11.00

Gudstjänst med skördeauktion
söndag 9 oktober kl. 11.00
Stenhamra församlingsgård
Herman Palmsalen, ingång 4C
Välkommen på lunchbuffé och
skördeauktion. Ring gärna och anmäl
om du vill ha lunchbuffé.
Tel: 08-564 209 20.
Alla pengar går till Svenska kyrkans
internationella arbete.

Grundkurs i kristen tro

Konsert 15 oktober

-Bönen

“Var inte rädd för mörkret”
TORSDAG 6 OKTOBER
Stenhamra församlingsgård
kl 17.00

LÖRDAG 15 OKTOBER
Färentuna kyrka kl 15.00
Rickard Backlund organist
Jonas Lundahl piano och ﬁol
Regina Lawniczak sång
Marianne Ceasar sång

Meditation och bön

GÖR DIN RÖST HÖRD

-Tid och rum för själen

-Börja sjunga, vi har två körer

TISDAG 11 OKTOBER
Stenhamra
församlingsgård
kl 18.00

TORSDAGAR KL 18.00
Stenhamra församlingsgård
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

Kyrkokören
Favo-kören
(fd. Alla-kan-sjunga-kören)
Kontakta vår körledare
Jonas Lundahl 0702-777 914

Priserna gäller vecka 40 t o m söndag 9/10 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Tappström

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

PREMIÄR!
”Nya” Tappströms Deli

Står nu klar!

Det vill vi ﬁra och vi blir glada om du kommer! Fredag den 7 oktober klockan 12–19 inviger vi med
bubbel & snittar. Självklart har vi laddat upp med massor av bra erbjudanden och en hel del nyheter.
Jacob Gray från Gastro-import (känd från TV och Buffé) presenterar sitt fantastiska delikatessortiment.
ICA-Kören sjunger kända ICA-låtar från klockan 15:00 och bjuder på godis. Varmt välkommen och ﬁra
med oss på ICA Supermarket Tappström!

6 nyheter
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Ekerö taxi mister färdtjänsten
EKERÖ | Oron är stor bland
både taxipersonal och färdtjänstkunder över vad som
ska hända när Ekerö taxi
mister färdtjänstavtalet i
början av nästa år. Femtio
procent av verksamheten
försvinner och hälften av
de anställda riskerar att bli
arbetslösa.
Som ett resultat av den senaste färdtjänstupphandlingen går all färdtjänstverksamhet i Stockholms
län över till Taxi kurir och
Taxi 020 den 1 februari.
Med ett anbud som låg 25
procent lägre än nuvarande
vann de hela upphandlingen i konkurrens med ett tiotal mindre bolag som också
lämnat anbud. Det nya avtalet löper över två år med
möjlighet till förlängning i
två år till.
– Med tanke på att vinstmarginalerna i vår bransch
ligger på mellan tre och fyra
procent så förstår jag inte
hur de kunde lägga sig så
lågt. Även om vi hade sänkt
vårt pris till ett absolut minimum hade vi inte kunnat
matcha deras anbud, säger
Lars Ljungblom, styrelseordförande i Ekerö taxi.
Nu mister alltså Ekerö taxi
hälften av körningarna och
oron är stor bland personalen

FAKTA EKERÖ TAXI


>> Femton taxibilsägare har tillsammans 40 bilar
som kör under namnet ”Ekerö taxi”. Nio av dessa äger
tillsammans företaget.

>> Ett tiotal personer arbetar med att ta emot beställningar, dirigera bilar och med administration.

>> Sedan 1995 har Ekerö taxi haft färdtjänstkörningar
som en väsentlig del av sin verksamhet.

över vad som händer när de
inte längre får åka med de
chaufförer som de känner
sedan gammalt och som har
lokalkännedom.
Annette Lack på Ekerö är
När Ekerö taxi nu mister färdtjänstavtalet försvinner halva verksamheten och därmed riskerar en stor del av
personalen att mista sina arbeten.
Foto: Lo Bäcklinder

över vad som ska hända med
deras arbeten framöver.
– Teoretiskt sett så innebär
det en halvering av vår verksamhet, men nu försöker vi
hitta nya vägar och nya kundgrupper för att utöka den andra delen. Vi vet till exempel
att många som bor i kommunen arbetar i stora företag
som har avtal med andra taxiföretag. Kanske kan det vara
en ny marknad för oss.
Minskar
verksamheten
så drastiskt som man befarar innebär det inte bara att

många chaufförer kommer
att stå utan jobb, utan även
att en del av växelpersonalen får lämna sina arbeten då
ekonomin inte räcker till för
dygnetruntbemanning.
Ännu är osäkerheten stor
om vad som händer efter den
1 februari, men alla hoppas
på att en lösning ska uppenbara sig. Att bolaget ska bli
uppköpt av en större aktör är
dock en utväg som ännu inte
diskuterats.
– Vi kommer inte att fråga

något av de stora bolagen om
de vill köpa oss. Ännu har vi
inte heller fått några erbjudanden om att bli uppköpta.
Jag skulle mycket hellre se ett
samarbete med ett större företag i så fall. Vår målsättning
är att vi själva ska driva vår
verksamhet vidare, säger Lars
Ljungblom.
Det är dock inte bara bland
taxipersonalen som oron är
stor. Pensionärer och funktionshindrade är två av färdtjänstens största kundgrupper och många är bekymrade

en av dem. Hon är mamma
till 20-åriga Sara Lack som
är funktionshindrad. Under
hela skoltiden har dottern
åkt taxi fram och tillbaka till
skolan och använt sig av färdtjänsten för att förﬂytta sig
mellan olika aktiviteter.
– Under många år har Sara
haft två chaufförer som tagit
alla hennes körningar. Hon
känner dem och är trygg
med dem. Både vi och Ekerö
taxi har jobbat hårt för att
kunna ha dessa fasta chaufförer och jag är orolig över
hur det ska gå nu, berättar
Annette Lack.
Hon beskriver hur hon
mött stor oro även bland an-

dra familjer med funktionshindrade barn.
Även pensionärsorganisationerna upplever att medlemmarna är bekymrade över
utvecklingen.
– Flera medlemmar har
ringt till mig och är besvikna
och oroliga över hur det ska
gå när det inte är Ekerö taxi
som kör färdtjänsten längre.
De är rädda för att de inte ska
få sina bilar och att de nya
chaufförerna inte ska hitta
fram, berättar Sveneric Larsson, ordförande i PRO Ekerö.
Han hänvisar till att en stor
del av kommunens pensionärer bor på avlägsna och svårtillgängliga adresser och att
det med största sannolikhet
kommer att bli svårt för nya
chaufförer att hitta överallt i
kommunen.

LO BÄCKLINDER

Onödiga utgifter?
Minska ditt företags energikostnader
ERBJUDANDE! Kostnadsfritt besök av en energi- och klimatrådgivare
Hur stor är ditt företags energianvändning? Många företag betalar höga energikostnader utan att vara medvetna om hur dessa kan minskas.
, ditt företag kan det ¿nnas en stor Sotential att minska kostnaderna oFh samtidigt minska klimatSåverkan.
.ommunens energirådgivning erbMuder nu företag att få ett kostnadsfritt besök Så ungefär en timme av en energi oFh klimatrådgivare för att
identi¿era effektiviseringsSotentialen i er verksamhet. 1i får oFkså råd om åtgärder för att komma igång med energieffektiviseringsarbetet.
9id vårt besök träffar vi gärna både en Serson med ansvar för lokalerna oFh någon som har det ekonomiska ansvaret.
5ing .arin /indström senast den  oktober för att boka in ett besök. %esöken sker sedan under oktobernovember .
Karin Lindström
Angelica Aronsson
Stefan Pellén

Energi- och klimatrådgivare
Miljösamordnare Ekerö kommun
Näringslivschef Ekerö kommun

7el   
7el   
7el   

karin.lindstrom#energiradgivningen.se
angeliFa.aronsson#ekero.se
stefan.Sellen#ekero.se

Ring en energi- och klimatrådgivare, tel 08-29 11 29, vardagar kl 9-12 och 13-16 eller
besök vår prisbelönta webbplats på www.energiradgivningen.se. Energirådgivningen
i Stockholmsregionen är ett samarbete mellan 27 kommuner i Stockholmsregionen om
opartisk och kostnadsfri rådgivning. Verksamheten riktar sig till företag, organisationer
RFKSULYDWSHUVRQHURFK¿QDQVLHUDVLKXYXGVDNDY(QHUJLP\QGLJKHWHQ
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) samordnar arbetet.

Nyheter & information från våra församlingar

nr 15 2011

KYRKSIDAN
Gudstjänster

Nio år som präst på Adelsö-Munsö ...

Onsdag 5/10

Den 9 oktober –TACKSÄGELSEDAGEN –får vi
säga vårt TACK till Svän Fogelqvist, som går i pension och lämnar sin tjänst som präst på AdelsöMunsö och i hela Ekerö pastorat efter Allhelgonahelgen.

Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Ralph Sjöholm

Lördag 8/10
Ekerö kyrka kl 16.00
KONSERT/MUSIKGUDSTJÄNST
Ekerö kyrkokör, Boo Egebjer,
saxofon, dirigent: Kerstin Baldwin,
präst: Ralph Sjöholm

Svän konstaterar att det varit roligt att vara präst i en
VSHFLHOOE\JG±KlU¿QQVEnGHMRUGEUXNRFKYDWWHQ
RFKHQXQLNKLVWRULVNPLOM|
±'HWlUHQVSlQQDQGHPLOM|PHGEnGHYLNLQJDE\JGHQRFK$QVJDUVlJHU6YlQ
6YlQWDODURFNVnRPDWW¿UDJXGVWMlQVWLGHYDFNUD
JDPODN\UNRUQD±RFKRPDWWGHWRFNVnYDULWLQVSLUHUDQGH RFK UROLJW DWW KLWWD DQGUD P|WHVSODWVHU I|U DWW
¿UDJXGVWMlQVW
±2FKVnlUKlUVnYDFNHUWVlJHU6YlQPHGHIWHUWU\FN

Söndag 9/10
Adelsö kyrka 16.00 - OBS tiden
HÖGMÄSSA – avtackning av
Svän Fogelqvist, Staffan Eklund,
Ad Mundi, dirigent Malin
Rudengren, EFTER GUDSTJÄNSTEN: Kyrkkaffe i Hembygdsgården
Ekerö kyrka 11.00
MÄSSA MED SMÅ & STORA, DOP
Pernilla Hammarström, Ekerö
barnkörer under ledning av Helena
Hansson och Marie Björnvad, orgel:
Simon Petrén
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas Gräslund, orgel: Simon Petrén
MIDDAG 50:18.00 Film: RUST

Det viktigaste är MÄNNISKORNA.
0HQGHW6YlQQlPQHUDOOUDI|UVWLYnUWVDPWDO±I|UVWnV
I|UDOODVRPNlQQHU6YlQ±lUPlQQLVNRUQD
±9LKDUWULYWVPHGYDUDQQNRQVWDWHUDU6YlQ'HW
KDUYDULWYlOGLJWWULYVDPWIUnQEnGDKnOO
2FKGHWlULQJHQWYHNDQRPDWW6YlQKDUWULYWVPHG
DWW ER L SUlVWJnUGHQ Sn$GHOV| RFK OHYD QlUD PHG
VSRQWDQDP|WHVSXQNWHULKHOJRFKV|FNHQ

Lovö kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ & STORA
Elin Rundh Dapo, Lovö barnkör under ledning av Klara Valkare, Lovö
kyrkas kör, dirigent Leif Asp
Kyrkkaffe i Klockargården

Onsdag 12/10

ÄNDRAD GUDSTJÄNSTTID 9/10 – KL 16.00
*XGVWMlQVWWLGHQKDUlQGUDWVGnN|UHQ$G0XQGLVMlOYNODUWVNDOORFKYLOOYDUDPHG'HNRPPHUDWWIUDPWUlGD
I|UI|UVWDJnQJHQPHGVLQYLNDULHUDQGHN|UOHGDUH0DOLQ
5XGHQJUHQVRPYDUEXQGHQDYHWWWLGLJDUHHQJDJHPDQJSnI|UPLGGDJHQ
(IWHUJXGVWMlQVWHQEOLUGHWN\UNNDIIHL+HPE\JGVJnUGHQ GlU GHW I|UVWnV EOLU P|MOLJKHW DWW Sn HWW PHU
SHUVRQOLJWVlWWXWWU\FNDWDFNVDPKHWWLOO6YlQI|UYDG
KDQInWWEHW\GDXQGHUGHnUKDUYDULW´YnU´SUlVWKlUL
SDVWRUDWHW
9lONRPPHQ WLOO HQ JXGVWMlQVW L T$CK6$0+(TENS WHFNHQ

Adelsö kyrka 8.30
MÄSSA, Svän Fogelqvist
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund

Lördag 15/10
Ekerö kyrka 16.00
MUSIKGUDSTJÄNST, Dvoraks
Bibliska sånger, Lennart Lundblad,
baryton, Kerstin Baldwin, piano,
Ralph Sjöholm, läsningar

Söndag 16/10
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm,
Ekeröensemblen, dirrigent: Kerstin
Baldwin
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Jonas Gräslund, orgel: Kerstin
Baldwin

Text: Marianne Abrahamsson
Foto: Ove Westerberg

V ila och växa

Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Jonas Gräslund,
orgel: Leif Asp
Munsö kyrka 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST, Svän Fogelqvist, Scouterna

KYRKRADION
Radio Viking 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
8/10 NIO ÅR PÅ ADELSÖ-MUNSÖ
Intervju:Svän Fogelqvist
15/10 BIBLISKA SÅNGER OCH
BILDER. Intervju Ralph Sjöholm,
Anna Stelling

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

Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas Gräslund,
orgel: Simon Petren

Lördag 8/10
Ekerö kyrka 16.00
KÖRKONSERT – Ekerö kyrkokör,
Boo Egebjer saxofon,
Dirigent Kerstin Baldwin

Lördag 15/10
Ekerö kyrka 16.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Dvoraks BIBLISKA SÅNGER
Lennart Lundblad, baryton,
Kerstin Baldwin, piano,
Ralph Sjöholm, läsningar

Under fyra kvällar i höst visar vi ﬁlm i
Ekebyhovskyrkan – ﬁlmer som berör

Söndag 9/10

MUSIK PÅ GÅNG

Mer information:

FILM

MIDDAG 50:18.00 Film: RUST
att hitta sig själv
bland krav och längtan
Lördag 15/10 10-15
i Ekebyhovskyrkan
Mer info och anmälan senast 10 oktober till:
Lena Burman Holmgren, 560 387 21
eller lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se

En medelålders man i djup religiös
livskris ﬁnner hopp där han minst anat
det. James Moore är en öre detta präst
som återvänder till sin hemstad för att
upptäcka att en nyinﬂyttad familj har
dödats i en mystisk eldsvåda och att
hans barndomsvän är inblandad i dådet.

8

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G(D@ID7:G'%&&

Fortsatta husbyggnadsproblem
SANDUDDEN | Ett halvår
har gått men ännu har i
princip ingenting skett med
de nybyggda husen i västra
Sandudden där anmärkningar i slutbesiktningsprotokollen inte åtgärdats,
trots att inflyttning skett.
Byggföretaget Finndomos
dåvarande VD svarade i
april att allt skulle åtgärdas och att husen skulle
färdigställas på normalt
sätt.
Husen ligger på Småsvaltingens väg. Det är hustillverkaren Finndomo Hem som
byggt husen under så kallad
totalentreprenad. På deras
hemsida ﬁnner man under
rubriken ”inget strul” bland
annat att ” När du ﬂyttar in är
huset slutbesiktigat.” Detta
var inte fallet i Sandudden.
De ﬂesta ﬂyttade in i husen
i början av året. Förutom att
husen inte blivit slutbesiktigade återstod också en del
arbeten.
Den 23 februari ansökte
Finndomo om företagsrekonstruktion.
Däremot
hade fastighetsägarna fått
beskedet att rekonstruktionen inte skulle påverka verksamheten, något som också
företagets juridiska ombud,
Pierre Pettersson svarade då
Mälaröarnas nyheter intervjuade honom i april. Före-

tagets dåvarande VD Staffan
Lindqvist lät också meddela
till tidningen att man omedelbart skulle sätta kraft på
att lösa de fel och brister som
fanns. Men husen är fortfarande ofullbordade.
I juni månad hade alla fast-

igheter en kompletterande
slutbesiktning av tak, fasad, mark och garage. En
rad brister har konstaterats.
Gemensamt för husen är
att vatteninstallationen inte
uppfyller de krav som ställs
av branschen. En fuktutredningsﬁrma har sagt att det är
en bristfällig konstruktion.
Försäkringsbolaget Moderna
försäkringar som försäkrar
både fastighetsägarna och
Finndomo som företag, konstaterar detsamma och har
i en skrivelse till Finndomo
uppmanat om snar åtgärd.
Men ingenting händer.
– Vi ska åtgärda felen men
vi ligger fortfarande under
företagsrekonstruktion. Våra
pengar räcker inte riktigt till
allting just nu, svarar HansArne Hjalmarsson som är
entreprenadchef på Finndomo.
Den ekonomiska uppgörelsen för Finndomo gick
igenom den 23 augusti vilket
kan innebära att rekonstruktionen avslutas inom några
veckor.

– Vi betar sakta men säkert
av allt som ligger efter. Det är
inte bara i Sandudden, fortsätter Hans-Arne Hjalmarsson.
De fastighetsägare som
redaktionen talat med önskar att få vara anonyma. De
säger att det är en hel del som
måste åtgärdas i Sandudden.
En del av fastigheterna har
fått läckage på grund av den
bristfälliga vatteninstallationen. Husen, som är tvåplanshus på 220 kvadratmeter, är
utrustade med en frånluftsvärmeväxlare avsedd för ett
enplanshus på 120 kvm. Fasadmålningen är bristfällig
med bland annat omålade
ändträn.

”Våra pengar
räcker inte riktigt
till allting just nu”
En del av husen har fått så
många besiktningsanmärkningar på hustaken att man
troligtvis måste lägga om
dem.
– Det ﬁnns inte ens papper på hur taket är lagt. När
besiktningsmannen var här
kunde han knappt besiktiga
taket eftersom det inte fanns
någon dokumentation, berättar en av fastighetsägarna.

En annan av fastighetsägarna nämner också bristen på
kommunikation från Finndomos sida.
– I avtalen som vi har
framgår det att alla förändringar i entreprenaden, förseningar eller ändringar ska
ske skriftligt mellan parterna. Men Finndomo har inte
lämnat något skriftligt.
– Vi har väl inte gått ut med
ofﬁciellt papper om vad som
hänt under tidens gång. Det
var förmodligen ett ställningstagande som företagsledningen och rekonstruktören tagit. Det gick inte
att genomföra, då skulle vi
meddelat hur många kunder
som helst i hela Sverige. Men
jag vet inte vad det beror på
egentligen, svarar Hans-Arne Hjalmarsson.
Det förekommer dock kom-

munikation, men då endast
muntlig sådan från Finndomos sida. En del av fastighetsägarna har upplevt en
hotfull ton.
– De har bland annat sagt
att om de tolkar det som att
vi har skadeståndsanspråk
eller krav, då vägrar de att åtgärda några fel. De vill att vi
ska intyga för dem att om de
åtgärdar fel och brister så har
vi heller inget skadeståndsanspråk på dem, berättar en
fastighetsägare. En annan

De sju fastigheter på Småsvaltingens väg i Sandudden som Finndomo
hem har uppfört, är ännu inte färdigställda. Detta trots att slutleverensdatum för länge sedan passerat och inflyttning har skett.

Foto: Ewa Linnros

fastighetsägare känner oro
för att vintern snart är här.
– Vi måste i princip lägga
om taket, huset måste målas, golvvärmen fungerar
inte som den ska och vi har
frånluftsvärmeväxlare som
är underdimensionerad och
gör att vi har kondens i hela
huset.
– Vi hade problem i Sandudden redan från början
och det blev inte bättre med
rekonstruktionen. Men vi
kommer att åtgärda felen allt
eftersom. Jag ska träffa en
kund där redan imorgon, säger Hans-Arne Hjalmarsson.
Vid den kompletterande
slutbesiktningen av husen i
juni deltog kvalitetsansvarig
bara på den första fastigheten. Enligt ”ABS 09” (allmänna bestämmelser små-

hus) ska kvalitetsansvarig
vara med vid slutbesiktning.
Hans uppgift är att se till att
alla entreprenörers egenkontroller ﬁnns i så kallade sakkunnighetsintyg. Exempel
på ett sådant är sotarintyg.
En av fastighetsägarna kan
berätta att de inte kunnat
använda kaminen i huset eftersom Finndomo inte har
betalat sotarmästaren för att
provtrycka kamin och inkanal till spisen.
Hans-Arne Hjalmarsson
är inte insatt i vad som skedde vid besiktningen. Redaktionen har inte heller lyckats
få kontakt med den person
som var kvalitetsansvarig vid
besiktningen.

EWA LINNROS

bUGXQ\ÀNHQSn
0LOM|SDUWLHW
Sn0lODU|DUQD"
Kom och träffa oss över en kopp kaffe.
Vi berättar om våra idéer och förslag
för framtidens Mälaröar.
'et ¿nns plats för både frågor
och vidare resonemang.
Kulturhusfoajén utanför biblioteket
i Ekerö Centrum
söndagen den 9 oktober kl 13

EKERÖ GÄLLSTAÖ - LYXIG SOLSIDA
Underbart parhus från Trivselhus med byggår 2007. Integrerad ljudanläggning från Sonos. Mälarvy.
Fyra fina sovrum. Sluttande takhöjd i vardagsrum. Vattenburen golvvärme. Bastu från Exacta.
ACCEPTERAT PRIS: 4 975 000 KR BOAREA: 158 KVM ANTAL RUM: 6 ROK TOMTAREA: 213 KVM ADRESS: Frälsemansvägen
4 VISAS: SÖN 2/10, 14.15-15.15 OCH MÅN 3/10, 18.30-19.15 KONTOR: BROMMA/SPÅNGA/MÄLARÖARNA 08-807600
SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/SPÅNGA/MÄLARÖARNA, BROMMAPLAN 403, 08-807600
BROMMA@SKANDIAMAKLARNA.SE, WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

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

www.maklarringen.se

Ekerö Knalleborg
Renoverat radhus i populärt område! Ljust och fräscht i modern stil. Nytt och ombyggt kök, stora fönsterpartier i vardagsrum, kaklat duschrum och separat tvättstuga med extra dusch, 3-4 sovrum alt. allrum. Stor
praktisk källarvåning med allrum, matkällare och gott om förvaring. Låg driftskostnad med luftvärmepump
och solfångare. Altan, uteplats och balkong med bra solläge. Garage i länga. Barnvänligt område med kort
promenad till både förskola och skola, buss samt stort naturområde med motionsspår. Besiktigad.
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Knalleborgsvägen 5D
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

4:a Ekerö Sandudden
Underbar utsikt har denna trevliga 4:a med tilltalande planlösning och stor inglasad balkong i söderläge med
panoramautsikt över Mälaren. Öppen planlösning mellan kök, matplats och vardagsrum gör denna lägenhet
mycket attraktiv. 3 sovrum, 2 duschrum samt gott om förvaring. Här kommer du som är +55 att trivas.

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.
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Mälarvyn 3
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Senapsvägen 34
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda

Färingsö Skå

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.

Stort härligt hus på södra Färingsö! Fin utsikt och lite sjöglitter från Mälaren på håll. Huset har många stora
bra rum och en planlösning som lätt kan förändras. Stor sällskapsdel med braskamin, 4-5 sovrum + separat
loftrum. Huset har renovering/moderniseringsbehov. Barnvänlig, södervänd trädgårdstomt gränsande mot
skogsområde. Pool, altandäck och stor balkong. Äldre byggnad om ca 75 kvm, möjligt för förråd/kontor/
separat lgh. Bra läge, endast 15 min från Bromma och 5 min från Ekerö C. Fastigheten är Ringmärkt vilket
bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.
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Harvägen 3A
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

t
t
t

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

Färingsö Gamla Stenhamra

Färingsö Stenhamra

Sjönära och sjöglimt! Mycket bra läge endast några steg från Mälaren med fin badplats. Totalt 168 kvm i
bra skick. Kaklat duschrum samt 3 rum + matrum och kök på ovanvåningen. Bottenvåning med 2 rum samt
fin relaxavdelning med bad, bastu och dusch. Separat tvättstuga. Bra driftskostnader med bergvärme. 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.

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. Trevlig och
lättskött tomt. Ny altan utanför köket samt stort nytt altandäck med s-läge och grillplats. Fastigheten har
ett lugnt trivsamt läge i barnrikt område med naturen in på knuten, -återvändsgata. Fastigheten är
Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
150kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
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t Tomt:
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kvm
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1092
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
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Strandvägen 23
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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kvm,biarea:
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kvm
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112
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kvm
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Klubbstigen 3
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

www.maklarringen.se

Ekerö Träkvista

Ekerö Älvnäs

50-tals charm och stora härliga ytor! Fint stenhus om totalt 253 kvm. Här finns bl a kök, matrum och allrum
med murad spis i öppen planlösning. Stort tillbyggt vardagsrum om 43 kvm med tak öppet till nock och
fönster i tre väderstreck. 4-5 sovrum varav det största har eget stort badrum med både bubbelbad och dusch
samt egen "walk-in-closet". Ytterligare ett duschrum + gäst-wc. Mycket bra skick med bl a nytt fräscht kök, nytt
yttertak och ny dränering. Bra förrådsytor. Bergvärme ger låga driftskostnader. Härlig tomt med stora gräsytor
och baksida mot naturområde.

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 med lekplats tvärs över gatan.
Besiktigad.
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000
kr kr

t
t
t

Väsbyvägen 13
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t
t
t

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

Ekerö Helgö

Färingsö Kungsberga Myrudden

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.

Sjöläge med perfekt västerläge och fin kvällssol! Nybyggd 1-plans villa (2009) med ett fantastiskt fint läge
nära Mälarens strand. Modernt, lättskött och stilren villa. Braskamin. Servitut på område vid sjön, båtsamfällighet och fiskerätt. Stor altan på sjösidan med sol hela dagen! Vinterbonat gästhus och fristående garage.
Uppvuxen fin trädgårdstomt, delvis gränsande mot naturområde.
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000
*Accepterat
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Fröjs Väg 15
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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000
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250
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t
t
t

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

Färingsö Stenhamra

Färingsö Färjestaden

Charmig modern villa byggd 2004 i härlig vildmarksanda helt i samklang med naturen. Här suddas gränsen
mellan ute och inne ut. 4 sovrum, 2 stora allrum, varav ett med mysig braskamin. Minimalistiskt kök, 2 duschrum samt groventré med tvättstuga. Stor balkong under tak och generöst trädäck (120 kvm) runt hela villan.
Stor härlig tomt omgärdad av gärdsgård. Lantligt läge samtidigt närhet till centrala Stenhamra. Besiktigad!

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.

t Boarea:
112kvm
kvm
*Boarea:
112
t Tomt:
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plan
trädgårdstomt
*Tomt:
3 3335
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
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pris:3 3
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kr kr
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t
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Morsarvet
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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kvm,biarea
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118
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225
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Sjöglimtsvägen 8
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

www.maklarringen.se

Ekerö Sandudden

Ekerö Älvnäs

Fristående fin 1-plansvilla med stor härlig insynsskyddad trädgård i populära Sandudden. Modern med 3 bra
sovrum, stort kök och stort vardagsrum med utgång till härligt trädäck. Tvättstuga/groventré och helkaklat
badrum. Sjönära läge med endast en kort promenad till fin badplats och småbåtshamn. Nära till skola, dagis
och buss. Besiktigad.

Modern arkitektur och en fantastisk utsikt! Högklassiga materialval och smakfull färgsättning. Fint kök med
rymlig matplats, vardagsrum med pulpettak och öppen spis, 4 rymliga sovrum, helkaklade badrum och läcker
bastu med utsikt. Garage med anslutning direkt från huset. Ett flertal utgångar till stora härliga altandäck.
Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.
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Siktvägen 4
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t
t
t

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

3:a Ekerö Centrum

Färingsö Prästnibble

En superfin lägenhet i toppskick! Helrenoverad 3:a med nytt kök och nytt helkaklat badrum med tvättmaskin.
Genomgående ljus modern färgsättning. Nya golv, innerdörrar samt nya golvlister och dörrfoder i ek. Mysig
balkong med högt läge och fri utsikt. Bra läge intill Ekerö centrum med all dess service samt
Tappströmskanalen med fina promenadstråk.

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 dubbelcarport med gott om uppställnings- plats för fler bilar/båtar. Bergvärme och utomhus-spa.
Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.
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t
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Tegelbruksvägen 9 C, 2 tr
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
204kvm
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pris:4 4
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*Accepterat
pris:
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t
t
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Prästnibblevägen 30
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Ölsta

Ekerö Väntholmen

Charmigt hus i mycket gott skick, tillbyggt 2006. Stora öppna ytor med vardagsrum öppet upp till nock, ca
6 meter 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.

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.
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kvm
*Boarea:
144
biarea:
66
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Solbergavägen 15
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Kronhagsvägen 8
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

12 nyheter
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Förening vann i VA-nämnden
STENHAMRA | Efter snart
sju månaders väntan
ser konflikten mellan en
VA-förening i Stenhamra
och kommunen ut att
lösa sig. Kommunen förlorade i fjol en rättsprocess
i VA-nämnden vilket ledde
till att föreningens VA-nät
införlivades i det kommunala verksamhetsområdet
för vatten och avlopp.
Detta innebar dock inte
at kommunen övertog
ansvaret för underhållet av
VA-anläggningen.
Kvartstigens samfällighets
VA-förening har genom ett
avtal med kommunen varit
anslutna till den allmänna
VA-anläggningen såväl med
kommunal
vattenförsörjning som med tillgång till
den kommunala avloppsanläggningen.
Anslutningen
har varit via en gemensamhetsanläggning som föreningen själv ansvarat för.
Kvartstigens
samfällighetsförening ansåg att skötsel
och ansvar borde ligga hos
kommunen. Fyra fastighetsägare i föreningen gick vidare
till VA-nämnden och vann
en rättsprocess mot kommunen i oktober i fjol. Det
dröjde dock ända till februari i år innan ett beslut togs i

kommunfullmäktige om att
fastigheterna skulle upptas
i kommunens verksamhetsområde. I och med att detta
blev också kommunen så
kallad VA-huvudman.
Fastighetsägarna
krävde
att kommunen också övertog
ansvaret för underhållet av
deras gemensamhetsanläggning.
– Vår VA-förening har funnits sedan området byggdes.
Vi har stått för underhållet
av anläggningen och läser av
vattenmätarna själva. Dessutom administrerar vi kommunens räkningar som vi
får splittra på antalet hushåll
eftersom vi har haft en gemensam anslutningspunkt
till det kommunala systemet. Samtidigt har vi betalat
samma VA-taxa som övriga
kommuninvånare, berättar
Roland von Bargen som är
en av de fastighetsägare som
drivit saken vidare till VAnämnden.
Mats Falås som är VA- och
renhållningschef på kommunen förklarar att fastighetsägarna betalat en avgift
en gång i tiden för att ansluta
sig, men att de bara betalat en
av totalt tre avgifter.
– Anläggningsavgiften består av tre delar. Dels har man
en så kallad lägenhetsavgift

och den har varje enskild
fastighetsägare betalat. Den
summan har gått till samfällighetens
gemensamhetsanläggning och sedan har
pengarna gått vidare till kommunen. Sedan har man en
serviceagift för ledningarna i
gatan och en tomtytsavgift.
Dessa två har man inte betalat till kommunen utan istället till VA-föreningen, säger
Mats Falås.
Anslutningen är ett så kallat

LTA-system som är ett lågtryckavloppssystem. Varje
fastighet har sin egen pumpstation som maler avloppsvattnet och pumpar ut det till
den gemensamma avloppsledningen utanför fastigheten. LTA-systemet har alltså
bekostats av fastighetsägarna
liksom underhållet.
Fastighetsägarnas krav efter VA-domen att kommunen skulle överta ansvaret för
underhållet av anläggningen
ﬁck inget gehör till en början då kommunen menade
att ingenting förändrats rent
praktiskt.
– Den gemensamhetsanläggning som ﬁnns idag för
vatten och avlopp kan kommunen rent juridiskt inte gå
in i då den är ett Lantmäteribeslut. Det är därför vi har

UTBILDA DIG till undersköterska,
fritidsledare, ekonomiassistent,
programmerare, barnskötare…
PÅ DISTANS

stått fast vid att ingenting har
förändrats i sak, säger Mats
Falås.
Han förklarar vidare att det
i VA-lagen står att man ska
ansluta varje fastighet för sig
men att det ﬁnns undantag.
Ett exempel är just om det
ﬁnns en gemensamhetsanläggning.
– Om kommunen ska ta
över ledningsnätet och framförallt pumparna som ﬁnns
på fastigheterna, måste man
lösa upp gemensamhetsanläggningen. Gör man det då
kan kommunen gå in och ta
över ansvaret, fortsätter Mats
Falås.
VA-föreningen har byggt
ut och ﬁnansierat nätet själva.
Om kommunen ska gå in och
ta över det beﬁntliga nätet
och pumparna så har det ett
värde.
Den 15 september hade Mats

Falås och representanter för
samfälligheten ett möte för
att diskutera hur man ska gå
vidare.
– Vi kommer mot en skälig
ersättning att ta över deras
nät. Det som nu kvarstår och
det vi kom fram till på mötet,
var att vi ska låta leverantören av ledningsnätet göra en
extern bedömning där såväl
jag som fastighetsägarna är

Det så kallade LTA-systemet är ett lågtrycksavloppssystem, där varje
fastighet har en egen pump. En lagändring gjordes 2007 i vattentjänstlagen. Detta medförde at kommunerna övertog ansvaret för pumparna.
Det råder däremot oklarheter kring vem som ska bära ansvaret för
pumpar som är installerade före lagändringen.
Foto: Ewa Linnros

med. Utifrån det kommer vi
sannolikt att räkna av en del
av värdet på anläggningen,
säger Mats Falås.
Rent generellt när det gäller

LTA-system och vem som
har ansvaret för dessa pumpar säger Mats Falås att pumpen är en del av VA-anläggningen och i och med det är
den kommunens ansvar.
– Men om man lägger saker i toaletten så att pumpen
går sönder åker man på kostnaden själv. förklarar Mats
Falås.
I januari 20077 kom en lagändring av vattentjänstlagen
som innebär att kommu-

nerna är huvudman för LTAanläggningarna, vilket betyder att de har ansvar för dem
inklusive pumpenheterna.
Men, tar kommunen ansvar
för pumpar installerade före 1
januari 2007?
– Jag är osäker, men som
jag ser det är dessa pumpar
också en del av den kommunala anläggningen. Däremot
om pumpen är inom ramen
för en gemensamhetsanläggning, då är den inte en del av
kommunens ansvar, avslutar
Mats Falås.

EWA LINNROS

2-6 Färingsö - Stenhamra
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Apelvägen 20

143 + 110 m2

4.5 milj

Visning Sö 9/10 kl 12-13

Tel 08-522 301 01

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.

karlssonuddare.se

www.husmanhagberg.se

Ekerö Sommarstad
Ett fint läge i populära Ekerö Sommarstad beläget ett stenkast från Mälaren med bad och båtplatsmöjlighet. Plan, fin
trädgårdstomt med frukträd och bärbuskar mm. Välskött och bra planerat hus med 3-4 sovrum och balkonger med vacker utsikt
över fältet intill och med sjöglimt. Gångavstånd till buss. Härlig familjevilla med bra ytor!
Utgångspris: 4.500.000 kr Kvm: 156+116 Visas: Vänligen ring för visningstid.
Adress: Kanans Väg 14 Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Älvnäs

Ekerö Sommarstad

Unikt tillfälle att förvärva två smakfulla villor med sjöglimt i högt läge på 2.285 kvm styckbar SV-vänd tomt. Den ena
villan är ritat av den prisbelönte arkitekten Pål Ross. Vackra materialval av hög klass och ljusa ytor. Totalyta 203 kvm. Exklusivt med
del i bad/båtbrygga på stenkasts avstånd. Mälaridyll ca 15 min. från Brommaplan.
Utgångspris: 7.600.000 kr Kvm: 137+66 kvm Visas: Vänligen ring för visningstid.
Adress: Domherrevägen 12 Ekerö 08-560 304 22

Charmigt hus i mycket attraktivt läge på sluttande SV-vänd tomt om 1.267 kvm med fantastisk vy över Mälaren.
Kommunalt V/A indraget i fastigheten. Generös byggrätt som godkänner byggyta om tot. 250 kvm. Lugnt barnvänligt område med
närhet till vacker natur. Båtplatser finns i närområdet. Buss på gångavstånd. Lugnt barnvänligt boende, välkommen på visning.
Kvm: 50 Visas: Vänligen ring för visningstid samt prisinformation.
Adress: Kyrkfjärdsvägen 34 Ekerö 08-560 304 22

Färingsö Stavsborg
Idylliskt sjönära drömboende för den stora familjen. Mälarutsikt och stenkast till gemensam brygga med båtplats, bad och
fiskevatten. Harmonisk lantlig atmosfär. Stilsäkert renoverat med påkostade materialval. Totyta om 440 kvm. Låga driftskostnader.
Rymd utöver det vanliga. 6 sovrum. Uteplatser och vacker tomt om 2.670 kvm.
Utgångspris: 4.495.000 kr Kvm: 220+220 Visas: Vänligen ring för visningstid.
Adress: Frälsegårdsvägen 14 Ekerö 08-560 304 22

Färingsö Kungsberga

Ekerö Lundhagen

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

Härlig Mälarvy från solgul villa by.1919 med stenkast från gemensam bryggan och båtplatsmöjlighet. Renoverad, tillbyggt
på 1970-talet med stora sällskapsytor och inomhuspool, 6x3 meter. Tot. ca 330 kvm. Äldre ytskikt, tillfälle att renovera efter egen
smak. Barnvänlig tomt om 2016 kvm i bästa SV-läge med strålande sjöutsikt. Charmigt sidohus om ca 30 kvm. som lämpar sig väl
för tomåring, eget företag eller uthyrning. Dubbla garage samt vidbyggda förråd och lekstuga. Ett drömhus med stor charm!
Accepterat pris: 6.600 000 kr Visas: Vänligen ring för info. Adress: Murrebovägen 6 Ekerö 08-560 304 22

Kommande

Räkna med oss!
Du får en dagsfärsk fri värdering av din
bostad och kunskap om hur den lokala
marknaden ser ut.
Räkna med oss när det gäller ditt boende.
Välkommen att bli nöjd du också!
Ekerö Lundhagen
Stor familjevilla belägen på en av Ekerös mest eftersökta adresser med sjöglimt mot Mälaren. Bergvärme ger låga
driftkostnader. Välskött, stor trädgårdstomt med utbud av frukt och bär. Tillgång finns till gemensam brygga på badrocksavstånd
med möjlighet till båtplats. Stor vacker trädgårdstomt om hela 2.084 kvm. Lugnt, barnvänligt läge på återvändsgata nära
skola/dagis. Varmt välkommen att ringa för mer information!
Adress: Sandviksvägen Kvm: 170+106 Ekerö 08-560 304 22

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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Skolgård överensstämmer inte med vision
Planteringen av den tänkta energiskogen har inte utvecklats som det var tänkt
SANDUDDEN | Sanduddens
skolgård som invigdes
2005, är utformad av en
konstnär och två arkitekter.
En skiss över skolgården
visar bland annat dungar
med gröna växter, men idag
finns i princip bara sand.
Skolgården utformades bland
annat med designstöd och
ekonomiskt bidrag från Statens konstråd och föreningen
Svensk form. Bakom utformningen stod konstnären Thomas Karlsson och arkitekterna Boel Hellman och Markus
Aerni. 2005 invigdes skolgården och överlämnades då
till kommunen för vård och
underhåll.
Ekerö kulturnämnd beskrev visionen för gården
med följande ord: ”Böljande
sandkullar och en ellipsformad scen bildar tillsammans
med strandråg, sittkulor och
energiskog planterad i organiska former, en dynamisk
plats för lek och lärande”.
Den
energiskog
som
nämns skulle bestå av så kalllade salixträd som är en art av
pilträd. Salixträden ﬁnns där
men de är i ett torftigt skick
och motsvarar inte den ursprungliga beskrivningen av
gården. Det gjordes en plan-

omprioriteringar även om
man inte vill, säger kommunens informationschef Johan
Elfver.

”Böljande sandkullar och en ellipsformad scen bildar tillsammans med strandråg, sittkulor och energiskog planterad i organiska former, en dynamisk plats för lek och lärande” – så löd kulturnämndens visioner för Sanduddens skolas skolgård. Vid dess invigning 2005 var sandkullarna böljande
Foto: Ewa Linnros
och sittkulorna på plats. Men den energiskog som skulle bidra med grönska tog sig aldrig riktigt.

tering av salixträden 2006
och en omplantering våren
2007 för att få bättre resultat.
– De hade problem när de
skulle plantera växterna. De
tog sig aldrig riktigt, berättar
Elisabet Lunde, nämndansvarig för kulturnämnden.

EKERÖ

ekebyhov

Hon berättar däremot att när
skolgården invigdes 2005 ﬁck
den stor uppmärksamhet.
– Konstrådet var mycket
nöjda. De marknadsförde
skolgården nationellt. Men
om skolgården inte upplevs
som ﬁn är det naturligtvis

tråkigt,
Lunde.
Bakom

fortsätter

Elisabet

skolgårdsprojektet
ligger ett digert arbete där
konstnären och arkitekterna
bland annat jobbade med
skolbarnen i workshops och

tog reda på vad barnen hade
för önskemål för en skolgård.
– Skolgården är inte glömd
på något vis. Det är ett område som ska åtgärdas, men
det har varit väldigt mycket
att göra på alla våra skolor och
förskolor och tyvärr blir det

Det man ska titta närmre på
är varför bevattningen och
tillväxten av salixträden inte
har fungerat. Man ska även se
över hela området. Om kommunen gör någonting som
frångår
ursprungsutformningen måste man stämma
av med konstnärerna först.
Annsi Lindgren som är ny
rektor på Sanduddens skola
ser på skolgården med positiva ögon.
– Jag känner som så, vilken fantastisk stor och ﬁn
skolgård jämfört med den
tidigare skolan jag arbetade
på. Jag har tittat igenom skolgården och tittat på sådant
som inte fungerat. Det kom
en väldigt massiv insats från
kommunens håll för att se till
att det som skulle åtgärdas
blev gjort, säger Annsi Lindgren och lägger till att det
som ofta är en brist på andra
skolgårdar, nämligen ordentliga sandlådor, har man inget
problem med här.

EWA LINNROS

41 LGH. 2–5 RoK, 54–120 m2
INFLYTTNING VÅRVINTERN 2013
PRIS 1 415 000–4 695 000:–
AVGIFT 3 540–6 330:–
VISNING SÖN 9/10 KL 12–13
VISNINGSLOKAL LÄNGS EKEBYHOVSVÄGEN. FÖLJ SKYLTNING
FRÅN BRANDSTATIONEN.

BO SNYGGT, BEKVÄMT OCH
CENTRALT PÅ EKERÖ
Intill Ekebyhovsparken och Ekerö centrum planerar SBC Bo att
bygga 41 attraktiva bostadsrätter för dig som är 55+.
Välkommen på visning!

b ld
EKERO

BYRA

Försäljning Anette Högberg, 08-441 57 98
anette.h@nytthemsthlm.se

sbcbo.se

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se
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Regeringen avslår ärende
om detaljplan i Älvnäs

FAKTA SVARTSJÖVIKSRESTAURERING


ÄLVNÄS | Ett par boende
i Älvnäs har fått sin ansökan om överklagande av
detaljplan avslagen av
regeringen med hänvisning
till att de inte berörs av
beslutet.

>> Med stöd från det lokala investeringsprogrammet
(LIP) restaurerades cirka 35 hektar våtmarksbeten intill
Svarstjöviken under 2001. Detta utökade den totala
arean markbete till cirka 50 hektar.

>> Åtgärden som ingick i ett större LIP-program syftade främst till att förbättra vattenkvaliteten och gynna
fågel- och växtlivet vid Svartsjöviken.

Ärendet gäller en detaljplan
som kommunen beviljade
i december 2010. Paret som
överklagar anger att de berörs av detaljplanen både när
det gäller att traﬁksäkerheten
försämras och naturförhållandena i området. Bland
annat skriver de att Älvnäs
vägar är underdimensnionerade för nuvarande traﬁkmängd och inte klarar yt-

>> I samband med projektet har ett långsiktigt samarbete etablerats mellan kommunen, lantbrukarna,
närboende, markägare och föreningar.
Återställningen av våtmarkerna i Svartsjöviken har blivit ett lyckat
projekt som nu får stå som föredömligt exempel för andra liknande
satsningar.
Foto: Angelica Aronsson

Lyckad restaurering
blir gott exempel
SVARTSJÖ | Restaureringen av Svartsjövikens
strandängar är ett av
fem lyckade investeringsprojekt som får
extra uppmärksamhet av
Naturvårdsverket.
De lyfts nu fram som goda
exempel bland annat genom
att dokumenteras på ﬁlm.
– Naturvårdsverket har

ansvarat för att fördela investeringsmedel för miljö- och
klimatförbättringar,
bland
annat så kallade LIP-medel.
Svartsjöviksprojektet är ett
av de 100 projekt som blivit
beviljade medel och ett av de
fem som nu lyfts fram som
ett särskilt gott exempel, berättar Bengt Littorin, Naturvårdsverket.
En film om de fem fö-

redömliga projekten har
spelats in och kommer att
bli färdigredigerad under
oktober månad för att sedan
visas på Naturvårdsverkets hemsida och i informationssammanhang som
ska inspirera till liknande
restaureringar. De övriga
uppmärksammade investeringarna spänner över alla
tänkbara områden såsom

terligare 150 fordonsrörelser
per dygn. De menar att kommunen ytterligare bör utreda
konsekvenserna av detaljplanen.
Regeringen avslår dock
ärendet med hänvisning till
att det överklagande paret
inte är bosatta inom eller i
direkt angränsning till planområdet och därför inte
har rätt att överklaga beslutet.
Ärendet har även tidigare
avslagits av länstyrelsen i
Stockholms län med samma
motivering.

LO BÄCKLINDER

Helgöbo gör nya kläder till
den tusenåriga Birkaflickan

biogasanläggningar och gatubelysningsprojekt.
– Det som är speciellt
med Svartsjöprojektet är
att det inte bara är ett politiskt beslut utan att huvuddelen av projektet drivs av
lokala företag, föreningar
och markägare, säger Bengt
Littorin.
LO BÄCKLINDER

HELGÖ | Den mer än tusenåriga Birkaﬂickan som ska få
sitt ansikte rekonstruerat
berättade Mälaröarnas nyheter om i nummer 14. I ett
stort projekt jobbar ett team
bestående av modellmakare,
benexperter, konservator
och arkeologer med att försöka ta reda på så mycket som
möjligt om skelettet efter
den 6-åriga ﬂicka som blev
funnet på Birka på 1870-talet.

Vad som inte framgick då
var att flickan även ska få
sina kläder återskapade.
Helgöbon och arkeologen
Linda Wåhlander är den
som ska klä den lilla flickan
med den mystiska historien, i samtidskläder. I början
av oktober påbörjas arbetet
med att växtfärga tyger och
sy klädesplagg.
LO BÄCKLINDER
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Vi har
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ruskat om
priserna
REJÄLT

din lokala färgspecialist

Gunnar
Törning

“Undrar du över
något? Jag svarar
gärna på dina
målarfrågor.”

=pNNMpYN
=P[

10 L

Sidenmatt fyllig
väggfärg med
hög täckförmåga
för sovrum och
vardagsrum. Är
lätt att måla till
ett vackert och
jämnt resultat.
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08-560 247 61
butiken@faringsotra.se

Förnya dina rum med Elfa och Lumi
– skjutdörrar och inredningar
ALLT
ELFA / LUMI

20%
RABATT

Måttanpassade
skjutdörrar och
inredningar

Robert Nordgren

%RBJUDANDET GËLLER  n   ELLER SÍ LÍNGT LAGRET RËCKER

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

“Jag kan underlätta
inredningen för
dig – kontakta
mig gärna.”
070-914 80 90
robban@faringsotra.se

www.davidarmstrongdesign.com

Smarta
lösningar
som passar
ALLA ytor
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Vädret på Adelsö sticker ut
ADELSÖ | Att vädret på
Adelsö skulle skilja sig
från övrigt Mälaröväder är
en utbredd föreställning.
Mer åska, mindre regn och
högst dygnstemperatur i
hela Svealand är bara några
av de väderextremer som
öborna tillskriver sin ö.
Vid ett stort antal tillfällen
under sommaren har Adelsö
stått för Svealands högsta
dygnstemperatur i tidningarnas väderrapporteringar.
Hur kan det komma sig?
– Det kan ha att göra med
geograﬁn och gynnsamma
förutsättningar. Att det till
exempel inte har varit mycket vind, utan att solen har fått
ligga på under en längre tid,
säger meteorolog Alexandra
Ohlsson, SMHI.
Hon berättar att vädret på

Adelsö rapporteras in från
en av SMHIs 138 automatiska
väderstationer som ﬁnns utplacerade runt om i Sverige.
De högsta temperaturerna
som kommit in före klockan
åtta på kvällen vidarebefordras till dagstidningarna för
publicering dagen efter.
– I år har det faktiskt varit
så att ﬂera gånger har de högsta temperaturerna uppnåtts

efter klockan åtta på kvällen
och det kan också ha gjort att
någon annan ort har haft högre temperatur, men att den
inte har hunnit komma med
i rapporteringen, fortsätter
hon.
Placeringen av stationen kan
också påverka mätresultatet,
även om stora ansträngningar görs för att förhållandena
ska likna varandra från plats
till plats.
– Vi försöker alltid att placera väderstationerna så att
de representerar ett större
område. Förr var det utvalda
personer som var väderobservatörer och då var vi
bundna till deras trädgårdar
och ﬁck jobba med att placera
stationen på en lämplig plats
i trädgården, inte för nära en
husvägg eller under ett träd
till exempel, berättar Weine
Josefsson, klimatolog på
SMHI.
Han menar att mätningarna

har blivit tillförlitligare sedan
man började med automatiska mätstationer, men att
SMHI fortfarande är styrda
av de platser som ﬁnns tillgängliga.
– Vi köper eller arrenderar
marken ifråga under en lång
tid och är ju hänvisade till

den mark som ﬁnns tillgänglig. Vi behöver ju dessutom
tillgång till ström och telefon, fortsätter han.
Han tillstår dock att det
verkar som om vissa platser
tenderar att ha utmärkande
väder, även om placeringarna
på stationerna är förhållandevis likvärdiga.
– Förr sa man till exempel
att Målilla var en sådan plats
som ofta var varmare än övriga orter. Och när man började titta närmare på det så
visade det sig att stationen
var placerad långt från kusten i en dalgång, vilket gjorde
att alla vindar inte nådde dit,
vilket naturligtvis påverkade
mätresultaten.
Men stämmer det då att
det är speciellt väder just
på öar, att det regnar mindre till exempel?
– Det ﬁnns vissa faktorer som
påverkar, som till exempel
att stora molnmassor oftast
bildas över land och att de
inte samlas över stora sjöar.
Eftersom en ö är omgiven
av vatten kan det vara så att
molnen inte alltid når fram.
Faktum är att det ofta är minimal nederbörd på öar i Sveriges stora insjöar.
Att klargöra exakt hur
många gånger som Adelsö

Väderstationen på Adelsö är en av landets 138 automatiska stationer som dagligen rapporterar in väder.
Frågan är om vädret på Adelsö utmärker sig mot andra platser.
Foto: SMHI

har haft högst temperatur
under sommaren är inte
lätt. SMHI har ingen färdig
statistik över detta. Inte
heller visar årsmedeltemperaturerna något anmärkningsvärt. Adelsö har en
medeltemperatur på 6 grader och Stockholm ligger
på 6,6. Så det mesta pekar
på att just denna sommar
erbjudit extra gynnsamma
förutsättningar för Adelsövädret. Nu återstår att se om
dessa kvarstår under kommande år.

FAKTA ADELSÖ VÄDERSTATION


>> Latitud: 59° 22´ Longitud: 17° 31´ Höjd över havet: 6 m
>> Utrustning: Vind, temperatur, luftfuktighet, nederbörd och väder.

>> Geografiskt läge: På den relativt småkuperade men
till stor del uppodlade Adelsön mitt i Mälaren. Stationen
är belägen mitt på en mindre slätt sydväst om kyrkan.
>> Topografiskt läge: Vid dike ute på jordbruksmark
som sluttar svagt åt. Avståndet till skogklädda höjder är
minst 400-600 meter. Mälaren ligger på 500-700 meter
avstånd.
Källa: SMHI

LO BÄCKLINDER

Lyfta
och kratta,
det är mycket en
stackars rygg
skall stå ut
med, snyft...
SPECIALISTKLINIKEN MÄLARÖARNA!

Fettsugning Ansiktslyft Hudföryngring
Acnespecialist Permanent hårborttagning
av alla typer av hår, även ljust Botox &
Restylane Permanent make-up
VI SAMARBETAR MED SPECIALISTLÄKARE!

Tel: 560 406 00

Vi har utökat
på salongen – nu
kan du även göra
naglar hos Zandra
som just börjat
ansiktsbehandling (90 min) ...........
O Frans & brynfärgning inkl plock...........
O Permanent fransböjning (45 min) ...............
O 1ERMO]VMROPTEVEJ½RFIL ......................
O Vaxning

490:240:340:320:-

av hela ben & bikini................... 390:O Fotvård inkl fotmassage ................................. 320:-

Tel: 560 310 11
www.salongnarlunda.se

VÅRA ÖPPETTIDER
Mån 8.00 - 19.00
Tis 7.30 - 17.00
Ons 7.30 - 19.00
Tors 10.00 - 19.00
Fre 8.00 - 16.00

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

www.salongstorabla.se

O Klassisk

Jag ska ringa
Naprapaterna, jag
looovar.......

Börja hösten med nya naglar
Manikyr 60 min 350 kr (inkl. nagellack)
Manikyr med permanent lack (gel) 90 min 400 kr
Nagelförlängning med Envouge-gel 150 min 550 kr
Mer om Zandra och hennes behandlingar på
www.anias.se – där du även kan boka tid direkt
Nytt: Neu Lash fransserum,
armband från Montazami,
höstkollektionen från Pilgrim
Kontakt: 08-560 357 27
JOGP!BOJBTTFtXXXBOJBTTF

PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?
Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning:ÀQQVL7DSSVWU|P(NHU|&HQWUXP)|UGLQ
EHNYlPOLJKHWÀQQVlYHQP|MOLJKHWHQDWWYLWUlIIDVLGLQERVWDG
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.
Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64 mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81
mail: bjornwil@hotmail.com
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Skolkök till final

Kökspersonalen på Närlundaskolan uppvaktades med blommor och diplom den 15 september. De är en av tre
delfinalister i skoltävlingen ”Årets Felix”. Från vänster: Gunlög Fornander, Sanna Petersson, Kerstin Zackrisson
och Jessica Danielsson.
Foto: Ewa Linnros

NÄRLUNDA | Närlundaskolans kökspersonal med
Jessica Danielsson i spetsen är en av tre delfinlister
i skoltävlingen Årets Felix.
Tävlingen arrangeras av företaget Procordia, som tillagar,
marknadsför och säljer mat
och dryck under välkända
varumärken. Tävlingen har
introducerats för att stimulera inspiration, matglädje
och kreativitet bland svensk
skolkökspersonal.
– Det känns jätteroligt, säger en glittrande glad Jessica
Danielsson.
Ett femtiotal skolor runt
om i Sverige har skickat in bidrag till tävlingen.
– Det är otroligt glädjande
att se vilken kompetens det

ﬁnns i våra svenska skolkök.
Tävlingsbidragen vi fått in
håller genomgående en hög
kvalitet, säger Brian Mårtensen, kock och måltidsutvecklare på Procordia.
Ambitionen med Årets
Felix är att starta en ny tradition där man utmanar och ger
eldsjälarna i skolköken ett erkännande.
– Vi vet att duktig, ambitiös och kreativ skolpersonal
försöker skapa goda, variationsrika och näringsriktiga
mål inom många gånger
snäva ekonomiska ramar. Vi
vill vara med och utveckla
svensk skolmat och vår ambition är att få in matglädje
i skolköken. En tävling som
Årets Felix tror och hoppas vi
kan vara ett sätt att stimulera

och utmana personalen på i
den riktningen, säger Magnus Selin, direktör för Food
solutions vid Procordia.
Skolköken har till tävlingen svarat på frågor som
handlar både om produkter
som används i matlagningen,
samarbetet mellan ledning
och övrig personal i köket,
hantering av svinn och hur
man får eleverna att våga prova nya rätter samt att bifoga
receptet på favoriträtten som
serveras.
Motivationen till Närlundaskolans skolköks delﬁnalsplats lyder:
”Närlundaskolan har visat
ett starkt engagemang och
omtanke om eleverna och
har med sitt tävlingsbidrag
stuckit ut på ett sätt som gjort

att juryn valt ut Närlundaskolan som en av tre delﬁnalister i skolkökstävlingen
Årets Felix.”
Närlundaskolan beröms
också för att laga rätt mängd
mat och laga bonusrätter av
överbliven mat i riktig ”Kajsa
Varg anda – man tager vad
man haver.”
– Vårt jobb är både roligt
och viktigt. Vi vill ha nöjda
gäster, säger Jessica Danielsson. Hon har ett förﬂutet
som kock på krogen men det
är nog inte bara därför som
hon ser skolbarnen som sina
matgäster. Hon berättar att
hon älskar sitt jobb och drar
sig inte för att prova på nya
saker. Skolmatsalen har också
ett namn som om det vore en
restaurang, nämligen ”Gyllene gaffeln”.
Närlundaskolan
möter
Skinteboskolan (Billdal) och
Nordhemsskolan (Göteborg)
i ﬁnalen som hålls den 15 november i Procordias provkök
i Eslöv, Skåne. Finalisterna,
med ett team på tre personer,
får på plats inför en jury och
publik skapa en egenkomponerad rätt samt en skollunch
utifrån en okänd råvarukorg.
Förstapristagaren vinner 20
000 kronor som ska gå till
inspiration och matglädje för
hela köket.
– Vi har fått in många goda
recept från tävlingsdeltagarna. Framöver hoppas vi
kunna publicera dessa i en
kokbok, säger Brian Mårtensen.
EWA LINNROS

Catherine Setons ko i laminat stals i augusti från Rosenhill. Nu är den
återfunnen.

Stulen kossa återfunnen
SUNDBY | Den stulna kossan som vi skrev om i förra
numret är nu återfunnen.
Kossan, som är tillverkad i laminat i naturlig storlek, försvann från Rosenhill en natt
i augusti.
Kossans olyckliga ägarinna
Catherine Seton, vände sig
till Mälaröarnas nyheter och
efterlyste kon.
Det visade sig att någon eller några personer hade tagit
den och kastat den i skogen

cirka en kilometer från Rosenhill.
– Vilken lycka. En vänlig
person såg den och ﬂyttade
den till ett lager där den nu
står. Förmodligen tänkte tjyvarna hämta den vid lämpligt
tillfälle men hann inte. Jag är
så glad, säger Catherine Seton som nu får hämta hem
sin ko som hon ﬁck i julklapp
av sin mamma när hon ﬂyttade ut till Ekerö.
EWA LINNROS

Ekerö ökar i SBAs serviceundersökning
KOMMUNEN | Nu
presenteras 2011 års
SBA-undersökning och
resultatet för kommunen
är fortsatt gott. Ekerö kommun blev ”årets kämpe
2009” i den serviceundersökning som genomförs av
Stockholm business alliance vartannat år.
Vartannat
år
genomför
Stockholm business alliance
(SBA) en undersökning av
hur företagarnas uppfattning
om kommunens service. I år
har även Sveriges kommuner
och landsting (SKL) och SBR
i Göteborg gjort samma mätning.
Undersökningen visar att
företagen i Stockholmsregionen i huvudsak är nöjda med
kommunernas service.
Ekeröföretagarnas
helhetsomdöme över Ekerö
kommuns service visar på en
markant ökning mellan 2007
och 2009 från ett NKI (nöjd
kundindex) på 39 till ett NKI
på 60.
Den starka ökningen gav
också Ekerö kommun beteckningen ”Årets kämpe
2009”.
I årets undersökning är
ökningen inte lika markant

men NKI stiger till 61 poäng.
I en jämförelse med de övriga
femtio medlemskommunerna ökar Ekerö sin position i
rankinglistan från plats 45 år
2009 till plats 39 i år.
I den första serviceundersökning som sker gemensamt med SKL och
Stockholm business region
Göteborg, hamnar Ekerö på
plats 138 i rankinglistan av
166 kommuner.
SBAs undersökning har
genomförts av Stockholms
stads utrednings- och statistikkontor i samarbete med
Statistiska
centralbyrån,
inom ramen för Stockholm
business alliance, ett samarbete mellan 50 kommuner i

regionen. Undersökningen
av hela regionen har genomförts två gånger tidigare,
2009 och 2007.
Stockholm business region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen
Stockholm business region
development och Stockholm
visitors board utveckla och
marknadsföra
Stockholm
som etablerings- och besöksort. Stockholm business
region driver varumärket
Stockholm –The capital of
Scandinavia.
I undersökningen har företag som varit i kontakt
med någon av SBAs partnerkommuner om bygglov,
markupplåtelser, serverings-

tillstånd, miljötillsyn och
brandtillsyn fått bedöma
kommunens bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och
rättssäkerhet.
Enligt SBAs undersökning
har ingen kommun utkristalliserat sig som årets kämpe på
samma sätt som Ekerö gjorde
2009.
En tiondel av kontakterna
rör markupplåtelser, det vill
säga tillfälligt utnyttjande
av kommunens mark. Ekerö
ﬁnns ej med här. Endast 22 av
SBAs kommuner ﬁnns med
bland dem med tillräckligt
många svar för att ett helhets
betyg ska kunna redovisas.
EWA LINNROS

Ekerö kommuns placering inom de olika områdena
Område

Placering

NKI 2011

NKI 2007

Brandtillsyn

7 av 32

81

71

Bygglov

39 av 42

49

40

Miljötillsyn

31 av 48

61

48

Serveringstillstånd

29 av 30

51

ingen notering

Fyrverkerimästare Tobias Morger.

Foto: Göteborgs Fyrverkerifabrik

Två stora fyrverkerivinster
SVARTSJÖ | SM i musikfyrverkeri avgjordes under
Augustifesten i Norrköping.
Det blev sprakande segrar
för Tobias Morger från
Svartsjö.
Tobias Morger från Svartsjö
och designern Martin Hildeberg med kollegor i laget
Göteborgs Fyrverkeri Fabrik
(GFF) tog hem guldet tionde
året i följd.
Juryns motivering löd:
”Återigen visar Göteborgs
Fyrverkeri Fabrik var skåpet
ska stå. Ett fyrverkeri som
tog andan ur juryn – Kan det
bli bättre?”

Efter SM bar det iväg till Bilbao i Spanien och tävlingen
International
ﬁreworks
grand prix som hör till Europas mest respekterade
tävlingar. GFFs fyrverkeri i
form av 18 pallplatser med
utrustning och pjäser skickades ner med lastbil till Bilbao
i mitten av augusti och sköts
upp fredag 26 augusti. Netto
krutvikt var ett drygt ton och
tiden 20 minuter blankt.
Det ledde till ett första pris
och var den första svenska
segern i fyrverkeritävling i
Spanien någonsin.
EWA LINNROS
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Mariaön, en ö som behöver ro
Utanför Marieudd inte långt
från Rastaholms varv, ligger Mariaön. Den som kommit nära ön
eller rent av gått iland har mötts
av ett gravkor och ett kapell.
Här vilade Marie Klinkowström
i 104 år men dessvärre fick hon
inte vila ifred. Ön har utsatts för
skadegörelse flera gånger. Den
9 augusti fick Marie Klinkowström en ny gravplats vid Norra
begravningsplatsen i Solna.

gåvor hon har gett till Katolska församlingen och dels ett hus som hon
lät bygga som ålderdomshem för
damer. Det huset är idag Labenskyskolan (numera förskola som hör
till Sundby förskola). Sedan lät hon
också bygga ett gubbhus. Det låg
mellan avtagsvägen ner till Ekerö
kyrka och prästgården. Det huset
ﬁnns inte kvar längre, berättar Karin Reutersköld som är barnbarns
barnbarn till Marie Klinkowström.

Den lilla ön utanför Marieudd utsattes för drygt ett år sedan för skadegörelse och gravskändningen.
Det var tyvärr inte första gången.
Ön har vid ﬂera tillfällen utsatts för
olika former av helgerån. Katolska
kyrkan som idag äger ön, bestämde
sig i samråd med Marie Klinkowströms ättlingar, att begrava henne
på en kyrkogård.
Vem var då denna kvinna?
Hennes fullständiga namn var
Marie Françisca Emilia Klinckowström, född de Labensky. Hon föddes 1832 och var ursprungligen av
polsk adlig ätt. Maries far var katolik och hennes mor hade baltisktengelskt påbrå. Familjen Labensky
var mycket förmögen. Som ung var
Marie hovdam hos ryska kejsarinnan. Hon gifte sig 1863, med andra
ord först vid 31 års ålder vilket var
relativt sent för den tiden. Hennes
make var svensken Rudolf Klinkowström. De ﬂyttade till Sverige
och köpte med hennes pengar Stafsunds slott på Ekerö.
På Mariaön utanför Marieudd lät
makarna uppföra ett kapell där de
gemensamt skulle vila. 1877 konverterade Marie till katolicismen.
Hon lät inviga kapellet på ön katolskt och det sägs att detta skedde
utan hennes makes vetskap. Huruvida detta stämmer är oklart, men
Rudolf, som var protestant, skaffade sig en annan gravplats vid Ekerö
kyrka.
– Han delade inte hennes värderingar så ön blev hennes projekt, berättar Philip Geister som har ansvar
för ön och är tillika jesuitpräst i St
Lars katolska församling i Uppsala
samt rektor för Newmaninstitutet.
Efter makens död 1902 lät Marie
på Ekerö också bygga Marielund,
som hon senare skänkte till katolska
församlingen för att användas för
barn och gamla. Idag är det en katolsk stiftsgård.
– Jag tror att hon hade en stark social omsorg. Dels med tanke på de

Marie gick bort 1907. I sitt testa-

mente donerade hon Marielund och
Marieudd som hon lät bygga. Detta
används idag för kurser, konferenser, läger och enskilda gäster. Hon
skänkte också Mariaön och ett stort
kapital till Katolska kyrkan i Sverige
genom dåvarande katolske biskopen Albert Bitter.
– Marie Klinkowström begravdes
på Mariaön i oktober 1907. Hennes
önskan att få den sista vilan på Mariaön var uppfylld. Men dessvärre har
det inte varit helt vilosamt. Mariaön
har varit utsatt för skadegörelse och
senast för drygt ett år sedan då en
gravskändning skedde. Man beslutade att ﬂytta Marie från ön.
– Vi har haft en önskan att hon
ska få ligga på en vanlig gravplats.
Efter samråd med efterlevande
släktingar blev det också så, berättar
Philip Geister.
– Det känns lite tråkigt för oss och
även för den Katolska församlingen
att vi har behövt ta det här steget.
Men i våra tider är det här inte så
konstigt egentligen, säger Karin
Reutersköld.
Den 9 augusti transporterades kistan till fastlandet utanför Marielund
för att sedan färdas vidare till norra
begravningsplatsen i Solna. Där
ﬁnns en del av kyrkogården som är
katolsk.
– Det var lite märkligt eftersom
det inte var en riktig begravning på
det viset att hon redan begravts en
gång. Vi hade en liten gudstjänst
med de anhöriga och med olika representanter från den Katolska kyrkan så som biskopen, några präster
och medlemmar från Katolska studentföreningen. Det är de som har
ansvaret för Marieudd och ön idag,
fortsätter Philip Geister.
Förhoppningsvis får Marie Klinkowström vila i frid nu och även
hennes Mariaö. Nu när gravkoret
är tomt planerar man att mura igen
det så att inte folk kan komma åt och

Marie Klinkowström lät uppföra ett kapell och ett gravkor på Mariaön för hennes sista vila. Hon begravdes också där 1907, men hennes sista vila har blivit störd. Nu har hon flyttats till Norra begravningsplatsen i Solna.

vandalisera. På ön ﬁnns också kapellet som används väldigt sällan. Det
har ingen funktion i Katolska stiftets gudstjänstliv.
– Att helt låta det förfalla vill vi
inte och det är också mot givarens
intention. Men att ha normal standard går inte heller. Just nu är det
svårt att satsa enorma pengar på det
så det får bli någonting mitt emellan

i framtiden antar jag, säger Philip
Geister.

dentlig brygga och naturen är otillgänglig, säger Karin Reutersköld.
Budskapet borde kanske vara
att den som passerar Mariaön bör
just göra det – passera. Varför inte
en passage i vördnad för en kvinna
som hade ett hjärta fyllt av omsorg
för andra.

Allt av högre värde som funnits i
kapellet och gravkoret är borttaget
från ön för att ingen ska lockas att
göra mer skada.
– Vi är angelägna om att ön ska få
vara ifred. Det är dessutom lite farligt att åka dit då det inte ﬁnns en or-

EWA LINNROS
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Varmt och
ombonat hemma
och i stugan

“Vi vet svaren på
dina produktfrågor.
Kontakta oss så
hjälper vi dig gärna.”
08-560 241 35
thomas.asplund@faringsotra.se
0760-383 024
ulf.westfalt@faringsotra.se
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Svenskt trägolv när det är som bäst!
MATTLACKAD
EKPARKETT

m2

299:(399:-)

Exklusiva
Ek Dalarna XXL

m2

599:Vi bjuder på frakten
n
vid köp över 20 m2
Endast inom Ekerö kommun.
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Helplanka
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Handla snabbt:
mätstation

DRIVE-THRU

www.davidarmstrongdesign.com

Lagervara
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En 80-årig brottningsprofil
med studsen kvar i kroppen
Bertil Mattsson har varit brottningstränare i mer än 40 år och
har inga planer på att slå av på
takten trots att han fyller 80 år
i början av oktober. Ryggen är
fortfarande rak som en fura och
under varje träningspass får
eleverna se honom hjula.
Han bläddrar vant i de överfulla
pärmarna och skrockar förnöjt när
det dyker upp bilder från tävlingar
och minnesvärda situationer som
uppstått under årens lopp. Tidningsurklipp, bilder på Bertil själv
i gymnastikkläder stående spikrakt
på händer och matchresultat trängs
med svartvita bilder och sjuttiotalsfärgade ”instamatic-foton”.
– Den här killen är pilot och den
här är läkare, berättar han med en
viss stolthet i rösten.
Genast förstår man att det inte är
själva brottningen i första hand som
gjort att Bertil vigt största delen av
sitt liv åt sporten. Det är så mycket
mer.
– Det är en väldigt ﬁn sport för att
bygga självkänsla med. Det har till
och med funnits elever som berättade
att de har sluppit mobbing efter att de
börjat träna brottning. Dessutom ger
träningen en väldigt bra fysisk grund,
oavsett vad man vill ägna sig åt längre
fram, säger han med eftertryck.
De strikta reglerna kring brottningen och den hårda disciplinen
tror han kan ha hjälpt många av de
tusentals ungdomar som strömmat
genom brottningssektionen i Skå IK
att hålla sig borta från dumheter.
Allt började med Bertils egen bakgrund som aktiv inom både brott-

Minnena är oändligt många när Bertil Mattsson ser tillbaka på ett helt liv fyllt med
brottning. Nedan ses han längst t.v. tillsammans med ett av de första brottningsgrupperna i Skå IK. Parhästen och kollegan Pelle Stark ses längst t.h.
Foto: Lo Bäcklinder och privat

Trycket var enormt på att börja

träna brottning och sedan dess har
Bertil varit tränare och en av nyckelﬁgurerna i brottningssektionen.
Än idag är han aktiv som tränare
en dag i veckan för de yngsta nybörjareleverna.
– Jag är väldigt fysiskt delaktig och
ligger på mattan och visar grepp och
fasthållningar.
Han ler en aning när han får frågan om det stämmer att han fortfarande hjular.
– Jo, det gör det nog. Jag brukar
göra det varje träning, säger han lite
generat.
Även om brottningen är det som
har dominerat livet så har Bertil inte
legat på latsidan inom andra områden heller. Efter några år som pilot
inom ﬂygvapnet ﬂyttade han så
småningom från uppväxtorten Lysekil till Stockholm där han skolade
om sig till ingenjör. Därefter har han
ägnat sitt yrkesliv åt konstruktioner
och ritningar. Bland annat var han
med och utvecklade de första bankomaterna.
– Flygintresset har jag dock be-

Namn Bertil Mattsson
Aktuell Legendarisk brottningsprofil som fortfarande är verksam
som tränare i Skå IK, fyller 80 år
Bor Färentuna
Familj Hustrun Elsy, två barn och sex barnbarn, varav två tränar
brottning
Intressen Brottning, flygning, plocka svamp och bär, båtar och
fiske
Oanad talang Kan fortfarande hjula perfekt och gör det under
varje träning

ANHÖRIGSTÖD
Anhöriggrupp
för dig som har en närstående med psykisk funktionsnedsättning.
Gruppen träffas 8 gånger under kvällstid med start den 20 oktober.
För mer information och anmälan kontakta anhörigkonsulent
Pia Nilsson, telefon 073- 660 44 67
Sista anmälningsdag 18 oktober
För mer information: www.ekero.se
social omsorg/anhörigstöd

ning, gymnastik och som kanotist.
När sonen Lars inte visade något större intresse för lagsporter så tog Bertil
resolut saken i egna händer och startade en brottningsklubb 1977. Till sin
hjälp hade han tjänstvilliga grannar
som ställde upp som styrelseledamöter trots att deras brottningskunskaper var obeﬁntliga.
– Till första träningen kom mer än
hundra personer. Vi trodde inte våra
ögon. Vi hade fått pengar av kommunen till en matta, men den räckte
inte långt.

hållit under hela tiden och jag har
ﬂygit mycket själv och tillsammans
med min fru.
Många gånger hyrde de ett plan när
de skulle iväg någonstans istället för
att ta tåg eller bil. När barnen var
små ﬁck han dock lägga ﬂygandet på
hyllan efter en incident som slutade
med svart rök från motorn och nödlandning på Bromma ﬂygplats. Både
brottnings- och ﬂygintresset har
plockats upp av sonen Lars och de
båda tar ofta en tur i luften tillsammans fortfarande.
Minnena trillar likt kulor på ett
radband när Bertil bläddrar vidare i
pärmarna. Besök av Lilla sportspegeln, reportage i Kamratposten och
historien om när de ﬁck radioträning av den legendariske medieproﬁlen Allan Schulman inför ett
radioframträdande är alla minnesvärda händelser. För att inte tala
om när brottningseleverna ﬁck raka
skägget av Bertil och tränarkollegan
Pelle Stark när gruppen avancerat
till en högre nivå efter hårt arbete.
Bevisen på att allt det ideella arbetet varit värt slitet får han ofta. Före
detta brottningsungdomar kommer tillbaka som tränare. I många
fall dyker även barnen till gamla
elever upp och vill börja träna. Mer
handfast erkännande blev det när
Bertil ﬁck kommunens ungdomsledarstipendium 2006. Och nu senast ﬁck hela brottningssektionen
ta emot kommunens nyinstiftade
idrottspris för hur de lyckats uppnå
en jämn könsfördelning i grupperna
och att de lyckas hålla ungdomarna
aktiva långt upp i tonåren.
Slutligen kvarstår bara frågan om
vad det egentligen är som gjort att
Bertil ägnat en så stor del av sitt liv
brottningen.
Svaret kommer utan någon större
tvekan.
– Jag är nog en tävlingsmänniska
och har alltid gillat att mäta mina
krafter med andra.

LO BÄCKLINDER

ANHÖRIGSTÖD
Demens - även de anhörigas sjukdom
En heldagsutbildning för dig på Silviahemmet, Drottningholm den
10 november 2011.
Begränsat antal platser!
Anmäl dig senast den 26 oktober till anhörigkonsulent
Pia Nilsson, telefon 073- 660 44 67
För mer information: www.ekero.se
social omsorg/anhörigstöd
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“Har du frågor?
Kontakta oss så
hjälper vi dig gärna.”
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08-560 247 64
annette.hassgren@faringsotra.se
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0709-45 07 70
nicke@faringsotra.se
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BATTERILADDARE

39 995:-

Batterierna håller 3 ggr längre
Förläng livet på dina batterier genom
att ladda dem via ny teknik – billigare
än att köpa nya.
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Service av båtmotorer, traktorer
och trädgårdsmaskiner
Vi utför service på:
s "ÍTMOTORER  OCH  TAKT
s 4RAKTORER
s 4RËDGÍRDSMASKINER
s -OPEDER

Ring oss
08-560 422 38
eller gå in på
www.lemag.se

&ÚRSËLJNING AV NYA MASKINER
4 EX (USQVARNA ÍKKLIPPARE
+LIPPO GÍKLIPPARE
-OPEDER OCH MOPEDBIL

på!
Passa din
Serva dare!
or
utomb

Chaufförer sökes
till Taxi Stockholm Åkeri
E & A Invest AB söker taxiförare natt/dag med placering på
Ekerö. Bilarna är utrustade med den senaste teknologin och
GPS.
Bredda vyerna och öka intjäningen, ta körningar även utanför
öarna. Har du TFL betalar vi utbildningskostnaderna för Taxi
Stockholms legitimation.
Lönen är rörlig, vilket innebär att du tjänar 36 % på inkört
belopp exklusive moms plus lagstadgad semesterersättning
om 13% av lönen, åkeriet har också kollektivavtal.
Ring Gunnar på 0735-58 85 11 om du vill veta mera.
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Det är en varm sommardag. Fjärden glittrar
nedanför Hovgården och Adelsö kyrka. En
svag bris får gräset att vaja uppe på de gamla
gravkullarna. Inne i kyrkan råder en febril
verksamhet och man riggar för kvällens teaterföreställning Magnus Ladulås.

S

vetten lackar och medeltidskläderna klibbar på kroppen.
I flera månader har ensemblen repeterat pjäsen om den
medeltida kungen som ”satte lås på bondens lador” så
att inte stormännen skulle kunna våldgästa bönderna
hur mycket som helst. Snällt av honom kan det tyckas, men han
hade ju insett att han på så sätt själv kunde ta ut en högre skatt
som kunde gå till honom själv och statskassan istället om inte
bönderna sögs ut av andra stormän. Stormännen muttrade så
Magnus införde frälset för att hålla dem på gott humör. Politik är
ju ett ständigt givande och tagande. Och just här vid Alsnö hus
så presenterade han sina Alsnö stadgar för första gången. Det är
spännande att dåtid och nutid den här kvällen kommer att vävas
samman när vi på just den här platsen ska levandegöra historien
om Kung Magnus. Historien känns inte som mer än ett andetag
bort.
Jag ser hur mina medspelare mer och mer förvandlas inför
mina ögon till medeltida kungar, riddare, stormän, drottningar,
narrar, vakter och ett och annat löst folk. Min rollfigur, drottning Sofia, gift med Valdemar som är Kung Ladulås bror, drar
mig med ut på Hovgården, upp
till ruinen av Alsnö Hus. Med
handen stryker jag över resterna
av muren som en gång var en
del av det ståtliga palatset som
syntes lång väg när man kom
farande över fjärden. Drottning Sofia har en gång verkat på
denna plats. Jag kan känna hennes puls i min egen nu. Hon har
tampats med både sin odåga till make som både var otrogen och
gjorde hennes egen syster med barn, en syster som dessutom
var nunna. Hon har fått leva med sin strängt kontrollerande och
övervakande svärfar Birger Jarl som inte låtit hennes man kung
Valdemar få fatta egna beslut. Hon har också åtskilliga gånger
munhuggits och bråkat med sin maktgalne svåger som avsatt
hennes man och därmed petat henne från drottningtronen.

En hisnande
tanke när nutid
möter dåtid

S

Radisson Blu Royal Park Hotel ligger mitt i
Hagaparken alldeles intill Brunnsviken. Här
ﬁnns alla faciliteter – både för den stora
kongressen eller det lilla personliga mötet.
Välkommen att prova oss du också!
   

 

ofia var känd för sin skarpa tunga. Man måste väl ha lite
skinn på näsan när man ska slå sig fram i det patriarkala
samhället, i gubbväldet. När jag står där i ruinen av Alsnö hus kan jag höra henne säga till Magnus:
”Du är mager och svart som en lortig kittelflickare och du är
lika tarvlig som en sådan!”
Om man ville förolämpa någon på medeltiden så var nog
”kittelflickare” ett av de grövsta tillmälen man kunde ge någon.
En kittelflickare lagade gamla kittlar och var inte mycket värd
i dåtidens samhälle, kanske i nivå med benämningen ”tattare”
idag. Säkert är att Kung Magnus förmodligen inte alls uppskattade Sofias uttryck, men det lever kvar ända till våra dagar tack
vare Erikskrönikan.
Efter att ha varit ute i värmen känns det skönt att återigen
träda in i den lite svalare kyrkan. Allt är klart nu. Föreställningen
ska snart börja och publiken intar sina platser. Tanken slår mig
plötsligt att Kung Magnus, Valdemar, drottning Sofia och alla de
andra en gång måste ha varit inne i kyrkan, de har använt den, de
har bett och tagit emot nattvarden härinne, vilken hisnande tanke! Naturligtvis
var inte kyrkan vitkalkad invändigt då,
och bänkarna, altartavlan, predikstolen
och orgelläktaren fanns ännu inte. Men
själva byggnaden stod ju här och står
fortfarande kvar och används dessutom.
Vi får innerligt hoppas att den får fortsätta
att användas i många hundra år till med
levande verksamheter utan att behöva
förvandlas till ett museum.
Annika Gustavsson

• 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.

Höstmys
är bara
förnamnet!

Åhléns
Hylla
329

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

Klackenbergs
Böcker &
Papper
Viva la pasta
229

Gallerix
Ramar
fr 79

JC
Kofta
599

Clas Ohlson
Värmekamin
1749

Folkhemmet
Fåtölj
7250

Jarméus Skor
Tofﬂor
500

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

Hemköp
Marshmallows
16
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Komedi på slottet
EKEBYHOV | Nu är
Mälaröarnas teatersällskap
”Teaterpatrasket” tillbaka.
De har gjort en föreställning per år sedan starten
för 12 år sedan. Förra året
var det dock uppehåll men
i år ger de en komedi i
Moliéres anda med premiär
den 9 oktober.

tillbaka på Ekebyhovs slott.
Teaterpatraskets ensemble
var från början handplockad.
De ﬂesta bodde på Mälaröarna. Med tiden har några
ﬂyttat men några bor kvar
och några kommer och går på
grund av olika anledningar.
Just nu är de nio stycken men
ibland har de varit femton.

Årets föreställning ”Falska
plymer” är baserad på Moliéres komedi ”De löjliga
preciöserna”.
– Vi är egentligen ett gammalt Moliéresällskap så allt
det vi har gjort är i Moliéres
komedistil, berättar Lena
Stolpe som är upphovskvinnan till sällskapet.
Hon har tidigare arbetat
professionellt med teater. Inför millenniet blev hon tillfrågad om hon kunde göra en
lokalrevy.
– Jag hade ingen erfarenhet
av lokalrevyer och sa att jag
inte kunde göra det. Men sedan funderade jag och tänkte
att det vore roligt att göra någonting om 1900-talet. Resultatet blev en revy om hela
1900-talet som hette ”Bättre
och bättre”, fortsätter Lena
Stolpe.
Revyn följde världshändelser, nationella händelser
och schlagervärlden som
började med den äldsta

Grunden är ofta hämtad ur
Moliéres pjäser, men Lena
Stolpe bearbetar texterna så
att de ska passa in i ensemblen.
– Vi har alltid gjort egna
föreställningar av materialet. Det har också alltid varit
politiska förtecken fast de är
väl dolda, precis som de är
i farsen och komedin. När
Knutbyaffären var aktuell
spelade vi Moliéres Tartuffe
som handlar om den falska
religiositeten, säger Lena
Stolpe.
Årets föreställning ”Falska
plymer” är en förvecklingskomedi och bjuder på en rad
överraskningar för publiken.
Den spelas alla helger från 9
oktober till den 6 november.

Carin Lööf och Anna Westman medverkar i Teaterpatraskets uppsättning ”Falska plymer som är en komedi i två akter. Föreställningen bygger på Molières De löjliga preciöserna”.
Foto: Kenneth Bengtsson

schlagern ”Putte, du är min
ögonsten”.
– Det blev som en lång
musikal som slutade med
Abba, säger Lena Stolpe.

Sedan dess har det blivit en
föreställning per år och Teaterpatrasket har fått sin trogna publik.
Scenen är sedan några år

EWA LINNROS

Tanja från Ekerö uppträder
på Oscarsteaterns tiljor
EKERÖ | 14-åriga Tanja
Björklund från Ekerö började dansa när hon var fyra
år gammal. Nu står på scen
tillsammans med Henrik
Dorsin, Henrik Hjelt och
Johan Glans i musikalen
Spamalot på Oscarsteatern
i Stockholm.
– Det är jättekul. Vi dansar,
ﬂyttar bord, kommer in med
lite tårtor och sedan sjunger
vi en låt med hela ensemblen,
berättar Tanja Björklund.
Hon går på dansskolan
BASE 23 som startade av
Prima ballerinan Anneli Alhanko och rektor och koreograf Eva Johnson. De arbetar
i nära samarbete med koreografen och regissören Hans
Marklund, koreografen och
dansaren Roine Söderlundh,
dansaren och musikalstjärnan Karl Dyall och dansaren,
koreografen och pedagogen
Therese Carlsson.
– Jag ﬁck tipset på skolan
att söka till Spamalot. Jag
sökte och de valde mig och
tre andra tjejer, berättar Tanja
Björklund.
Det är inte första gången
hon medverkar i ett större
sammanhang. 2009 var hon
med i Sunemusikalen på
Göta Lejon. Hon har också en
lång träning bakom sig. Redan fyra år gammal började
hon med barndans på Balet-

takademin. Därefter följde
Lasse Kühlers dansskola.
Hon har också spelat en
hel del tennis och varit med i
Mask-alpin när hon var runt
åtta år.
– Nu är det sång och dans
som gäller och jag sjunger
jättemycket, säger Tanja
Björklund.
När hon inte står på scen
eller är på dansskolan går
hon i åttonde klass i Birkaskolan. Det blir två föreställningar per vecka då hon och
en annan tjej delar på en roll.
Föreställningen
Spamalot
som är en hyllning till ﬁlmen ”Monty Python and
the Holy Grail” kommer att
spelas åtminstonde fram till
mitten av december.
– Går det riktigt bra fortsätter det hela våren, avslutar
Tanja Björklund.

EWA LINNROS

Tanja Björklund.

För dig som vill ha service
och brett produktutbud !

Butik 2 000 m2
Brädgård 5 000 m2
Mark 21 000 m2
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Foto: Miriam Björklund.

Välkommen till Ekerö Vårdcentral
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst
som har vårdavtal med Stockholms läns landsting
Öppettider:Ê6>À`>}>ÀÊÊn£Ç]ÊÌiivÊxÈäÊÎÇxÊää
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ÀÊiÀÃÌÊ6i i]Ê ÀÊ-ÛÊÕ`>> ]Ê ÀÊ"ÃV>ÀÊ ÃLiÌ ]Ê ÀÊ >Ê]Ê
ÀÊ>ÀiiÊiV iÊ>ÀÌiâ]Ê ÀÊ`iÀÃÊ>>ÀÃÃÊ
Distriktssköterskorna:ÊÌiivÊxÈäÊÎÇxÊääÊ
Vaccinationsmottagning:ÊÌiivÊÊxÈäÊÎÇxÊää
Diabetessköterska:ÊÌiivÊxÈäÊÎÇxÊÎäÊF`>}ÊV ÊÃ`>}ÊÊ°Îä£ä
Övriga kvällar och helger: BÀ>ÕÌiÊ À>«>]ÊÌiivÊ£ÓÎÊ{äÇÊxä]ÊÊ
B`iÃÛB}iÊ£ÓÊ«>ÊÓ]Ê À>ÊLÀiÛ`Ê-ÞÃÌiL>}iÌ®
Vi erbjuder:ÊBÃÕ`iÀÃ}ÊzÊ6>VV>ÌÊ zÊBÃÃ>Ì>Ê
,F`]ÊLi >`}ÊÛ`ÊÛÌ«ÀLiÊ zÊ >LiÌiÃÌÌ>}}Ê zÊ/}F}ÊÌÊÃ«iV>ÃÌB>ÀiÊ zÊÌÞ}Ê
zÊ À}ÃÌ`Ê zÊ-«ÀiÌÀÊÕ}vÕÌÃÕÌÀi`}®Ê zÊ*ÃÞÃV>ÌÊÃÌ`
Vi nås även via vårdguiden Mina Vårdkontakter
FaxÊxÈäÊÎÇxÊ{ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÅterbudstelefonÊxÈäÊÎÇxÊÇä

Vi erbjuder inﬂuensa- och pneumokockvaccination
Drop in tisdagar kl 14-16
fr o m vecka 41 t o m vecka 50
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Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

Gunilla Lindbergs bok ”Glipor” bjuder på vacker fotografikonst i samklang med poem. Gunilla Lindberg står
för såväl fotografi som poemen.

Naturbilder och poem i harmoni
MÄLARÖARNA | Med
kameran i högsta hugg
upptäckte den lokala
konstnärinnan och tillika
kulturnämndens ordförande Gunilla Lindberg
Mälarönaturen i närbild.
Resultatet blev fotoboken
”Glipor”.

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

Gunilla Lindberg släppte boken i samband med sin fotoutställning på Hantverksstallet under årets Konstrundan.
I förordet berättar hon om

hur längtan efter resor och
nya upplevelser drev henne
ut i Mälarönaturen och de
fascinerande upptäckter hon
gjorde där.
Förgätmigej och linneor
ﬁck henne på knä och vissnande tulpaner och dahlior
lockade henne att böja sig
närmare med kamerans närbildsobjektiv på.
– Under mina promenader
med kameran har jag haft
många fantastiska naturupplevelser. Sedan försökte

jag att skriva om dem i prosaform, men det blev inte så
bra. När jag istället skrev små
poem blev det tydligare, berättar hon.
Resultatet blev en liten
bläddervänlig, färgsprakande bok där bilder och texter
samspelar och kompletterar
varandra.

LO BÄCKLINDER

Hem till Ekerö
15 % billigare taxa
Vi kör hem era ungdomar tryggt och säkert
Fasta budpriser från Tappström / Träkvista inom Stockholms tullar
:MO}VXMPPSGLJVoR%VPERHE7OEZWXE&VSQQE¾]KQIHJEWXETVMWIV
Nu kan du även boka förbeställningar över nätet: www.ekerotaxi.se

   



   

        
              

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

STENHAMRA / GALTUDDSVÄGEN 18

STENHAMRA / FÅLLVÄGEN 1

BÅTPLATS OCH GARAGE

CENTRALT OCH FRÄSCHT

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.

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 / KLEVBERGSVÄGEN 8A

STENHAMRA / STRANDVÄGEN 18 B

FÄRINGSÖ / MÖRBYVÄGEN 4 OCH 6

NYRENOVERAT VÄSTERLÄGE

SJÖNÄRA - CENTRALT

TVÅ TOMTER - SKÅ / MÖRBY

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, mm. Garage, braskamin och balkong.

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.

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.

NORDSJÖ
LIGHT & SPACE!

20 %
Gäller 2,5 L & 10 L,
3–16 oktober.

LIGHT & SPACE
FÅR SMÅ RUM ATT KÄNNAS STÖRRE!
Nu lanserar vi en revolutionerande färg som reﬂekterar upp till 40 % mer ljus. Light
& Space får ditt rum att kännas större och du kan till och med spara in på belysningen. Färgen kan fås i 12 olika kulörer, så nu är det inte bara vitt som kan skapa
den rätta känslan av rymd.
Välkommen in till oss för idéer och inspiration!

C

www.raktpa.se

Här ﬁnns

vi!

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

Inspiration  Tips  Trender       Kunskap      Tips  
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Konstringens tjugoandra upplaga den 24-25 september bjöd på 24
”gallerier” med 45 utställare. En Färingsötrio som för tredje året valt
före detta restaurang Fincan i Svartsjö som gallerilokal var fr v Monica
Benbasat, Inga Bandelin och Mona Forster.
Foto: Ove Westerberg

Färingsö höstmarknad kunde i år locka helgfirare till Färingsö hembygdsgård med både strålande väder och ett digert utbud den 3 och 4
september. Marknaden har funnits i mer än tjugo år och i år nådde både
besökare och försäljare rekordantal.
Foto: Solweig Ericksson Sundman

Cykel-DM i tempo arrangerades i samarbete med Adelsö IF på
Adelsö ringväg den 25 september. Dessvärre fick man nedgradera
DM-statusen då endast sju cyklister anmält sig. Arrangemanget och
banan fick dock goda vitsord. Triatleten Anna Pernstål, ovan, vann på
tempotävlingens längsta sträcka i konkurrens med två manliga landsvägscyklister.
Foto: Ove Westerberg

Äppel- och pärondagen i Ekebyhovs äppelgenbank den 18 september ville som vanligt missionera för öarnas ofta bortglömda frukter.
Som sakkunniga bland slottsäpplena fanns medlemmar i parkgruppen,
Mälaröarnas naturskyddsförening, Sveriges pomologiska sällskap och
elever från Stockholms trädgårdsmästarutbildning på Säbyholm, ovan.

Öpppet hus hos brandkåren I sedvanlig ordning var intresset stort
när Södertörns brandförsvar höll öppet hus på Ekeröstationen den
25 september. På bilden ses Leo Delberger testa hur en framtid som
brandman skulle kunna kännas.

Näringslivsfrukost anordnades av näringslivsrådet i Ekerö kommun
den 20 september i Wrangelska salen, Ekebyhovs slott. Hur framtidens
IT-kommunikation ser ut var ämnet för dagen och detta lockade ett
50-tal av kommunens egenföretagare.

Tappströms fritidsklubb invigdes den 20 september av kommunalråd Peter Carpelan och Malina Frykhammar 10 år. Förutom lek, spel och
fika delades priset ”Månadens gårdskompis” ut till Amanda Alm Castro
bland annat för hennes värderingar om att hjälpa fattiga barn i Afrika.

Modevisning i Ekerö centrum stod för första gången på programmet
när centrumbutikerna bjöd in till familjedag den 24 september. Det var
främst de mindre klädbutikerna som ville visa höstens nyheter och
trender. För de yngre öborna var det laddat med tivoli, ponnyridning och
mycket annat.
Foto: Ove Westerberg

Krig och kärlek hette dramat som spelades upp av Friteatern i
Adelsös hembygdsgård den 17 september. Ett 90-tal teaterbesökare
underhölls av den specialskrivna föreställningen.

Bakluckeloppis hölls på Adelsövallen den 25 september. Åtskilliga
fynd gjordes då massor av prylar bytte ägare. Där fanns glas, böcker,
smycken, DVD-filmer och till och med en fotbollspump.

Foto: Christer Svanberg

Foto: Malin Rikardsdotter Lagerkranz

Foto: Kenneth Bengtsson

Foto: Stefan Pellén

Foto: Ove Westerberg

Foto: Linda Svalstedt Wiberg

För dig som vill vara helt säker på
att du sparar mer än din granne.
Vi chansar heller aldrig.

Nyhet!
Sveriges effektivaste
bergvärmepump.

IVT PremiumLine EQ

IVT PremiumLine EQ är ingen vanlig värmepump. Det är den effektivaste
bergvärmepumpen i Sverige (eftersom vi aldrig chansar har vi mätt
verkningsgraden på ett rättvisande sätt, enligt EN 14511). På ren svenska
betyder det att du sparar extra tusenlappar varje år, jämfört med en vanlig
bergvärmepump. Och som vanligt när du väljer oss på IVT så ingår 10 års
kompressorförsäkring. Så att du kan sova lite extra gott om nätterna.

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

Mer information om vår senaste värmepump hittar du på ivt.se.

Trägolv från
Salsa Ask Purple Rain 14 mm. Artnr. 796 50 02 ..... 475:-/kvm
Villa Nova

DESIGNERS GUILD

Salsa Ek Silver Star 14 mm. Artnr. 787 00 01.............. 455:-/kvm
Ek 3-stav 14 mm. Artnr. 786 90 03 ...................................................... 335:-/kvm
Salsa Ek Patina svart. 14 mm. Artnr. 785 90 01 ...................................... 385:-/kvm
Ek svart borstad 14 mm. Artnr. 787 00 22 ........................... 490:-/kvm
Ask vit pärla 3-stav 14 mm. Artnr. 796 50 01............... 495:-/kvm
Ask vit pärla Planka 14 mm. Artnr. 796 70 07............. 595:-/kvm
Ek Planka 14 mm. Artnr. 166 09 685 .................................................. 585:-/kvm

COLEFAX and FOWLER

Ek 2-stav 14 mm. Artnr. 787 50 05 ...................................................... 435:-/kvm
Tarkett Viva 8,5 mm ........................................................... från 269:-/kvm
Tarkett Laminat 8,5 mm ........................................... från 195:-/kvm
Fri hemleverans

Köp fyra rullar och
betala bara för tre!
Gäller till och med den 23 oktober och inte
kollektionerna Decorama och Borosan.

EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14
Träkvista torg, Tel. 560 313 40
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• 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 telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller sig
rätten att avgöra vad som lämpar
sig som insändare och även att
korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata
annonsmarknad.

Det började ju så bra i Sandudden
Finare skolbyggnad än den i
Sandudden är svår att föreställa
sig. Liten, nätt med vackert brutet
tak i grön plåt. Men hur ser det ut
i dag runt omkring? En barackstad omgiven av grus och åter
grus.
Det gick inte många år efter skolbygget då kommunen insåg att ett så här
stort område som Sandudden också
behöver ett daghem. Men inte valde
man då att fortsätta på den ﬁna arkitekturen på skolan. Nej, en barack
ﬁck det blir. Åren går vidare och man
inser att även skolan behöver växa.
Bygger man då ut? Nej, en barack
till... Den sattes upp nu i somras.
Sverige är ju vida känt för sin goda
stadsplanering där inget lämnas
åt slumpen likt det som ofta sker
vid sydligare breddgrader. Men här
i Sandudden känns det precis så.
Ingen genomtänkt idé utan tillfälliga, snabba och billiga lösningar
som senare visar sig bli permanenta.
För några år sedan gjorde man
dock en storstilad satsning på

”Grus, grus, grus och åter grus. Aldrig hade jag väl trott att jag skulle gå och
tråna så efter asfalt...” skriver insändarskribenten om läget vid Sanduddens
skola.
Foto: Ewa Linnros

skolgården. Arkitekter ﬁck fritt
spelrum och som så ofta vill dessa
sticka ut med udda lösningar. Här
bestämde man sig för att påminna
Sanduddeleverna om ortens

ursprung – Sandtaget – och lät helt
sonika hela skolgården bli en sanddyna. Jag lovar er alla att risken för
att sanduddenborna skulle glömma
bort ursprunget är obeﬁntlig.

– Birgitta

I natt jag drömde… om ett äldreboende i Stenhamra
I natt jag drömde något
som... vi minns alla sången,
jag tänker på den och min
dröm om ett tryggt äldreboende i Stenhamra. Sången
som i sin text är så ljus och
ﬁn är, som vi vet, tyvärr bara

en dröm. Är det så även för
min dröm om ett äldreboende i Stenhamra? Eller kan
den drömmen bli verklighet? Det borde den. Det har
ju politikerna redan lovat.
Må vara att man i alliansen

ska vara sin ledare trogen,
men man må aldrig som
politiker dagtinga om sin
åsikt, ej heller gå till val på
löften, som aldrig kommer
att uppfyllas.
Vi medborgare förväntar

Enorm insats för mänskligheten av Kyrkornas second hand
Ett lyckat år. Helt fantastiskt
vad dessa ideellt arbetande
personer med Gabriella
Wessman i spetsen har
åstadkommit och åstadkommer. Deras arbetsinsatser har
räddat många människor,
som annars inte hade/har en
chans att klara sig.
Gabriella och hennes
medarbetare tar emot kläder
och prylar, som folk vill bli
av med och säljer dem billigt
till andra (inklusive till mig)
som tror sig behöva dessa
prylar. De ﬂesta prylar byter
förvaringsplats, men är ändå
till glädje för ett tag. Sedan är
det bara att lämna dem tillbaka och några tior till går till

Sanden och gruset ﬁnns överallt
ändå, hur mycket gräsmattekvadrat
än villaägarna rullar ut. Alltså – mer
sand och grus är det sista sanduddenborna behöver. Det eleverna
här skulle uppskatta är bristvaran i
Sandudden – grönt, frodigt gräs och
lummig grönska. Dessutom höll inte
detta arkitekternas påhitt alls länge.
Idag har mycket av den ﬁnkorniga
sand som täckte de små kullarna
försvunnit och kvar blir grovt grus
och stenar och ett allt mer tilltagande
täcke av ogräs som breder ut sig. Om
jag inte minns fel så kostade sanden
miljoner och den transporterades
hit långväga. Sanden försvinner upp
i dammsugarrören inne i villorna
efter att barnens ﬁckor och byxveck
transporterat hem sand i massor, dag
ut och dag in.
Nåt som däremot helt lämnats åt
sitt öde är parkeringsområdet runtomkring. Grus, grus, grus och åter
grus. Aldrig hade jag väl trott att jag
skulle gå och tråna så efter asfalt...

hjälparbetet.
Det ﬁnns många second
hand-butiker i Stockholm,
men det är något alldeles speciellt med den i Troxhammar.
Den är synnerligen välorganiserad med rätt pryl/klädesplagg på rätt plats. Det visade
sig att kön till kassan blev
lång. Genast ﬂyttade man
disk och inslagning till andra
sidan dörren och ändrade till
ett effektivare system. Nu
går det fort i kön, även om
den inte sinar under de fyra
timmar butiken är öppen.
Förutom detta välorganiserade ﬁnns utrymmen för
konstnärliga arrangemang.
Några bord och skåp smak-

NYKROG

fullt uppdukade skapar habegär. Arrangemangen växlar
från vecka till vecka och fantasin har tydligen inga gränser,
vilket gör Troxhammar till
något utöver det vanliga. Ofta
kan man också hitta grejer av
hög kvalitet. Själv kom jag
hem med en vacker vas, som
jag absolut inte behövde, men
som nu pryder köksbordet
med en ﬁn höstbukett.
Om man hittar något, som
kräver en stunds betänketid,
kan man slå sig ner och bli
serverad kaffe med dopp.
Självklart har butiken blivit
populär.
Det kan inte vara brist på
prylar eller kunder, som sätter

gränsen för öppettider och
verksamhetens omfattning,
utan vad dessa ideella krafter
orkar med. Deras insats för
mänskligheten är enorm. En
enda människa kan inte sätta
stopp för allt elände, men om
alla skulle göra lika mycket
som de har gjort, så skulle det
snabbt bli slut på våldet och
lidandet i världen.
– Gull Olli

PS. Ett namn till borde
nämnas; Irmgard. Hon är
alltid med och har alltid varit
med, då det gällt att hjälpa de
mest utsatta människorna. Så
även här. Hon är fantastisk.

oss ett svar från varje parti
i alliansen, där svaret icke
är dikterat av ledaren! Även
svar från övriga partier förväntas.
När sker inﬂyttningen
till äldreboendet på

Söderströmska tomten ?
När blir min och många
andras dröm en verklighet?
– Anders Larsson,
Stenhamra

Vad säger vi andra 845?
Ekerö bostäder ska bygga nytt – centralt. Kul! Så de gamla sketna
husen från förr är ännu tristare nu.Vem bryr sig om en hög gnällspikar med samma gamla klagosång? ”Badrummen ruttnar,
lekplatserna förfaller”... Ekerö bostäders VD uppskattar antalet
missnöjda hyresgäster till ”fyra eller fem stycken”. Vi är 850
hyresgäster i Ekerö bostäders slitna lägenheter – med Sveriges
högsta hyror. Vad säger vi 845 eller 846 andra? Är vi nöjda?
– En av många

Ris och ros
Är ofta ute och går eller cyklar med mina hundar. När jag ser eller
hör en buss brukar jag stanna och gå åt sidan för att underlätta för
förarna. En del förare saktar in ändå och sträcker upp handen till
hälsning, men det ﬁnns också de som är raka motsatsen. Ros till
alla trevliga och hänsynsfulla förare och ris till alla övriga.
– Matte i Färentuna

HYR GRÄVMASKIN!

NU öppnar vi för lunch
redan kl 9 måndag till fredag!
A LA CARTE fredagskvällar samt lördagar kl 13 till sent
Köket stänger cirka kl 20
Söndagar kl 12-16 dagens husman samt lättare à la carte
Söndag 13 november firar vi FARS DAG kl 12-19
För ytterligare info ring 08-560 330 25
eller besök vår hemsida www.nykrog.se

0DVNLQYLNW 7RQ
Pris ex. 1,5-ton helg från 3920:- inkl. moms.
(Ev. transport & bränsle tillkommer.)
Färentunavägen 65 (Färingsö Trä)
08-560 247 80 www.mgrental.se

Öppet: Mån ± Fre. 06.30-16.00

www.svartsjocafe.se 08-560 413 00
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Varför tror så många Ekeröpolitiker på tomten?
Sveriges dyraste projekt
genom tiderna kommer att
motverka sitt eget syfte.
Det vill säga om man tror att
Förbifart Stockholms syfte är
att förbättra traﬁksituationen
i Stockholmsregionen. Många
tror nämligen att ﬂertalet bilar
ska köra förbi Stockholm.
Leden heter ju Förbifart
Stockholm. Men traﬁkmätningar visar att en mycket
liten andel av traﬁken ska förbi
Stockholm. Resmålet ligger i
Stockholmsregionen. Kanske
tomten kan få bilarna att köra från
eller förbi Stockholm?
Internationell erfarenhet och
forskning bevisar att nya vägar
leder till ﬂer bilar och värre trängsel. Bryssel har byggt tre ringleder
för att minska trängseln. Nu har

Bryssel blivit Europas värsta traﬁkstad. Stockholm ligger på plats
56 av 60 europeiska storstäder.
Paris har lärt sig läxan och bygger
sedan många år inga nya motorleder. Däremot bygger man nya
spårvägslinjer. Berlin har stoppat
anslagen för stora vägbyggen. Fram
till 2030 beräknas stockholmstraﬁken öka med cirka 80 procent. Med
Förbifarten kommer 7-8 gånger ﬂer
bilister att sitta fast i traﬁken under
morgonens och eftermiddagens
rusningstider. Här får tomten ett
hårt jobb.
Koncentrationen partiklar
från avgaser och slitage i tunneln
kommer att vara mycket hög.
Under morgonens och eftermiddagens högtraﬁk kommer partikelhalten utan rening att vara cirka
4000 μg/m3. En sammanställning
av aktuell forskning om tunnelluft

säger att även mycket låga halter
skadar människors hälsa. Redan
vid 100-350 μg/m3 påverkas blod,
blodkärl och hjärta vid exponering
under 1-2 timmar. Även vid väldigt
omfattande rening av tunnelluften kommer man inte ner till
dessa nivåer. För att lyckas med
rening till oskadliga nivåer får inte
partikelkoncentrationen i tunneln
vara högre än 400 μg/m3. Det
klarar inte Traﬁkverket ens med
dubbdäcksförbud, betongvägbana,
hastighetsbegränsning och dammbindningsmetoder man anger för
att minska koncentrationerna.
Klarar tomten det?
Traﬁkverket har beräknat totalkostnaden till strax under 30 miljarder kronor. Mycket pengar ska
lånas och betalas tillbaka med ränta
under minst 30 år bland annat med
hjälp av nya trängselavgifter på

Essingeleden. Det skulle teoretiskt
kunna fungera om den underliggande beräkningen är riktig. Men
Traﬁkverkets kostnadsberäkningar
för stora projekt är kända för att vara
optimistiska. Norra och Södra länkarna har blivit 4-6 gånger dyrare än
beräknat. Traﬁkverket använder en
professor från KTH som kvalitetsgarant. Men denne arbetar också på
ett konsultföretag, som både gjort
den ursprungliga kostnadskalkylen
och sedan också kontrollerat att
man räknat rätt när tunga remisser
kritiserade kalkylen på ﬂera avgörande punkter. I verkligheten kan
kostnaden bli ﬂera gånger högre än
Traﬁkverkets beräkning, säg 80-100
miljarder. Det innebär att mycket
pengar måste lånas för att betala alla
fakturor, som kommer att strömma
in från byggbolagen. Lån betyder
räntor och stora lån blir ränteberg.

Ingen vet hur varken räntorna eller
de högre kostnaderna ska betalas.
Stockholm blir Nordens Grekland!
Här får tomten ett jättejobb!
Det ﬁnns ett genialiskt sätt att
klara transporterna i växande
storstäder. Det går inte att varje
fordon bara transporterar en person.
Bilarna tar alldeles för stor plats.
Varje fordon måste transportera
många personer. Traﬁkanterna i en
mils bilkö får plats i ett tunnelbanetåg! Traﬁken på Ekerövägen skulle
ﬂyta ﬁnt om 12:an skulle förlängas
till Tappström, om färjorna blev ﬂer
och passbåtar skulle gå till och från
olika bryggor i Nordens Venedig!
Det skulle också bli mycket billigare.
Och tomten skulle få tid med barnens julklappar.
– Bertil Ottoson
Lovö Hembygdsförening

Avgiftshöjningen slutade på 20 procent Välkommen till den gröna kommunen!
REPLIK

Det är uppenbart att
Öpartiets insändare om
avgiftshöjningen på
Slagstafärjan i tidigare
nummer av MN ﬁck effekt.
Höjningen blev inte 40
procent för personbilar utan
slutade på 20 procent.
Moderaternas och
Folkpartiets starka reaktion
på Öpartiets insändare var
väntad. Helst vill alliansen
smyga igenom svåra beslut
utan offentlig debatt för att
slippa stå för sitt agerande.
Folkpartiet låter göra
gällande att Öpartiet varit
passiv i ärendet. Öpartiet
har tvärtom varit aktivt.
Öpartiet är uteslutet från
kommunstyrelsens arbetsutskott, trots att Öpartiet är
kommunens tredje största
parti. Ett sätt att agera är
därför genom insändare,
vilket gav gott resultat
denna gång!
Passiviteten har istället
helt varit på Alliansens sida
som inte har haft vare sig
kraft eller förmåga att hantera färjans ekonomi innan
avtalet med Färjerederiet
löpte ut.
För att få en skyndsam
hantering av ärendet
”hotade” Färjerederiets
representant under kommunstyrelsemötet att traﬁken skulle stoppas 1 oktober
och all personal skulle varslas om inte ett beslut fattades vid sittande bord som

Öpartiet vill ha en gratis färja för personbilar, cyklister och gångtrafikanter.
Foto: Lo Bäcklinder

gjorde färjedriften lönsam
för Färjerederiet. Detta förhindrade Öpartiet att föra
fram krav på en utredning
värd namnet och ett fullständigt underlag.
Öpartiet kunde bara
konstatera att det återigen
fattas beslut med bristande
underlag.
Moderaterna vill få det
att låta som om Öpartiet
vill ha tung traﬁk genom
kommunen. Självklart
vill inte Öpartiet det, men
däremot en gratis färja för
personbilar, cyklister och
gångtraﬁkanter. Öpartiet är
övertygat om att det går att
genomföra med Öpartiets
ekonomiska politik utan att
det påverkar våra gamla och
barn.
Alliansen talar vitt och
brett om vikten av att
lösa traﬁkproblemen på
Ekerövägen men fattar
återigen ett beslut som visar
på motsatsen. Det är hög

tid att alliansen nu visar sin
vilja och genomför något av
alla vallöften. En bra början,
som även skulle avlasta
Ekerövägen, är en pendelbåt i kombination med fria
resor för personbilar, cyklister och gångtraﬁkanter på
Slagstafärjan. Eller saknar
alliansen handlingskraft?
Eller är alliansen rentav
passiv när det gäller egna
vallöften?
Öpartiet anser att ekeröborna är värda kortare restider och mer tid med sina
nära och kära.

Att sätta Stockholm på
världskartan, är numera ett
slitet uttryck. Men att sätta
Ekerö på Sverigekartan,
där Stockholm är en del av
Ekerö, är lätt med tanke på
allt som Ekerö kommun
erbjuder. Ekerö, de gröna
öarnas kommun i staden
Stockholms närhet, en
modern kommun, som fått
historiken och naturen, som
en gåva från ovan.
Ett besök ger alla besökare
en blick in i vår historia. Att
i en kyrka från 1100-talet få
bygdens historia berättad för
sig, under valv och murar, ger
tyngd åt historisk verklighet.
Att per landväg komma till
Ekerö är med detta färdsätt
en resa in i och på historisk
mark. När man lämnat brofästet på Nockebybron och
ser Drottningholms slott
känner man att luften, ljudet
och vinden är annorlunda
än man känt på någon annan

plats i Sverige. Har man läst
sin historia, ﬁnner man att
historieboken talat sanning.
Här ligger boken uppslagen
och väntar på dess läsare.
Väl förbi Kina slott och
dess unika bostäder, där
Elsa Beskows tanter vandrat omkring, kör man rakt
igenom åsen på en av landets
vackraste vägar. Här ser man
familjen Wallenbergs gravplats på en kulle inramad
av ekar och i bakgrunden
Mälarens vatten och Ekerös
annorlunda bostads- och
affärscentrum. För att ingen
ska missa detta ﬁna centrum,
har man låtit ett sjömärke
visa vägen, för såväl land,
som sjöväga besökare. Från
detta sjömärke till all service,
som en framåtsträvande
kommun erbjuder är inte
stegen många.
Ekerö kommun bygger för
framtiden! En framtid, som
kommer att erbjuda alla inne-

vånare än bättre service. Vi
alla som värnar denna unika
del av Stockholm, hälsar
såväl gamla, som nygamla
människor välkomna.
Välkomna till en kommun i
ständig förnyelse. Bra skolor,
som vi slår vakt om, nytt
badhus tillika expanderande
idrottsklubbar, borgar för ett
aktivt friluftsliv.
Att verka och bo på en ö,
ger många fördelar, man kan
aldrig gå vilse, allt leder till
livets källa vatten!
Resvägarna är många, men
alla leder till någon av de 140
öar, som är Ekerö. Måhända
kan vattenvägarna vara en
resväg, men med nya unga
framsynta politiker, kan en
spårbunden resa vara lösningen, för att bevara den
livslunga som Ekerö utgör,
inte minst för stressade
Stockholmare !
– Varsamt välkomna!
” Ekerö, de
gröna öarnas
kommun i
staden Stockholms närhet,
en modern
kommun, som
fått historiken
och naturen,
som en gåva
från ovan”
skriver
insändarskribenten

– Öpartiet genom
Berth Fransson,
ordförande
Ylva Forslid,
gruppledare
Desiree Björk
Bernt Richloow
Lars Hjertkvist
Anton Brännlund
Tommy Svensson
Anita Fransson

Foto:
Ove Westerberg

Alla gnälliga oförskämda människor – försök att skärpa till er!
REPLIK

Kan inte låta bli att reagera på artikeln gällande ”buskörningen” på
Auroravägen/Carl Gustavs väg
på Ekerö. Hur gnällig och oförskämd får man bli? Jag passerar
Aurorvägen tre gånger per vecka
cirka 07.50, det vill säga alldeles
före skolstart, på grund av arbete i
närheten. Jag har ännu aldrig sett

vare sig buskörning eller aggressiv körning, tvärtom har jag ännu
endast mött bilar som smyger
fram i 20-30 km i timmen. De
utsatta blomsterbyttorna är väl en
bra idé för att få ner hastigheten?
De målade linjerna istället för
trottoar, är väl också en god idé att
prova? Man får väl utvärdera efter
ett tag? Och, javisst, varje läsårsstart och varje skolavslutning är

det kaos runt skolorna i Sverige
och Ekerö. Så har det alltid varit
och de ﬂesta föräldrar är väl medvetna om detta och ser oftast till
sina barn på ett föredömligt sätt
och håller handen extra noga. Och
javisst, alla föräldrar tar sin bil dit,
eftersom de ﬂesta åker vidare till
sina jobb efteråt. Eller tycker ni att
bilen ska lämnas hemma, familjen
åker kommunalt till skolan, för

att sedan åka kommunalt hem
och hämta den? För det kanske
ni föräldrar alltid har gjort i detta
område?
Vill även passa på att tacka
kommunen för den trevliga lösning ni gjort med rondellen vid
Tappström/Färingsö. Någon
förfasade sig över hur fult det var
med en konstgjord gräsmatta. Jag
tycker att rondellen med denna

lösning har varit ﬁnast hittills!
Inget tilltufsat, ovårdat, halvbränt
gräs och inga trädgårdsmästare
som riskerat liv och lem för att
hålla äkta gräs i gott trim. Jag
hoppas verkligen ni behåller detta
till nästa år. Och att alla gnälliga,
oförskämda människor försöker
skärpa till sig. Bara lite.
– Trebarnsmor i lagom fart
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Ekerötjej ny kapten i AIK
ISHOCKEY | Ekerötjejen
Louise Nordberg Tenglin
är ny kapten i AIK hockeys damlag för säsongen
2011/2012.

Foto: Karl-Erik Tenglin

Louise Nordberg Tenglin med rötter i Ekerö IK blir kapten i AIK hockeys damlag.

svar. Jag tänker inte förändra
mig bara för att man får ett C
på tröjan.

Louise Nordberg Tenglin är
bosatt på Ekerö och hockeyfostrad i Ekerö IK, där hon
började för cirka 15 år sedan.
Hon har spelat tre säsonger
i AIK och är nu utsedd till
kapten i AIK hockeys damlag
som spelar i riksserien.
– Det blir inte så stor skillnad egentligen, lite mer an-

Laget ligger i högsta serien
som är motsvarande herrarnas elitserie.
– Man kan däremot inte
jämföra och säga så. Medan
de kan leva på hockeyn får vi
inte betalt. Vi får snarare betala. Damhockeyn är inte så
stor ännu, berättar Louise.
Hur ser du på framtiden?
– I dagsläget vill jag satsa på
laget och verkligen etablera

oss och få fram laget. För
säsongen gäller det att verkligen komma igång och ta en
bra plats i serien säger Louise
och tillägger:
– För egen del är det klart
att det skulle vara kul att ta
sig till landslaget en dag, men
det är ett stort steg att bara bli
kapten.

EWA LINNROS

Nytt starkt innebandylag i Ekerö IK

Roddveteran tog guld i VM i Polen

INNEBANDY | Ekerö IK har
ett nytt starkt herrlag i
innebandy som siktar mot
division 3.

RODD | Den 8-11 september tog Mälaröprofilen,
jungfrusundsbon och roddaren Eddy Sandberg guld
i veteran-VM i mix-dubbel i
rodd i Poznan i Polen.

– Det som är mest intressant
med vårt lag är att merparten
av oss är forna ishockeyspelare, många från Skå men också
från Ekerö IK:s generation
84 som bland annat vann St
Erikscupen, berättar Martin
Wiberg som är en av lagets
spelare.
De startade upp förra året
eftersom de fortfarande kände att det var kul med lagidrott och framgångarna lät

DET HÄNDER


inte vänta på sig.
Redan första året gick de
upp en division och spelar
denna säsong i division 4V.
Nämnvärt är att även Skå
spelar i denna division vilket
innebär att ett derby kommer
att spelas i november.
– Formen i laget är bra.
Många av killarna spelar i
Stockholms innebandyliga
(SIL) de helger som är matchfria för Ekerö IK för att få
speltid. Sen är det självfallet
mycket nyttigt att ha spelat
en säsong och fått lära sig alla
nya regler som gäller inom
innebandy. Vi hoppas därför

få spela mindre tid i box play
(reds.anm:spel i numerärt
underläge) och istället kunna
fokusera mer på 5 mot 5, säger Martin Wiberg.
Till deras hjälp har de Johan Dozzi som har mångårig
erfarenhet av innebandy på
hög nivå.
– Med det här gängets vinnarmentalitet ﬁnns bara en
målsättning och det är att ta
steget till division 3, avslutar
Martin Wiberg.

Med sina 72 år har Eddy Sandberg hunnit med mycket i livet, inte minst 55 säsongers
tävlande i rodd. Under de
senaste tre åren har han varit
med och tagit i tur och ord-

ning guld, silver och nu på
nytt ett guld i Veteran-VM.
Kompanjonen
Camilla
Kretz och han rodde i år den
1 000 meter långa banan på
04:10,02 och slog den italienska tvåan som kom in på
04:13,78
– Det är verkligen viktigt
att man är samspelta när man
ror tillsammans. Är man inte
det så är det som om den ene
dansar tango och den andre

dansar vals, berättar Eddy
Sandberg.
Tävlingen som är ett jättearrangemang lockade i år mer
än 3 000 andra veteraner från
37 olika länder. Från Sverige
deltog en trupp med mer än
40 roddare som ställde upp i
65 olika lopp.

LO BÄCKLINDER

Sportnyhet?
EWA LINNROS

Skicka kort text till: sporten@malaroarnasnyheter.se

TILL DEN 16 OKTOBER

FOTBOLL | Herrar div 7D: 9/10 kl 14 Adelsövallen: Adelsö IF-Wollmars FF  8/10 kl 13 Söderby: Munsö IF-Skönadals BK
HANDBOLL | Damer div 3Ö: 9/10 kl 16.45 Tappströms bollhall: Skå IK-HK Spifen  Herrar div 4Ö: 16/10 kl 16.45 16:45 Tappströms bollhall: Skå IK - Lidingö HK
INNEBANDY | H errar div 5B: 8/10 kl 19:30 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Stockholm West IBS  Herrar div 4V: 8/10 kl 18 Tappströmsskolan: Skå IK-Vällingby BK  15/10 kl 18:15 Tappströmsskolan: Ekerö
IK-Västerorts IBK

LÄGET!


27 SEPTEMBER

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
11
10
9
9
6
5
6
2
1

1
2
1
2
1
3
6
1
4
1

1
4
6
6
7
8
6
10
11
15

67
46
43
56
51
43
31
40
19
11

-

18
26
28
34
33
41
31
45
54
97

46
35
31
29
28
21
21
19
10
4

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

14
14
14
14
14
14
14
15
15

13
10
9
7
6
4
5
4
2

1
1
0
1
0
4
0
1
0

0
3
5
6
8
6
9
10
13

77
48
46
29
27
30
24
23
15

-

8
16
27
26
43
30
34
47
88

40
31
27
22
18
16
15
13
6

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

14
13
13
10
9
9
8
7
7
5

6
5
3
4
4
3
2
2
2
7

1
3
5
7
8
9
11
12
12
9

52
69
47
40
45
47
37
33
45
38

-

15
25
30
32
37
47
42
44
64
57

48
44
42
34
31
30
26
23
23
22

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

14 12
15 11
14 8
14 8
14 6
14 5
14 3
15 2
14 0
Utgått

1
0
4
2
3
0
5
2
1

1
4
2
4
5
9
6
11
13

47
37
35
30
34
34
27
19
19

-

15
14
19
25
30
42
33
45
59

37
33
28
26
21
15
14
8
1
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| 50 år sedan

)-

Adelsöborna gör utflykt liksom
raggarynglingar från Bromma
50 ÅR SEDAN | Adelsöbor
far på utflykt för att
bekanta sig med sin grannbygd. ”Raggarynglingar”
från Bromma är på flykt på
Lovön efter krock i stulet
fordon.
”En välkommen innehållsrik
avkoppling från skördebrådska och andra årstidens
jäktiga bestyr ﬁck de talrika
adelsöbor, som deltog i kyrkliga syföreningens utfärd en
solmättad brittsommardag
den gångna veckan.
Fem privatbilar hade
ställts till resenärernas
disposition, och vid rattarna
satt idel damer, varför den
oinvigde kunde frestas tro
att kvinnliga bilkåristerna
övade en nystartad lokalförening.”
Färdprogrammet var
utarbetat utifrån mottot ”Lär
känna din grannbygd.”
Denna gång styrdes kosan
till Ekerö och Svartsjö. På
Ekerö blev det slottsbesök.
”Ekebyhofs gamla anrika
herresäte, tidigare obesett
av de ﬂesta deltagarna, ﬁck
en snabbvisit som hann
förmedla ett överväldigande
intryck av imponerande
slottskultur och frodigt
omväxlande natur.”

Under utﬂykten får adelsöborna bevista Sånga kyrka,
Sånga-Säby, Stockmos
fruktindustrier, Färentuna
hembygdsgård och utfärdens slutmål blev Färentuna
kyrka.
”Bland de medeltida träskulpturerna observerades
framför andra Sankt Göransgruppen, då det ﬁnns skäl att
misstänka att den är identisk
med den från Adelsö kyrka
försvunna bilden. Hamnade
den månne i Svartsjölandets
domkyrka i samband med att
adelsöprästen Carolus Lund
på 1720-talet egenhändigt
förbättrade och kompletterade altartavlan där? Saken
tål att tänka på utan att
därför den goda grannsämjan rubbas, som denne för
adelsöborna minnesvärda
dag befäste.”
En helt annan utﬂykt beger
sig två raggarynglingar iväg
på. De färdas i en bil som
är stulen två gånger i rad.
Raggarna har tagit bilen på
Salixvägen i Bromma, där en
annan yngling ställt den efter
att i sin tur ha stulit den vid
Brommaplan.
Färden slutar illa för de
två raggarynglingarna. De
krockar med en personbil
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Medan adelsöbor bekantar sig
med sin grannbyggd och ”raggarynglingar” från Bromma far
i stulet fordon på Mälaröarna
finns det nog en och annan som
1961 lockats av bioprogrammet i
Färentuna.

framförd av en äldre stockholmare vid Hedborgs affär i
Träkvista.
”Raggarna satte fart mot
Ekerö idrottsplats, ställde
bilen där och sprang in i
skogen och sökte sig sedan
till fots mot Lovö. Vid Tillﬂyktens isupplag togs de av
Mälaröpolisen.”
Hade de två ynglingarna
avstått från att stjäla bilen
hade de sluppit såväl krock
som ﬁnka. Då hade de istället
kunnat välja någon av de tre
ﬁlmer som visas på Färentuna folkets hus, nämligen
” Mannen som var lagen”,
”Jungfrukällan” eller ”Razzia på club Sirocco”.

ST.JUTVCJTIJ.PUPSTHBSBOUJ

+ Begränsat antal bilar
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ŠKODA Octavia och Yeti

HOCKEYPAKET

TOTALT VÄRDE
PÅ HOCKEYPAKETET

21.500:-

TOTALT VÄRDE
PÅ HOCKEYPAKETET

19.400:-

ŠKODA Octavia Combi Elegance
med Hockeypaket. Från 223.900:-

ŠKODA Yeti Experience
med Hockeypaket. Från 240.800:-

+ larm, metallic lack och eluppvärmt baksäte.

+ underkörningsskydd, ”Off Road”-funktion,
parkeringsassistans, däcktrycksvarnare.

DET HÄR INGÅR I ALLA HOCKEYPAKET:ù jumnęßqs~u|m{ro}ùȗ}jpkj{}m{jpù j|}o²{|ts~}wrwp|w}ù~w|n}}xwjmn{~}x{ù~u}ro~wt}rxw|{j}}ùj{t|nw|x{o{jvăkjt
ùnpw|nw|x{ùj{}quuj{nù ~{mrvvus~|ùurvj}{xwrlėßxwȗùĖěåju~vrwr~voupj{ù{mmj}x{jrmx}ùjmrxăvnm}x~lq|l{nnwùĝq²p}juj{n
Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 7,7l/100km CO2 180 g/km. Yeti från 8,0l/100 km CO2 189 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Kan kombineras med andra rabatter och avtal.

Škoda Stockholm
www.skodastockholm.se

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

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

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

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

Ungdomsbråk i Nyckelby

UTillbyggnad
UOmbyggnad

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

UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

12 SEPTEMBER | Skadegörelse sker på
Ekebyhovsskolans område. Någon har
brutit upp ett förrådsutrymme som är
tomt på innehåll.
8[Zh][h_c[Z^`bfWl\WajkhWia[hf
ett kortidshem på Ekerö.
 IaWZ[]h[bi[ ia[h _ Gamla husets
kafél_ZEAG.$
?[dbWZW_Rörby":hejjd_d]^ebcij`bi
[dcejehYheiiiWcjl_dj[hZYa$
;df[hiedXb_hhWffehj[hWZ\hebellig körning på Kärsön, Drottningholm.

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

Plisségardiner
Lamellgardiner
Rullgardiner

D

R

Gardinstänger och skenor OGardintyger
Markisväv OSybehör OGarn Omm

RANSC

S

IK

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Jungfrusundsv 2
Träkvista
Tel: 560 355 01

13 SEPTEMBER | 8hWdZ\hilWh[j\h_d
ett larm från Träkvista om ett nedfallet
träd.
Ojj[hb_]Wh[[jjbWhcecjhZl[hl][d
inkommer från Träkvista.
 8hWdZ\hilWh[ji \oh^`kb_d] Xb_h ijkb[d
från Ekerö brandstation.
;df[hied_Färentuna blir anmäld för
Z`khfb][h_$ L[j[h_dh Xb_h jlkd][d Wjj
Wlb_lWZ[dlWdlhZWZ[aWjj[d$
 Ojj[hb_]Wh[ jl jhZ iec hWcbWj l[h
l]WhfEkerö rapporteras in till brand\hilWh[j$
14 SEPTEMBER | ;jj X[Zh][h_ ia[h
i Svartsjö då en person får en stulen
Y^[Ya iec X[jWbd_d] \h [d lWhW iec
ibjij_bb;d]bWdZ$
 Gamla husets kafé l_Z EAG. kjsätts ytterligare en gång för skadegörelse.
;dbijcef[ZXb_hijkb[d\hd[dYoa[bparkering på Bryggavägen";a[h$
 8[Zh][h_ l_W _dj[hd[j ia[h f Ekerö.
;dX[jWbZlWhWXb_h[`b[l[h[hWZ$

 ;d X_b iec ij`bi _ Drottningholm
hittas senare i Stenhamra.

 IjbZ Wl [d XjjhW_b[h ia[h \hd ]ij^Wcd[dl_ZRastaholm.

15 SEPTEMBER | På Munsö blir ett batteri stulet från en motorcykel som står
parkerad på en tomt.
;di_d][beboYaWia[hfFärentunavägen_^`Zc[ZIaaohaWZ[dX_ba[h
Wll][d$
FDrottningholm sker en stöld från
en bod på en tomt.

20 SEPTEMBER | ;d `ebb[ Wl cha[j
”Pioneer” blir stulen från en brygga i
Ekeby tomtområde$ ;d WddWd `ebb[
placeras på platsen istället.

16 SEPTEMBER | ;d ]hlcWia_d iec
hyrts i Skå upptäcks på ett stulet släp i en
Xj^Wcd _ =j[Xeh]$ 8j[d iec ibf[j
lWhfl]ecXehZfiakbb[j_bb;d]bWdZ$
Falbb[dX[ia[hfeb_i[dXZ[Stenhamra och Ekerö ungdomsgårdar.
17 SEPTEMBER | ? Skå blir ett fritids^kikjiWjj\h_dXhejj$8Z[cWjeY^l_d
ij`bi$
 ;d cef[Z Xb_h ijkb[d \hd [d jecj _
Svartsjö.
<hd[dl_bbW_Stenhamraij`biXbWdZ
WddWjX_bdoYabWhj_bbjlX_bWh$
18 SEPTEMBER | ;jj bWhc _daecc[h
j_bbXhWdZ\hilWh[jec[d]hiXhWdZ_dWjkhh[i[hlWj[jl_ZHusby, Munsö.
19 SEPTEMBER | 8hWdZ\hilWh[jWii_ij[hWh WcXkbWdi[d l_Z [jj i`kalhZibWhc
på Ekerö.
;dbijcef[ZXb_hijkb[d\hd[djecj
på Adelsö.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
kjWd\hAedikc"Stenhamra.
 ;d f[hiedX_b aheYaWh c[Z [d b] f
Ekerövägenl_Z:hejjd_d]^ebc$
IjbZia[h\hd[dcWia_dkj^ohd_d]iﬁrma på Färingsö. Tre personer fylb[h [d X_b c[Z Z_l[hi[ cWia_d[h eY^ [d
Xo]]dWZiijbbd_d] eY^ \hil_dd[h \hd
platsen.

21 SEPTEMBER | Polisen beslagtar en
laserpekare från Träkvista skola.
Feb_i[dX[ia[hiaebkd]ZecWh_Tappströmsskolan.
IjbZia[hkh[d]hlcWia_dl_Zj_ff[d
i Asknäs.
22 SEPTEMBER | ?dXhejj ia[h _ [d X_b
iecijhfWha[hWZl_ZA_dWibejj"Drottningholm.
;df[hied\hXj[h\h\ehjahd_d]f
;a[hl][d"Munsö.
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f [d fWha[hWZ X_b
på infartsparkeringen i Tappström$;d
ruta blir krossad.
 ;d i_d][beboYaW kjWd f[hiediaWZeh
ia[hl_ZNockebybron.
IdWjj[h_ia[hfEkerö då en person tankar sin bil och åker därifrån utan att betala.
L_Z[d^Wij_]^[jiaedjhebbfBryggavägen _ ^`Z c[Z CWiaXWYa[d \h jh[
personer böter.
23 SEPTEMBER | ;dXjXb_hijkb[dl_Z
Bockholmssund";a[h$
FVäsbyvägen får fyra personer böter
\h^Wij_]^[jil[hjhZ[bi[h$
;jjX_b_dXhejjia[hfKärsön.
 F Drottningholm sker inbrott i ﬂera
\hhZ$8bWdZWddWjXb_hl_dj[hZYaijkbdW$
25 SEPTEMBER | 8hac[bbWdjlkd]domsgäng i Nyckelby resulterar i att en
person blir skadad.
Ojj[hb_]Wh[[jjXhakjXhoj[h_Färentuna$ :[ddW ]d] ^_dd[h feb_i[d WlijohW
innan någon blir skadad.

Öppet:
Mån-fre 10-18
Lör 10-14

Måttbeställning
= Personlig hantverkare =

Snickeri z Målning z Tapetsering z Renovering z Montering
www.mkc-tech.se 072-25 38 006 info@mkc-tech.se

 på G

Kaféansvariga: Mälaröarnas
kammarorkester.

FORTS FRÅN SIDAN 2

Teater
Teaterpatrasket ger ”Falska
plymer” efter Molières ”De
löjliga preciöserna”. Förköp
av biljetter. 9, 15, 16, 22 och
23 oktober kl 19, Ekebyhovs
slott.

Ekebyhovs slott
8 oktober kl 14: Den stora
resan – till Mentawaierna
med familjen von Scheele. 9
oktober kl 14: Janne Anderssons band: Kaféansvariga:
Birkalaget. 15 oktober kl
14: Jazzgruppen Always.
Kaféansvariga: Öpartiet.
16 oktober kl 14: Musik
av Kulturskolans elever.

Ekerö bio
9 oktober kl 15: Bilar 2 (sv.
tal), barntillåten. Kl 19:
Midnatt i Paris, barntillåten.
Erskinesalen, Ekerö C.

Mangateckning
Mangaproffset Sandra Johansson lär ut och berättar
om mangateckning. Medtag
papper och pennor. Gratis.
10 oktober kl 18-18.30,
biblioteket, Ekerö C. Samarr:
Ekerö bibliotek och Studieförbundet vuxenskolan.

Musikgudstjänst
Dvoraks Bibliska sånger.
Lennart Lundblad, baryton,
Kerstin Baldwin, piano,
Ralph Sjöholm, läsningar. 15
oktober kl 16-17, Ekerö kyrka.

Orgelkonsert
”Var inte rädd för mörkret”.
Rickard Backlund organist.
Andakt, Ellen Jakobsson. 15
oktober kl 15-16, Färentuna
kyrka.

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

)VNDWWRFK$QVYDUVI|UVlNULQJ527DYGUDJGHWÀ[DUMDJ

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

Rullstolstaxi



i säkra händer

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

560 315 00

www.pcakuten.se

!LKOLÍS  !LKOTEST
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Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
H

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

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




Fina knappt använda rullskridskor Bauer st 40,5 nypris ca
1500:-, nu 400:-. Monica Nilsson. 0707-97 71 51.
Daghusse/dagmatte sökes till
Hector (vallhundsblandning).
Tisdag-torsdag, Hector bor på
Drottningholm. Välkommen att
ringa 070-723 34 49.

Diverse loppisprylar, pennor,
räknedosor, konstblock, säljes
billigt för miljöns skull.
Tel: 0708-22 49 11.
4 st dubbade vinterhjul i hyfsat
skick och som bl a passar Toyota
Corolla. De är märkta Goodyear
M+S 175/170 R13. Pris 1000:-.
Hjulen ﬁnns på Adelsö.
Tel. 560 520 98 eller 33 57 67.
Säljes DBS barncykel 20”. 3-växlad, coolt styre, fot- och handbroms, pakethållare, stöd, ringklocka, cykellås. Bra skick men
kedjan kan behövas smörjas och
vajern till växlarna ses över.
500:-. Lina 0708-77 45 48.

Ved till salu – vintern är här
snart. Intresserad av att köpa
uppkapade i bit: björk, tall och
gran, ring 0708-25 62 60,
b.ﬂodstrm@telia.com
Fiskar! Algätare/Ancistrusmal.
Bruna, små ca 3 cm 15 kr/st.
Guppy-yngel 2-2,5 cm 5 kr/st.
Finns i Skärvik. 0707-45 64 13.
Trött på bilköerna? Börja cykla!
Perfekt pendlarcykel för åretruntbruk säljes. Passar också
för motionsrunda i skogen.
Commencal Combi 2006, röd,
stl S. Låsbar framgaffel, växlar
SRAM X5. 1900 kr. Ring Cecilia
på 0703-62 67 77.
Nästan ny herrskinnjacka. Storlek L. 150 kr. Tel. 0708-58 39 48.
Takpanel vit ny Wood Roc. 4 st
lådor, 6 st 180x30, 9 mm, 324
kvm. 700 kr/kartong.
Tel. 0708-58 39 48.

Hus 72 kvm 3 rok uthyres
på Adelsö fram till maj 2012.
Nyrenoverat. Nära till affär och
busshållplats. Trevlig utsikt mot
hästhagar. Tel: 0702-48 21 23.

  ÖNSKAS HYRA




3-hjul-/sparkcykel tex hunddrag,
ok skick. Ev med 2 draglinor.
Rost på ngr ställen. Punka på
1 bakhjul, lätt ordnat för en
händig. Handbroms, ståplattor,
pakethållare, skärm fram- och
bakhjul. 800:-.
Lina 0708-77 45 48.

  KÖPES




Dubbel bilhundbur med 2 dörrar
och lås med nyckel (2). Svarta
färgen har lossnat på några ställen, därav billigt pris. B: 103 cm,
D: 96 cm (nere) D: 62cm (uppe)
H: 69 cm. Passar raser Schäferstorlek. 1000:-.
Lina 0708-77 45 48.

Jag köper dina vinylskivor, LPskivor, EP-singlar, gärna hela
samlingar. Betalar kontant! Jag
kommer och tittar på skivorna
oavsett om de står på en mörk
vind, i ett överfyllt garage eller
i ett trångt källarkontor. Ring
Jörgen på 073-808 12 28 eller
mejla jugge@bahnhof.se

  UTHYRES

Medelålders skötsamt par
önskar hyra/arrendera mindre
fritidsbostad med odlingsbar
tomt på Färingsö alt Ekerö.
0705-11 84 33.

Stort tack till den på Adelsö
sommarboende man som hjälpte mig när jag körde av vägen vid
Nyckelby i augusti. Han såg mig
kana ut i terrängen och då bilen
inte gick att ﬂytta skjutsade
han mig till Munsö trots att han
skulle åt motsatt håll.
Hans närvaro lugnade mig.
Tack!

  BORTSKÄNKES




Tvåsitssoffa i god kvalitet och
nyskick bortskänkes. Beige
tyg samt hel och ren. Finns på
Björkuddsvägen helt nära Ekebyhovskyrkan.
560 212 79, Anders



ÖVRIGT





Ansvarsfull, glad tjej eller kille
18 år och uppåt. Finnes: 2 glada
grabbar 7 och 9 år som behöver
barnvakt ibland, hämtning från
skola och kvällstid. Kontakta
Patrik 0708-10 10 97 eller Kicki
0703-32 96 42.



Jag vill gärna ge en blombukett
till Annika på Solrosen. Hon har
alltid ett leende, har hjälpt mig
med mitt trauma och gör så
fortfarande! Indiskan
Rosor till världens bästa Anita
Therén! Tack för att du ﬁnns,
fortsätt med det!
Thuss, Sebbe och Alex.



Övervåning i villa 4 rum med
egen ingång toalett och dusch
uthyres eventuellt till kontor
eller egna förslag. Nära buss och
bilpark. Skå. 0739-21 25 11.

• Privatpersoner annonserar lokala ärenden GRATIS
• Annonstexternas längd max 250 tecken inkl blanksteg. Bifoga eventuell jpgbild, gärna 200 dpi
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till Mälaröarnas nyheter, Box 100, 178 22 Ekerö.

  ROSOR OCH TACK




Tusen tack till Gamla husets
ﬁxaservices arbetare Lennart
och Sune. Vilka hjältar!
Ni räddade min dag.
En som har fått hjälp!

Ettt stort fång rosor vill jag ge
till kommunens lantmätare
som på ett mycket tjänstvilligt
sätt bidrar med sin kunskap
under sina drop in-besök.
Med hans hjälp undviker jag
många fallgropar. Evert

• Begagnade föremåls utannonserade värde får högst uppgå till 250 000 kr.
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• Var ute i god tid. Helst 2 veckor före utgivningsdagen, för datum se redaktionsruta på familjesidan.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.

Italian

Autentico
Italiano

THE ORIGINAL
ZINFANDEL
Ny forskning hävdar att den italienska
Primitivo-druvan är identisk med den
amerikanska Zinfandel-druvan.

Exakt hur det hänger ihop är dock
lite osäkert. Säkert är i alla fall att en
italiensk Primitivo, lagrad ett år på ekfat
ger ett kraftigt och smakfullt vin, utmärkt
till en mustig höstmiddag!

F YND!

*

Samma
druva
som
Zinfandel!

2009 C ANALETTO PRIMITIVO
Nr 32367. 14,5% vol. 75 kr.
* Dina Viner Professional – mars 2011 om Canaletto Primitivo

www.domaine.se

)HYUZVTMrYHSRVOVSOLTTHKYPJRLY
ZPNILY\ZHKLVM[HYLpUHUKYHIHYU
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Däckspecialisten!
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

• Åke Olof Lennart Karlsson,
Ekerö, 12/9,
80 år.
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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
w
eller ring Mia på 0709-51 51 98

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

alfa

Vårt barnbarn Minna
Eckhardt så
kavat och
duktig
fyller 4 år
den 8/10.
Farmor
och farfar
Råström

Grattis Elin
på 3-årsdagen
29 september önskar
mamma,
pappa,
Felix och
Matilda.

Den 19 septemer blev vår
Thindra Kronwall 6 år. Stort
grattis! Pussar och kramar
från mamma, pappa och
lillasyster Nova som också
är med på bild

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt eventuell jpgbild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Vi vill
gratulera
vår älskade
pappa Adde
som fyller
45 år den
11 oktober.
Stor kram
från Thindra
och Nova.

Grattis
Philip på
födelsedagen den
9 oktober
önskar
farmor,
farfar,
Annelie
och Tommy.

Grattis
Mathias på
födelsedagen den
15 oktober
önskar
farmor,
farfar
Annelie
och Tommy.

• Inga Elisabet
Thorhagen,
Ekerö, 7/9,
93 år.
• Alva Ulrika
Elisabet
Zetterström,
15/9, 96 år.

• 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.

NYCKELBY
FASTIGHETER

Hyr ut
LAGER och
CONTAINERS

Nu hemstäd!

Ny adress
EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ
Sandviksv. 4, 08 - 560 310 65
Ring för tidsbokning

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

Din jurist på Mälaröarna

Humanjuridik
Affärsjuridik
08-410 200 42
Bryggavägen 5

Tel 0707-65 76 86

50-årsfest
Sammanträde
Barnkalas
Hyr Lövängens
kvartersgård

.RQWDNWDRVVSnYDVWHURUW#YHWHUDQNUDIWVH
HOOHUWHOHIRQ
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Hembesök t Jour dygnet runt
Brommaplan 420, Bromma
Tel. 08-709 86 50
www.fonus.se

nyheter

MÄLARÖARNAS

ANNONSER

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

• 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.

Box 100, 178 22 Ekerö
Boende utanför kommunen
450 kr/år. Betalas på bankgiro
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2011

Tidningen ansvarar ej för icke be-

ställt material samt för fel i annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA www.malaro.com/mn

Hjördis
Paasonen
f. Hagelberg
* 22 juli 1924
har stilla somnat in
Ekerö 22 september 2011
T A R J A och C O R N E L I S
med familj
Jan, Ronny, Christian
med familjer
Släkt och vänner
,PLQQHW¿QQVGXNYDU
________________________
Begravningen äger rum i
Ekerö kyrka, torsdagen den 13
oktober kl 14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
O s a till Begravningsbyrån
i Älvsjö 08-711 00 30
senast 7 oktober.

malaro.com

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

REDAKTION

Vår älskade
mamma, mormor, farmor,
svärmor

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT

Varmt välkommen till Fonus i Bromma!

Prenumerationer

#FHSBWOJOHFOÇHFSSVN
POTEBHPLUPCFSLMJ
4LÉLZSLB-KVTLMÇETFM5ÇOL
HÇSOBQÉ$BODFSGPOEFO
1HNÇSL$BSQF
%JFN

9LHUEMXGHUKlOVRVNDQQLQJPHG(67(&+
HQGDWRULVHUDGXQGHUV|NQLQJDYNURSSHQ
RFKJHUNRVWQlULQJVRFKOLYVVWLOUnG
9LJHUlYHQ.LQHVLVNPDVVDJHRFKNXUVHUL
4LJRQJ

Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik
och försäkringar.

ADRESS

PLUPCFS
IBSMÇNOBUPTTJTPSHPDI
TBLOBE

+lOVRFHQWHUL1\FNHOE\

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

Johan Kull

"OOF5ªSOJOH

TFQUFNCFS
( 6 3 3 "
-*/%"+&//*&%"/*&-
4MÇLUPDIWÇOOFS
7JTLBBMESJHHM×NNB%JH

Vi söker
barnpassare

Blåsbacksvägen 37,
Stenhamra. För info ring
Inga-lill 560 463 76
eller Kristina 560 467 14

7ÉSÇMTLBEF
.BNNBPDI)VTUSV

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

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Jag behöver
någon att
prata datorer
med!
Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Bläckstråle eller laserskrivare?
VI VET
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Jag har en
mac!
Ring inte...

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål

O Personskador
O Asylrätt
O Allmän praktik
O

BILUTHYRNING


Statoil, Träkvista

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

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

BEGRAVNINGSBYRÅER


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

UBorttagning

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

560 47 111
,62 &HUWL¿HUDGH  
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

BILVÅRD


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

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

ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

070 - 683 80 74
www.fsons.se

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

F’SONS

BILUTHYRNING

Ekerö Centrum
ARKITEKT


FASTIGHETSSERVICE


3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

Ekerö Färglager
Träkvista Torg
Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

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

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

www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu
08-560 243 62

070-747 20 03 070-799 64 21

www.howqvistanderson.se

Flyttstädning?

Stort sortiment av

Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.

VÄRMEPUMPAR

Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

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

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

VÄRMEPUMPAR

LO
O
Djsö åep
lkshek kse
såpexj m
x
ASEANNA

KONTORS
UTE

NSILIER

www.aseanna.se

ÖPPET

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

TRÄD- & TOMTARBETEN


LACKERING


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

Boka på
ekerotaxi.se

R

Jungfrusundsvägen 5 178 38 Ekerö
Tel 08-560 355 35 Fax 08-560 355 95



TAXI
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Binärdata AB

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

IK

KONTORSMATERIAL M.M


ONTORS TENSILIER

Din verkstad
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

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

VÄRMEPUMPAR


A
SEANNA
K
U

ENTREPRENAD


RANSC

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

Ekerö
Farmartjänst AB



Service & reparationer
av alla bilmodeller

RB

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

DATA


O

08-560 304 54
070-555 15 08

070-733 65 26

www.ekerobilskadecenter.com

Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

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

GOLV & KLINKER


För hem och offentlig miljö

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Allt inom städ

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

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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

O

kake
&
v
l
go

Auktoriserad
serviceverkstad för

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

Trygghet & Kvalitet

b er ga
Å-

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

STÄDNING


FÖNSTER


Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

BYGGVAROR


CGS
Trädfällning

L O K A L E R

Grundat 1921

Allt inom bilvård

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

L E D I G A

FÄRG TAPET
GOLV

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

BILSERVICE


LOKALER


PLÅTSLAGERI


FÄRGHANDEL


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

| service för dig! 41

KYL&KLIMAT
Service AB

Lilla Berga, Skå

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

Telefon:

www.micklack.se

Service och installation av
PROFESSIONELL

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

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

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

Tel: 08-560 252 00
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SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING I SAMARBETE MED:

Njut av utsikten från balkongen med parken
och Mälaren helt nära!
Lummiga Ängby Park ligger i Bromma mellan Södra Ängby och Blackeberg bara tjugo minuter
från T-centralen. Vi erbjuder bostadsrätter om 1–4 rok, 38–116 kvm i nybyggda
fyra- respektive femvåningshus och renoverade en- och tvåvåningshus inflyttningsklara våren 2012.
Söndagen den 2:a oktober kl. 15.00–16.00 är du välkommen på visning. Blackebergsbacken 103,
härifrån finns skyltar till visningslägenheten.
Över 60 % av lägenheterna är bokade, för mer info www.angbypark.se
BROMMABUTIKEN Jimmie Rönnbäck 070-973 19 90, jimmie.bromma@svenskfast.se

SMS:A 57332 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

W W W.SVENSKFAST.SE
W W W.SVENSKFAST.SE

Sjöutsikt i Lundhagen!
OA-VÄGEN 9, EKERÖ LUNDHAGEN 7 rok, 230 kvm + 100 kvm

 Familjevilla med generösa ytor  Södervänd tomt och utsikt mot Mälaren  Möjlighet till företagardel/generationsboede
Med ett utsökt läge invid lugn återvändsgata ligger denna
gedigna och ljusa familjevilla om totalt  kvm. Representativ
entré med generös takhöjd och stort fönsterparti i söder.
Rymligt vardagsrum med tak till nock, öppen planlösning mot
köket samt utgång till stor trädäckad altan och solig terrass
med vacker sjöutsikt. Huset erbjuder vidare bl.a.  utmärkta
sovrum, allrum samt flera badrum varav  st är nya från .

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

Möjlighet till företagsdel/generationsboende i souterrängplanet
med separat entré. Huset är beläget i ett lungt trivsamt
villaområde med gångavstånd till badplats, grönområden,
skola och buss mot Bromma. Bergvärmeanläggning från .
PRIS 8 500 000 kr. TOMT 1 492 kvm Tomtarea 1 492 m² (friköpt). Oa-Vägen 9.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 53761 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

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

FÄRINGSÖ HILLESHÖG 4 rok, ca 110 kvm

 Charmig villa byggd 1909 i toppskick!  Stor uppvuxen trädgårdstomt 3 850 kvm  Vackra omgivningar

sve nskfast.se

SMS:A 55469 TILL 71122

SMS:A 57219 TILL 71122

PRIS 4 200 000 kr/bud. TOMT 3 850 kvm . Viksundsvägen 44.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, 106 kvm

 Centralt & Naturnära  Garage  Båtplats  Kommunalt v/a i gatan

 Hög standard  Sjöglimt  Låga driftskostnader  Barnvänligt område

PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 1 289 kvm. Hagaringen 1. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 3 350 000 kr/bud. TOMT 100 kvm. Gällsta Bygränd 1. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 56505 TILL 71122

EKERÖ TAPPSUND plan tomt med soligt läge i detaljplanerat område

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, 64,8 kvm

 Lugnt omtyckt område  Bekvämt boende i ett plan
PRIS 1 495 000 kr/bud. AVGIFT 3 684 kr/månad. I avgiften ingår vatten, sophämtning och garage.
Björkuddsvägen 44A. EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

vist,
th Kumlin, Linn Lagerq
Christer Eriksson, Elizabe
sson
Erik
e
ann
rtin Larsson, Sus
Charlotte Careborg, Ma

ta oss!
Välkommen att kontak
.
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Ekeröbutiken, Mälarö

