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Boende
vid kanalen
protesterar
En bygglovsansökan för en restaurang och grill
precis invid kanalen i Ekerö Centrum har upprört
boende i området. | 4

JUNGFRUSUNDS SJÖSTAD
Nu är planarbetet igång för bebyggelsen runt Jungfrusunds norra del och området kring färjan. | 6

’’

”Om en ny pendelbåtslinje mellan Ekerö och
Stockholms city kunde starta skulle den nuvarande omstigningsträngseln till och från
Ekerö vid Brommaplan minskas samtidigt
som fler nya resenärer skulle få plats i den
ordinarie kollektivtrafiken.” | 26 tyck

KAMEROR FÅNGAR MÅNGA
Rekordmånga fortkörare fångas av övervakningskamerorna utmed Ekerövägen. Hittills i år har 2 484
bilister fastnat på bild när de kört för fort. | 10

SEASIDE KANSKE PÅ VÄG
För första gången på över två år ger signalerna från
kronofogdemyndigheten en bild av att de verkligen
snart har ett beslut klart för Seaside. | 12

MINISTERBESÖK I KOMMUNEN
Socialminister Göran Hägglund besökte Ekerö kommun i slutet av september. Hans intryck av kommunens barn- och ungdomsarbete var positivt. | 16

TRÄKVISTATJEJ
EJ
I IDOL

VIKINGAINVASION I EKERÖ CENTRUM
Lördagen den 1 oktober invaderades Ekerö centrum av ett gäng vilda vikingar som anföll från vattnet.
Dessutom bjöds bland annat på medeltida musik, vikingasagor på biblioteket och vikinga-catwalk som ett led
i den vikingadag som arrangerades av Ekerö kultur.
Foto: Ove Westerberg

Den 16-åriga Magdalena Reise gjorde
succé när hon tog
juryn med storm i årets
Idol. Nu satsar hon på en
sångkarriär. | 18

www.statoil.se

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

www. ramainorum .se
www. ramainorum .se
www. ramainorum .se

Vi välkomnar
nya kunder!

Modevisning!
Just
nu!
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Akvareller och akryler av
Gudrun Hagman. 22 oktober-6 november, kl 12-16,
galleriet, Ekebyhovs slott.
Hantverksstallet
Gunilla Christiani – broderi. Öppet tis-sön kl 11-17,
Hantverksstallets galleri,
Jungfrusunds marina.

Torsdagen
den 20 oktober
möter du
bågexperten
Peter från
Oscar jacobsson.
Titta på alla deras
nyheter och mingla
med oss mellan
kl 11-18.30!

Ta även
del av våra
kampanjer
för dagen.
Varmt
välkomna!
Hos oss får
alla råd att se!

Kanalgalleriet
”Painters for humanity”,
konst i välgörenhetsanda.
Lör och sön kl 11-15, Ångbåtsvägen 14, Ekerö C.
Svartsjö slott
”Vävar av vatten – höljen av
hav”, skulpturala objekt av
Elisabeth Holmgren. Lör-sön
kl 12-17 eller efter överenskommelse. Svartsjö slott.
Utställning
Elisabeth Adolfsson – 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.

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!
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EVENEMANG

Film
”Medan åren går”, regi: Mike
Leigh, GB 2010. Medlemskort i Filmstudion berättigar
till inträde till höstens samtliga filmer. Enstaka biljetter
får ej säljas. 20 oktober kl

19.30, Erskinesalen, Ekerö C.
Konsert
Tangokonsert – Mämus
symfoniorkester med
tangotrio, dirigent Jonas
Dominique. 22 oktober kl
18, Herman Palmsalen,
Stenhamra.
Sagostunder
Lyssna på sagor på bibliotekets sagomatta. 21 och 28
oktober kl 10-10.30, biblioteket, Ekerö C.
Rysk musik
Balalajkaorkestern Style direkt från S:t Petersburg och
Ekerö Kulturskola. Fri entré.
21 oktober kl 18.30-20,
Erskinesalen, Ekerö C.
Teater
Teaterpatrasket ger ”Falska
plymer”, komedi i två akter
efter Moliéres ”De löjliga
preciöserna”. 22, 23, 29 och
30 oktober kl 19, Ekebyhovs
slott.
Svartsjö slott
Utställningar, kulturhistoriska visningar av slottet,
café. 22-23 oktober öppet
kl 12-16. Visningar kl 13 och
15. 29-30 oktober säsongsavslutning och höstlovshelg.
Spöken, visningar och musik
för barn och vuxna kl 12-16,
Svartsjö slott.
Ekebyhovs slott
22 oktober kl 14: Då och
nu – bilder från Mälaröarna,

Mälaröarnas folkrörelsearkiv. 23 oktober kl 14:
Klassiska pärlor, Joakim
Svenheden violin, Lennart
Wallin, piano. Kaféansvariga:
Friluftsfrämjandet. 29 oktober kl 14: Folkmusik med
Ölaget. 30 oktober kl 14:
Färingsö nya kammarorkester – Fnyko, Björn Holtsberg,
dirigent. Kaféansvariga: Sri
Lanka faddrar.
Spelhelg
Brädspel, tv-spel och datorspel. Ålder: 12-25 +. Entré
50 kronor. Mat och dryck
till självkostnadspris. 29 oktober kl 9-30 oktober kl 17,
Trä-Sjögården, Bryggavägen
129, Ekerö. Arr: Spelföreningen Mys och spel.
Fågelskådning
Svenne Schultzberg guidar
runt på Lovön och hjälper
alla med artbestämning.
Denna exkursion är utmärkt
för den som inte har skådat
så mycket och vill lära sig
några nya fågelarter. 22
oktober kl 8, Mastområdet,
Lovön, samling vid kyrkans
östra parkering.
Arr: Mälaröarnas ornitologiska förening.

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

FORTS PÅ SIDAN 30

Lägsta
prisgaranti!

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.

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

Vid köp
av nya
kompletta
glasögon
bjuder
vi på ett
extra par
från utvalt
sortiment.

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!
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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:
t¬SMJHFLPOPNJTLHFOPNHÉOH
t5FMFGPOCBOLFOG×SFUBH
t*OUFSOFUCBOLFOG×SFUBHFMMFS
firma
t5SZHHIFUTBOBMZT
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t#BOLLPSU#VTJOFTT
t 1MBDFSJOHTLPOUP'×SFUBH
tFOZIFUTCSFW
* Om tjänsterna köps separat.

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

EKERÖ GÄLLSTAÖ

EKERÖ EKEBYHOV

Accepterat pris: 3 500 000:-

Adress: Riksrådsgränd 13

Accepterat pris: 3 200 000:-

Adress: Åkerstigen 8

4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 118 kvm
Tomt: 105 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2004

Visas sön 16/10 14.30-15.30
och mån 17/10 18.00-18.45

7 rok, varav 4-5sovrum
Boarea: 135 kvm, biarea: 135 kvm
Tomt: 781 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1968

Visas sön 16/10 13.00-14.00
och mån 17/10 19.00-19.45

Sms:a: FB 1071-2948 till 72456 för beskrivning

Äntligen ett av de större parhusen på 118kvm! Huset finns i utkanten av området med stor insynskyddad
altan. Materialen är omsorgsfullt valda för att skapa harmoni och balans. Vattenburen golvvärme!
Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2948.

FÄRINGSÖ MÖRBY

Äntligen! Centralt beläget och nära till allt. Välkommen till detta gedigna och stora hus, längst ner på lugn
återvändsgata. Detta hus har massor av yta och många rum. Fin lummig tomt mot allmänning utan insyn.
Två bils garage. Hus med totalt ca 270kvm!Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2721.

FÄRINGSÖ SKÅ
Accepterat pris: 6 200 000:-

Accepterat pris: från 5 400 000 kr.

6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 186 kvm, biarea: 60 kvm
Tomt: 1 304 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2011
Adress: Gryningsvägen 1

6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 203 kvm
Tomt: 1 101 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2011
Adress: Enlundavägen 28A, C och
D

Ring för privatvisning.

Visas sön 23/10 12.30-13.30

Sms:a: FB 1071-2954 till 72456 för
beskrivning

Sms:a: FB 1071-2897 till 72456 för
beskrivning

Ny Fiskarhedenvilla fr 2011 där
köparen själv kan vara med och
påverka färger på både inner- och
ytterväggar. Lugnt,rofyllt läge
med gångavstånd till ICA, buss,
dagis, idrottsanläggning och
golfbana. Dubbelgarage. Inflytt
feb 2012. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2954.

EKERÖ GÄLLSTAÖ

Sms:a: FB 1071-2721 till 72456 för beskrivning

4:A EKERÖ CENTRUM

Nu säljs 3 st helt nyproducerade
2-plansvillor om 203 kvm! Mycket
exklusiva materialval och ljus
planlösning med stora fina
fönster, braskamin, bubbelbad
och bastu. Bergvärme. Bygglov
för dubbelgarage finns.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2897.

EKERÖ SANDUDDEN

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 3 275 000:-

Accepterat pris: 1 400 000:-

Fast pris: 4 945 000- 5 395 000 kr

Fast pris: 4 600 000- 4 750 000 kr

4 rok, boarea: 108 kvm
Adress: Parkterrassen, 3
Sms:a: FB 1071-2968 till 72456 för beskrivning

Boarea: 91 kvm, avgift: 7.901:-/mån inkl värme,
vatten och kabelTV(basutbud)
Adress: Pråmvägen 6D, 2 tr

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

5 rok, boarea: 153 kvm
Adress: Sanduddsvägen 56-64

Visas sön 23/10 14.00-14.45

Visas sön 23/10 15.00-15.30

Bör upplevas! Härligt ljust, arkitektritat 1plansradhus. Fint ljust insläpp med stora
takkupoler. Extra takhöjd. Garageplats. Ring för
visning!Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2968.

Balkongutsikt över kanalen. Rymligt kök med
matplats för 4-6 personer. Två badrum. Två
balkonger! Centralt läge invid Ekerö centrum.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2937.

Ljusa moderna villor på tomter med äganderätt!
Belägna i den fantastiska sydvästsluttningen ner
mot Mälaren och den anlagda badviken.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2864.

Sms:a: FB 1071-2892 till 72456 för beskrivning

2-plans hus med äganderätt. Bo nära naturen,
Mälaren och även kommunikationer och service!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2892.

4

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

Restaurangplaner
upprör kringboende
TAPPSTRÖM | En planerad
grill och restaurang vid
Tappströmskanalen upprör
många av de kringboende.
Busliv, matos och förfulning är några av de största
farhågorna.
I slutet av september gick en
underrättelse ut till boende
i ett par trappuppgångar på
Pråmvägen och Ångbåtsvägen om att ett bygglov sökts
för att uppföra en ny byggnad utmed kanalen. Det nya
huset är tänkt att ligga invid
den lilla angöringsplatsen
för båtar mitt över nuvarande kanalkaféet och planeras
inrymma grill eller restaurang.
– Våra medlemmar är
väldigt upprörda över det
här. Framförallt gäller oron
att det ska bli ökad traﬁk
och mer busliv än vad det
redan är. Förutom att det
även kommer att skymma
utsikten mot kanalen för
vissa är många bekymrade
över att det ska sänka värdet på lägenheterna, säger
Anita Hansson, ordförande
i Strandens bostadsrättsför-

utformad i Erskines anda för
att inte avvika från nuvarande bebyggelse, berättar Ulla
Wildsjö, stadsarkitektkontoret, som handlägger ärendet.
Förfrågan

Tanken är att grill- och restaurangbyggnaden ska ligga precis intill
kanalen på den mark som kommunen äger. De kringboende protesterar
kraftfullt mot detta.
Foto: Lo Bäcklinder

ening vars medlemmar bor
i husen som ligger mot kanalen.
Hon berättar även om den
oro som ﬁnns bland de boende om att det kafé som
ﬁnns nära platsen idag ska bli
utkonkurrerad av en ny verksamhet.
Bygglovsanmälan
som
ursprungligen
lämnades

Färingsö församling 17 oktober - 30 oktober

Gudstjänster
TORSDAG 20 OKTOBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Lars Brattgård
SÖNDAG 23 OKTOBER
Sånga kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Artonde söndagen efter trefaldighet
Lars Brattgård
TORSDAG 27 OKTOBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Kiki Svee
SÖNDAG 30 OKTOBER
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Nittonde söndagen efter trefaldighet
Kiki Svee
De äldres dag
Favo-kören

Besök gärna vår
hemsida för mer
information!

in för flera år sedan har nu
kompletterats med en ritning över den tänkta grillkiosken.
– Rent principiellt går det
att ge bygglov för en sådan
här byggnad genom att göra
en avvikelse från detaljplanen som idag säger att marken där byggnaden är tänkt
att ligga är parkmark. En nybyggnation måste dock vara

om synpunkter

har även sänts ut till den som
ansvarar för kommunens
mark, men ännu har inget
svar kommit in därifrån.
Miljökontoret har också blivit tillfrågade, men hade inga
synpunkter på det tänkta
bygget.
När drygt en vecka kvarstod av tiden för att lämna
synpunkter hade Ulla Wildsjö tagit emot ett tiotal negativa svar från boende och ett
par stycken positiva. Dessa
ligger sedan till grund för det
beslut som fattas av byggnadsnämnden.
– Vi har både fått synpunkter från personer som sagt
”åh, vad roligt” och andra
som undrar om vi är fullständigt galna. Slutbedömningen
av det här ärendet känns inte
helt solklart, konstaterar Ulla
Wildsjö.
LO BÄCKLINDER

Sopplunch
-Black Sea Boys spelar

Äldreboende och förtätning
i Stenhamra drar ut på tiden
STENHAMRA | Det efterlängtade och omdebatterade bygget av ett nytt
äldreboende i Stenhamra
är ännu inte inom räckhåll
även om förhoppningar
finns om att det snart ska
vara dags att sätta spaden
i jorden.

förkastligt att det har tagit
så här lång tid. Enligt vad de
sa tidigare så skulle boendet
stå klart i slutet av 2011. Jag
tycker att det är skamligt att
man har prioriterat andra
områden framför detta, säger
Gunnar Hjert, ordförande i
PRO i Stenhamra.

– Vi har två arkitektbyråer
som arbetar med att ta fram
en utställningsplan åt oss
som förhoppningsvis ställs
ut under första kvartalet
2012. Det förutsätter dock att
vi kommer till en överenskommelse med KF som äger
den angränsande marken där
vi hoppas på att kunna bygga
en torgmiljö. Jag tror dock att
vi kommer att göra det inom
en snar framtid, berättar
Johan Hagland, miljö- och
stadsbyggnadschef på kommunen.

Även när det gäller utbygg-

När

utställningsplanen är
klar påbörjas arbetet med
att göra markanvisningar
och hitta byggare för projektet.
– Jag tror att äldreboendet
ska stå klart under 2013, fortsätter Johan Hagland.
PRO i Stenhamra är en av
de grupper som varit mest
drivande i frågan om att få
äldreboendet till stånd.
– Jag tycker att det är helt

naden av en annan del av
Stenhamra centrum är processen tidsödande. När det
gäller det område som kallas
södra Klyvarstigen har arbetet med att detaljplanera dragit ut på tiden.
Beroende på den industrifastighet som ligger i
området kan inte förtätningen ske förrän den flyttat till annan plats och där
ligger det på kommunen
att anvisa en annan plats
för företaget. Förhandlingarna mellan kommunen
och ägaren har dragit ut på
tiden, men nu tycks även
den konflikten närma sig
en lösning.
– Det ﬁnns en överenskommelse mellan parterna
om att de alla ska arbeta för
att det blir en bra lösning. Jag
tycker att även det arbetet har
kommit ett steg närmare, säger Johan Hagland.
LO BÄCKLINDER

MILJÖN
M
ILJÖN
I FOKUS
S

TORSDAG 20 OKTOBER
Stenhamra församlingsgård kl 12.00
Soppa gjord på ekologiska råvaror,
den kostar 40 kronor. Andakt.

Konsert -Tangoafton
Mälaröarnas musiksällskap
DANS
S

L
LÖRDAG
22 OKTOBER
Stenhamra församlingsgård kl 18.00
S
Tangotrio, Jonas Dominique dirigent
T

Meditation och bön
TISDAG 25 OKTOBER
Stenhamra församlingsgård kl 18.00

Grundkurs i kristen tro
TORSDAG 27 OKTOBER
Stenhamra församlingsgård kl 17.00
-Psalmboken

DANS
S

Gladdansarna
G
F
FREDAG
28 OKTOBER
Stenhamra församlingsgård kl 18-23
S

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

foto: Malin Gezelius

TEMAKVÄLL 27 oktober
-Meteorologen Pär Holmgren
TORSDAG 27 OKTOBER
Stenhamra församlingsgård kl 19.30
Ämnen som ligger Pär varmt om hjärtat är befolkningsökningen, jordens resurser och klimatförändringarna.
Veckomässa 19.00 i Timmermannens kapell.
Välkommen till en spännande kväll!

DE ÄLDRES DAG 30 oktober
SÖNDAG 30 OKTOBER
Färentuna kyrka kl 11.00
Alla pensionärer på Färingsö är
välkomna på kaffe, smörgås och
tårta i Färentuna församlingshem
efter gudstjänsten.
Arrangeras av Arbetsgruppen
i Färentuna.

Priserna gäller vecka 42 t o m söndag 23/10 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Tappström

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

SKALDJURSFROSSA
Den här veckan har vi laddat vår nya ﬁna ﬁskdisk med havets alla
läckerheter! Varmt välkommen in till oss.

Hummer

369k

Canada. Ca 500 g. Färsk.
Jfr pris 738:00/kg.

/kg

Krabba
Norge. Färsk.

129k

god
En fantastiskt
d
skaldjurssalla
förrätt.
-per fekt som
3 för

10k

/kg

199k

Citroner

/kg

Sydafrika. Ca 160 g.
Jfr pris 20:83/kg.

Havscocktail
Gastro Import.

Rökta räkor
Grönland.

149k
/kg

2 för

329k

39k

/kg

Grottlagrad gruyere
Schweiz. Från vår manuella ostdisk!

Surdegsbaguette
395 g. Butiksbakad.
Jfr pris 49:38/kg.

Vill du också ha ICA Kort? Anmäl dig i förbutiken.
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Planen för Jungfrusunds
sjöstad nu ute för samråd
JUNGFRUSUND | ”Jungfrusunds sjöstad” är på
väg att växa fram, åtminstone på planeringsstadiet.
Just nu är området kring
Jungfrusunds färjeläge ute
på så kallat samråd vilket
innebär att synpunkter på
förslaget kan lämnas in.
När man startade en planläggning av en utbyggnad av
Jungfrusunds marina, påbörjades även en planering
av att utveckla området kring
Jungfrusunds färjeläge med
bostäder och verksamheter.
Efter samrådsskedet 20092010, delades planen upp i
två delar, där den norra delen
med Jungfrusunds marina
gick vidare till utställning och
den södra delen, med färjeläget, togs bort.
– Man har anpassat sig efter
de synpunkter som kommit
upp under samrådet, framförallt från Länsstyrelsen
som sa att strandskogen som
växer intill har ett högt värde.
Därför var man inte beredd
att upphäva strandskyddet
för att ta bort den, berättar
Johan Hagland, miljö- och

stadsbyggnadschef på kommunen.
Områdets viktigaste naturtyper utgörs av gammal barrskog på Jungfrusundsåsen,
blandlövskog med ett stort
inslag av ädla lövträd, inte
minst ekar. Längs stränderna
växer också alskog och här
ﬁnns även öppen mark som
tidigare varit åkermark.
– Nu har man kommit
med ett nytt förslag för området. Strandskogen blir kvar
och en liten respektzon runt
den. Man har ﬂyttat bostadsbebyggelsen från närmast
vattnet till ängen mellan
Bryggavägen och Jungfrusundsvägen. Däremot blir
det ett mindre område för
verksamheter kvar söder om
Bryggavägen. Bostadsbebyggelsen är också något större,
jag tror att det är uppe i drygt
100 hus mot tidigare 60, fortsätter Johan Hagland.
Det nya förslaget har också
en helt omgjord entré till
kommunen från sjösidan.
Färjeplatsen har fått en bättre
uppställning med en torgbildning nere vid färjeläget
och gott om platser för vän-

tande fordon. En blandning
av allmänna ytor, bostäder
och lokaler för olika verksamheter är planerade.
Även utökade ytor för
gång-, cykel- och biltraﬁk
föreslås. Direkt söder om
färjeläget planeras också en
badplats.
– Detaljplanen är nu ute
på samråd vilket innebär att
man kan lämna synpunkter
på förslaget fram till och med
den 28 oktober, säger Johan
Hagland.
Detaljplanen ﬁnns att se
på stadsarkitektkontorets expedition och vid biblioteket i
Ekerö centrum.

EWA LINNROS
Jungfrusunds sjöstad med cirka
110 bostäder i flerfamiljshus, radhus, verksamhetslokaler. Även
friliggande villor tillkommer, dels
söder/väster om Bryggavägen,
och dels söder om Jungfrusunds
marina. Invid färjeläget föreslås
flerbostadshus med verksamheter i bottenvåningen och längsmed Bryggavägen föreslås lokaler.
Illustration: Åkerblads arkitektkontor

2-6 Färingsö - Stenhamra
ger

Falska Plymer

Foto: Kenneth Bengtsson Tryck: S-M Ewert AB

efter Molières ”De löjliga preciöserna” Komedi i 2 akter

120 kr

Samtliga föreställningar klockan 19.00

Biljettpris:

Söndag 9 oktober
Lördag 15 oktober
Söndag 16 oktober
Lördag 22 oktober
Söndag 23 oktober

Biljetter kan beställas på tel 08-560 312 66
(telefonsvarare)

Lördag 29 oktober
Söndag 30 oktober
Lördag 5 november
Söndag 6 november

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.

Ekebyhovs Slott intresseförening

karlssonuddare.se

Nyheter & information från våra församlingar

nr 16 2011

KYRKSIDAN
Gudstjänster

Sjung Anders Frostenson-psalmer
Anders Frostenson (1906-2006) var under största delen av sitt yrkesverksamma liv kyrkoherde på Lovö. Men det som gör att hans minne lever är alla
de psalmer han skrivit texten till. Många av dem är skrivna på Lovö, och har
hämtat sin inspiration därifrån.

Onsdag 19/10
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA
Elin Rundh Dapo

Torsdag 20/10
Klockargården, Lovö 12.30
ÖPPET HUS/SOPPLUNCH

Vår psalmbok som kom ut 1986 kallas ibland för den Frostensonska psalmboken, och det är inte
utan anledning – av de 700 psalmerna är 146 skrivna eller bearbetade av Anders Frostenson.

Söndag 23/10
Adelsö kyrka 18.00
MÄSSA I TAIZÉTON,
Svän Fogelqvist
orgel/piano: Simon Petrén

Guds kärlek är som stranden och som gräset
Den första psalm Frostenson skrev var ”Jesus för världen givit sitt liv”. Den fanns med redan i
1937 år psalmbok. Den av Frostensons psalmer som blivit mest känd och älskad över världen är
nog ändå ”Guds kärlek är som stranden och som gräset”. Den tävlar med ”O store Gud” (som
också har svenskt ursprung) om att vara världens mest sjungna psalm. Inspirationen till psalmen
¿QQVSn/RY|)URVWHQVRQVMlOYKDUEHUlWWDWRP

Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA
Ralph Sjöholm, orgel: Simon Petrén
Aktiviteter för barn
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST
Christer Kivi
musik: Helena Hansson

”Den ojämförligt riktigaste platsen att sjunga den är vid klockstapeln vid Lovö kyrka, där
den kom till. Träden i vers två är inte träd i allmänhet utan björkarna i kyrkallén, gräset är
GHWVDPPDVRPYl[HUSnlQJVPDUNHUQDQHGnW0lODUVWUDQGHQ¶-DJIULKHW¿FNDWWERGlU, gå
och komma’ är en sammanfattning av mina år där som präst, av landskapet och hemmen”

Lovö kyrka 11.00
TEMAGUDSTJÄNST
– ANDERS FROSTENSON
Christer Kivi
Lovö kyrkas kör
dirigent: Leif Asp
Kyrkkaffe i Klockargården

Citerat efter Nisser: Änglarna sjunger i himlen, Verbum 2002, s. 86

9LGWHPDJXGVWMlQVWHQGHQRNWREHUSn/RY|KDUYLDOODFKDQVDWWInVMXQJDRFKO\VVQDWLOOHWWXUYDO
DY$QGHUV)URVWHQVRQVSVDOPHUXQGHUOHGQLQJDY/HLI$VSWLOOVDPPDQVPHG/RY|N\UNDVN|U

Tisdag 25/10
Klockargården Lovö 19.00
ÖPPNA SAMTAL tillsammans med
Christer Kivi och Lena Burman
Holmgren

Text och foton av kören: Marianne Abrahamsson
Här leder Leif Asp körövning med Lovö kyrkas kör – nu får vi sjunga psalmer tillsammans med kören.

Onsdag 26/10
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA I TAIZÉTON
Jonas Gräslund

Torsdag 27/10
Munsö församlingsgård 13.30
ÖPPET HUS

Söndag 30/10
Drottningholms slottskyrka 16.00
HÖGMÄSSA
Pernilla Hammarström
S:ta Anna Vokalensemble
dir: Anne-Marie Bodén
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Pernilla Hammarström,
orgel: Helena Hansson
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Mårten Mårtensson
orgel: Rickard Backlund
Munsö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA
Mårten Mårtensson
orgel: Rickard Backlund



ÖPPET HUS/SOPPLUNCH


KYRKRADION
Radio Viking 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
22/10 ATT LYSSNA I TRO
Barbro Arlinger intervjuar Annika
Gustavsson
29/10 SÅ TÄNKER VI OSS GUD –
OM GUDSBILDER I OLIKA TIDER
samtal: Mårten Mårtensson/
Marianne Abrahamsson
Mer information:
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud
tel 560 387 00 fax 560 387 01

ÖPPET LÖRDAGAR 10-14
INLÄMNING AV VAROR TISDAGAR
13-20 SAMT LÖRDAGAR
Detta tar vi gärna emot:
Det mesta som ﬁnns i ett hem såsom porslin, glas,
bestick, husgeråd, textilier, leksaker, lampor,
hela och rena kläder och skor, böcker, tidningar,
skivor, ﬁlmer mm.

ANTIKA KOKBÖCKER
- från kristid till bankett

Möbler – i mån av plats. Ring gärna innan du kommer med möbler så kan vi berätta om det ﬁnns plats!

Solveig Magnusson
visar och berättar

Torsdag 20/10 kl 12.30
i Klockargården, Lovö

Torsdag 27/10 kl 13.30
i Munsö församlingsgård

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

www.maklarringen.se

Färingsö Degerby

Ekerö Närlunda

Totalt 160 kvm i 2-plan. Högt fritt läge! Sjönära och lite sjöutsikt! Ljust och luftigt! Ett mycket trevligt hus om
5 rum och kök. Alla ytskikt renoverade under de senaste åren, ljust och modernt i klassisk stil. Nytt kök, kaklat
duschrum och relaxavdelning med bastu och bad. Vinterbonat gästhus/generationsboende om ca 50 kvm, 2
rum och kök + kaklat badrum. Stort altandäck med härligt solläge. Trädgårdstomt gränsande mot skogsområde. Växthus. Området Degerby ligger invid sjön Igelviken och fastigheten har del i samfälligheten -bad, brygg,
grönområden.

Toppskick! Totalrenoverat kedjehus med ogenerad tomt som vetter mot allmänning. Här är det bara att flytta in
och njuta vid den fina poolen med härligt trädäck eller framför den sprakande brasan i vardagsrummet. 6 rum
och kök varav 4 sovrum och 2 nyrenoverade exklusiva badrum. Köksinredning från Noblessa. Plan fin tomt med
en insynsskyddad baksida som vetter mot stor allmänning. Här finns en stor pool med nytt trädäck runt om
och pool-guard. Vid kanten av trädäcket växer det smultronjasminbuskar och på tomten för övrigt finns det bl.
a persikoträd och plommonträd, ett flertal vinbärsbuskar och syrener. Pooldäcket har sol från 10-tiden på
förmiddagen och fram till kvällen.Lugnt och barnvänligt område.
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Igelviksvägen 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t
t
t

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

Färingsö Hilleshög

Ekerö Gräsåker

Nybyggd 1-plans villa och fristående garage om 55 kvm. Lösvirkesbyggt med hög kavalité och noggranhet.
Bra materialval. Låga driftskostnader med eget v/a och bergvärme i både hus och garage. Naturskkönt läge
med vidsträckt utsikt över vackert landskap. Bra solläge och sen kvällssol. Fastigheten är belägen i ytterkant
av ett äldre område med härlig atomsfär. En liten fin kyrka från 1100-talet och många byggnationer från slutet
av 1800 och början av 1900-talet finns i byn som sträcker sig längs med Hilleshögviken. Nära till buss och
bad. Några km till skola och förskola i Färentuna.

Superfint radhus om totalt ca 172 kvm. Fräscht kök och helkaklat badrum. 3-4 sovrum. Stort vardagsrum och
allrum. Genomgående modern färgsättning, fina ekgolv och nya innertak. Garage i länga. Mycket bra läge i
omtyckt och barnvänligt område med både skola, dagis och fina naturområden med motionsspår inpå knuten.
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Viksundsvägen 12
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Gräsåkersvägen 49 B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Väsby

4:a Ekerö Brunna

Ljust och fräscht med ett härligt uterum! Här får du ett fint renoverat radhus med bra läge i efterfrågat
radhusområde. Ombyggt med öppen planlösning på entreplanet. Fyra bra sovrum och en arbetshörna.
Gäst-wc med duschplats. Nya altandäck och genomgående ljus modern färgsättning och fina golv. Isolerat
förråd & garage i länga.

Stor 4:a i barnvänligt område centralt i Ekerö tätort. Bostadsrättsradhuset har en trevlig planlösning med
modernt kök och mysigt vardagsrum på entréplanet. Från köket är det fri utsikt och ingen insyn. Tre sovrum. Två kaklade våtrum samt separat tvättstuga. Bra förvaringsutrymmen! Altan och stenlagd uteplats.
Ett praktiskt och lättskött boende nära bra busskommunikationer till Brommaplan, Solna och Danderyd.
Förskola, idrottsplats, träningscenter, mataffär samt butiker vid Träkvista Torg ligger strax invid området.
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Rapsvägen 10
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Tunnlandsvägen 58
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

3:a Färingsö Stenhamra

3:a Ekerö Ekudden

Äntligen en 1-plans 3:a. Trevligt bostadsrättsradhus med 2 bra sovrum, kök med matplats, duschrum och
ljust vardagsrum. Ytskikten har moderniseringsbehov. Uteplats och trädäckad altan, insynsskyddat och
med bra solläge. Lättskött plan liten trädgård. Fint område invid skogen med gångavstånd till buss, skolor
och mataffär.

Äntligen en 3:a i Ekudden! Gavelläge, bra skick och helt utan insyn! Mycket omtyckt boende med centralt
läge i Ekerö tätort och gångavstånd till Ekerö Centrum. Bra planlösning med ljust och fräscht kök med matplats, stort vardagsrum och två bra sovrum. Helkaklade våtrum. Stenlagd uteplats och altan med eftermiddags-/kvällssol. Förråd invid huset. Nära gångavstånd till busshållplats med bra bussförbindelser till
Brommaplan, Solna och Mörby Centrum.
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Söderströms väg 453
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Ekuddsvägen 26A
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden

Färingsö Färjestaden

Färingsö Skå

Stor och rymlig villa byggd feb-11. Fina materialval och smakfull färgsättning. 5 rymliga sovrum, stort kök
med öppen planlösning mot vardagsrum samt mycket rymligt extra allrum. Vardagsrummet har utgång tilll
generös trädäckad altan med sol hela dagen. Plan lekvänlig tomt. Gångavstånd till bad, buss, dagis och skola.
Besiktigad!

Sjöutsikt och sjönära läge med servitut på område för bad/
båtplats. Mycket trivsam 1-plans villa med vackert läge och
sjöutsikt mot Lövstafjärden. Åt väster vidsträckt utsikt över
åker/äng. Huset är totalt om ca 232 kvm och totalrenoverades in- och utvändigt -05. Under -11 har ytterligare
underhåll/målning mm utförts. Två stora altaner med sol
hela dagen och kvällssol. Fristående dubbelgarage.
Ringmärkt.
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Stort härligt hus på södra Färingsö! Fin utsikt och lite sjöglitter från Mälaren på håll. Stora rum o planlösning som
lätt kan förändras. Stor sällskapsdel m braskamin, 4-5 sovr
+ separat loftrum. Renovering/moderniseringsbehov. Barnvänlig, s-vänd tomt gränsande mot skogsområde. Pool,
altandäck o stor balkong. Äldre byggnad om ca 75 kvm,
möjligt förråd/kontor/separat lgh. Bra läge. Ringmärkt.
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Småsvaltingens Väg 7
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Ekerö Knalleborg

Ekerö Väsby

Färingsö Stenhamra

Ekerö Stavsund

Renoverat radhus om 5 rum och kök i populärt område!
Ljust och fräscht i modern stil. Nytt och ombyggt kök,
kaklade våtrum, 3-4 sovrum + allrum och mycket bra
förvaring i källarvåning. Låg driftskostnad! Altan, uteplats
och balkong, bra solläge. Barnvänligt med kort promenad
till både förskola & skola, buss samt stort naturområde
med motionsspår. Besiktigad.

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 + vinterbonat gästrum/kontor.
Bra förvaringsutrymmen. Ombyggda våtrum med kaklat
duschrum med bastu och kaklat badrum/tvätt. Taktäckt
innergård/uterum. Altan med söderläge. Mycket omtyckt
och praktiskt boende! Barnvänligt! Besiktigad.

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

Härlig obebyggd tomt belägen i en solig glänta med
panoramavy över Ekerös vackra jordbrukslandskap. Lantligt
läge med ca 300 m till busshållplats och ca 9 km till Ekerö
Centrum. Nära golfbana. Här har du chansen att bygga ditt
nya drömboende med grannarna en bra bit från knuten.
Förhandsbesked på bygglov finns.
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Färingsö Stenhamra

Färingsö Stenhamra

Färingsö Stenhamra - Sundby By

Färingsö Ölsta

Bra skick! Mycket trevlig villa tillbyggd och helt ombyggd
2005-2008. Bergvärme + mekanisk ventilation med
värmeåtervinning. Braskamin. Bottenvåning med 3 rum,
stort kök, lyxigt bad/duschrum med bastu, separat tvättstuga. Oinredd ovanvåning. Vidbyggt isolerat och inrett
garage/förråd/verkstad ca 70 kvm. Barnvänligt! Ringmärkt!

Sjönära och lite sjöutsikt! Mycket bra läge endast några
steg från Mälaren och badplats. Totalt ca 168 kvm i bra
skick. Kaklat duschrum, 3 rum + matrum och kök på ovanvåningen. 2 rum samt mycket fin relaxavdelning med bad,
bastu och dusch på bottenvåningen. Låg driftskostnad,
bergvärme. Stor fin altan. Garage/förråd. Ringmärkt!

Snyggt och prydligt! Välskött villa om ca 220 kvm + isolerat garage/verkstad om ca 79 kvm (travers lyft, el, v/a, wc,
stor förrådsvind). Belyst uppställningsplats. Låg driftskostnad, bergvärme 2010. 2 stora altaner + balkong. Trädgårdstomt med växthus. Besiktigad.

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.
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Rekordmånga fortkörare
åker fast på Ekerövägen
LOVÖN | Fartkamerorna
utmed Ekerövägen ligger i
topp i landet när det gäller
att fånga fortkörare. Detta
trots att syftet inte är att
få fast så många som möjligt, utan att dämpa hastigheterna.

Den bästa effekten har vi
strax före och efter kamerorna, men vi ser att medelhastigheten är lägre även mellan,
berättar Anders Drugge vid
Rikspolisstyrelsens sektion
för traﬁkövervakningskameror i Kiruna.

Under perioden januari till
och med augusti 2011 åkte 2
484 bilförare fast för fortkörning i de tretton hastighetskameror som ﬁnns placerade
på väg 261 utmed sträckan
Tappström till Brommaplan.
Därmed ligger denna sträcka
på femte plats i sammanställningen över de 197 vägsträckor i landet som är kameraövervakade.

Detta är den instans som

I listans topp ligger sträckan

mellan Åkersberga och Roslags Kulla där 2 960 bilister
registrerades för fortkörning
under årets första åtta månader. I botten ﬁnns vissa
sträckor som inte har några
registrerade
fortkörningar
över huvudtaget.
– Målet är att hastighetssäkra sträckorna med så få
utfärdade böter som möjligt.

utreder hastighetsöverträdelserna som kamerorna
registrerar och de hanterar
cirka 230 000 ärenden om
året. Därifrån styrs även aktiveringen av kamerorna utifrån behovet som grundas på
traﬁkintensitet och tidigare
olycksstatistik. Själva etableringen och underhåll av
kamerorna står Traﬁkverket
för.
Anders Drugge kan inte
säga något om hur fort Mälaröbilisterna kör.
– Medelhastighetsmätning
tillämpas inte i Sverige, men
generellt sett så handlar det
nästan aldrig om överhastigheter. Majoriteten av överträdelserna ligger i intervallet
1 till 15 kilometer i timmen
över gällande hastighetsgräns
och böterna hamnar på mel-

lan 1 400 och 4000 kronor
beroende på hastighet.
Händer det att någon
överklagar sina fortkörningsböter?
– Det händer att folk förnekar och ärendet skickas till
åklagare för prövning. Det är
dock sällan som åtalen ogillas
eftersom vår ambition är att
bara driva ärenden där bilden
är läsbar.
Bilderna som kameran tar
på de fordon som överskrider
hastighetsbestämmelserna
bearbetas manuellt. Passagerarplatsen maskeras alltid
oavsett om någon sitter där
eller inte och i utredningen
används enbart den maskerade bilden.
Under utredningen kontrol-

leras sedan fordonet mot
olika register och bilden på
föraren jämförs med passeller körkortsfoto. Om bilden på föraren stämmer
skickas ett brev med bild och
mätdata till den misstänkta
personen. Går det inte att
identiﬁera föraren så skickas
en förfrågan till fordonets

Tillstånd enligt miljöbalken
6DPUnGDYVHHQGHEUlGGQLQJIUnQEHÀQWOLJWOHGQLQJVnät efter att reningsverk lagts ner.
Ekerö kommun har beslutat att föra över avloppsvattnet från Ekebyhovs
avloppsreningsverk till Himmerfjärdsverket, som är SYVAB’s avloppsreningsanläggning i Grödinge. Ekerö kommun har ansökt om delägarskap i SYVAB.
Ekebyhovs reningsverk kommer att byggas om till pumpstation och därmed
kommer verksamhetens miljötillstånd att upphöra. Ekerö kommun avser därför att
söka ett frivilligt tillstånd för icke tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt
9 kap §6 Miljöbalken, avseende eventuell bräddning från det ledningsnät som är
anslutet till Ekebyhovs avloppsreningsverk.
gVWUD0lODUHQlUYDWWHQWlNWI|UÁHUDDYUHJLRQHQVYDWWHQYHUN9DWWHQVN\GGV
område och skyddsföreskrifter har fastställts av Länsstyrelsen. Ekebyhovs
reningsverk ligger inom den primära skyddszonen. Syftet med nedläggning av
reningsverket är att upphöra med utsläpp av renat avloppsvatten i skyddszonen.
Genom att ta hand om avloppsvattnet från Ekerö och rena det i Himmerfjärdsverket så bidrar Ekerö kommun, via SYVAB, till en säkrare vattenförsörjning i
Stockholmsregionen.
Sökanden har haft samråd med Länsstyrelsen. Skriftligt samråd med enskilda
som antas bli särskilt berörda pågår fram till den 8 november 2011.
Allmänhet som berörs och som vill ha ytterligare information i ärendet eller
som vill framföra synpunkter angående verksamheten kan beställa samrådsunderlag och lämna skriftliga synpunkter till nedanstående adress senast den 8 november 2011.
Tyréns AB, Lena Kjellson, 118 86 Stockholm
Tel 010-452 32 02, lena.kjellson@tyrens.se

ägare om vem som har kört
fordonet.
Kamerorna på väg 261 installerades 2006 som ett led
i Traﬁkverkets ”nollvision”
och visar sig ha haft god effekt både på hastigheten och
på traﬁkolyckor vid den senaste mätning som gjorts.
När medelhastigheten mättes 2007 för samtliga fordon
hade den sänkts med 6,5 kilometer i timmen.
Gällande olyckorna skedde
16 traﬁkolyckor per år i genomsnitt under åren 20012005. Under de två första
åren efter införandet skedde
i genomsnitt 5 traﬁkolyckor
per år.
Beräkningar från Traﬁkverket säger också att växthusgaser som påverkar klimatet
negativt minskade med 295
ton koldioxid i hela landet,
från 2005 till 2006. Samhällskostnaderna för olyckorna beräknades minska med
cirka 7,4 miljoner kronor från
år 2005 till 2006.

LO BÄCKLINDER

Ovan: Alla registrerade fortkörningar hanteras av en särskild sektion hos
Rikspolisstyrelsen i Kiruna. Nedan: En fiktiv bild tagen av en trafikövervakningskamera.
Foto: Trafikverket

Tillstånd enligt miljöbalke
en
Samråd avseende bräddning från ny pumpstation efter det att
Ekebyhovs reningsverk har lagts ner.
Ekerö kommun har beslutat lägga ned Ekebyhovs reningsverk för att avlasta dricksvattentäkten Mälaren från renat avloppsvatten. Att upphöra med utsläpp av renat avloppsvatten
i östra Mälaren bidrar till en säkrare dricksvattenförsörjning i hela Stockholmsregionen.
Bakgrunden till beslutet att lägga ned Ekebyhovs reningsverk är att det ligger inom primär
skyddszon för vattenskyddsområdet östra Mälaren samt ökade reningskrav och befolkningstillväxt. Avloppsvattnet kommer framöver att överföras till Himmerfjärdsverket i
Grödinge.
Ekerö kommun har sökt delägarskap i SYVAB (Sydvästra Stockholmsregionens VA-verks
AB) som driver Himmerfjärdsverket som idag tar emot avloppsvatten från Botkyrka,
Salem, Nykvarn, huvuddelen av Södertälje, delar av Huddinge och sydvästra Stockholm.
Ekebyhovs reningsverk kommer att läggas ner och byggas om till avloppspumpstation
som ska pumpa vattnet via en ny överföringsledning till Syvab:s ledningssystem i
Botkyrka. Syvab kommer att äga och driva den nya pumpstationen vid Ekebyhov. Då
UHQLQJVYHUNHWE\JJVRPWLOOSXPSVWDWLRQNRPPHUEHÀQWOLJDUHQLQJVEDVVlQJHUDWWE\JJDV
RPWLOOXWMlPQLQJVPDJDVLQVRPNRPPHUDWWODJUDDYORSSVYDWWQHWYLGK|JDÁ|GHQ7URWV
VWRUDXWMlPQLQJVYRO\PHUNDQQ|GEUlGGQLQJNRPPDDWWVNHYLGH[WUHPDÁ|GHQRFKKDYHUL
Bräddpunkten blir samma utsläppspunkt där det idag släpps ut renat avloppsvatten från
reningsverket, d.v.s. norr om Gällstaö.
Utsläpp av avloppsvatten i samband med bräddning är miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap
miljöbalken. Avloppspumpstationer är inte anmälnings- eller tillståndspliktiga. Eftersom
GHQQ\DSXPSVWDWLRQHQLQWHLQJnUL6\YDEVEHÀQWOLJDWLOOVWnQGI|UVLQYHUNVDPKHWDYVHUGH
att söka ett frivilligt tillstånd för icke tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap §6
Miljöbalken, avseende nödbräddning från pumpstationen.
Sökanden har haft samråd med länsstyrelsen. Skriftligt samråd med enskilda som antas bli
särskilt berörda pågår fram till den 8 november 2011. Allmänhet som berörs och
som vill ha ytterligare information i ärendet eller som vill framföra synpunkter kan beställa
samrådsunderlag och lämna skriftliga synpunkter till nedanstående adress senast den 8
november 2011.
7\UpQV$%
Monika Engman
118 86 Stockholm
7HO
monika.engman@tyrens.se

Minska din
energiförbrukning
KlimatskivanTM är en pålitlig fasadisolering vid
tilläggsisolering och nybyggnation.
Den klarar även BBR:s fuktkrav och kan
tidigt under byggnationen sättas upp
som ett vind och fuktskydd.

ALLT
ELFA

20%
RABATT

Charlie
Daelander

Smarta
lösningar
som passar
ALLA ytor

“Jag kan underlät
underlätta
inredningen för
dig – kontakta
mig gärna.”
560 247 63
charlie@faringsotra.se

BADRUMsFEST på IFÖs-Showroom.
I samarbete med IFÖ bjuds du på snacks
och dricka och inte minst 20% rabatt
på HELA sortimentet. Du får en rabattkupong
i showroomet.

BESTÄLL
via SHOWROOMkupong och få

20%

DU FÅR:
P
Professionalitet
Kvalitet
BRA Pris

ÖPPET
HUS
i Bromma
SHOWROOM
29/10
1000-1500

RABATT
eniro.se

BOKA
Erbjudandet gäller 15 okt – 29 okt 2011, eller så långt lagret räcker.

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

kalendern

Våtrum SKOLA
2 nov
1500-18 00
Mer info kommer!

www.davidarmstrongdesign.com

+ARLSBODAVËGEN  #
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Kanske en vinter utan Seaside...
TAPPSUND | Bara ett par
små frågor kvar att diskutera, därefter har man
förhoppningsvis ett avtal
med en entreprenör för att
avlägsna Seaside. Detta
är det besked som kronofogdemyndigheten lämnat
den 5 oktober. Parallellt
önskar nu ägaren att själv
flytta båten och den norska
gruppen Skogøys vänner är
beredda att betala 2 miljoner kronor för att få överta
Seaside. Kanske, kanske är
Seasides öde på väg att bli
beseglat...
Den 4 oktober hade kronofogde Mathias Molin möte
med Linus Sundemar, kontaktperson för upphandlingen på Skatteverkets
inköpsenhet,
markägaren
Skanskas ombud advokat
Nils Nyberg och Kaspar Fritz,
miljöchef på Ekerö kommun.
– Mötet förlöpte väl. Vi diskuterade de lösningsförslag
som inkommit och vad parterna kan göra för att underlätta för den uppdragstagare
vi kommer gå vidare med. Vi
ska träffa en leverantör inom
kort för att diskutera ett par
små frågor. Förhoppningsvis
har vi därefter ett avtal, säger
Mathias Molin.
Parallellt med detta har
också Seasides ägare tagit

en mer aktiv roll i sammanhanget.
Ägaren ﬁck 2009 tre månader på sig att avlägsna fartyget från kanalen. Detta
skedde som bekant inte och
kronofogden tog därefter
över arbetet genom att få till
stånd en upphandling av entreprenör för uppdraget. Flera upphandlingar har därefter
gått i stöpet.
Ägaren har nu genom ett
brev kontaktat kronofogdemyndigheten. Av brevet
framgår att ägarens hälsotillstånd är mycket allvarligt.
Han förklarar även att han på
grund av sin sviktande hälsa
varit förhindrad att tidigare
med kraft ägna sig åt Seasides
bortskaffande.
Han skriver i sitt brev att
”MS Seasides öde har orsakat bekymmer och tråkigheter för Ekerö kommun och
Ekerös invånare likväl för
markägaren och så även för
mig. MS Seaside är någonting
jag gärna skulle vilja avveckla
(innan jag avvecklas själv),
det är ont om tid.”
Med dessa ord följer så ägarens förslag till avveckling av
Seaside.
Han skriver vidare i sitt
brev att han bett en person,
som enligt ägaren har upphandlingserfarenheter inom

sjötransport- och bogseringsområdet, att ”förutsättningslöst undersöka och
planera hur en bärgning och
bortbogsering av MS Seaside
skulle kunna genomföras
före vintern och eventuell isläggning.”
Denne person som ägaren
har bett att undersöka och
planera för bärgning och bogsering, har även kontaktat
kommunen i ärendet.
– Den feedback han har fått
från mig och kommunen var
att vi hade en del synpunkter
på de miljömässiga aspekterna av deras tänkta upplägg.
Men sedan har vi också sagt
att vi inte är intresserade av
att det sker någonting nu som
kan riskera att rubba den processen som pågår hos kronofogdemyndigheten. Denna
process är i sin slutfas. Dessutom kan vi inte påverka vad
som sker då vi inte äger beslutsrätt, säger kommunens
miljöchef Kaspar Fritz.
Kronofogdemyndigheten är
också mot att ägaren utför
några åtgärder i dagsläget.
I ett svar till ägaren skriver
kronofogde Mathias Molin:
”Kronofogdemyndigheten
kommer inte att lämna sitt
medgivande till att svaranden själv vidtar åtgärder för
att avﬂytta fartyget. Anled-

Bilden visar den allra sista turen i Norge med en grupp som kallade sig för Skogøys vänner. Föga kunde de
nog ana att båten skulle kantra i en kanal i Sverige och att en ny grupp skulle bildas med samma namn för
att rädda båten. Prognosen för att Seaside kommer att bärgas före vintern ser nu riktigt förhoppningsfull ut.
Kanske också Skogøys vänner lyckas få överta båten efter bärgning.
Foto: Harald Harnang

ningen till detta är enbart att
det skulle riskera att störa det
upphandlingsförfarande som
pågått och som snart kan
avslutas. Kronofogdemyndigheten skulle, om egna
initiativ i detta sena skede av
handläggningen godtogs, ta
vad som skulle kunna uppfattas som en genväg runt
upphandlingsförfarandet,
och dessutom kunna tolkas
godta det lösningsförslag
som bifogats din skrivelse.
För egen del har jag inte erforderlig kompetens för att
bedöma sådana saker.”

Det lösningsförslag som ägaren presenterat i sin skrivelse,
men som kronofogdemyndigheten avfärdar, innebär en
bärgning och bortbogsering
av Seaside genom ett bärgningsbolag som, enligt ägaren, ”förfogar över nödvändig teknisk utrustning och
som har omfattande erfarenhet av likartade uppdrag.”
Men eftersom ägaren inte

demyndighetens skyldighet
att vidta behövlig åtgärd i
egen regi för att ﬂytta på fartyget.
Ägaren har även förberett ett intentionsavtal med
föreningen Skogøys vänner. Föreningen är beredd
att betala 2 miljoner kronor
förutsatt att Seaside bärgas,
är skuldfri och godkänd av
sjöfartsmyndighet för bogsering till Norge.

fullföljde åtagandet han ﬁck
2009 om att ﬂytta Seaside
inom tre månader, blev det
klarlagt att det var kronofog-
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Brukar du elda
hundralappar?
Många märker inte när energianvändningen skenar iväg på hösten. Det ﬁnns
ju roligare saker att tänka på.
Problemet är inte bara att det är dyrt
för dig, utan det ger sammantaget en
mycket stor miljöbelastning.
Vill du få bättre kontroll på en av dina
tråkigaste utgifter så prata med en
energi- och klimatrådgivare eller gå in
på www.energiradgivningen.se.
Där hittar du aktuella faktablad om
solvärme, olika värmepumpar, isolering,
elslukarna i hushållet och många andra
ämnen. Opartisk och kostnadsfri rådgivning från din kommun. Välkommen!

EKERÖ
Energirådgivningen är ett samarbete mellan Ekerö
och 26 andra kommuner i Stockholmsregionen.

www.husmanhagberg.se

Ekerö Gällstaö

Ekerö Lundhagen

Charmigt 30-talshus med mycket hög standard och strålande sjöutsikt mot söder. Vackra sällskapsytor i öppen planlösning
med fin sjövy. Väl underhållet och bra renoverat genom åren samt bergvärme installerat. Inredd källare med två extra sovrum,
tvättstuga mm. Tot. 160 kvm. Idylliskt läge på populära Gällstaö omsvept av Mälarens glitter och en vacker natur. Gångavstånd till
buss. Närhet till Slagstafärjan mot Huddinge. Ett charmigt drömboende i genuin villaidyll.
Utgångspris: 4.900.000 kr Visas: Sön 16/10 12.00-13.00 & mån 17/10 19.00-19.30 Adress: Bokvägen 4 Ekerö 08-560 304 22

Stor familjevilla belägen på en av Ekerös mest eftersökta adresser med sjöglimt mot Mälaren. Vackra sällskapsytor med
stora glasade ytor ut mot parkliknande tomt. Totyta 276 kvm. Bergvärme ger låga driftkostnader. Välskött, stor trädgårdstomt med
utbud av frukt och bär. Tillgång finns till gemensam brygga på badrocksavstånd med möjlighet till båtplats. Lugnt, barnvänligt läge
på återvändsgata nära skola/dagis. Varmt välkomna på visning!
Utgångspris: 4.750.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Sandviksvägen 8 Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Nibbla Sommarstaden
Röd liten stuga med tillhörande friggebod, på fin hörntomt i charmigt, välskött koloniområde. Ca 30+10 kvm. Fruktträd
och bärbuskar på den egna täppan om 432 kvm. Ett stenkast bort ligger Mälaren och väntar, med bad- och båtliv. Skogsmarker för
promenader och svampplockning, inpå knutarna. Harmonisk idyll med lantlig atmosfär. Trivsamt med fin gemenskap, för den som
önskar. Arrendetomt. Välkommen att ringa för visningstid!
Accepterat pris: 495.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Kungsliljevägen 14 Ekerö 08-560 304 22

Räkna med oss!
Du får en dagsfärsk fri värdering av din
bostad och kunskap om hur den lokala
marknaden ser ut.
Räkna med oss när det gäller ditt boende.
Välkommen att bli nöjd du också!
Ekerö Väsby
Smakfullt inrett med genomgående hög standard och ett av områdets bästa lägen med gavel mot söder. 125 kvm klokt
och trivsamt planerad boyta. Ca 10 kvm stort förråd kan inredas till extra sovrum/arbetsrum. Tak nyligen renoverat. Populärt och
mycket barnvänligt område nära skolor, dagis och en vacker natur med strövområden och motionsmöjligheter.
Utgångspris: 2.750.000 kr Visas: Sön 16/10 15.00-16.00 & mån 17/10 18.00-18.30
Adress: Rapsvägen 38 Ekerö 08-560 304 22

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

14

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

SEASIDE FORTS FR SID 12
Föreningen Skogøys vänner,
som bildades för drygt ett år
sedan, har kämpat för att få
hem Seaside till Nordnorge
som är fartygets ursprungsplats. Nu verkar det se ut att
ljusna.
– Kronofogde Mathias
Molin har ringt och sagt att
det mycket snart ska vara
avgjort vilken entreprenör som ska bärga båten.
K ronofogdemyndigheten
är då villig att ha ett möte
med oss och entreprenören i
Stockholm så fort som möjligt. Kronofogden såg inga
juridiska problem med att vi
övertar båten när den är bärgad och godkänd för transport, berättar en glad Håvar
Gabrielsen, ordförande i
Skogøys vänner.
När det gäller det rättsliga
förfogandet över Seaside är
läget egentligen oförändrat.
– I upphandlingsunderlaget har vi tagit med en
passus som gör det möjligt för Skogöys vänner att
ta över fartyget. Det kommer ytterst bli en sak mellan entreprenören och den
norska föreningen eftersom det handlar om ett
gränssnitt i överlämnandet
mellan dessa två parter.
K ronofogdemyndigheten
har inte något särskilt
intresse av att fartyget
huggs upp, tvärtom gör
jag gärna det som behövs

för att båten ska hamna
i Norge, men det får inte
riskera vårt uppdrag.
K ronofogdemyndigheten
har dock varit nödgade att
handla upp hela förfarandet eftersom det inte har
presenterats någon hållbar
alternativ lösning till upphuggning. Vi kan inte godta
en lösning där vi skulle
behöva ligga på svaj med
fartyget i avvaktan på att en
intressent tar hand om den,
säger Mathias Molin.
Det finns alltså inga direk-

ta juridiska hinder mot
att norrmännen tar över
Seaside, men det förutsätter givetvis att de kommer
överens med entreprenören
och att ägaren till fartyget går
med på det.
– Vi väntar nu på besked
var dag. Vi hoppas innerligt
att vi ska få båten i norskt
farvatten före vintern, säger
Håvar Gabrielsen.
Hoppas är ett lämpligt ord.

Tro eller att säkert veta är
mindre passande. Det som
dock är påtagligt denna gång
är att svaren från kronofogdemyndigheten är stabilare
än de någonsin varit under
dessa dryga två år som detta
pågått.
Kanske, kanske blir det
en vinter utan Seaside i
Tappströmskanalen...

EWA LINNROS

Enighet om att prioritera fyra filer
 LÄGET
... med Förbifart
Stockholm och de
blivande fyra ﬁlerna
på Ekerövägen, Leif
Kåsthag, kommunens
planeringssamordnare
på kommunledningskontoret?
– I mitten av september lämnade kommunen och andra
remissinstanser in sina yttranden angående de två projekten. Vi är nu överens med
Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Traﬁkverket om hur vi ska lösa
de fyra fälten utan att skada
världsarvet, riksintresset el-

ler byggnadsminnet i Drottningholm.
– Vi är eniga om att det ska
vara fyra smala körfält på
sträckan Ekerö centrum till
Nockeby och att det ska vara
två körfält i varje riktning, varav ett kollektivtraﬁkfält i högtraﬁk. Att det är alternativ 1
med traﬁkplatser på Lovö som
gäller är vi också överens om.

vill inte att det ska ﬁnnas
ﬁckor för bussarna att köra in
i, men det vill vi. Dessutom är
vi oense om huruvida det ska
vara övergångar eller tunnlar
för de traﬁkanter som ska ta
sig över Ekerövägen. Hur vi
ska lösa dessa frågor är vi inte
heller överens om ännu, men
jag är övertygad om att vi kan
komma fram till lösningar
som alla kan enas om.

Finns det något ni inte är
överens om?

Vad händer härnäst?

– Bland annat har vi haft
olika uppfattningar om vilka
sträckor som ska ha olika
högsta färdhastigheter. Vi är
inte heller överens om frågan
som gäller bussﬁckor eller
inte. Statens fastighetsverk

– Traﬁkverket ska gå igenom
alla svar de fått in och formulera två dokument. Dels
en avslutad förstudie bland
annat för Ekerövägens fyra ﬁler och dels en arbetsplan för
Förbifart Stockholm. Dessa

borde bli klara under hösten.
Sedan påbörjas arbetet med
bygghandlingar för Förbifart
Stockholm. Enligt tidsplanen
ska förbifarten stå klar 2020.
– När det gäller arbetet med
framkomligheten på Ekerövägen så har vi tryckt på både
från tjänstemanna- och politikerhåll om att Traﬁkverket
ska forcera det arbetet, vilket
de också har sagt att de ska
göra. Vi har även framfört att
vi kan tidigarelägga vår medﬁnansiering av förbifarten
med 65 miljoner kronor med
ett eller två år om det kan göra
att de fyra ﬁlerna kan bli färdiga tidigare.
LO BÄCKLINDER

”Mos” ordnar spelhelg för ungdomar över tolv
EKERÖ | Den ideella spelföreningen ”Mys och spel”
(Mos) som har sitt säte på
Ekerö, startade för ett år
sedan. I slutet på oktober
har de sitt första, riktigt
stora arrangemang.
Föreningen Mos sysslar
med datorspel och brädspel
(= kortspel, Fia med knuff,
Monopol och andra nya spel).
I framtiden hoppas de också
på att börja med rollspel.
Mos startades av några
spelglada killar hösten 2010.

– Vi var några killar som
tyckte att brädspel var kul. Vi
har alla varit med i Träkvista
sjöscoutkår och har arrangerat LAN och spelade också en
del brädspel. Vi tyckte att det
vore roligt om lite ﬂer kunde
hänga med, berättar Marcus
Ingelborn som sitter i föreningens styrelse.
De såg möjligheterna att
bilda en spelförening och få
bidrag genom spelhobbyförbundet Sveroc, som samlar,
utvecklar och sprider spelhobbyn med hjälp av sina

120 000 medlemmar och
950 föreningar.
– Det har gått jättebra. Vi
har drygt 20 medlemmar och
vi har kontakt med en hel del
andra spelföreningar, berättar Marcus Ingelborn.
Föreningen har tidigare arrangerat mindre spelhelger,
den senaste gick under namnet ”Fullt ös”. Uppföljaren
blir nu spelhelgen ”Medvetslös” den 29 till den 30 oktober.
– Det blir en stor öppen
helg för alla som vill komma.
Vi har satt en åldersgräns

från 12 år och uppåt, berättar
Marcus Ingelborn.
Lokalen blir Träkvista sjöscoutkårs hus vid Bryggarvägen. Helgen startar med
brädspel från klockan nio på
morgonen. Så småningom
tar LAN vid. Då kan man
både spela brädspel och datorspel. I matsalen kan man
äta frukost, lunch och middag till självkostnadspris.
När man anmäler sig talar
man om vad man önskar.
EWA LINNROS

Sök till Komvux!
Vårterminen 2012
Genom samarbete med Stockholm och Solna kan Ekerö Komvux
erbjuda dig ett brett utbud av kurser på gymnasial nivå.
Obs! Sista ansökningsdag till komvux i Stockholm
och Solna är den 2/11
Exempel på KOSTNADSFRIA kurser:
- Allmänna ämnen – ekonomi, datakurser, naturvetenskapliga
kurser, språk
- Yrkesutbildningar – nätverksteknik, barnskötare, kock, konditor,
elektriker, undersköterska, VVS-montör, ekonomiassistent,
fastighetsskötare, plattsättare
.RPYX[HUEMXGHUÀHUDNXUVVWDUWHUSHUnU
'LVWDQVNXUVHUV|NHUGXYLD(NHU|NRPYX[SnE|UMDVYDUMHYHFND
läs mer, www.infokomp.se/vux/ekero/index.asp
'XNDQYlOMDDWWVWXGHUDLDQGUDNRPPXQHUlQ6WKOPR6ROQD
$OODNXUVHUlUDYJLIWVIULDRFKVWXGLHPHGHOVEHUlWWLJDGH
Mer information om bl.a. utbud hittar du på respektive hemsida.
www.ekero.se/vux , www.solna.se/sv/skolor/vuxenutbildning
www.stockholm.se/vux eller www.csn.se
Välkommen att kontakta Ekerö Komvux
för studievägledning och info.
560 392 67 eller ewy.christensen@ekero.se

VÄLLINGBY
Harsprånget
Trångbodd?
Vi har 5:or med vidunderlig utsikt nära tunnelbanan med inflyttning i april-maj 2012.
Du har fantastiska möjligheter till shopping i nya Vällingby City med över 200 butiker,
restauranger och annan service. Hit går du på ca 10 minuter.
Lika snabbt promenerar du till Grimsta naturreservat med motionsslingor, cykelvägar,
promenadstigar och bad i Mälaren. Vill du ta dig vidare till innerstaden eller andra delar av
Stockholmsområdet har du Råcksta T-banestation och gröna linjen alldeles runt hörnet.
Storlek: 5 rok, 100 kvm
Pris: från 2 665 000 kr
Avgift: 5 500 kr inkl. Telia Triple Play
Visning: Söndag 23/10 kl 13 - 14
Visningslägenhet i tidigare etapp (4 rok), Råcksta Gårdsv. 23, 4 tr.
Skyltas från Jämtlandsgatan.
Kontakt: Carina Lindahl, 08-441 57 04
carina@nytthemsthlm.se

www.jm.se eller mobil.jm.se
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Ministerbesök på Mälaröarna
KOMMUNEN | Socialminister Göran Hägglund
(KD) gjorde en miniturné
på Ekerö den 28 september.
Han blev glatt överraskad
av det han fick se.
Fokus för besöket var på barn
och ungas uppväxtvillkor.
– Jag tycker att vi på Ekerö
är rätt duktiga på den här
delen. Vi pratar inte bara
om förskola och skola utan
det som vi gör i preventivt,
stödjande och med aktivitetssyfte, berättar kristdemokraternas representant på
Mälaröarna Sivert Åkerljung,
som tog initiativet till att inbjuda Göran Hägglund till
kommunen.
Dagens första anhalt var
ungdomsaktivitetshuset Fabriken.
Här
hälsades
Göran
Hägglund välkommen av
Sivert Åkerljung och kommunstyrelsens ordförande
Peter Carpelan (M). Ingrid
Rogblad som är aktivitetsutvecklare för Fabriken,
presenterade verksamheten.
Hon berättade också om möten över generationsgränser då även pensionärerna
har kommit in i huset för
bland annat bingospel. Därefter klev hårdrocksbandet
”Erazing memories” upp på
scenen framförde sin ver-

sion av Eurythmics Sweet
dreams. Bandet består av sju
14-åringar från Stenhamra.
Kommunenes ungdomssamordnare och alkohol- och
drogpreventionsamordnare
Annika Magnusson talade
om det arbete som pågår i
kommunen som till exempel Aktivitetsbyrån, ”Snabb
slant” och Prisma-projektet
(preventivt inriktat arbete
kring barn och unga). Göran
Hägglund tyckte mycket om
Fabriken.
– Här blir det en möjlighet
till möten över generationsgränser och jag tror att det
saknas väldigt många sådana
runt om i vårt samhälle. Det
ﬁnns väldigt många äldre
som kanske till och med känner en rädsla för ungdomar
för att de ser ut på annat sätt
än vad de själva gör. Många
yngre, barn och ungdomar
träffar aldrig äldre naturligt
över huvud taget. Kan det här
bli en mötesplats över generationsgränser är det väldigt
bra, säger Göran Hägglund.
Han kommenterade också
värdet av det arbetssätt man
har med att ta till vara ungdomarnas initiativförmåga
och vilja att uttrycka sig och
göra saker tillsammans.
Nästa punkt på programmet

var öppna Familjecentrum

En av anhalterna för socialminister Göran Hägglunds (KD) besök var
Familjecentrum och öppna förskolan i Ekerö vårdcentrals byggnad.

Foto: Ewa Linnros

och öppna förskolan i Ekerö
vårdcentrals byggnad.
Socialministern mötte här

personal, föräldrar och barn.
Även här blev betyget väl
godkänt.
– Jag tror att det är väldigt
bra att ha det samlat så här.
Öppen förskola är någonting
som jag tror spelar en jättestor roll för den förälder som
är hemma en kortare eller
längre period med sina barn.
Hur det än är så kan en dag
bli ganska långsam när man
är ensam med en bebis. Men
att få komma ut och träffa
andra vuxna och samtala om
sådant som dyker upp kring
barnet och föräldraskapet
tror jag är betydelsefullt och
också att barnen får träffa an-

dra barn och ﬁnnas med i ett
sammanhang, fortsätter Göran Hägglund.
Därefter fortsatte besöket
till ungdomsmottagningen i
samma byggnad. Här tog kurator Anna Gustavsson och
barnmorska Ing-Marie Wik
Nordström emot och berättade om sitt arbete.
– Ungdomsmottagningen
är oerhört viktig. Trots att
alla borde känna till riskerna
för oskyddat sex till exempel.
Vi ser att när det väl bränner
till, struntar fortfarande väldigt många ungdomar i allt
vad de har lärt sig och allt
som de vet är som bortblåst.
Det är ett jätteproblem. Hur
förhindrar vi spridningen
av smittsamma sjukdomar
som gör att en del ungdomar

aldrig kommer att kunna få
barn för att man har slarvat i
tonåren? , säger Göran Hägglund och fortsätter:
– Vi har oönskade graviditeter som kanske leder
till aborter och som i sin tur
medför medicinska risker.
Jag tycker att det är ett sådant oerhört nederlag att vi
i Sverige på 2000-talet har
ett sådant misslyckande på
det området. Vi borde veta
bättre och vi behöver fundera mycket på hur vi ska hitta
vägar för att den kunskapen
också ska omsättas i praktisk
handling, reﬂekterar Göran
Hägglund.
Sista anhalt för besöket i
Ekerö kommun blev en företagslunch där ett trettiotal deltagare och företagare
fanns på plats. Näringslivschef Stefan Pellén berättade lite om företagandet
på Ekerö. Göran Hägglund
talade därefter om vad regeringen har gjort när det gäller
förtagarefrågor och vad som
är på gång. Efter detta ﬁck företagarna möjlighet att ställa
frågor.
Socialministerns besök blev
ett lyckat sådant tycker Sivert Åkerljung som också
fått ett tackmail från Göran
Hägglund.
– Det var ett klockrent be-

sök ut på Ekerö. Han tackade
för ett jätteﬁnt och bra besök och skrev att han blev
mycket positivt överraskad.
Det är roligt att Mälaröarna
uppmärksammas från regeringshåll. Nu är jag partisk,
men jag tycker att den röda
tråden i det preventiva arbetet i kommunen är mycket
bra. Vi har en bra ungdomsmottagning. Vi har ett familjecentrum där kommun,
resursteam och kyrka samarbetar, säger Sivert Åkerljung
och fortsätter:
– Vi har familjestöd till
småbarnsföräldrar och ända
upp till tonårsföräldrar. Vi
använder en norsk modell
som har visat sig vara lyckad
och riksmedia har uppmärksammat detta arbete. Vi har
en kommunal SYV-plan
(studie- och yrkesvägledning, reds anm.) där vi gör
uppföljningar av våra gymnasieelever och skolverket
tycker att vi är en föregångskommun när det gäller detta.
Stockholms universitet uppmuntrar SYV-studerande att
söka praktik på Mälaröarna.
Två nya fritidsklubbar har
tillkommit och skadegörelsen i kommunen har minskat
markant under senaste året,
avslutar Sivert Åkerljung.
EWA LINNROS

Ekerö kommuns

Ungdomsledarstipendium 2011

100 år
Andra chansen!
Oktoberfest lördagen
29 oktober kl 18-01
Nu har du andra chansen
att inomhus ﬁra
Ölstas 100-årsjubileum
med 100 sorters öl och tilltugg
Brian Kramer Band
+ Rolle Friberg

Ekerö kommuns ungdomsledarstipendium är
avsedd att stödja och uppmuntra ungdomsledare som har gjort värdefulla insatser i
ungdomsarbetet inom Ekerö kommun.
Förslag till stipendiater kan lämnas av föreningar, andra sammanslutningar, distriktorganisationer, fritidsgårdar liksom av de kommunala enheter som bedriver någon form av
ungdomsverksamhet.
Stipendiet är på 15 000 kr.
Ansökan om stipendium eller förslag till
stipendiat skall lämnas till:
Ekerö Kommun, kulturnämnden,
Box 205, 178 23 Ekerö.
Du kan även maila in din ansökan till:
kulturnamnden@ekero.se
Information om stipendiet kan fås av Ida
Malmborg, telefon 08-560 391 49
Sista ansökningsdag är
den 31 oktober 2011

Underhållsröjning
av ledningsgator
på Ekerö
Som ledningsägare ansvar vi för drift- och
personsäkerheten runt våra anläggningar.
Därför inleder vi nu en underhållsröjning av
våra hög- och lågspänningsledningar.
Följande områden berörs:
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Du bestämmer entrépriset!
I samarbete med Folket hus & parker

fortum.se

UPPTÄCK...

Träkvista torg
Mälaröbor – upptäck Träkvista torg!
Här finns ett bra utbud av verksamheter med personligt bemötande i en lugn och avslappnad miljö. Det finns också en stor
p-plats där du smidigt kan parkera utan p-skiva. Varmt välkommen till Torget som har mer än man tror – frisörer, kontorsmaterial, tyger, gardiner, sybehör, kläder, presentartiklar,
leksaker, färg, mattor, golv, tapeter, skrädderi, livsmedel, blommor, yoga, massage, fotvård, restaurang, pizzeria, grill...

FÄRG TAPET
GOLV
 

Ekerö Färglager

A
SEANNA
K
U
ONTORS TENSILIER

Jungfrusundsvägen 5 178 38 Ekerö
Tel 08-560
08-560355
35535
35 Fax
info@aseanna.se
Tel
08-560 355 95

Träkvista Torg

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

Tyger O Garner O Gardiner
Gardinstänger O Takskenor
Rullgardiner O Lamellgardiner




10 %
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www.aseanna.se



på tyger

t.o.m 22
/10

Jungfrusundsvägen 2
Träkvista torg
Telefon: 560 355 01
ÖPPET: Mån-fre 10-18
Lör 10-14

YOGA

Nya kursstarter!

ÖPPET
Mån-tors 10-18, fre 10-16

·

Träkvista TorgÖppet alla dagar 9-22

Alltid GRATIS PROVA PÅ!
R!

NYHETE

Hotstone massage
Ayu
Ayurvediska behandlingar

FriskvårdCenter
Jungfrusundsv 5, Träkvista torg OTel 560 333 99 O www.vmyoga.se
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Ekerös oslipade diamant
Den snart 17-åriga ekerötjejen
Magdalena Reise tog juryn med
storm när hon sökte till Idol
som en ”kul grej” och blev en
av de tjugo som gick vidare till
kvalomgången. Nu har drömmen om en sångkarriär väckts
på allvar.

musik alls kände mig helt vilsen
när alla satt med sina gitarrer och
övade hela tiden. Det var väldigt
pressat inför slutaudition och vi
som blivit uttagna kom varandra
väldigt nära, eftersom vi jobbade
så mycket och bara sov ungefär tre
timmar per natt.

– Jag trodde inte i min vildaste fantasi att jag skulle komma vidare utan
sökte bara som en rolig grej tillsammans med min kusin. Jag trodde
inte att det var sant när juryn sa att
jag nog inte förstod vilken stor potential jag har, berättar Magdalena,
som nu är tillbaka på praktikplatsen
i mamma Thereses frisersalong i
Sandudden.
Helt utan skolning och med
endast ett litet hum om att hon
kunde sjunga, klev Magdalena in
framför juryn i Stockholmsuttagningen i maj och fick dem alla
på fall. Den hårda juryn var helt
överens om att hon var en oslipad
diamant med en häftig ton i rösten
och att hon behöver träning hos
sångpedagog för att utvecklas.

Det glimmar till i blicken och ett
leende sprider sig i hela ansiktet när
hon pratar med värme om den sammanhållning som växte fram mellan
deltagarna. Det största slaget när
hon åkte ut i kvalomgången var inte
heller att inte få fortsätta tävlingen,
även om hon naturligtvis hade velat
det.

Därefter har en lång sommar för-

– Det var längesedan jag grät så
mycket. Även om jag var förberedd
på att åka ut så var det fruktansvärt
att inse att jag inte skulle få träffa de
andra i Idolgänget mer. Men jag har
fortfarande kontakt med många av
dem som var med.
Efter alla lovord har idén väckts
om att det kanske kan vara idé att
satsa på en sångkarriär. Men Magdalena vet att hon måste jobba hårt för
att nå dit.
– För att bli något inom musiken
så måste jag lära mig grunderna. Nu
har jag bestämt mig för att börja spela gitarr och piano. Jag ska även börja
sjunga i kör och ta sånglektioner av
Soﬁa som är sångcoach i Idol.
Och nästa år hoppas hon på att
hon får stå inför juryn på nytt.
– Jag har bestämt mig för att söka
nästa år igen. Jag var inte redo den
här gången, men nästa år är jag det,
säger Magdalena med eftertryck.

ﬂutit då Magdalena inte har fått
berätta något om att hon blivit uttagen till Sveriges största sångtalangtävling bland 14 000 sökande.
Hela den karusell som följde var en
stor upplevelse för Magdalena, som
ﬂyttade till Ekerö för tre år sedan
från Timmernabben i Småland där
hon växt upp.
Kanske var det ändå skönt att ha
gjort en successiv tillvänjning av
ett lite högre tempo. För även om
Ekerö inte är en storstad så blev
hon överraskad efter flytten över
att tempot var så mycket högre
här.
– Där jag kommer ifrån är det
som att tiden stått still och jag trivs
mycket bättre här på Ekerö. Jag hann
gå två år på Tappströmsskolan och
jag har jättemycket kompisar därifrån.
Och om tempot på Ekerö är högre
än i Timmernabben så var det ändå
inget mot slutaudition som erbjöd en
hets som hon var helt oförberedd på.
– Jag som inte har hållit på med

Magdalena Reise från Träkvista fick vara med om en minnesvärd resa när hon togs ut bland 14 000 sökande och kom ända fram
till livescenen i årets Idol.
Foto: Daniel Ohlsson/TV4 och Peter Zachrisson

Namn Magdalena Reise
Ålder Nybliven sjuttonåring,
sexton år när Idol spelades in
Bor Träkvista
Familj Mamma, pappa, ”låtsaspappa” samt syskonen Erik och
Beatrice
Aktuellt En av tjugo Idoldelta-

”Även om jag var
förberedd på att åka ut
så var det fruktansvärt
att inse att jag inte
skulle få träffa de andra
i Idolgänget mer.”

LO BÄCKLINDER

gare som gick vidare till kvalet
Intressen Jag är väldigt social
och umgås gärna med kompisar.
Jag har nog provat alla sporter
som finns, men håller inte på med
någon nu.
Bäst med Mälaröarna Det finns
så mycket härliga människor här.

ELDA INTE
FÖR KRÅKORNA!
Sätt in en effektiv spiskassett och förvandla din öppna spis till en
effektiv värmemaskin.
Angivna priser avser spiskassett med anslutningsrör
och montering i Stockholmsområdet. Priset är
beräknat med ROT-avdrag på montaget.
Se alla våra
Mot extra kostnad kan vi erbjuda dekorativa
kampanjer på
täckgaller och varmluftgaller.
bastuspecialisten.se

Dovre 2575 CB

Jøtul I 400 Harmony

Keddy 110

23.355:- 1.066 kr/mån

17.635:- 818 kr/mån

14.455:- 744 kr/mån

PRIS MONTERAT

PRIS MONTERAT
Inkl. ett sidoglas. Kan mot extra kostnad
förses med två sidoglas.

PRIS MONTERAT

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10.
E-post: info@bastuspecialisten.se Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15.
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7HS@QEQ@LFQHKKDMNBGAITCDQO²JNQUJ@EEDNBGJ@J@

.@RJHMC@F@Q
Våra leverantörer
kommer och kör
demo!
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Vi lottar
ut en
radiostyrd
Bobcat
T190!
(C:a 30cm lång)
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Ex. moms
(3237:50inkl.)

14,4 Volt 3,0Ah
13mm chuck
AC/DC Laddare
Lev i väska med 2 batterier
Ord. Pris 3995,- ex. moms


Ex. moms
(1100:- inkl.)

Hylsnyckelsats 98 delar
Ord. Pris : 1502,- ex. moms
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Ekerö:
Solna:
Mörbyvägen 2 Storgatan 9
179 75 Skå
171 71 Solna

Tel: 08-560 247 80
Fax 08-560 247 85
www.mgrental.se

Erbjudandena gäller endast dessa två dagar och kan ej kombineras med andra rabatter o.dyl. Reservation för slutförsäljning och feltryck.
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Fisk på längden och tvären
Sötvattenslaboratoriet på
Lovön är Ekerö kommuns första
universitetsfilial och en plats
där viktig forskning bedrivs. Tusentals öronstenar, storslagna
abborrexperiment och specialutvecklade fiskenät är bara en
bråkdel av allt som ryms inom
laboratorieområdet vid vägens
slut.
Skalpellen går in strax bakom hjässan på gösen och i hålet som hon
gröper sticker Eva Kylberg in en smal
pincett. Hon rotar runt en stund och
tar sedan ut pincetten med vad som
ser ut som en liten, liten glasﬂisa i
ett stadigt grepp.
– Det här är en otolit. Om man
knäcker eller sotar den och tittar
på den i mikroskop så kan man se
på årsringarna hur gammal fisken
var när den fångades, berättar Eva
Kylberg, som just idag ägnar sig åt
att med en imponerande snabbhet
lokalisera de små öronstenarna
som finns i par hos alla fiskar och
är en viktig del i åldersbestämningen.
Vi beﬁnner oss i ett kaklat rum
med rostfria bänkar i Sötvattenslaboratoriets bottenvåning. Lyfter
man blicken från ﬁsken ser man
rakt ut över Mälaren som ligger
strax nedanför.
Två små fjäll rycker Eva Kylberg

också loss från gösen och placerar
tillsammans med otoliterna i en
liten naturfärgad papp-påse. Den
ställs sedan längst fram i en kartong tillsammans med ett femtiotal andra små påsar. På så sätt säl-

las de till en bank som innehåller
tusentals andra otoliter och fjäll
från döda fiskar. De vandrar därefter vidare i systemet för att undersökas i mikroskop och noggrant
studeras.
Att Sötvattenlaboratoriet har fått
universitetsstatus förändrar inte
nämnvärt deras arbete. Här har bedrivits noggrann forskning med
tydliga resultat ända sedan 1930-talet och så ska det förbli.
– Vårt arbete kommer att se ungefär likadant ut som innan vi kom
att tillhöra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi kommer fortfarande att bedriva forskning som
ligger till grund för rådgivning,
det är mer på administrativ nivå
som förändringarna kommer att
ske. Dock kanske vi kommer att
göra mer internationella uppdrag
och kanske även ﬂer utbildningsuppdrag, beskriver laboratoriechef
Joep de Leeuw.
Han berättar om verksamheten
och visar runt på området och i
byggnaderna som är arbetsplats för
cirka femtio personer. Bibliotek,
forskarrum och laboratorium inryms i de anrika lokalerna.

När ﬁskfjällen och otoliterna så
småningom blir sedda i ett mikroskop ger de en fascinerande insikt
om hur man kan förstå det stora
genom att granska det lilla. Med
vetskap om hur gammal en åldersbestämd ﬁsk var när den slutade
växa och hur länge den levde efter
det, kan man dra en hel del slutsatser om hur miljön påverkar ﬁskar-

FAKTA SÖTVATTENSLABORATORIET


>> Från och med den första juli 2011 avvecklades Fiskeriverket som
tidigare varit huvudman och Sötvattenslaboratoriet kom att tillhöra
Sveriges lantbruksuniversitet istället.

>> På Sötvattenslaboratoriet bedrivs forskning rörande fisk och
fiskrelaterade vattenproblem i Sverige. Bland annat när det gäller
fiskars invandring och utbredning, konkurrens och genetik.

>> Här finns också ett unikt bibliotek med sötvattenslitteratur innehållande cirka 2 500 titlar.

>> Forskningsstationen kom till efter donationer från Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse.
På Sötvattenslaboratoriet görs allehanda kartläggningar av och experiment med
sötvattensfisk. På översta bilden åldersbestämmer Eva Kylberg en gös och på undre
bilden samtalar forskningsledare, laboratoriechef och studenter om de aborrexperiment som pågår i dammarna.
Foto: Lo Bäcklinder

>> Byggnaderna byggdes på 1930-talet och ritades av slottsarkitekten Grut.

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

nas tillväxt. Därmed får man också
veta vad till exempel miljöförändringar gör med ﬁskbeståndet. Genom att titta på genuppsättningar
kan man även avgöra hur ﬁsken
förﬂyttar sig och etablerar sig i nya
vatten.
Att bestämma ålder och släktskap
på ﬁskar är dock bara en av alla sysslor som pågår en vanlig dag på Sötvattenslaboratoriet.
– Här odlar vi kräftor, berättar Joep de Leeuw, och slår ut med
handen över ett stort rum fyllt med
stora rostfria kar.
I dessa kravlar stora mängder kräftor runt. De kommer inte att hamna
på något matbord utan så småningom användas för att utveckla nya
metoder för att mäta kräftornas tillväxt.
I utrymmet bredvid hänger Björn
Ardestam nät på tork efter en vistelse i några sjöar i Dalarna. Dessa nät
är specialutvecklade här på Sötvattenslaboratoriet och har, till skillnad
från ordinära ﬁskenät, ﬂera olika
maskstorlekar på samma nät. Detta
för kunna fånga all tänkbar ﬁsk i en
sjö för att inventera vilka ﬁskar som
ﬁnns representerade och hur åldersfördelningen ser ut.
– Vi är ute och provﬁskar mycket
runt om i landet och mycket av vårt
forskningsarbete görs på plats, berättar Joep de Leeuw.
Strax bakom byggnaderna ﬁnns ett
inhägnat område med stora bassänger. Här pågår experiment med
abborrar som ﬂyttas mellan dammarna för att se hur de utvecklas
i olika miljöer. Kroppsform och
storlek påverkas av om de bor i vassen, nära strandkanten eller om de
lever på öppet vatten. Just idag pågår en febril verksamhet och ﬂera
abborrstim har fått byta miljö för
att kunna följas upp senare och se
vad miljöbytet fått för konsekvenser.
Experiment, kartläggningar och
analyser pågår oavbrutet och utan
att gemene man eller ekeröborna
märker av det. Och den som aldrig
åkt in på avfarten som leder fram
till Sötvattenslaboratoriet har nog
ingen aning om vilken febril verksamhet som pågår där vägen slutar
och vattnet tar vid.
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

   



   

        
              

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

STENHAMRA / GALTUDDSVÄGEN 18

STENHAMRA / BLÅSBACKSVÄGEN 45

BÅTPLATS OCH GARAGE

FIN GAVELTREA

Utgångspris: 3 450 000 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.

Utgångspris: 1 475 000 kr / Avgift: 4 235 kr/mån
Boarea: 73,5 kvm / Rum: 3 rok, varav 2 sovrum
Ni som väntat på en trea har nu äntligen chansen.
Eftertraktad gaveltrea i bästa br-föreningen på
Färingsö. Nyligen totalrenoverad och mycket fräsch.

ADELSÖ / MARIELUNDSVÄGEN 4

STENHAMRA / STRANDVÄGEN 18 B

FÄRINGSÖ / MÖRBYVÄGEN 4 OCH 6

SJÖGLIMT OCH POOL

SJÖNÄRA - CENTRALT

TVÅ TOMTER - SKÅ / MÖRBY

Acceptpris: 2 495 000 kr / Boarea: ca 104 kvm
Rum: 4 rum, varav 3 sovrum / Tomt: 1 253 kvm
Fräscht helrenoverat i ljusa färger. Braskamin och
uterum. Prunkande trädgård. Nära buss och färja.
Mäklare: Ulrika Tempelman 0733-599 195

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.

FRANSKA VECKAN
21 – 30
oktober
C

Här ﬁnns

vi!

25%

PÅ VÅRA FRANSKA
TAPETER OCH TEXTILIER!

www.raktpa.se

Från Europas största
tapettillverkare Texdecor.

Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet:
Vard 9–18. Lör 10–14. www.malaroidedesign.se
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Konst fylld av rörelse
EKEBYHOV | I slutet av
oktober fylls Ekebyhovs
slottsgalleri med akryler
och akvareller av konstnärinnan Gudrun Hagman. För
henne är konsten nödvändig. Slutar hon att måla har
hon ingenting säger hon.
– Jag kan bara inte stoppa
mig. Det är livet för mig, det
är någonting jag är tvungen
att göra. Det är en kärlekshandling till livet, säger Gudrun Hagman.
Hon är född 1928 och har
varit verksam konstnär i hela
sitt vuxna liv.
– Jag ritade jämt när jag var
liten utan att tänka på det.
Vad jag däremot trodde att jag
skulle bli var författare eller
allra helst ville jag bli dansös.
Jag har dansat väldigt mycket
men inte professionellt. Det
kommer tillbaka lite grann i
mina bilder. Inte direkt folk
som dansar men det är rörelse i motiven, säger Gudrun
Hagman.
Hon växte upp i ett hem där

ordet konstnär inte fanns. Att
få bli konstnär var det inte
tal om. Hennes pappa satte
henne istället på bank efter
skolan.
– Det var på Enskilda banken på Kungsträdgårdsgatan.
Han tyckte jag skulle bli Wallenbergs högra hand men

”Elddans” av Gudrun Hagman.

det tyckte inte jag, fortsätter
Gudrun Hagman.
Det blev tre år på banken
men sedan ﬁck hon nog. Hon
reste till England och Frankrike och var borta i tre år.
– När jag kom tillbaka började jag på Konstfack först
som blivande teckningslärare. Det var mest för att visa

för mina föräldrar att titta, jag
har blivit teckningslärare.
Hon studerade också på
Konstfackskolan 1953-1956.
Därefter blev det Gerlesborgsskolan 1958 och Konstakademien 1959-1964.
– Sedan har jag ställt ut och
ställt ut och ställt ut. Jag har
faktiskt levt på konsten för att

jag har jobbat som enormt intensivt hela tiden. Man måste
ha många utställningar igång
för att kunna leva på det.
Hon har haft ett ﬂertal separatutställningar i
Stockholm med start 1966,
samlingsutställningar med
början 1960 i Stockholm,
landsorten, Tyskland, Frankrike och USA. Hon har gjort
offentlig utsmyckning i Storlien och är representerad
bland såväl statliga, kommunala och privata samlingar,
bland annat Gustav den VI
Adolfs samling.
Gudrun Hagman bor både
i Stenhamra och i stan.
– Jag älskar Mälaröarna.
Det är så tyst och underbart.
Min gud är naturen och den i
Lofoten inspirerar mig mycket.
Naturen återﬁnns också på
en del av de tavlor som kommer att vara med på utställningen på Ekebyhovs slott.
– Jag har tagit med vad jag
har gjort de sista två, tre åren.
Det kan bli allt från porträtt
eller en dröm eller en glimt
i vattnet. Jag har några föreställande tavlor så att man
ska kunna ha något att hålla i,
men det är också mycket abstrakt, avslutar Gudrun Hagman. Utställningen startar
den 22 oktober.
EWA LINNROS

”Wiborgh/Rambia Quartet” kommer till Ekebyhov i oktober.

Foto: Joan Marti

Ekebyhovs slott med
spansk-svenskt jazzmöte
EKEBYHOV | Direkt från
Barcelona kommer den
katalanske pianisten Dani
Rambla, för att spela på
Ekebyhovs slott 28 oktober
med saxofonisten Catharina
Wiborgh och deras gemensamma kvartett ”Wiborgh/
Rambla Quartet”.
Dani Rambla är etablerad
som pianist i Spanien och har
en egen kvintett med renommerade musiker med vilka
han spelat in cd-skivan ”Simitrius”. Han har en modern
rytmiskt pregnant spelstil.
Efter saxofonisten Catharina Wiborghs många års spelande runt omkring Barcelona bildades 2008 gruppen
Wiborgh/Rambla Quartet
med Dani Rambla och övriga
medlemmar ifrån Sverige:
Lars Ekman på bas och Ali
Djeridi på trummor.
”Catharina Wiborgh spelar altsax med stor person-

lighet där det melodiska,
behagligt vackra har stort utrymme i musiken” har Dalademokraten tidigare skrivit
om hennes spel. Hon har turnerat frekvent på jazzklubbar
runt omkring i landet med
”Evergreenish”.
Lars Ekman har snabbt etablerat sig som en av de främsta basisterna på den svenska
jazzscenen. Han turnerar
ofta med band som Ludvig
Berge trio och Magnus Lindgren special project. Han
medverkar på många CD- inspelningar, bland dem hans
debut under eget namn ”Introducing Lars Ekman”.
Ali Djeridi har spelat med
de ﬂesta etablerade musiker
i Sverige, bland annat Bernt
Rosengren och Krister Andersson. Han leder också den
egna gruppen Trinity.
EL

Havshöljen och vattenvävar på Svartsjö slott i oktober
SVARTSJÖ | Under oktober
månad fortsätter Elisabeth
Holmgrens välbesökta
utställning ”Vävar av vatten
– höljen av hav” på Svartsjö
slott. Det ger ytterligare en
månads möjlighet att njuta
av de skulpturala former
som samsas med Ingrid
Külpers handgjorda mattor.
Under oktober månad fortsätter Elisabeth Holmgrens
välbesökta utställning ”Vävar av vatten – höljen av hav”
på Svartsjö slott.
Under ytterligare en månads visas de skulpturala formerna med Ingrid Külpers
handgjorda mattor.

– Jag börjar alltid med ett ord
och låter sedan formerna växa
fram ur detta. Just det här
namnet tycker jag lät poetiskt
utan att vara för pretentiös,
berättar Elisabeth Holmgren
som är glad att utställningen
kommer att vara kvar under
ytterligare en månad.
Responsen under den månad som den pågått har varit
positiv och utställningsbesökarna har varit många.
Skulpturerna i utställningen består av organiska former som skulle kunna vara
sprungna ur vatten.
– Det skulle kunna vara
havsformer eller frökapslar,
men det lämnar jag till be-

traktaren att avgöra. Jag trivs
väldigt bra med att arbeta på
det här sättet och vill gärna
fortsätta att skapa dessa former.
I den här utställningen
samarbetar Elisabeth Höglund i ett färgtema med färingsöbon Ingrid Külper som
skapar handgjorda mattor i
geometriska former.
– Det är först när man arbetar tillsammans och inspirerar varandra på det här sättet
som man kan nå de riktiga
höjderna i skapandet, säger
Elisabeth Holmgren.
Förutom att vara konstnärinna så är Elisabeth Holmgren även producent av ba-

rock- och barnmusik. Så sent
som 2010 var hon en av två
mottagare av kommunens
kulturstipendium för sitt arbete med ”Helt barockt”.
Hennes konstverk ﬁnns
representerade på en mängd
företag och i offentliga miljöer. Bland annat smyckar
hennes skulpturer Kullens
äldreboende på Ekerö och
kommunhusets nyrenoverade entré.

LO BÄCKLINDER

Troxhammar Golf & Krog

JUL
Välkommen till

BORDET

Torsdagar och fredagar:
middagsöppet till 21.00
övr vardag: 11.00-15.00

08-560 248 07

Boka julbord!

Elisabeth Holmgrens skulpturala former i samklang med Ingrid Külpers
handgjorda mattor på Svartsjö slott.

b ld
EKERO

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se
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Nysläppt bok – ”Ekeröhistorier”
MÄLARÖARNA | Nästintill
publikrekord var det
när Jan Malmstedt presenterade sin nya bok
”Ekeröhistorier” på biblioteket den 4 oktober. Nära
hundra personer kom för
att bland annat höra om
Vildmarkens Ros, PråmGreta och nya fakta kring
Fantans hög.
Allt började med ett antal
krönikor i Mälaröarnas
nyheter. Journalisten, författaren och Mälarötorparen
Jan Malmstedt gjorde några
historiska djupdykningar,
ﬁck mersmak och ﬁck
dessutom höra ytterligare
historier om originella mälaröbor, platser, händelser
och gamla sedvänjor. Allt
detta blev så småningom en
bok som rönte stort intresse
när den presenterades med
releasefest och föredrag på
Ekerö bibliotek.
– Genom mitt jobb med
att samla in bilder för EkeröMunsö hembygdsförening
har jag också fått tag i många
foton och fått höra historierna som hör till dem, berättar
Jan Malmstedt.
Många gånger har det varit
ett noggrant pusslande och
idogt sökande i arkiv som
har lett fram till att svaret på
gåtor från förr har fått sina
förklaringar.

– Ett av kapitlen handlar
om hovets livläkare Niclas
Skragge som även hade till
uppgift att sköta om fattiga
och sjuka i socknarna runtomkring. Han har dessutom
skrivit ner mycket av sina
upplevelser här ute.
Jan Malmstedt har läst
dessa och sammanfattat dem
i boken. Det ger en inblick i
hur man på 1700-talet bland
annat använde inympning
av skabb som en metod för
att bota depression och hur
opium ordinerades mot
allsköns åkommor.
När han berättar om PråmGreta, en originell kvinna
som vandrade runt på Mälaröarna ända in på 1940-talet
så nickas det igenkännande i
publiken. Många räcker upp
handen som svar på frågan
om vilka som känner till historierna kring henne. Men
trots att hon är en välkänd
ﬁgur bland de äldre mälaröborna har Jan Malmstedt
ännu inte lyckats hitta något
foto på henne, så den jakten
pågår fortfarande.
Också berättelserna kring
Vildmarkens Ros och sotare
Faxén väcker igenkänning
hos åhörarna.
Berättelserna om de
öknamn som användes
förr i tiden om invånarna i
kommunens olika områden
skrattas det gott åt.

Trägolv från
Salsa Ask Purple Rain
Salsa Ek Silver Star
Ek 3-stav
Salsa Ek

LO BÄCKLINDER

14 mm. Artnr. 787 00 01 ..............

14 mm. Artnr. 786 90 03 ......................................................

Patina svart. 14 mm. Artnr. 785 90 01 ......................................

Ek svart borstad

– Ekeröborna kallades för
”kräcklor”, munsöborna
för ”musungar” och i Sånga
bodde ”surpaltar”, men
dessa nedsättande benämningar ska vi akta oss för att
använda idag, klargjorde Jan
Malmstedt.
Slutligen ger en djupdykning i historierna kring
Fantans hög lite nya fakta.
Det är den offerplats ovanför
Sandudden där historien säger att en kvinna stenades till
döds på 1600-talet. Genom
att försöka hitta nya vägar
till förklaringar försöker Jan
Malmstedt reda ut huruvida
namnet ”Fantan” och ”Fantholmen” kan ha någonting
att göra med att ”fant” oftast
användes för romer eller
resande.

475:-/kvm
455:-/kvm
335:-/kvm
385:-/kvm
490:-/kvm
495:-/kvm
595:-/kvm
585:-/kvm
435:-/kvm
från 269:-/kvm
från 195:-/kvm

14 mm. Artnr. 796 50 02 .....

14 mm. Artnr. 787 00 22 ...........................

Ask vit pärla 3-stav

14 mm. Artnr. 796 50 01...............

Ask vit pärla Planka

14 mm. Artnr. 796 70 07 .............

Ek Planka

14 mm. Artnr. 166 09 685 ..................................................

Ek 2-stav

14 mm. Artnr. 787 50 05 ......................................................

Tarkett Viva

8,5 mm ...........................................................

Tarkett Laminat

8,5 mm ...........................................

Fri hemleverans

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

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

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå
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Skattjakt På Adelsösidan, mittemot Birka, undersöker tre arkeologer
åkermarken i Lindby. Förhoppningen är att hitta mer av den silverskatt
med muslimska mynt från tidigt 950-tal som upptäcktes under 1880talet. Men hittills har jorden bara avslöjat några mynt från 16-1700-tal.
Sökningen pågår under ett år under ledning av Frédéric Elfver.
Foto: Ove Westerberg

Novella – med soppa kallar biblioteket sitt nya samarbete med
Studieförbundet vuxenskolan och Café Byblos. Det första tillfället den
5 oktober blev en publiksuccé. Mälaröbon Suzanne Reuter läste högt ur
Jonas Karlssons novellsamling samtidigt som publiken fick chansen att
stilla hungern med soppa.
Foto: Lo Bäcklinder

Stämskruvarna plockade fram sina fioler och nyckelharpor samt
dragspel och bas och underhöll när Ekerö-Munsö hembygdsförening
hade kafédag på Ekerö hembygdsgård den 2 oktober. Hembakat kaffebröd serverades. En film om arbetet vid isstacken visades och i hembygdsrummet finns en fotoutställning med bilder från gamla tider på
Ekerö.
Foto: Lars Isaksson

Modevisning med glada amatörmodeller från 7 till 67 år ordnades på
Kyrkornas second hand på Troxhammars gård i samband med ettårsjubileet. Levande musik och en butik fylld av föremål som skänkts av
mälaröbor erbjöds också. Dagen inbringade 44 000 kronor som går
Foto: Claus Franken
oavkortat till till svältkatastrofen på Afrikas horn.

Sagobussen, som är ett samarbete mellan Barnens eget bibliotek i
Stenhamra och Arriva, rullade för första gången ut från Brommaplan
den 2 oktober. En mängd unga resenärer med föräldrar bjöds på en resa
till Stenhamra i sagornas tecken. Sagobussen kommer även att rulla
Foto: Joanna Lundblad
den 6 november och 4 december.

Adelsö poker arrangerade för sjätte gången en turnering i det populära pokerspelet Texas hold’em den 1 oktober. Spelplats var som vanligt
festlokalen Pannrummet på Adelsö där mellan 50 och drygt 90 pokersugna spelare från främst Mälaröarna två gånger om året spelar om de
sponsrade vinsterna.
Foto: Ove Westerberg

Delad tårta När Britta Stenborg födde sin son Per var hon nyss fyllda
33 år. Exakt 66 år senare fyllde de båda år på nytt och kunde då dela på
både siffrorna och tårtan. Britta fyllde 99 och vände man på tårtan blev
Pers årtal ”66” synligt istället.

Chaufförer sökes
till Taxi Stockholm Åkeri

Foto: Nora Stenborg

ERIK OLSSON FASTIGHETSFÖRMEDLING AB

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.

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB | Sveavägen 147 | Telefon: 08-5555 1300 | www.erikolsson.se

KÖP 4 DÄCK
BETALA FÖR 3
Hos oss hittar du vinterdäck som passar din bil. Vi har ett stort sortiment
dubb- och friktionsdäck från välkända tillverkare och i många dimensioner.
DELA UPP BETALNINGEN! Hos oss kan du alltid dela upp dina köp

i upp till 24 månader räntefritt. Välkommen!

EKERÖ
Träkvista Bilservice
Närlundavägen 46
08– 560 305 63

STENHAMRA
Svanhagens Bil & Däck
Mörbyvägen 1A
08–560 240 00

Gäller t.o.m. 31/12. Montering tillkommer.

GÄLLER ALLA
VINTERDÄCK
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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.

8MVLMTJs\[\ZIÅSXsXZW^Q^sZ'
Om en ny pendelbåtslinje mellan Ekerö och
Stockholms city kunde
starta skulle den nuvarande omstigningsträngseln till och från Ekerö
vid Brommaplan minskas
samtidigt som ﬂer nya
resenärer skulle få plats i
den ordinarie kollektivtraﬁken.
Det anser Michael
Stjernström, gruppledare i Traﬁknämnden
för Kristdemokraterna i
Stockholms läns landsting.
Kristdemokraterna driver
frågan i Stockholms läns
landsting.
När det gäller konkreta
planer på bryggplats med
tillhörande bilparkering på

Ekerö, så är Ekerö kommun
positiv till att bygga brygga
och anslutningsparkering,
om landstinget får till en
båt. Då kan landstinget köra
den.
Vad gäller starten på båtförbindelsen mellan Ekerö
och Stockholm, så hoppas vi
kunna utreda frågan under
hösten, för att få igång en
provlinje under vårensommaren.
Den förra pendelbåtstraﬁken i början av 1990-talet var
ju en succé. Det kan den här
båten också bli.

– Johan Werner,
Kristdemokraterna
i Ekerö kommun.

Insändarskribenten hoppas att frågan om provlinje för båtförbindelse mellan Ekerö och Stockholm
ska utredas under hösten. Förslaget innebär dock betydligt snabbare fartyg än ångbåtarna på bilden.

Foto: Ove Westerberg

Skrotade bussar från Danmark kör landsortskörning på Mälaröarna
DET ÄR RIKTIGA skitbussar som
traﬁkerar Ekerös ytterområden.
Inte bara är de dåligt underhållna,
det är faktiskt rent skrot vi tvingas
åka i. Arriva har köpt in utrangerade
innerstadsbussar från Danmark. För
landsortskörning på Ekerö!
De här skrällena kör många,
slingrande mil på vägar som ofta

kväma färder – och alldeles för få
sittplatser. De är ju inte anpassade
för långkörningar!
I somras körde jag med bilen
förbi en buss där en stor lucka
hängde ut och svängde i vägbanan.
En omkörande motorcyklist kunde
ha blivit allvarligt skadad. Han svarade trött och uppgivet att förare

är för smala och för hala. Över
massor av tjälskador och tvära
kurvor. Både vi passagerare och
bussförarna får lida av bristerna.
Det är alltid någonting som är fel
på bussen när man åker.
Iskallt eller kokhett, slirande
fläktremmar, ryckiga växlar och en
massa andra fel. Det är långa, obe-

hade påpekat felet för Arriva flera
gånger, men ingenting gjordes.
Det är tydligen så här man vinner
upphandlingar. Det blir billigare
med skrotade innerstadsbussar
från Danmark. Och det är så vi får
fler bilister.
– Barbro Vårhed

Höjda priser på Ekerö-Slagstafärjan byggda på lösan sand
NYLIGEN fattades ett beslut
i Ekerö kommun om att
höja priserna på färjetraﬁken
mellan Slagsta i Botkyrka
och Jungfrusund på Ekerö.
Som skäl till detta anges
att man vill minska den
tunga traﬁken – som höjs
till fullkomligt orimliga 10
000 kronor per överfart
för mobilkranar med fyra
axlar eller ﬂer, att man fått
ﬂer överfarande som lett till
högre krav och kostnader,
och att man vill modernisera och rationalisera
biljettförsäljning och drift
(Mälaröarnas nyheter 3/10).
De skäl som ges vacklar ekonomiskt, miljömässigt och
logiskt.

Traﬁken på färjeleden är idag
cirka 4000 fordon per dygn
– en högre siffra än tidigare.
Självklart leder detta till
förändringar i turtätheten
och naturligtvis måste man
bygga ut traﬁken då högre
krav uppstår, inte minst i ett
offentligt-privat samarbete
av den här typen. Däremot
är en naturlig konsekvens av
högre traﬁk också högre försäljning, som i sin tur skapar
högre marginalvinst. Man
kan inte ”förlora” på att öka
traﬁken, i kortsiktiga ekonomiska termer. Detsamma
gäller också rationalisering
av biljettförsäljning. Om
man tänker införa ett biljettsystem som gör driften

Nu kan
du boka
tid via
nätet!

dyrare bör man fundera över
ifall detta är en god lösning
på problemet. Att straffhöja
avgifterna på färjan kan vara
ett sätt att minska traﬁken,
men det i sin tur skulle
minska nettointäkterna och
försvåra för många pendlare.
Med prishöjningen kostar
ett 30-dagarskort på färjan
1020 kronor för en personbil, alltså betydligt mer än ett
motsvarande kort för resor
med SL inom hela länet.
Nu närmar vi oss miljöaspekten. Visst är väg
261 högt traﬁkerad, och
de kilometer som färjan
sparar får säkerligen ett och
annat företag att välja att
transportera sina tyngre

maskiner till Västerort via
Ekerö. Men denna traﬁk är
försumbar jämfört med de
pendlare som nu kommer
tvingas välja en annan väg
till jobbet varje morgon.
Detta ökar belastningen
på samma väg, särskilt vad
gäller den problematiska
rusningsaspekten, och ger
en högre bensinkonsumtion. Att omdirigera traﬁk
till längre vägsträckor, och
att belasta rusningstiden
ytterligare är inte en lösning
för en kommun som påstår
sig ha en miljöproﬁl. Genom
att straffa tyngre fordon
med otänkbara priser och
personbilar med djupa hål i
plånboken uppnår vi knap-

z Medicinsk fotvård
z Fotspa

Introduktionserbjudande!

SHE SO CAP

z Underbensmassage
z Behandling av nageltrång
z Vårtbehandling

extensions/hårförlängning

z Svampbehandling

Tag med denna annons och erhåll

z Artikulering ökar rörlighet i leder

25 % rabatt

z Fotgymnastik

(Gäller en gång per person och året ut)
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Troxhammar Butiksby z 08-654 88 44 z www.salongl-ekerö.se
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past något annat än mindre
utbyte mellan de närbelägna
kommunerna Botkyrka och
Ekerö samt miljöproblem på
grund av omvägar.
Färjan är en av Ekerö
kommuns största inkomstkällor, och prognosen för
färjetraﬁken är 28 miljoner
kronor i positivt resultat
(enligt kommunstyrelsens
protokoll). Detta kan förklara kommunens vilja att
höja priserna, men gör att
kommunen framstår som
underligt giriga gentemot
sina egna invånare.
En av anledningarna till att
den tunga traﬁken på Ekerös
vägar är dålig är att det sliter
på vägarna. Detta är knap-

past kommunens sak att
tänka på – Traﬁkverket är alldeles säkert positivt inställda
till färre kilometer körda för
samma mängd transporter,
var vägarna än går. Istället
undrar man vilka hundar
som är begravna i de höga
företagspriserna.
Ekerö kommun framstår som bovar både mot
Traﬁkverket, miljön, ekeröborna och sig själva. Man
undrar ifall dessa och inte
minst de som röstat fram
alliansmajoriteten i Ekerö
kommun kan sympatisera
med dessa höjda kostnader.

– Niclas Hell, statsvetare

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
tisdag den 25 oktober kl. 18.00.
Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+DQGOLQJDUQD¿QQVSnZZZHNHURVHNIVDPW
LNRPPXQKXVHWVUHFHSWLRQ
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Ekokommunen Ekerö
borde skämmas!
I ﬂera år har klädbytardagarna varit en ljuspunkt i en
småbarnsfamiljs tillvaro. Vi
får chansen att sälja och även
köpa billigare kläder åt våra
barn. Köerna är långa och
man får komma i tid för att
hinna komma åt fynden.
I år ﬁck vi alla säljare veta
att kommunen har ökat priserna på lokalerna med hela
66,6% i arvode och nu ställer jag då kritiskt frågan till
kommunen:
Är det okej att skryta över

| tyck!
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Inget annat
än halvljus

vilken ﬁn ekokommun
detta är när ni inte ens kan
stödja en så lätt sak som att
låna ut lokalerna? Att ni inte
skäms!
Att ens ta betalt för en så
självklar sak som borde vara
gratis i vår egen kommun är
bara det fel.

När jag kör från Stockholm
ut mot Munsö förvånar det
mig hur påfallande många
bilförare det är som kör med
”olaglig” frontbelysning.
Känner inte folk till att man
inte får kombinera halvljus
med ”annat” ljus? Du får
alltså inte, samtidigt, ha halvljuset plus extra ljus påslaget
och det förvånar mig än mer
att yrkesförare och taxiförare
inte känner till detta.

– Tvåbarnsmamma i
Stenhamra

– Observer

Fler blommande spalj\r vore på sin plats!
Jag uppskattar verkligen alla
ﬁna bullerplank som kommunen förser vår kommun
med i tätorten. Det ger inte
bara fördel för de boende
bakom utan även vi förbipasserande får en betydligt
trevligare vy för ögonen, då
kommunen valt att satsa på
mycket stilfulla plank med
lantlig karaktär – mycket
passande här ute på våra öar!
En sak som jag dock
funderat över är varför
så många av de spaljéer
som satts upp på röda
planket mellan Q8 och
Närlundakurvan inte fått
några välförtjänta växter
planterade vid sig. Nu ser

Bli ditt
bästa
jag!
Träna med Personlig Tränare!
Färdiga paket fr. 400:-/mån
Träna alla dagar kl 05-23
Kickstarta hösten med oss!

Fri provträning på öppet hus!

Fler blommande spaljéer önskar insändarskribenten.

Träkvista: Tisdagar kl 17-20 Stenhamra: Torsdagar kl 18-20

något slätt utrymme kvar
att härja på. Underförstått –
inklusive planta!

det ju riktigt galet ut! Spaljé
utan tillhörande planta...
Dessutom vore det en
god idé att sätta upp ännu
ﬂer spaljéer på de tomma
ytorna så klottrarna inte får

Stenhamra: Apelvägen 22 G+H | Träkvista: Tunnlandsvägen 7 | pulsochtraning.se | 08-549 00 600

– Tacksam

NYA NISSAN MICRA
FRÅN 99 G/KM CO2!

SHIFT_the way you move

JUST NU FRÅN 109.900 KR
• Nu som miljöbil med ett CO2 -utsläpp från låga
99 g/km och låg bränsleförbrukning 0,41 l/mil
• Standardutrustad med AC luftkonditionering,
ESP, 6 krockkuddar, CD/Radio med 4 högtalare
• Smart parkeringshjälp som mäter upp
parkeringsrutan (tillval)
• Nissan Connect – GPS, Bluetooth© och uttag
för MP3-spelare (tillval)
• Miljöbil och därför skattebefriad i 5 år

RYMMER LÄTT
2 EUROPALLAR!

• Lastkapacitet 4.2 m3
• Rymmer lätt 2 europallar
• Hela 2 meter lastlängd
• Årets skåpbil 2010

NISSAN NV200 1.5 DCI COMFORT
JUST NU FRÅN

119.900 kr

Metallic tillkommer endast 3 600 kr
(Priser NV200 exkl. moms)

Mobility Motors
SVERIGES STÖRSTA NISSAN-EXKLUSIVA ÅTERFÖRSÄLJARE

NISSAN SÄTRA: Murmästarvägen 17-19. Tel 08-603 27 00. NISSAN BROMMA: Ulvsundavägen 112. Tel 08-546 328 00
VARDAGAR 9-18. LÖRDAGAR-SÖNDAGAR 11-15
www.mbil.se

NISSAN GARANTIER • 3 ÅRS/100.000 KM NYBILSGARANTI I • 3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI (PV) • 12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI • 3 ÅRS LACKGARANTI • 3 ÅRS/100.000 KM NISSAN PAN EUROPE VÄGASSISTANS.
Bränsleförbrukning blandad körning l/mil 0.41-0.54 l/mil och CO 2 -utsläpp 99-125 g/km. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustad. Med reservation för ändringar.
Mobility Motors Sweden AB, ägs av Roelofsen Family Holdings AB och är verksam i Sverige som återförsäljare av Nissan person- och transportbilar vid 4 fullserviceanläggningar i Stockholm, Malmö och Lund
– Sveriges största Nissan-exklusiva återförsäljare!
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Skås 97:or på topp Medaljregn för Ekerö TK
ISHOCKEY | Skå IK Team 97
tog själva hem guldet när
de anordnade Stockmos
Cup för U15 ishockey under
helgen den 24 och 25 september.
– Gästerna lovordade den
trevliga stämningen och de
täta matcherna, berättar Anneli Westerlund, mamma till
en av killarna i laget.
Allhallen gästades av sju
lag som bland annat kom från
Västervik och Skövde. I den
sista avgörande matchen segrade Skå IK mot Flemingsberg och kunde därmed ta
hem guldet för hela cupen.
Första helgen i oktober
åkte Skå hockey 97:or till
Örebro län för att spela Länscupen, som hade samlat 24
lag från olika delar av Sverige
och Norge.
Siktet var inställt på en
framskjuten placering och
samtidigt att få möjlighet
att möta nytt tufft motstånd
från olika delar av Sverige
och även lag från Norge.
Gruppspelet avgjordes i
Lindesberg där Skå inledde
mot Nyköping.

TENNIS | Helgen 30 september till 2 oktober tog
14 tennisspelare från Ekerö
TK:s tävlings- och utvecklingsgrupp tåget upp till
Östersund för att delta i
Jämtsmashen. Med hem i
bagaget blev det en guldmedalj och fyra bronsmedaljer i singel samt ett guld
och ett silver i dubbel.

Skå IKs 97:or har haft ett flertal framgångar.

Efter en jämn och målsnål
tillställning, vann Nyköping
med 1-0. Det skulle visa sig
att detta blev Skå-grabbarnas
enda poängförlust i Länscupen.
Efter detta radade killarna
upp segrar mot Frisk Asker
(Norge), Hällefors, Västerås
och hemmalaget Lindlöven
med imponerande målskillnad 19-3. Det räckte till en 2:a
plats, B-slutspel och spel om
placeringarna 5-8:a.
Första matchen i B-slut-

Foto: Anneli Westerlund

spelet gick mot IK Sätra från
Gävle. Det blev en klar seger
med 5-1 och ﬁnal i B-slutspelet mot svåra Forshaga.
Matchbilden mot Forshaga
svängde, där Skå tog ledningen med 1-0 och Forshaga
vände till 2-1 i halvtid. Efter
en stark inledning i 2:a perioden tog Skå ledningen med
3-2 och höll den till matchens slut. En hedrande 5e plats
i en cup med 24 lag var ett
faktum.


Inför den stundande inomhussäsongen fungerar denna
tävling som en nystart för
de rutinerade spelarna, men
det var även ﬂera som gjorde
sin tävlingsdebut i Östersund. Tävlingen hade samlat
många duktiga tävlande från
de Norrländska distrikten.
– Det var många långa och
hårda matcher som spelades
under hela helgen och för
Ekerö TK blev det en hel del
framgångar, säger Håkan Edman, fystränare på Ekerö TK.
Nicole Hedblom krossade
allt motstånd i F14 och vann
guld. I dubbel pojkar 12 blev
det en ren Ekeröﬁnal mellan Måns Engström/Nils
Månsson och Viktor Andersson/Gustav Knudsen.

Det blev många prispokaler för Ekerö TK i ”Jämtsmashen” i Östersund.
På bilden Måns Engström, Nicole Hedman, Gustav Knudsen, Hampus
Edman, Viktor Andersson, Jonas Linnros, Nils Månsson och Ebba
Hörnfeldt. I keps längst bak tränaren David Bengtsson.
Foto: Håkan Edman

Den ﬁnalen hann tyvärr inte
spelas klart då tåget väntade.
Matchen kommer att avgöras
på hemmaplan. Oavsett hur
det går kommer guld- och silvermedaljen att föräras Ekerö
TK eftersom alla spelare hör
till klubben.
Ekerö TK ﬁck även med sig
fyra stycken bronsmedaljer
genom Jonas Linnros, P14,
Ebba Hörnfeldt, F12, Måns
Engström, P12 och Hampus

Edman, P10.
– Alla spelare visade på
härliga kämpainsatser i alla
matcher och nu laddar Ekerö
TK för säsongen 2011/2012
då målet är att bli ännu bättre
och att bärga framgångar på
de stora mästerskapen, säger
David Bengtsson, tränare i
Ekerö TK.

EL

Många lag igång i Skå IKs handbollssektion inför säsongen
HANDBOLL | Skå IKs handbollssektion har flera lag
igång. Här följer en lägesrapport om formen i lagen.
Vad beträffar herrlaget är det
deras 31:a säsong i division 4.
Truppen börjar tunnas ur och
många herrar kliver av efter
lång och trogen tjänst.
– Vi ﬁck ge oss för den
yngre generationen som med
fördel ska ha de bättre tiderna
i hallarna för träning. Men vi
ser vi fram emot denna säsong, även om försäsongsträningen varit både blygsam
och obeﬁntlig. Men vi ger oss
inte, berättar Julle Ydstie från
Skå IKs herrseniorer.

LÄGET!


Herrlaget har drygt 20
matcher framför sig innan säsongen är över i april. De har
stort behov av spelare.
Som nykomlingar i division 3 har säsongen för damlaget inte börjat riktigt som
man hoppats.
– Vi har blivit av med några
spelare sedan förra säsongen
och tyvärr skadade sig några
tjejer under första matchen.
Nu kör de för fullt med rehab
så vi hoppas att de snart är på
banan igen, säger Nina Möller
från damlaget.
Laget A-flickor (födda 1995-

1996) har under de tre senaste
säsongerna spelat i högsta se-

i en F95-serie vilket innebär
att Skåtjejerna ofta får spela
mot tjejer som är ett år äldre
då truppen består av 13 tjejer födda 1996 och endast en
född 1995. De kommer till
hösten att delta i ungdomsSM för A-ﬂickor även om de
är ett år yngre, detta för att
känna på bra motstånd men
även för att kunna förbereda sig inför nästa års USM
då tjejerna kommer att vara
äldst i A-ﬂickklassen.
Tränarna för A-ﬂickor, Håkan Bergström och Ulrika
Lööf, berättar att ﬂera av tje-

Det finns många talanger i
laget. Sophia Elmesten (målvakt) och Pernilla Fischerström är i nuläget är uttagna
att träna med Stockholms
stadslagstrupp.
Från denna trupp på cirka
30 spelare ska det plockas ut
17 spelare som får representera Stockholm i Sverigecupen
som spelas i Katrineholm
efter nyår. Båda har, enligt

tränarna en stor chans att
komma med.
Tjejerna i B-ﬂickor (97-98)
spelade i somras världens
största handbollsturnering,
Partille cup i Göteborg, och
kom ända fram till kvartsﬁnal. Till denna säsong väntar
ungdoms-SM där första steget av fem spelas i Eskilstuna
den 22-23 oktober.
– Målsättningen är att gå
till steg 3 trots att vi spelar
mot lag som är ett år äldre. I
seriespelet på hemmaplan
spelar laget även denna säsong i högsta serien för 98:or.
Vi vill gärna få ﬂer spelare i
laget, säger Andreas Wallin

DET HÄNDER


som tillsammans med Ellen
Lindmark tränar laget.
I de yngre årgångarna fortsätter verksamheten för fullt.
Flicklag ﬁnns i årgångarna
99-02 och rekrytering av
-03:or pågår.
– Bland pojkarna är det
svårare att få ihop tillräckligt
många för att det ska räcka
till ett helt lag, men ett pojkar -01/02 lag ﬁnns igång i
seriespelet. Dessutom är det
full fart på handbollsskolan
för de yngsta årgångarna 0305 pojkar och ﬂickor, avslutar
Olle Johansson från Skå IKs
handbollssektion.






TILL DEN 30 OKTOBER

HANDBOLL

Damer div 3 ösv

Herrar div 4 ösv
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
3

81 - 35
85 - 49
71 - 65
85 - 55
64 - 60
68 - 69
75 - 72
60 - 82
48 - 71
54 - 80
48 - 76
46 - 71

6
6
5
4
3
3
2
2
2
2
1
0

46
36
6
30
4
-1
3
-22
-23
-26
-28
-25

INNEBANDY

Trångsunds HK
3
Huddinge HK
3
IK Stubbhagen
3
Södermalms BK
3
BK Bitter
3
Åkersberga HK
3
Sannadals SK
3
Lidingö HK
3
Djurgårdshofs IK HK 3
Skå IK
3
Sorunda IF
3
Väntorp / AIK
3

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3

85 - 54
85 - 72
84 - 66
81 - 67
77 - 66
79 - 77
71 - 69
64 - 77
66 - 89
57 - 87
69 - 81
68 - 81

6
6
4
4
4
3
2
2
2
2
1
0

31
13
18
14
11
2
2
-13
-23
-30
-12
-13

INNEBANDY

Herrar div 4 västra
Ekerö IK
Stockholm IBK
Skå IK
IK Ängen/Sätra
Vällingby BK
Västerorts IBK
IK Wasa
Mariebergs SK
Midsommarkr
Ulvsunda IBP

Till denna säsong spelar de

jerna redan har prövat på att
träna med damlaget vilket är
mycket utvecklande, samtidigt som det sätter lite press
på damerna att veta att det
ﬁnns tjejer som kommer underifrån.

3 OKTOBER

HANDBOLL

Huddinge HK
Hammarby IF HF
Gubbängens HK
Gustavsbergs HF
Notlob IK
Haninge HK
AIK
Skå IK
Årsta AIK HF
HK Spifen
Sportsgear DHK
BK Salem

rien för sin åldersgrupp.

Herrar div 4 västra
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3

3
3
2
2
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
2
2
3
3

30 20 26 14 14 7 12 11 10 15 -

15
7
22
16
20
9
18
14
16
22

9
9
6
6
6
3
3
0
0
0

Mälarö IBK
Lidingö IBF
IBK Sundby
Hässelby IBK
Stäkets IF
Järfälla IBK
Stockholm West
Ängby IF
IK Economus
Östermalms IBS

3
2
2
3
2
2
3
3
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
1
2
2
2
2

31
18
14
16
11
9
18
12
8
11

-

18
10
6
20
11
9
19
14
16
25

6
6
6
6
3
3
3
3
0
0

HANDBOLL | Damer div 3 ösv: 23/10 kl 16.45 Tappströms bollhall:
Skå IK-BK Salem
Herrar div 4 ösv: 30/10 kl 16:45 Tappströms bollhall:Skå IK Djurgårdshofs IK HK
INNEBANDY| Herrar div 4 v: 22/10 kl 17.45 Tappströmsskolan:
Skå IK-Midsommarkransen

Sportnyhet?
Skicka kort text till:
sporten@malaroarnasnyheter.se
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| 50 år sedan
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FITS YOUR LIFE - MITSUBISHISTOCKHOLM.SE

Biopriser och jobbannonser
ger ekonomisk tillbakablick
50 ÅR SEDAN | Under
hösten 1961 är det många
siffror som figurerar i
Mälaröarnas nyheter. En del
summor är rejält tilltagna
och andra är mer modesta.
Flera av dem ger oss emellertid inblick i den bistra
ekonomiska verkligheten för
ett skrivbiträde på Färingsö.
Den som går utan jobb under
hösten 1961 kan söka arbete
som ordinarie skrivbiträde på
Färingsö kommunalkontor.
Lönen utgår enligt överenskommelse och begynnelselönen är 840 kronor per
månad. Omräknat till 2011
års penningvärde motsvarar
det 9 032 kronor (enligt SCBs
prisomräknare) vilket kanske
inte ger så mycket pengar över
till ekonomiska utsvävningar.
Att gå på bio är kanhända

inte något som detta skrivbiträde kan unna sig alltför
ofta. Väljer hon eller han att
gå och se ”Natt i Chicago”
eller ”Kärlekstunneln” på
Folkets hus i Färentuna gäller
det att punga upp med 20
kronor. Det motsvarar ett
biljettpris på 215 kronor idag,
vilket är det dubbla mot vad
en föreställning kostar 2011.
Att gå på dans däremot är

ett nöje som är förhållandevis billigt och som även ett
skrivbiträde kan unna sig.
Den danssugne kan bege sig
till Färentuna folkets hus
den 14 oktober för att ta en
svängom till Bert Åhs populära orkester. Inträdet är endast 3 kronor. Skulle dagens
dansrestauranger bara ta 32
kronor i inträde så skulle nog
tillströmningen vara ännu
större än vad den är.
Ett elvåffeljärn kan köpas
för 33:50 kronor i Nyckelby
snabbköp. I dagens penningvärde motsvarar summan
ungefär 355 kronor och det
säger oss att prisutvecklingen
på just våfﬂejärn har varit
förhållandevis stabil.
I Landelius konditoripaviljong på Drottningholm anordnas mannekänguppvisning. Drottningholmsﬂickor
visar kläder från märkena
Citymodeller, Martinette
och Roma och klädformgivaren Kerstin Lokrantz
är konfrencier. Kaffe eller
”tecomplét” (te med tillbehör, vanligtvis rostat bröd
och marmelad. Reds anm.)
serveras till det facila priset
av 5 kronor vilket motsvarar
53 kronor idag.
Riktigt stora ekonomiska

1SPWLS
TGSEVH
QCJP 

satsningar sker också i kommunen under hösten 1961.
Mälaröarnas nyheter berättar
bland annat om de debatter
som föregår beslutet om att
sätta igång med bygget av
Tappströmsskolan. Framför
allt är det den beräknade
kostnaden på 5 900 000
kronor som föranleder två
ledamöter att reservera sig
mot beslutet om att gå på
”kommunalnämndens” (nuvarande kommunstyrelsen)
förslag.
Motsvarande summa skulle

idag vara 63,5 miljoner
kronor. Kommunfullmäktiges ordförande herr Arthur
Andersson framhåller även
i sitt hälsningsanförande
vid kommunfullmäktiges
sammanträde i oktober att
kommunen aldrig tidigare
stått inför avgöranden av så
stor räckvidd.
Senare under hösten kan
tidningens läsare konstatera att skatten inte behöver
höjas i kommunen trots de
stora investeringarna. Det är
nog skönt inte minst för den
som ﬁck arbetet som skrivbiträde på Färingsö.

LO BÄCKLINDER
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ALLT INGÅR
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4RYGGHETSPAKET
ÍSTCJMHBSBOUJ
ÍSTWBHOTLBEFHBSBOUJ
Í.JUTVCJTIJ"TTJTUBOTQBLFU
ÍNOBEFSTMOFTLZEE

Sveriges
eriges längsta bilgaranti
bilgaran

* Provkör en av Mitsubishis bilar så får du 2 st biobiljetter. Bränsleförbrukning bl. körning 5,1l/100 km. CO 2 119 g/km. Finansiering enl Mitsubishi
Motors Finans: Rörlig ränta per 2011-10-18 6,50%. Avbet. 36 mån, kontant 30,9%, restvärde 45%, effektiv ränta 8,06%. Gäller så långt lagret räcker.
Kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden. Samtliga priser är cirkapriser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Jämtlandsgatan 131-133, Vällingby. 08-120 300 50. ZZZPLWVXELVKLVWRFNKROPVH

Välkommen att höstfynda
hos oss på ŠKODA Stockholm.
TOTALT VÄRDE
OCTAVIA-PAKETET

TOTALT VÄRDE
YETI-PAKETET

20.500:-

26.700:-

ŠKODA Octavia Combi Elegance TSI
122 hk Paketpris fr. 185.000:-

ŠKODA Yeti Experience 105 hk
Paketpris fr. 194.000:-

Inkl. larm, metallic och avtagbart drag.

Inkl. parkeringsassistans, multifunktionsratt
och navigationsystem Columbus.

Detta ingår i båda paketen:
ù~w|n}}xwjmn{~}x{
ùj{t|nw|x{kjt
ùnpw|nw|x{

ùj{}quuj{n
ù ~{mrvus~|
ùjmrxă

ùĖěåȗu~vrwr~voupj{
ùjrmx}o{mmj}x{
ùurvj}{xwrlėxwȗ

ùĝ ²p}juj{n
ùjru||j{}

www.skodastockholm.se

Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 6,3l/100km CO2 148 g/km. Yeti från 6,4 l/100km CO2 149 g/km.
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Kan ej kombineras med andra rabatter och avtal.

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

Skadegörelse på Adelsö

UTillbyggnad
UOmbyggnad
UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

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

SFÖRBUN

www.mkc-tech.se 072-25 38 006 info@mkc-tech.se
)VNDWWRFK$QVYDUVI|UVlNULQJ527DYGUDJGHWÀ[DUMDJ

Välkomna! Kattis

8 OKTOBER | I Skärvik sker det skade]h[bi[ ][dec Wjj d]ed abejjhWj f [jj
^kieY^[dYWhfehj$
 ;d cY#\hWh[ \h Xj[h \h [jj jhWÓaXhejjfDrottningholmsvägen.
9 OKTOBER | ;d f[hied \h Xj[h \h
jhWÓaXhejj f ;a[hl][d l_Z Nyckelby.
;jjl_bZil_dXb_hfahjfMunsö.

KRITIK MOT POLISEN EFTER MISSHANDEL AV FLICKA

Den 17-åriga flicka som misshandlades svårt i en bostad på Ekerö under trettondagen 2011 av en pojke som senare tog sitt liv, har långsamt börjat återhämta
sig från de livshotande skallskadorna. Hon minns dock fortfarande inte hur själva
händelsen gick till.
I en artikel i Dagens nyheter den 8 oktober berättar hennes mamma om hur de
försökte få hjälp av polisen från tiotiden på kvällen utan framgång och är mycket
kritiska till hur ärendet hanterats. Först efter midnatt, då pojkens pappa kom
hem och fann sin son död och flickan skadad, gjorde polisen en utryckning. En
utredning visar att flickan då varit skadad mellan 13 och 18 timmar.
Polisen menar dock att det inte finns något anmärkningsvärt i deras agerande, enligt ett uttalande av polisens presstalesman Mats Eriksson till Dagens
nyheter.

 på G

Stråkkonsert i Erskinesalen,
blåskonsert i Tappströmsskolans matsal. 25 oktober
kl 18.30: Pianokonsert i
Kulturskolans orkestersal. 26 oktober kl 18.30:
Skräckfestival med teater
och musik i Kulturskolans
lokaler i Tappström. Fri entré
till samtliga evenemang.

FORTS FRÅN SIDAN 2
Dansdagen
Varje höst erbjuds kommunens dansintresserade
att ta del av dansprogram
och att pröva själv. Årets
tema: Indien. Klassisk indisk
dans, Bollywood-dans, yoga
och en familjeföreställning.
Fri entré. 22 oktober kl 1215.30, Ekerö kulturhus.
Ekerö bio
23 oktober kl 15: Kung Fu
panda 2, sv.tal, fr. 7 år. Kl 19:
Melancholia, fr. 11 år.
Erskinesalen, Ekerö C.

Temakväll med meterolog
Meterologen Pär Holmgren
talar om hur vårt sätt att
leva påverkar klimatet. 27
oktober kl 19.30. Veckomässa i Timmermannens
kapell kl 19. Stenhamra
församlingsgård, Herman
Palmsalen, ingång 4C.

Uppspelsvecka
Kulturskolans elever spelar
upp. 24 oktober kl 18.30:

Konsert
Spansk-svenskt jazzmöte
med Wiborgh/Rambla Quar-

Salong
hud, kropp
& massage

tet. Förbokning. 28 oktober
kl 19, Ekebyhovs slott.
Arr: Föreningen Jazz på
Mälarörna, Ekebyhovs slott,
Ekerö kulturnämnd.

oktober kl 12. Biblioteket
i Ekerö och Barnens eget
bibliotek i Stenhamra.
Fågelskådning
Adelsö har har rikt fågelliv
året om. Där finns många
varierande biotoper som är
dåligt kända bland fågelskådare. En hel del rovfåglar
jagar i området, t.ex. ser
man ofta havsörnar. Tur
runt Adelsö ringväg och
skådning på lämpliga ställen. 30 oktober kl 9, plats
kyrkans p-plats. Färjan går
från Adelsö varje hel- och
halvtimme. Arr: Mälaröarnas
ornitologiska förening.

Höstvård
Arbetet i Malmviks blåsippsbacke med att förbättra
förutsättningarna för både
gamla och nya sipplantor
fortsätter. MNF tar med
redskap men ta gärna med
en egen grensax. 29 oktober
kl 10-13, Malmviks blåsippsbacke, samling vid kommunhuset. Tappström.
Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening.
Haloweenpyssel
Stort halloweenpysselbord
på biblioteket. Pyssel under
hela höstlovet. Start 29

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

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

Ansikts- och kroppsbehandlingar

Tel 070-200 31 97
www.salonghudkroppmassage.se

Välkomna! Stina och Hans



Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

i säkra händer

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

Nu kan Ni även göra
förbeställningar via nätet!

www.pcakuten.se

!LKOLÍS  !LKOTEST

Gå in på vår hemsida www.ekerotaxi.se

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
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%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ
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Öppet:
Mån-fre 10-18
Lör 10-14

Snickeri z Målning z Tapetsering z Renovering z Montering

Ring för tidsbokning kl 9-20!

3 OKTOBER | ;dX_bXb_hijkb[d_Ekerö
centrum.
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f Knalleborgs

6 OKTOBER | <hia j_bb ijbZ ][dec
_dXhejj_l_bbWia[h_Närlunda"_d][jXb_h

7 OKTOBER | L[hajo] ij`bi \hd [d
ff[d X_b f [d WhX[jifbWji _ Sandudden.
IaWZ[]h[bi[ia[hf[dfWha[hWZX_b_
Ekerö centrum"ZhcWdiakh_jidZ[h
jlZYa$

T

Jungfrusundsv 2
Träkvista
Tel: 560 355 01

= Personlig hantverkare =

Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62

30 SEPTEMBER | Feb_i[d ^Wh [d ^Wij_]^[jiaedjhebb f Bryggavägen. Tre
\hWh[\hXj[h$
;daW`WaXb_hijkb[d\hd[dXho]]Wd[ZWd\h Ekerö centrum.
 IjbZ ia[h ][dec _dXhejj _ [jj \hhZf[djhZ]hZijecj_Drottningholm.

5 OKTOBER | ;df[hied\hXj[h\h[jj
jhWÓaXhejjl_Z Svartsjö slott.
 ;jj c_iiboYaWj \hia j_bb ijbZ Wl [d
cef[Z ia[h f Ckdi$ JdZd_d]ibi[j
Xb_hidZ[hXhkj[j$
 ;d ic_jd_d] \hd [d fWha[h_d]iiaWZW
ia[hl_ZJhal_ijWlWbb[d$

ijkb[jZ^ki[jhbWhcWj$
;dl_bZil_dieboYaWia[hfMunsö.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
fB_ZbifWha[h_d][d$

5437:01
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Måttbeställning

Kattis
Klippotek

4 OKTOBER | På EkerökjXhoj[hXhWdZ
_ [d l_bbW$ 8hWdZ[d ibYai" c[d l[hld_d][dXb_hXhWdZ#eY^haiaWZWZ$
 IjbZ Wl X[di_d ][dec ÈibWd]d_d]È
ia[hf[djecj_Närlunda.

1 OKTOBER | IaWZ[]h[bi[iWcjabejj[h
ia[hf_ZhejjifbWji[dfAdelsö.

IK

Plisségardiner
Lamellgardiner
Rullgardiner

26 SEPTEMBER | Försök till stöld av båt
sker vid Jungfrusunds marina.
;dbijYoa[bXb_hijkb[d\hdStenhamra skola.
 Ojj[hb_]Wh[ [d bij Yoa[b Xb_h ijkb[d$
:[d ^h ]d][d l_Z [d Xkii^bbifbWji _
Älvnäs.
 ;d [b[l Xb_h f eadj ijj Wl c[Z i_d
?f^ed[ kdZ[h [d b[aj_ed _ Närlunda
skola.
L_ZSundby skolaXb_h[d[b[lWlc[Z
i_dYoa[b"l[dZ[d\Wijbij$
27 SEPTEMBER | ;d f[hied Xb_h hWffehj[hWZ \h ]hel ebelb_] ahd_d] eY^
^Wij_]^[jil[hjhZ[bi[fEkerö.

3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv

Gardinstänger och skenor OGardintyger
Markisväv OSybehör OGarn Omm

förskola_LiXo$
IjbZWll_dj[hZYaia[hkh[jj\hhZ_
Drottningholm.
 8[Zh][h_ ia[h f Adelsö c[Z [d i
aWbbWZÈXbk\\WajkhWÈ$

MO

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

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

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




Akvarium + bänk. 48 L akvarium.
Nypris 2008 var 2000 kr. Nu
500 kr. Mått: 62 l, 32 h, 24 b.
Svart bänk h 65 med dörrar ingår, liksom pump, håv, ljusramp,
yngellåda, termometer mm.
Träkvista. 070-377 25 41.

Akta Graco, grå/svart bältesstol.
Justerbara rygg och nackstöd
gör att stolen växer med barnet.
Tar man bort ryggstöden blir det
kvar en sittkudde. 500 kr.
Marianne 070-759 11 30 eller
mfh_06@hotmail.com
Britax kidﬁx, svart/grå barnstol
med Isoﬁx-systemet. Reglerbart
rygg- och nackstöd för 1000 kr.
Marianne 070-759 11 30 eller
mfh_06@hotmail.com
4 st nya kompletta vinterdäck,
dubbfria Nokia friktion 195/65
R15. Passar till Golf. Pris 2500 kr.
Tel. 560 446 41 efter kl 17.

Glimåkra vävstol. Vävbredd 135
cm. Öppen från båda sidor B 145
D 135 H 160. Medföljer belysning, vävpall och mycket tillbehör. Finns i Stenhamra 070-536
04 84. Inger. Pris 1500 kr.

Dubbade V-däck 185/65 15
2 st (Nokia) Nordman - 15 mm
400 kr. 2 st (Nokia) Nordman +
7 mm 800 kr. Sitter på stålfälg
passande Ford Mondeo -96
Tel: 070-639 39 12. Hasse

Brio race, 2009 mörkblå vagn
säljes. Extra sittdyna, ståbräda,
fotsäck som skyddar mot vind,
svart Brio-parasoll och brun
Skip hop duo-skötväska. Allt för
900 kr! Marianne 070-759 11 30
eller mfh_06@hotmail.com
Phil &Teds sport, 2009 röd
syskonvagn. Regn- och solskydd, mjuklift, skyddsbåge och
transportväska ingår. 3000 kr.
Marianne 070-759 11 30 eller
mfh_06@hotmail.com

Guppy-yngel ca 2 cm 5 kr/st.
Fiskarna ﬁnns i Skärvik. 070745 64 13.
Snurrfåtölj, brun, läder 200 kr.
070-858 39 48
Microugn, vit, 55 bredd, 32 hög.
150 kr. Tel. 070-858 39 48.
Leksvik barnsäng säljes
http://www.ikea.com/se/sv/
catalog/products/S69847510.
Du får även: avtagbar stödbräda,
ribbotten, madrass (i 3 delar),
2 uppsättningar underlakan,
sänglampa. Pris: 600 kronor
Karin, karin.blomdin@home.se,
076-215 58 98.
”Ekeröiana” tryck Alvar Eliasson
förest Ekebyhovs slott, dito Georg Miskar. Roligt oljetryck i färg
förest Drottningholms slott sent
1800-tal. Böcker: Ekerö förr och
nu, Holmqvist Granath Vikingar.
Ekebyhovs slott Ingela Maechel.
Birka vikingastaden – Björn Ambrosiani. Se annons ”Ekeröiana”
på Blocket. 560 323 48.
Nästan ny herrskinnjacka. Storlek L. 150 kr. Tel. 0708-58 39 48.

Akvarieﬁskar! Vacker fjärilsciklidhona 15 kr, stor brun
ancistrushona/algätare 9 cm 15
kr, Små-ancistrus 3 cm 10 kr/st,

Takpanel vit ny Wood Roc. 4 st
kartonger, 6 st 180x30, 9 mm,
324 kvm. 700 kr alla.
Tel. 070-858 39 48.

• 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.

  KÖPES




  UPPHITTAT




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

Är det någon som äger en grå
katt med vit ﬂäck på bröstet?
Synlig på Lars Kaggs väg längst
ut på Helgön. Kan bo i närheten,
eller hemlös? Ring om du vet
att katten har hem. Snart är det
kallt. Annikki tel 070-313 87 08.

  UTHYRES




Boxplats på Långskärs gård
i Färentuna. 3.800 kr/mån
För mer info ring . Ulrica 070555 44 33.

  BYTES




Finnes: HR 2,5:a på Lidingö om
67 kvm. Välskött lgh på 1:a vån.
under ombildning till BR. Närhet
till L-ö centrum, skolor och kollektivtraﬁk. Sju minuter till Ropsten med Lidingöbanan. Önskas:
Likvärdig ljus, fräsch lgh om
minst 70 kvm i Ekerö centrum,
Ekebyhov alt. Närlunda. För byte
kontakta: 070-367 44 02.

  ÖNSKAS HYRA

  FÖRSVUNNEN




Ester försvann omkring 17/9
från Semesterv. Norsk skogkatt.
Färg blå tigré, inget vitt, för
vanligt folk ser hon grå ut med
mörkare och ljusare nyanser.
Är chippad, har inget halsband
pga att det är en innekatt. Hon
är väldigt smal, lång kropp, yvig
svans. Hon är nog väldigt skygg.
Hittelön 1000 kr. 070-666 72 42.





Vi önskar hyra/arrendera mindre
hus/stuga Lovö eller Färingsö.
Arbete och ordnad ekonomi. Ref
lämnas. 010-563 43 32, 070985 11 79.

Saknar du din cykel? En svart
damcykel med 3-växlar hittades
i skogen på Lovön. Hör av dig
om du är ägaren. 070-239 64 10
(kvällstid).

• 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.

Bli inte sittande
med Svarte Petter.
Vi skyddar dig mot dubbla boendekostnader när
du köper ny bostad, innan du har sålt din gamla.
Om du tecknar vår Dubbel boendekostnadsförsäkring får du ersättning för
kostnader för dubbelt boende i upp till nio
månader.
Vill du veta mer om hur du vågar falla pladask på nästa
visning? Läs om Dubbel boendekostnadsförsäkring på
svenskfast.se.

EKERÖ MÄLARÖ TORG 4 TEL 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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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

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

Grattis till
vår prinsessa Klara
som fyllde
1 år den
10/10.
Puss och
kram från
mamma och
pappa.

Grattiskramar till Elin
Bogström
i Skå som
fyllde 7 år
den 12 oktober från
mamma,
pappa, Fredrik och Sara.

Stort grattis till Annelie 40
år 4/10, Vinga 1 år 20/9 och
Villemo 5 år 13/10 önskar
Peter och Tina.

  GRATTIS

  FÖDDA



Välkommen älskade Maya!
Född 201107-18. Stolta föräldrar
är Johanna
Nordmark
och Khalid
Mohamed.

  FÖRLOVADE









• Vi gratulerar Evert
på högtidsdagen!
Tack för att du alltid
ﬁnns för oss!
Barn, barnbarn och
barnbarnsbarn

Grattis
Denise
Strate på
3-årsdagen
den 15/10
från mormor, morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

Grattis Alicia
på treårsdagen den
22 oktober
önskar
mormor och
morfar.



• Elis har kommit!
Stolta morföräldrar
till barnbarn i norr!
25 augusti 2011
Peter och Lena

• Moa och Calle
1 oktober 2011
Kungsträdgården

Grattis
Christoffer
Fredén på
13-årsdagen
den 20/10
från mormor, morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

Grattis
Ebba som
fyllde 4 år
11 oktober.
Kramar från
mamma,
pappa,
Tea och
Hugo

  DÖDA




• Hjördis Elsa
Paasonen, Ekerö,
avled den 22 september i en ålder
av 87 år.

• Välkommen Astrid!
Vi har längtar så!
Erik och Paula
• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt eventuell jpgbild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före vår utgivningsdag.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• För dödsannonser ring 560 356 00.

NYCKELBY
FASTIGHETER

Hyr ut
LAGER och
CONTAINERS
Tel 0707-65 76 86

Nu hemstäd!

Din jurist på Mälaröarna

Allt inom städ
och vaktmästeri

Humanjuridik
Affärsjuridik

www.ekerostad.com
070-159 41 14

08-410 200 42
Bryggavägen 5

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
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Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT
Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

+lOVRFHQWHUL1\FNHOE\

/,96(1+(7(1

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

nyheter

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

REDAKTION

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
Prenumerationer

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

!UKTORISERAD AV
3V "EGRAVNINGSBYR»ERS &RBUND

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Nu kan du boka
förbeställningar över nätet
www.ekerotaxi.se

Tidningen ansvarar ej för icke be-

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

Utgivning
2011

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

Alli Pollack
* 24 juli 1930
24 september 2011
Vila i frid
LASSE och MAJKEN
Elmer Alvin Naima
ELLEN och ANDERS
Bo Vera
Släkt och vänner
'X¿QQVLYnUDKMlUWDQ
________________________
Begravningen äger rum
fredagen den 21 oktober
kl. 11.00 i Färentuna kyrka.
Efter akten inbjudes till
lätt lunch, osa till Fonus
Brommaplan 08-709 86 50
senast 17 oktober.
Valfri klädsel.

Läs MN
på nätet
malaro.com

ZZZOLYVHQKHWHQVH

MÄLARÖARNAS

ADRESS

www.klockarebolaget.se

Vår älskade

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Bredband,
är det något
för mig?

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

Köpa dator
med
installation?

Bärbar eller
stationär
dator?

Installationshjälp datorer
/ program

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
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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
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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
08-560 355
355 35
35 Fax
info@aseanna.se
Tel
08-560 355 95
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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
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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! 33

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

SMS:A 55469 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, 106 kvm

 Hög standard & låga driftskostnader  Exklusivt kök  Sjöglimt  Braskamin  Barnvänligt område

Vill du veta
vad din bostad
är värd?
Prata med oss eller starta din
försäljning på sve nskfast.se

SMS:A 54212 TILL 71122

SMS:A 53761 TILL 71122

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

 Charmig villa b 1909 i toppskick!  Stor trädgårdstomt 3 850 kvm

 Bo med naturen som granne  Högt soligt läge  Arkitektritat

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

PRIS 5 475 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 880 m² (friköpt). Ledungsvägen 11.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 52693 TILL 71122

EKERÖ SKÄRVIK 6 rok, 170 kvm

SMS:A 49166 TILL 71122

FÄRINGSÖ HILLESHÖG 4 rok, ca 110 kvm

EKERÖ LUNDHAGEN 8 rok, ca 174 kvm

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

 Rymligt parhus med sjöutsikt i Lundhagen  6-7 sovrum

 Sjönära & sjöutsikt  1-plan  Byggår 2002  Ogenerat läge

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

PRIS 3 295 000 kr/bud. TOMT 3 145 kvm. Norrudden 14. EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

SMS:A 57501 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ SKÄRVIK 8 rok, ca 197 kvm

 Nybyggd villa med underbar baksida i söder med pool och stort trädäck  Låga driftskostnader

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

SMS:A 51237 TILL 71122

PRIS 5 375 000 kr/bud. TOMT 1 003 kvm. Mossvägen 11.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

 Soligt läge  Kommunalt v/a i gatan  Generös byggrätt  Nära till allt

 Tillbyggt kedjehus med viss sjöutsikt!  Högt, insynsskyddat läge

PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 981 kvm. Semestervägen 10 A. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 3 050 000 kr/bud. TOMT 281 kvm Tomtarea 281 m² (friköpt).. Singelgränd 8.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 08-564 109 42.

SMS:A 48936 TILL 71122

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, 121 kvm

SMS:A 58131 TILL 71122

EKERÖ TRÄKVISTA villatomt med en carport om ca 50 kvm

EKERÖ STAVSUND 3 rok, 65 kvm

EKERÖ EKEBYHOV 5 rok, 180 kvm + 90 kvm

 Charmigt  Parstuga ca 1850  Permanentavlopp  Renoveringsbehov

 Magnifik stenvilla från 1917  Stor glasveranda och pool i sydväst

PRIS 1 200 000 kr/bud. TOMT 1 401 kvm. Stavstorp. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

PRIS 4 950 000 kr/bud. TOMT 2 670 kvm. Björkuddsvägen 123.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 08-564 109 42.

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

SMS:A 57500 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

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

EKERÖ SANDUDDEN 4 rok, 106 kvm

 Barnvänligt område  Viss sjöglimt  Lättskött plan trädgårdstomt  Fjärrvärme  Carport och förråd

sve nskfast.se

EKERÖ CENTRUM 3 rok, 79 kvm

SMS:A 47315 TILL 71122

SMS:A 57504 TILL 71122

PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 270 kvm. Stengränd 12.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 3 rok, 62 kvm

 Charmigt enplanshus i toppskick  Möjlighet att bygga till  Högt läge

PRIS 1 075 000 kr/bud. AVGIFT 6 936 kr/månad. I månadsavgiften ingår värme och vatten. Pråmvägen 4 B.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 1 219 kvm. Gudmundvägen 3 A.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 56034 TILL 71122

 Ljus & Fräsch  Hörnlägenhet  Balkong med fritt västerläge  Hiss

EKERÖ HUMMELVRETEN 5 rok, ca 109 + 42 kvm

 Väldisponerad villa i 1-plan + källare  Insynsskyddad uteplats
PRIS 3 350 000 kr/bud. TOMT 1 117 kvm. Jungfrusundsvägen 31.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

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