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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Vi välkomnar 
nya kunder! 

Kronofogdemyndigheten skrev avtal med Pampas marina för bärgning av Seaside. Några dagar efter dök 
en annan bärgningsbåt upp, ditskickad av Seasides ägare. | 6                       Foto: Ewa Linnros

Ny tvist
om Ekerö
bostäder
När frågan om en försäljning av kommunens 
aktier i Ekerö bostäder dök upp för beslut på 
kommunfullmäktige ännu en gång blev motstån-
det massivt. Återigen ställs krav på en folkom-
röstning. | 4

P-ÖVERVAKNING PÅ FÖRSLAG
För att få bukt med problemen med fel- och långtids-
parkerade bilar i kommunen, föreslås nu en kommu-
nal parkeringsövervakning. | 10

Hur mycket tid fick då folkomröstningsföre-
språkarna? Jo, åtta dagar! 2000  namnunder-
skrifter på åtta dagar! Alliansen inser att det 
är en omöjlig uppgift. Jippi! Ekeröalliansen 
slipper att få sin politik prövad av väljarna! 
Ekeröalliansen, som fick stöd av 65 procent 
av ekeröborna, vågar inte låta sina egna 
väljare tala om vad de tycker om deras politik  
| 26 tyck

HYRESHÖJNING UPPRÖR
En kraftig höjning av avgifterna för de förhyrda parke-
ringsplatserna i Ekerö centrum har fått hyresgästerna 
att protestera.  ”Anpassning till marknadmässiga 
priser” säger hyresvärden. | 12

EKERÖ IK SERIEVINNARE
Ekerö IKs A-lag blev seriesegrare 2011 och tog steget 
från division 4M upp till division 3. | Sporten 20

HEMMASTADD 
PÅ EKERÖ 
Elissaveta Löfgren har 
bott lika länge i Sverige 
som i sitt hemland Bulga-
rien. Hon har rotat sig väl 
på Ekerö och drömmer 
om att få hela Mälaröar-
na att meditera.  | 20
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Med vår mobil-app för iPhone och 
Android telefoner kan du: 
se ditt saldo, överföra pengar, betala 
räkningar och mycket mer.

Ladda ner vår mobil-app.
Vi finns på Ekerö torg 2 och har öppet måndag 
och torsdag 10–18:30, övriga vardagar 10–15.

 

QR koden scannas med 
din Barcode reader

iPhone

Android

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
 5-6 nov: Akvareller och 
akryler – Gudrun Hagman. 
12-13 nov och 19-20 nov: Mi-
kael Kihlman – grafik, Örjan 
Wikström – måleri, kl 12-16, 
galleriet, Ekebyhovs slott. 

Hantverksstallet
Monica Johansson – ke-
ramik och skulptur . 3-27 
november,vernissage 5 
nov. Öppet tor-sön kl 11-17, 
Jungfrusund.

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

Sagolikt
Fotoutställning – Teten Be-
netter. 6 nov-4 dec, Barnens 
eget bibliotek i Stenhamra.

Utställning
Kerstin Larsson – akvarel-
ler t.o.m. 30 nov. Profydent, 
Ekebyhovsvägen 1 (vid 
brandstationen). Öppet 
mån-tor kl 8-17.

EVENEMANG

Halloweenpyssel
Stort halloweenpysselbord 
under hela höstlovet, start 
kl 12. Biblioteket i Ekerö C 
och Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra. 

Mangakollo
Sandra Johansson lär ut att  
teckna manga.Kostnadsfritt, 
begränsat antal platser, för 
barn från 9 år. Tre tillfäl-
len:31 okt, 1 och 2 nov kl 
13-17. Biblioteket, Ekerö C. 

Höstlov på slottet
Slottspöket läser spökhisto-
rier för barn i ”läskiga rum-
met”. Ålder 5-12 år. 1-3 nov kl 
11.30-12, Ekebyhovs slott.

Gycklarens saga
Saga om pojken som får 
följa med på en vikingafärd. 
Av och med Martin Ger-
hardsson från gycklargrup-
pen Trix. Rek. ålder fr 6 år 
och uppåt. 1 nov kl 9 och 11, 
Erskinesalen, Ekerö C.

Skridskoträning
Ekerö konståkningsklubb 
erbjuder extra träning under 
höstlovet. 2, 4 och 6 nov 
kl 9-9.50 och kl 11-11.50. 
Föranmälan. Allhallen.

Novella
Högläsning av noveller. 
Ons kl 12-13 t.o.m. 30 nov, 
Kulturhusets foaje, Ekerö C. 
Samarr: Café Byblos, Stu-
dieförbundet vuxenskolan 
Mälaröarna. 

Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart. 
Kan bokas samma dag. 2 
och 16 nov kl 17.30-19. Bib-
lioteket, Ekerö C. 

Film
Honung, regi: Kaplanoglu, 
Turk./Tyskl. 2010. Medlem-
skort i Filmstudion berät-
tigar till inträde till höstens 
samtliga filmer. Enstaka 
biljetter får ej säljas. 3 nov kl 
19.30, Erskinesalen, Ekerö C.

Ekebyhovs slott
5-6 nov kl 14: Skolmat för 
pigga hjärnor. Kaféansva-
riga: Miljöpartiet de gröna. 
12 nov kl 14: Klassisk musik 
med duon Lucas Ljung: 
piano, Johannes Schantz: 
violin. 13 nov kl 14: Lasse 
Törnqvist Sweet jazz trio. 
Kl 19: Ekebyhovs slotts vän-
ners höstmöte. Kaféansva-
riga: Träkvista Sjöscoutkår.

Teater
Teaterpatrasket ger ”Falska 
plymer”, komedi i två akter 
efter Moliéres ”De löjliga 
preciöserna”. 5 och 6 nov kl 
19, Ekebyhovs slott.  

Konsert
Faurés Requiem. Ekerö 
och Färingsö kyrkokörer. 
Sopran – T. Åberg, baryton 
– L. Lundblad, orkester ur 
Mämus, konsertmästare 
– A. Wistrand Lavotha, dir 
– K. Baldwin. 6 nov kl 14-15, 
Ekerö kyrka. 

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)

             FORTS PÅ SIDAN 
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Legitimerad optiker    Kontaktlinser     Terminalglasögon    Solglasögon 
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

Vi älskar bågar!
Just 
nu!

   

Hos oss får 
alla råd att se! 

Ta även
 del av våra 

kampanjer 
för dagen. 

Varmt 
välkomna!

Torsdagen 
den 3 
november 
möter du 
bågexperten 
Richard 
från Ego. 
Titta på alla 
deras nyheter från 
Peak Performance, 
Lyle Scott, Mood of Norway, 
Face och Odd Molly
och mingla med oss 
mellan kl 11-18.30!

Specialvisning!
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

Vi älskar glas!
Lägsta 
pris-

garanti!

   

Hos oss får 
alla råd att se! 

Vi ger  

30 % 
på alla glas vid köp 
av kompletta glasögon 
(värde upp till 2253 kr)

Glasveckor!

Gäller vid köp av fullbehandlade glas t.o.m. 26/11 -11. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Fast pris: Från 4 945 000:-
6-7 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 170-182 kvm
Tomt: ca 1000 kvm

Byggt: 2012
Fantans Väg 1-12
Visas sön 6/11 14.00-16.00
Sms:a: FB 1071-2904 till 72456 för beskrivning

Stor visningsdag av C4-hus på Fantans väg! Stilrena och välplanerade 2-planshus med fin utsikt över
området. 2 st tomter kvar i etapp två, samt 7 st tomter i etapp 3. Bl.a. trädgårdsarkitekt på plats för hjälp
med tomtplanering! Vi bjuder på tilltugg! Välkomna! Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2904.

EKERÖ SANDUDDEN - STOR VISNINGSDAG!

Utgångspris: 2 975 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 163 kvm, biarea: 26 kvm
Tomt: 801 kvm
Byggt: 1980
Adress: Fållvägen 16
Visas sön 6/11 12.30-13.15
och mån 7/11 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2951 till 72456 för
beskrivning

Praktiskt och rymligt hus med fyra
sovrum, stort vardagsrum och två
badrum. Härlig plan
trädgårdstomt med gott om plats
för lek som gränsar till allmänning.
Garage med förråd. Lugnt
område, nära skolor, bussar och
affär i Stenhamra.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2951.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Utgångspris: 4 500 000:-
7 rok, varav 5-6 sovrum
Boarea: 190 kvm, biarea: 80 kvm
Tomt: 1 347 kvm Naturtomt
Byggt: 2005
Adress: Klubbstigen 5B
Sms:a: FB 1071-2955 till 72456 för
beskrivning

Huset för den stora familjen.
Inbäddad av grönska i naturnära
kvarter finner ni denna nybyggda
villa. Barnvänligt och nära till bla.
buss, skola och Konsum. 5-6
sovrum och 3 badrum. Värmande
kamin. Södervänd altan. På
tomten finns både trädgård,
gräsyta och berg. Carport m
förråd. Ring för visning!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2955.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 1 400 000:-
4 rok, boarea: 121 kvm och biarea: 3,5 kvm
Avgift: 6.479:-/mån inkl vatten och kabel-tv
Adress: Tomtbacksvägen 48

Superfint radhus med solläge och fin uteplats att
utnyttja. Denna ligger i lugnt område nära skolor
och buss. 3-4 sovrum. Ring f visning
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2935.

EKERÖ BRUNNA

Accepterat pris: 5 400 000:-
6 rok, boarea: 203 kvm
Enlundavägen 28A,C,D

Nu säljs tre stycken nyproducerade 2-plansvillor
om 203 kvm i populära Enlunda med sjönära läge!
Mycket exklusiva materialval. Bergvärme.
Bygglov för dubbelgarage finns.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2897.

FÄRINGSÖ SKÅ

Accepterat pris: 4 175 000:-
7 rok, varav 3-5 sovrum
Boarea: 196 kvm, biarea: 33 kvm
Tomt: 1 620 kvm Sluttningstomt
Byggt: 1971

Adress: Sjöängsvägen 29
Visas sön 30/10 14.00-15.00
och mån 31/10 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2977 till 72456 för beskrivning

Ljust och rymligt soutteränghus i populära Närlunda med utsikt över ängarna. Stora sällskapsytor och 3-5
sovrum, stor tvättstuga och relaxavdelning med bastu. Flera härliga uteplatser och terrass om ca 30 kvm i
sydväst. Lättskött trädgårdstomt. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2977.

EKERÖ NÄRLUNDA

Accepterat pris: 3 200 000:-
7 rok, boarea: 134 kvm och biarea: 134 kvm
Adress: Åkerstigen 8
Sms:a: FB 1071-2721 till 72456 för beskrivning

Detta hus har massor av yta och många rum. Fin
lummig tomt mot allmänning utan insyn. Garage
m plats för tre bilar inne i huset. Ring f visning
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2721.

EKERÖ EKEBYHOV

Fast pris: 4 600 000- 4 750 000:-
5 rok, boarea: 153 kvm
Sanduddsvägen 48-64
Visas sön 6/11 15.00-15.30

Nu säljs nästa etapp LB-hus utmed
Sanduddsvägen! 2-planshus med bra planlösning
på södervända tomter. 9 st kvar!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2878.

EKERÖ SANDUDDEN
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TAPPSTRÖM | Under mer 
än fyra timmars intensiv 
debatt i kommunfullmäk-
tige stöttes och blöttes den 
återigen aktuella frågan 
om försäljningen av Ekerö 
bostäder och huruvida 
handläggningen av ären-
det varit odemokratisk. 
Ärendet återremitterades 
av den missnöjda opposi-
tionen för vidare utredning.

När denna tidning landar i 
brevlådorna har ärendet med 
största sannolikhet avgjorts 
i ett extrainsatt kommun-
f ullmäktigesammanträde 
två dagar efter det ordinarie, 
men eftersom presslägg-
ningen kommer emellan 
kan vi inte redogöra för det 
slutgiltiga resultatet. Om 
oppositionen har samlat 
ihop de nära 2 000 namnun-
derskrifter som behövs (10 
procent av befolkningen) för 
en folkomröstning kommer 
beslutet att skjutas på fram-
tiden i minst sex månader, 
tills omröstningen har hun-
nit genomföras.

– Om det visar sig att op-
positionen har samlat ihop 
mer än 10 procent av med-

borgarnas namnunderskrif-
ter så välkomnar jag givetvis 
en folkomröstning, säger Pe-
ter Carpelan i en kommentar 
dagen efter kommunfull-
mäktige.

Senast 2008 var frågan om 
försäljning uppe på kom-
munfullmäktige, men då de 
ekonomiska tiderna var dåli-
ga blev ingen affär av. Många 
ifrågasättande röster höjdes 
dock redan då och en folk-
omröstning var på tal.

Nu dök ärendet om försälj-
ning av kommunens aktier i 
Ekerö bostäder upp på nytt 
vid kommunstyrelsens sam-
manträde den 17 oktober. Att 
det inte funnits med i förväg 
på dagordningen för det ex-
trainsatta sammanträdet var 
en av de frågor som upprörde 
oppositionen. Att det endast 
hinner förlöpa nio dagar 
mellan att ärendet först tas 
upp och det extra kommun-
fullmäktigesammanträdet 
var ytterligare en stötesten.

– Ett politiskt beslut ska 
föregås av en politisk diskus-
sion och med medborgarnas 
stöd. Det här är ett av de vik-
tigaste beslut som kan fattas i 

kommunfullmäktige och det 
tänker majoriteten genomfö-
ra på strax över en veckas tid, 
sa Lars Holmström (S) i kom-
munfullmäktigedebatten.

Den kritik som han och 
övriga oppositionspolitiker 
förde fram under den långa 
debatten handlade delvis om 
att de anser att handläggning-
en åsidosätter demokratin. 
Argumenten bemöttes av al-
liansen med att ärendet var 
väntat av alla.

– Det här är en tårdrypande 
fråga från er i oppositionen. 
Den här frågan är långt ifrån 
ny, ni har känt till att den 
ska komma upp igen och ni 
har sagt själva att ni går och 
väntar på att den ska komma, 
kontrade Peter Carpelan (M).

– Vi forcerar hela proces-
sen något eftersom vi tycker 
att det är viktigt att genom-
föra den här affären nu när 
vi har chansen, fortsatte han 
och hänvisade till att poten-

tiella köpare har dykt upp 
den senaste tiden.

Vem som visat intresse 
för att köpa det allmännyt-
tiga bostadsbolaget framgick 
inte under sammanträdet, 
men en köpesumma på nära 
810 miljoner kronor nämn-
des. Alliansen tänker sig att 
dessa pengar ska användas 
till att beta av kommunens 
låneskuld, som var 469 mil-
joner kronor vid årsskiftet 

och använda överskottet till 
satsningar på infrastruktur, 
äldreomsorg och skolorna till 
exempel.

Samtliga oppositionspar-
tier stod bakom återremis-
sen med krav om att utreda 
bland annat hur kommunens 
ansvar för att tillhandahålla 
sociala förturer och avtal 
med Migrationsverket ska 
kunna garanteras.

LO BÄCKLINDER

Massivt motstånd mot 
försäljning av Ekerö bostäder

När försäljningen av Ekerö bostäder var uppe till diskussion i kommunfullmäktige 2008 blev motståndet kraftigt och kravet på en folkomröstning 
framfördes. När frågan nu återigen är aktuell är kritiken minst lika kraftfull.                               Foto: Ove Westerberg

INNEHÅLL ”Dagens livsmedel 
är rika på E-nummer men desto 
fattigare på riktiga råvaror. Sjuk-
husmaten är fabrikslagad och 
serveras ur plastförpackningar. 
Förskoleköket har blivit en barn-
förbjuden zon. Och vi konsumen-
ter jagar smaklösa och gasade 
tomater mitt i vintern. Så hur ska 
vi hitta tillbaka till den oförfalska-
de maten och de rena smakerna?”

Ekebyhovs slott
Lördag 5 november
14.00: Ät skräddarsytt  Lena Holst (MP) 
MUSIK Jenny Lysander och en gitarr 

Söndag 6 november
13.30: Miljöpartiets miljöstipendium delas ut till         
EMILIA och LARS SILLÉN Rosenhills kafé & musteri

14.00: I pulvermosets land MATS-ERIC NILSSON 
författare till Den hemlige kocken, Äkta vara, Döden i 
grytan och Smakernas återkomst
MUSIK Unga musikanter från Fabriken



Priserna gäller vecka 44 t o m söndag 6/11 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

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

 Pumpa 
 Sverige. Lokalodlat från Skå.         

 Patéer 
 Ridderheims. Belgien.     Lant-, grönpeppar-, 

murkel-, viltpaté (fasan).    

  

 169k    /kg 

  

 149k    /kg 

 Rödlökscumberland 
 Ridderheims. Belgien.         

  

 199k    /kg 

 Från vår 
manuella köttdisk! 

  

 499k    /kg 

 Gelé 
 Skaelskör.   225 g.   Olika smaker  

 Jfr pris 66:67/kg.  

Vill du också ha ICA Kort? Anmäl dig i förbutiken.

4 portioner

600 g älgstek
600 g pumpa
2 msk rapsolja
4 msk smör
2 msk färska salviablad
2 msk grovkornig senap, fransk
1 msk vit mild vinäger, t ex sherryvinäger
1 msk socker
2 tsk riven pepparrot
2 dl crème fraiche 
citron

Ringla på olja på pumpabitarna, krydda med salt 
och peppar, stek den sedan i het ugn, ca 10 min 
på 225°.  Bryn steken och stek den färdig i ugn, 
125° till en innertemp på 60–62°. 

Blanda crème fraiche och pepparrot, smaka av 
med salt, vitpeppar, citron och en nypa socker. 
Hetta upp en vid kastrull och lägg i smör, salvia, 
senap, vinäger och socker. När det börjar koka så 
vänd i pumpan.

delikatess!

  

 199k    /kg 

vilt
vecka

Från vår nya 

 Älggrytkött 
Ursprung Sverige.  Åke P.         

 Älgfi lé 
 Ursprung Sverige. Åke P.         

 Älgstek 
 Ursprung Sverige. Åke P.         

 2 för 

 30k     

ÄLGSTEK
med senap & salvia

  

 14  90  /kg 



www.vasterortdjursjukhus.se

Din NÄRAKUT för hund och katt!

Lätt 
att parkera, 

öppet alla dagar!

VÄNTETIDSGARANTI
Garantin gäller på vår akutmottagning
vardagar 8-17 samt lördagar 10-16

Tidsbokning har vi som vanligt vardagar 8-21 samt söndagar 10-16

Akutmottagning vardagar 8-21 samt lördag och söndag 10-16

GRATIS TANDKONTROLL
under oktober, november och december
Ring och boka tid hos någon av våra tandsköterskor. Du får 
kostnadsfri rådgivning angående tandstatusen på din hund eller katt.

Om du som kommer akut får 
vänta längre än en timme efter

inskrivning, behöver du inte 
betala akutavgift eller akuttillägg 

på vårdavgiften. 

Om du som kommer akut får 
vänta längre än en timme efter

inskrivning, behöver du inte 
betala akutavgift eller akuttillägg 

på vårdavgiften. 

C
M

S 
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EN

worldwide

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

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

flyttat!
MÄLARÖ TRÄNINGSVERK HAR

BLI MEDLEM DU SÅ FÅR DU: 

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

   Värde mer än: 3030:-

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

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

UNIKT
FLYTTPAKET!
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TAPPSUND | Från att ingen-
ting hänt blev det plötsligt 
full aktivitet kring Seaside. 
Åsynen av bärgningsbåt 
och pråm vid fartyget tände 
säkerligen hoppet hos 
mången mälaröbo om att 
”nu skulle det ske”. Men 
bärgningsbåten avhystes av 
polis och kronofogdemyn-
digheten den 27 oktober då 
det var ”fel” bärgare.

Med tanke på att det nu sker 
nya saker kring Seaside varje 
dag, inleder vi denna artikel 
med ett förbehåll att några 
delar redan kan ha hunnit bli 
inaktuella vid utgivningen. 
Nedan rapporteras det som 
skett fram till och med press-
läggningen den 26 oktober. 

Den 14 oktober underteck-
nades ett avtal mellan Kro-
nofogdemyndigheten (KFM) 
och Pampas marina AB samt 
Marin & haverikonsult KA 
AB, för bärgning, bogsering 
och eventuellt destruktion av 
Seaside. Av detta avtal fram-
gick att bärgnings- och bog-
seringsuppdragen skulle vara 
slutförda före 15 november. 

Bara några dagar efter att 
avtalet undertecknats fanns 
bärgningsbåt och pråm på 
plats vid Seaside och förbe-
redelsearbete för bärgningen 
tog fart, men av ”fel” leve-
rantör. Seasides ägare hade 

nämligen själv anlitat före-
taget Tugab construction för 
att utföra arbetet, och det var 
denne leverantör som nu var 
på plats, dock utan rätten att 
utföra arbetet.

Varför agerade då ägaren på 
detta vis? Det handlar om 
pengar. Det ”takpris” som 
avtalats för alla tre uppdragen 
att bärga, bogsera och destru-
era båten är satt till 5 798 100 
kronor. Ägaren skrev i ett brev 
till KFM i slutet av septem-
ber, ett förslag på bärgning 
genom hans egen försorg. 
Han har i detta brev bland 
annat klargjort att han har ett 
avtal med den norska fören-
ingen Skogøys vänner om att 
de ska få köpa Seaside efter 
bärgning. Ägaren skriver föl-
jande om sitt förslag:

”Genom den budgete-
rade bärgningskostnaden på 
knappt 2 000 000 kronor 
och försäljningslikviden till 
föreningen Skogøys vän-
ner på motsvarande belopp 
uppkommer som resultat en 
nettobesparing för min räk-
ning.”

Varför får då inte ägaren låta 
utföra arbetet? Kronofogde 
Mathias Molin förklarar att 
ägaren har försatt sin möjlig-
het att själv agera.

– Kronofogdemyndighen 

genomförde en handräck-
ning 2009 och fartygets ägare 
fick tre månader på sig att 
frakta bort fartyget. Detta 
skedde dock inte, säger Ma-
thias Molin.

Fartyget kantrade strax ef-
ter att tremånadersperioden 
gått ut. KFM informerade 
ägaren om kantringen och 
KFM gav honom återigen 
möjlighet att vidta alla åtgär-
der för att omedelbart få bort 
båten.

– Vi har varit tillmötes-
gående. Hade han vidtagit 
åtgärder för att bogsera bort 
Seaside efter magasinerings-

perioden hade vi sagt varså-
god. Men då det har gått så 
pass lång tid och det idag for-
mellt  inte finns möjligheter 
att han ska göra det själv, ser 
jag bara en väg. Det är att kro-
nofogdemyndigheten med 
vår avtalspartner drar loss 
Seaside. Den kritik vi bland 
annat fick från JO var att vi 
hade överskattat ägarens vilja 
eller förmåga att ta hand om 
fartyget själv, fortsätter Ma-
thias Molin.

Den 20 oktober överklagade 
ägaren KFMs åtgärd att teck-
na avtal med Pampas marina 

och Marina haverikonsult 
AB. Han begärde även så 
kallad inhibition vilket skul-
le innebära att arbetet med 
bärgningen ännu en gång 
skulle skjutas upp.

Den 26 oktober skedde för-
handling i tingsrätten. Vid 
denna tidnings pressläggning 
kunde inget besked ges hur 
förhandlingarna hade gått. 
Tingsrättens beslut skulle 
meddelas den 27 oktober 
klockan 12.

Redaktionen samtalade 
med Mathias Molin strax före 
klockan 18 den 26 oktober 

för en sista lägesrapport före 
pressläggning.

– Som läget är nu är Tugabs 
båt och pråm hinder mot 
verkställighet och vi kommer 
att agera utifrån det, berättar 
Mathias Molin.

Detta innebär att Pampas 
marina den 27 oktober klock-
an åtta på morgonen, flyttar 
på Tugabs båt och pråm. Po-
lisen och kronofogden kom-
mer också att vara på plats.

Kronofogdemyndigheten 
har fått klartecken av kom-
munen att få lägga Tugabs båt 
och pråm i kanalens inlopp. 
Om tingsrättens inte beslutar 
om inhibition kan bärgnings-
arbetet komma igång direkt. 

– Trots det här strulet 
så tror jag faktiskt att Sea-
side kommer därifrån under 
hösten. När väl arbetet får 
komma igång säger man från 
Pampas marina att det inte 
tar mer än cirka tio dagar att 
få Seaside flytande, avslutar 
Mathias Molin.

– Det viktigaste för kom-
munen är att båten kommer 
bort en gång för alla, oavsett 
vem som tar bort Seaside, sä-
ger kommunstyrelsens ord-
förande Peter Carpelan (M).

EWA LINNROS

Bärgningsarbetet avstannade  

Tugab construction anlitades av Seasides ägare för att bärga Seaside. De startade också upp arbetet vid 
Seaside, något som strider mot det avtal som kronofogdemyndigheten skrivit med Pampas marina och Marin 
& haverikonsult KA AB. På bilden ses Tugabs grävskopa böjd över Seaside.              Foto: Ewa Linnros 
                                                                                                                 



GOSPELFEST 2011
 Lördag 12 november kl 18.00 i Ekebyhovskyrkan

BRYANT JONES 
Chicago

EKERÖ GOSPEL
Gästkör: 
THE MASTERS VOICE

Daniel Stenbaek  piano
Emil Sydhage  elbas
Johan Westerlund  trummor
Malcolm Chambers  dirigent

Entré: 50 kr

I SAMARBETE MED

KONSERT
Fauré Requiem

Söndag 6 november

Ekerö kyrka kl 14.00
Skå kyrka kl 18.00

Ekerö kyrkokör
Färingsö kyrkokör

Solister:

Tua Åberg sopran

Lennart Lundblad baryton

Rickard Backlund orgel

Orkester med medlemmar

ur MÄMUS m fl

Konsertmästare: 

Anette Wistrand Lavotha

Helena Hansson

Dirigent:

Kerstin Baldwin

EKERÖ OCH FÄRINGSÖ FÖRSAMLINGAR

KYRKSIDAN

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

Gudstjänster

Mer information:

www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                      nr 17 2011

Onsdag 2/11
Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Pernilla Hammarström

Allhelgonahelgen se egen ruta    

Onsdag 9/11
Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Jonas Gräslund     

Lördag 12/11
Ekebyhovskyrkan 18.00

GOSPELFEST  
se separat annons         

Söndag 13/11
Ekerö kyrka  11.00

HÖGMÄSSA 
Ralph Sjöholm, Ekerö Gospel,  
piano: Daniel Stenbaek

Ekebyhovskyrkan 16.00

MÄSSA MED SMÅ & STORA,  
Jonas Gräslund, Ekerö barnkör  
under ledning av Helena Hansson, 
Marie Björnvad 
Middag 50:- 
18.00 FILM: Hur många lingon 
finns i skogen                   

Lovö kyrka 11.00

SÖNDAGSGUDSTJÄNST med 
heliga danser 
Elin Rundh Dapo, Anne-Li Holm-
gren Lomaeus. orgel: Leif Asp

Munsö kyrka 18.00

MÄSSA I TAIZÉTON, Staffan Eklund, 
Musik: Malin Rudengren

Onsdag 16/11
Ekebyhovskyrkan 

8.30 MÄSSA, Jonas Gräslund 
19.00 MÄSSA,  
Pernilla Hammarström

Söndag 20/11
Adelsö kyrka 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Staffan Eklund, orgel: Simon Petrén

Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm 
orgel: Kerstin Baldwin

Ekebyhovskyrkan 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA, Ralph Sjö-
holm, orgel/piano: Simon Petrén

Lovö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA, Pernilla Hammar-
ström, orgel: Leif Asp

Mälarökyrkan 19.00

CAFÉ SUMO  
”Ulles mamma – att vara förälder 
till ett vuxet handikappat barn” 
Elisabeth Sandlund intervjuas av 
Samuel Klintefelt (Samarr)

KYRKRADION 

Radio Viking 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00

5/11 MUSIK I ALLHELGONATID 
 
12/11 VAKSAMHET OCH VÄNTAN 
samtal: Mårten Mårtensson/Len-
nart Arlinger/Ralph Sjöholm/ 
Marianne Abrahamsson

Alla helgons dag 5/11

Adelsö kyrka 16.00

MINNESGUDSTJÄNST, Ljuständning 
Svän Fogelqvist, Ad Mundi,  
dir: Malin Rudengren

Ekerö kyrka   

11.00 HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm, 
sång: Ruth Segerberg
15.00 LJUS & BÖN, andakt 
Marie Björnvad, orgel: Kerstin 
Baldwin
18.00 MINNESGUDSTJÄNST, 
Ljuständning, Ralph Sjöholm, 
cello: Andreas Lavotha, 
 orgel: Kerstin Baldwin.

Lovö kyrka 15.00-18.00

ORGELMUSIK, Leif Asp  

Munsö kyrka 18.00

MINNESGUDSTJÄNST, Ljuständning 
Svän Fogelqvist, Ad Mundi        
dir: Malin Rudengren                                        

Söndag 6/11
Adelsö kyrka 18.00

MUSIKGUDSTJÄNST, Svän  
Fogelqvist, Musik: Mait Thoäng

Drottningholms slottskyrka 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST                                      
Christer Kivi

Ekerö kyrka  14.00-OBS TIDEN

FAURÉ: REQUIEM 
Solist: Tua Åberg, Lennart Lundblad  
Ekerö & Färingsö kyrkokörer 
orkester ur Mämus, orgel: Rickard 
Backlund, dir: Kerstin Baldwin

Ekebyhovskyrkan 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA, Anders Hög-
qvist, Sonorakören, dir: Mait Thoäng                     

Lovö kyrka 16.00

LJUSTÄNDNINGSGUDSTJÄNST 
Christer Kivi, Lena Burman Holm-
gren, Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp

ÖPPET
Adelsö kyrka

fredag, lördag 10.00-16.00 
kaffe

Ekerö kyrka

fredag, lördag 10.00-19.00 
söndag 10.00-12.00

Kyrkstugan, Ekerö

fredag 17.00-19.00 
lördag 12.00-18.00 
söndag12.00-16.00 
Kaffe, försäljning av  gravljus och 
kransar

Lovö kyrka

lördag 15.00-18.00 
Orgelmusik, kaffe

Munsö kyrka

fredag, lördag 10.00-18.00 
söndag 10.00-16.00, kaffe

Allhelgonahelgen – gudstjänster och öppettider

V         

ila och växa
- i adventstid

Lördag 26/11 kl 10-15 i Klockargården, Lovö

Det är advent - vi ägnar oss åt stämningshöjande akti-

viteter...

Julsagor för vuxna vid brasan, vi äter sillunch och gör julgodis 
under proffsig handledning.

Anmälan senast 18 november till Lena Burman-Holmgren: 
lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se eller tel 560 387 21. 
Kostnad: 150 kr.



Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan) 
Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40           Se hela vårt utbud på:
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)               www.maklarringen.se

Ekerö Träkvista
Modern villa byggd 2007 med 7,5 meter takhöjd i köket och ca 4,5 meter ryggåstak i rummen på övre plan.
Totalt 215 kvm fördelat på kök, vardagsrum med braskamin, 4 sovrum, allrum/kontor, tvättstuga med groventre
+ extra groventré med gott om förvaringsytor. Bl a helt nya badrum, tvättstuga och generös groventré 2011.
Mycket barnvänlig tomt och område. Kort promenad till skola, dagis, buss och bad. Besiktigad!

*Boarea: 215 kvm
*Tomt: 974 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 750 000 kr
  

Boarea: 215 kvm
Tomt: 974 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 750 000 kr

Semestervägen 5B
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

*Boarea: 143 kvm
*Tomt: 818 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 995 000 kr

  Boarea: 143 kvm
Tomt: 818 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 995 000 kr

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

Ekerö Skärvik
Sjönära enplansvilla på hörntomt i populära Skärvik. Genomgående hög standard. Kaklade badrum, stort
vardagsrum i vinkel med braskamin. 4 bra sovrum och garage ombyggt till kontorsrum. Fantastisk trädgård
som måste upplevas, blommar hela sommaren Stor härlig altan i sydväst med sol hela dagen. Besiktigad.

*Boarea: 196 kvm, biarea: 44 kvm
*Tomt: 1 052 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 950 000 kr

  Boarea: 196 kvm, biarea: 44 kvm
Tomt: 1 052 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 950 000 kr

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

Ekerö Sandudden
Stor och rymlig villa byggd februari 2011. 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!

*Boarea: 196 kvm
*Tomt: 972 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 495 000 kr

  Boarea: 196 kvm
Tomt: 972 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 495 000 kr

Småsvaltingens Väg 7
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Färentuna
Välskött och mycket välplanerad 1-plans villa om 4 rum och kök + kaklat duschrum. Fritt läge med vidsträckt
utsikt över vackert naturlandskap, åker och äng. Bra solläge! Stor och plan trädgårdstomt med många frukt-
träd. Låga driftskostnader med luft/vattenvärmepump 2007. Vidbyggt garage och förråd. Förrådsbod. Äldre
enklare sommarstuga. Besiktigad. Gångavstånd till buss och Färentuna skola och förskola.

*Boarea: 85 kvm
*Tomt: 3 550 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 275 000 kr

  Boarea: 85 kvm
Tomt: 3 550 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 275 000 kr

Bodavägen 33
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Ett underbart hus med exklusiva materialval och högsta kvalitet i minsta detalj. Härligt kök med öppen
planlösning mot stort nedsänkt vardagsrum. Stor murad spis, dubbel takhöjd och fönsterpartier från golv till
tak. 3-4 bra sovrum. Stort dubbelgarage med golvvärme och direktanslutning till huset. Bergvärme. Fint anlagd
tomt med stort loungedäck, nedsänkt spabad och poolhus för åretrunt bruk.

*Boarea: 150 kvm
*Tomt: 1 335 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 850 000 kr
  

Boarea: 150 kvm
Tomt: 1 335 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 850 000 kr

Knosterstigen 6B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan) 
Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40           Se hela vårt utbud på:
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)               www.maklarringen.se

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

*Boarea: 130 kvm
*Tomt: 2 716 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 950 000 kr

  Boarea: 130 kvm
Tomt: 2 716 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 950 000 kr

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

Färingsö Stenhamra
Välskött 1-plans hus med mycket bra läge i ytterkant av villaområdet, hörntomt och bra solläge. Från tomten
är det fri utsikt över åker/äng. Mellan hus och garage bildas en trevlig och insynsskyddad "innergård". Altan
under tak och stenlagd uteplats. Huset har 4-6 rum och kök, 2 våtrum samt tvättstuga. Garage och isolerad
friggebod. Besiktigad.

*Boarea: 131 kvm
*Tomt: 782 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 590 000 kr

  Boarea: 131 kvm
Tomt: 782 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 590 000 kr

Apelvägen 31
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
Populärt hus med tomtgräns mot grönområde! Rymligt hus
i bra skick. Ombyggt kök med stor matplats. Ljust vardags-
rum i vinkel. Kaklade våtrum, relax med bastu. Bra planlös-
ning med upp till 6 sovrum. Yttertak är bytt och grund har
omdränerats. Två härliga altaner, uteplats + liten balkong.
Garage. Nära liten pulkabacke och fin lekplats. Ringmärkt!

*Boarea: 173 kvm, biarea: 31 kvm
*Tomt: 434 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 850 000 kr
*NÃ¤rlunda GÃ¥rds VÃ¤g 14
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 173 kvm, biarea: 31 kvm
Tomt: 434 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 850 000 kr
Närlunda Gårds Väg 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
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 och pool-
guard eller framför den sprakande brasan i vardagsrummet.
6 rum och kök varav  4 sovrum och 2 nyrenoverade
badrum. Lugnt och barnvänligt område.

*Boarea: 136 kvm, biarea: 11 kvm
*Tomt: 797 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 250 000 kr
*OxbergsvÃ¤gen 21
*Lena Falck 070-759 59 97
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 136 kvm, biarea: 11 kvm
Tomt: 797 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 250 000 kr
Oxbergsvägen 21
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Charmigt hus om 50 + 50 kvm i toppskick. Totalrenoverat under de senaste 8 åren. Kök med öppen
planlösning mot vardagsrum med öppen spis. Ett bra sovrum. Källare med nykaklat duschrum, bastu och
tvättstuga. Bra förrådsutrymme. Stort altandäck. Kommunalt v/a och vattenburen golvvärme i båda planen.
Ett superfint hus!

*Boarea: 100 kvm
*Tomt: 1 039 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 495 000 kr

  Boarea: 100 kvm
Tomt: 1 039 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 495 000 kr

Klyvarestigen 27A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



 nyheter | 

KOMMUNEN | I kommunen 
felparkeras många bilar och 
flera av dem har stått på 
samma plats en längre tid. 
För att få bukt på proble-
met föreslås nu en kommu-
nal parkeringsövervakning.

Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att be-
sluta att kommunen själv ska 
svara för parkeringsövervak-
ningen. 

– I första hand är det 
Stockby och Närlunda väg-
föreningar som legat på kom-
munen. Det beror främst på 
att man har svårt att klara av 
vinterväghållning och det är 
svårt att sköta om vägarna, 
berättar Johan Hagland, mil-
jö- och stadsbyggnadschef på 
kommunen.

Felparkerade bilar och 
även övergivna bilar ställer 
inte bara till med problem 
för väghållningen. De utgör 
också ett hinder för fram-
komligheten och innebär en 
trafiksäkerhetsrisk.  

Stadsarkitektkontoret be-
dömer att ett av de mest ef-
fektiva sätten att komma till-
rätta med dessa felparkerade 
fordon och långtidsuppställ-
da skrotbilar är just att införa 
kommunal parkeringsöver-
vakning. 

– Det finns även en bris-

tande respekt för trafikregler 
och också polisen har varit på 
kommunen och en diskus-
sion har förts mellan polisen 
och kommunen. Denna har 
lett fram till att man har ta-
git fram ett förslag. Här tittar 
man på hur det ser ut i övriga 
Stockholmsområdet och hur 
man ska kunna lösa det här 
ute på Ekerö och utgå från att 
ett beslut tas av fullmäktige, 
fortsätter Johan Hagland.

Den kommunala parkerings-
övervakningen ska gälla hela 
kommunen. 

–  I realiteten kommer vi 
att i princip fokusera på vissa 
områden vissa tider. Vi kom-
mer också, som jag ser verk-
samheten framöver, att köpa 
upp en tjänst från ett bevak-
ningsbolag för ändamålet. De 
får i uppdrag att bevaka vissa 
ställen då det är särskilt några 
områden som är utsatta, be-
rättar Johan Hagland. 

Han berättar också att 
kommunen kommer att in-
formera innan om vilka om-
råden man kommer att be-
vaka. 

– Det är inte tänkt att vi ska 
försöka klämma dit så många 
som möjligt. Syftet är att väg-
föreningar och kommunen 
ska kunna sköta sina vägar på 
ett lämpligt sätt.

En bortforsling av ett fordon 
tar lång tid att få igenom. Idag 
kan man i princip bara ta bort 
fordonsvrak. Parkeringsö-
vervakningen handlar i första 
hand om böter. Tanken är att 
man på sikt ska bli medveten 
om att man kan få en bö-
teslapp. 

– Tyvärr har det spritt sig 
att det inte är någon risk som 
det ser ut nu. 

Förslaget om kommunal par-
keringsövervakning säger att 
det bör införas på försök un-
der tre år, för att innan perio-
den löpt ut utvärderas om det 
är rätt sätt att gå till väga. 

– Sedan är det framförallt 
en ekonomisk fråga. Det är 
inte tänkt att det ska kosta 
skattekollektivet någonting. 
Idag kostar det i och för sig 
oss att ta bort fordonsvraken.

Införandet av kommunal 
parkeringsövervakning vän-
tas ge mer intäkter än kost-
nader. Konsekvenserna att 
inte införa detta väntas ge 
fortsatta problem med fram-
komlighet och trafiksäkerhet 
på grund av farligt uppställda 
och långtidsparkerade bilar 
och fordonsvrak, avslutar Jo-
han Hagland.

Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) ger vartan-
nat år ut en samlad statistik 
över parkeringsförhållan-
dena i Sveriges kommuner. 
Den senaste är från 2010. Av 
Stockholms läns 26 kommu-
ner var det endast Ekerö som 
saknade kommunal parke-
ringsövervakning.

I den utredning som gjorts 
kring kommunal parkerings-
övervakning behandlas fel-
parkeringsavgifterna. Kom-
munfullmäktige fastställde 
felparkeringsavgifter 2002.  
Avgiften är för de flesta över-
trädelser 150 kronor, men för 
några gäller 450 kronor. 

Kommunen kan på sikt 
behöva justera dagens par-
keringsavgifter både för att 
motsvara kostnaden för kon-
trollen men även för att upp-
nå önskvärd effekt. 

I utredningen tar man fram 
Lidingö kommuns nivå som 
lämplig, då det är en kommun 
som har ungefär lika många 
invånare per tätortsyta som 
Ekerö. Detta skulle innebära 
en höjning av dagens avgif-
ter. 

                            
                             EWA LINNROS

Parkeringsövervakning på förslag

Stopp-
förbud

Handikapps-
plats

Bushållplats/
kollektivkörfält

Vägkorsning
Övergångs-
ställe

Gång- och 
cykelväg

Stått för 
länge

Stopp- och 
P-förbud i terräng

500 500 400 400 400 500 400 400

Skylt om parkeringsförbud hindrar inte bilister att parkera. Här ses flera bilar på Wrangels väg parkerade intill 
förbudsskylten. Med en kommunal parkeringsövervakning hoppas man från kommunens sida att få bukt  
med felparkerade fordon.            Foto: Ekerö kommun

EKERÖ
Välkommen på öppet hus: 
Träkvista Tisdagar kl 18-20  
Stenhamra Torsdagar kl 18-20 

08-549 00 600 
www.pulsochtraning.se

All gruppträning ingår!
Hos oss kan du träna box, spinning,  
zumba, styrka, core, pilates, step, 
yoga och mycket mer!
Gäller om du är medlem i Träkvista eller Träkvista+Stenhamra

Träning från

379 kr/mån



www.husmanhagberg.se

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

Ekerö Väsby
Områdets bästa läge, gavel mot söder. Genomgående
stilfullt renoverat. 125 kvm. Ca 10 kvm stort förråd, kan
inredas. Tak nyligen renoverat. Barnvänligt nära skolor, buss.
Utgångspris: 2.750.000 kr  Visas: Vänligen ring för tid.
Adress: Rapsvägen 38  Ekerö  08-560 304 22  

Färingsö Stavsborg
Idylliskt sjönära drömboende med Mälarutsikt. Stenkast
till gem. brygga med båtplats, bad o fiskevatten. Harmonisk
lantlig atmosfär. Stilsäkert renoverat. Totyta 440 kvm.  
Utgångspris: 4.495.000 kr  Visas: Vänligen ring för visning.
Adress: Frälsegårdsvägen 14  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Närlunda
Mycket bra planerad villa från 2000 i två plan med fyra sovrum och en genomgående ljus färgsättning som tilltalar.
Vackra rum där ljuset flödar in. Braskamin. En välskött och trevlig trädgård med stor altan i västerläge med kvällssol. Boyta 154 kvm
samt isolerad bod kan användas till gästrum. Påkostad stensättning och fint anlagd tomt  som blommar vackert från vår till höst.
Barnvänligt läge i populära Närlunda nära skola/dagis och buss.
Accepterat pris: 4.650.000 kr  Visas: Sön 13/11. Vänligen ring för tid. Adress: Melonvägen 1  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Lundhagen
Eftersökt adress med sjöglimt mot Mälaren. Bergvärme.
Parkliknande tomt. Gem. brygga på badrocksavstånd med
möjlig båtplats. Lugnt, på återvändsgata nära skola/dagis.
Utgångspris: 4.750.000 kr  Visas: Vänligen ring för tid.
Adress: Sandviksvägen 8  Ekerö  08-560 304 22  

Färingsö Kungsberga
AVSTYCKNINGSBAR tomt med trivsamt fritidshus. 
Barnvänlig läge. Enskilt vatten, kom. V/A finns vid tomtgräns,
avgift betald. Nära butik, buss, vandringsstråk samt Mälaren.
Accepterat pris: 1.295.000 kr  Visas: Vänligen ring för tid.
Adress: Dalvägen 16  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö  Lundhagen
Härlig Mälarvy från solgul villa by.1919. Stenkast från
gemensam brygga med båtplatsmöjlighet. Tot. 330 kvm.
Äldre ytskikt tillfälle att renovera efter egen smak. Barnvänlig
tomt i bästa SV-läge, nära buss , skola och butiker.
Adress: Murrebovägen 6  Ekerö  08-560 304 22  

Såld!

Ekerö Nibbla Sommarstaden
Röd liten stuga, stenkast från Mälaren på fin hörntomt.
Delvis inredd bod. Charmigt, välskött koloniområde. Fruktträd
och bärbuskar på den egna täppan. Ett stenkast borknutarna.
Accepterat pris: 495.000 kr  Visas: Vänligen ring för tid.
Adress: Kungsliljevägen 14 Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Hummelvreten
Stor och väl underhållen familjevilla med genomgående generösa ytor. Totyta 372 kvm. Läcker relaxavdelning med
inomhuspool, gym, bastu och separat dusch. Balkong och altan mot skyddad baksida. Inglasat uterum förlänger säsongen. Nyanlagd
tomt och påkostade stensättningar. Stort garage med plats för verkstad. Barnvänligt område centralt på Ekerö med närhet till
naturen, skolor och dagis. Välkommen på visning!
Accepterat pris: 5.375.000 kr  Visas: Sön 6/11 13.00-14.00  Adress: Hummelvretsvägen 27  Ekerö  08-560 304 22  

Nöjda säljare med
pengar över till annat
Ring oss så berättar vi vad din bostad är 
värd. Välkommen att bli nöjd du också!

Ekerö Sommarstad
SV-vänd tomt om 1.267 kvm med fantastisk Mälarvy.
Kom. V/A indraget i fastigheten. Charmig villa om 48 kvm.
Byggrätt 250 kvm. Båtplatser i näromr. Buss på gångavstånd.  
Utgångspris: 2.995.000 kr  Visas: Vänligen ring för tid.
Adress: Kyrkfjärdsvägen 34  Ekerö  08-560 304 22  
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EKERÖ CENTRUM | Den 
1 december höjs hyrorna 
för de förhyrda garage-
platserna i Ekerö centrum 
med upp till 150 procent. 
De nya avgifterna som kall-
las ”marknadsmässiga” av 
garageägaren ifrågasätts av 
hyresgästerna.

– Vi fick en enkel lapp i 
brevlådan i somras om att 
de skulle byta parkerings-
bolag och att hyrorna skulle 
justeras. Men det stod ing-
enting om att de skulle hö-
jas med 150 procent, säger 
en boende i centrum som 
har hyrt parkering under 
flera år, men som vill vara 
anonym.

Den parkeringsplats som 
han har haft i varmgaraget i 
Ekerö centrum har fått en hy-
reshöjning från 400 kronor 
till 1 000 kronor inklusive 
moms, vilket han tycker är 
helt orimligt.

– Det betyder att om två år 
så har jag betalat lika mycket 
i garagehyra som hela bilen 
kostade. Jag har exakt samma 
parkeringsplats idag, enda 
skillnaden är att de har ritat 

om strecken runt den, fort-
sätter han.

Han beskriver hur de bo-
ende i centrum inte har något 
annat alternativ till bilpar-
kering än att hyra en plats, 
då gratisparkeringarna runt 
centrum bara gäller för två 
timmar. 

Aberdeen Asset Manage-
ment som äger centrumet 
menar att höjning är ett led i 
ett större projekt.

– Vi har tagit beslut om 
att ta ett helhetsgrepp på 
parkeringsavgifterna så att 
dessa får en enhetlig de-
biteringsnivå som även är 
marknadsmässig. Ny hyres-
nivå är 500 kronor per plats 
i garaget, samt 800 kronor 
per plats i ett mindre varm-
garage som inrymmer 30 
p-platser, förklarar Mikael 
Hagerfors.

De priser han anger är utan 
moms, vilket innebär att slut-
priserna hamnar på 1 000 
kronor inklusive moms för 
plats i varmgaraget. Det 
marknadsmässiga i dessa 
priser ifrågasätts av flera hy-
resgäster som undrar vilken 

marknad det är som priserna 
jämförs med.

– Värdet på parkerings-
platserna sätts efter till-
gången och är en balans 
mellan pris och antalet 
kundparkeringar. Vi har 
även parkeringsuthyrning-
ar i centrum idag som är i 
nivå med de debiteringar 
som vi nu ska införa på 

samtliga uthyrningsplatser 
i centrum, säger han.

Han fortsätter:
– Idag råder det parkerings-

brist i centrum och det finns 
förhyrda platser i två av tre 
garage. För att tydliggöra 
vilka ytor som utgör förhyr-
da platser och vilka som är 
tillgängliga för kunder så har 
vi tagit beslut om att flytta 

samtliga förhyrda platser till 
en dedikerad yta i garaget på 
Tegelbruksvägen.

När det gäller den avgifts-
fria kundparkeringarna i 
centrum kommer dock dessa 
inte att påverkas eller avgifts-
beläggas försäkrar han.

LO BÄCKLINDER

Hyresgäster upprörs av 
chockhöjda garagehyror

MÄLARÖARNA | Sedan 
Bingolotto startade för 
tjugo år sedan har 13 
miljoner kronor av lott-
pengarna hamnat i Ekerö 
kommun.

Sedan starten har cirka 8 
miljoner kronor tillfallit 
vinnare i kommunen. Dess-
utom har föreningslivet fått 
ett kassatillskott på 5 miljo-
ner kronor genom att sälja 
bingolotter. 

I hela Sverige har lottför-
säljningen genererat ungefär 
15 miljarder kronor till för-
eningslivet och ytterligare 
17 miljarder har lottköparna 
fått i form av vinster.

Bingolottos 
miljonbidrag

Parkeringsplatserna i centrum har prishöjts kraftigt och hyresgästerna protesterar mot den nya marknads-
mässiga prisnivån.              Foto: Lo Bäcklinder

Rättelse

TAPPSTRÖM | I förra num-
ret av Mälaröarnas nyheter 
skrev vi om socialminister 
Göran Hägglunds besök i 
kommunen. Han besökte 
bland annat ungdomsakti-
vitetshuset Fabriken. I arti-
keln stod att här sker möten 
över generationsgränser 
då även pensionärerna har 
kommit in i huset för bing-
ospel. Det korrekta är att det 
är Bridge som pensionärer-
na ägnar sig åt tre förmidda-
gar i veckan.

I den aktuella boken ”Långt innan barnperspektivet” ger 
adelsöbon, journalisten och medarbetaren på Mälaröarnas 
nyheter LO BÄCKLINDER, tillsammans med Marit Arnbom, 
röst åt tretton vuxna personer som växt upp i fosterhem eller 
på institution. Många av intervjupersonerna vittnar om svåra 
övergrepp och försummelser, men en och annan solskens-
historia får också plats. Boken har givits ut av Notis förlag 

lokala bokhandeln och hos internet-
bokhandlar.

Nyutkommen!

ArbetaBo-Ateljén ger dig utrymme till:
Jättegarage & hemmakontor  Bollhav – ca 600 kbm  Utbildningslokal & kurser för hela byggden  
Jättekontor & callcenter  Ståndsmässigt garage för dina fordon  Webb-butiken har ett lager  Barnen
får eget lekland  Egen yogastudio med klätter-vägg  Gårdsbutik för djurfoder  Permanent utställnings-
lokal & kontor  Dagis med takhöjd  Karamellfabrik med gårdsförsäljning  Ateljé med stående vernissage  
Egen bio med många sittplatser  Matlagningskurser & vinprovning.

Hyr med köpoption: Hyr 24 månader, se hur du trivs!
Ateljé: 9 000 kr/månad + moms. Bostad: 8 000 kr/månad.
Efter hyresperidens slut dras 50% av hyreskostnaden av från köpeskillingen.
4 500 000 kr - 204 000 kr = 4 296 000 kr.

08-522 301 01  www.karlssonuddare.se

MÄKLARE:EXPLOATÖR:

kontoret@smedsudden.se

Volym för mer än att bo...
FÄRINGSÖ – STENHAMRA     APELVÄGEN 20     143 + 110 KVM

HYR ELLER KÖP!





Fr.o.m. 25 november 
Onsdagar - söndagar

08-560 248 07
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SKÅ | På Skå återvinnings-
station slängs inte längre 
allting bort. I en separat 
container har ”Återbruket” 
öppnat. Här kan sådant 
man inte längre vill ha men 
som fortfarande är i gott 
skick lämnas till den som 
behöver det bättre.

Återbruket invigdes fredagen 
den 23 september. Samma 
helg pågick en rikstäckande 
aktion för att uppmuntra till 
återvinning. Det bjöds då på 
korv, bullar, kaffe och saft, så 
även på Skå återvinningssta-
tion.

– Återbruket blev succé på 
en gång. Containern fylldes 
redan på fredagen. Böcker, 
prydnadsgrejer och möbler 
kom in. Och det tog inte lång 
tid förrän någon annan tog 
med sig saker härifrån, berät-
tar Per-Erik Persson på Skå 
återvinningsstation.

Han berättar att det från 
början var Mats Eriksson 
på kommunen som tog upp 
idén. Per-Erik Persson fast-
nade för den och spann vi-
dare. Han tjatade till sig con-
tainern och tog sedan dit en 
elektriker som drog in el och 
ordnade fram en skylt.

Tack vare att det är ström 
indraget i containern finns 
också möjlighet att testa de 

elektroniska apparater som 
lämnas in. Istället för att kas-
ta en fortfarande fungerande 
apparat kan den komma till 
glädje för någon annan.

– Folk får ofta en knut i ma-
gen över att kasta grejer. Om 
du får det kan du komma till 
oss och fråga om det är ok att 
ställa in dem i Återbruket, 
fortsätter Per-Erik Persson. 

Det ska vara fräscha saker. 
De ska helst inte vara skadade 
men mindre skador är okey. 
Det som ställs in får stå där i 
max två veckor. Därefter bärs 
det ut och kastas.

– Det är ingen loppmark-
nad. Vi gör heller inte en kon-
kurrerande verksamhet, vi 
bara byter. Det är inte vi utan 
det är kunden som byter och 
väljer att lämna in någonting, 
fortsätter Per-Erik Persson.

Han berättar också att de 
har lite extra koll på dem som 
ordnar loppisar.

– Man ska inte komma och 
plocka saker här för att sedan 
sälja vidare. Jag har sagt åt en 
person redan, här är vi lite 
tuffa. 

I det stora hela är det dock 
mest positiva tongångar 
kring Återbruket. Per-Erik 
Persson vill också ge extra 
credit till Mats Eriksson på 
kommunen.

– Han kom hit på fredag 

eftermiddag efter jobbet och 
kom också hit på söndagen 
och fikade med oss.

En annan satsning för att 
få återvinningsstationen att 
fungera så väl som möjligt, 
är att få in fler kvinnor i per-
sonalen.

– Vi har märkt att kunder-
na blir lugnare när tjejerna 

kommer fram och pratar med 
dem om hur de ska sortera 
och slänga. Då fungerar det i 
containrarna också. Nu har vi 
fått tillstånd av kommunen 
att bara ta in tjejer på hel-
gerna som personal, avslutar 
Per-Erik Persson. 

                          EWA LINNROS 

 

Återbruk istället för skrotning
Vad tycker du om Återbruket?

Per-Erik Persson utanför den container där ”Återbruket” huserar. 
 Foto: Ewa Linnros

Arne Ellberg, Färingsö:

– Det är mycket bra. Jag håller på 
att flytta och har lämnat många 
saker här. Bland annat alldeles 
nya kuddar.
 

Foto: Ewa Linnros

Maria Magnusson, Stenhamra:

– Jättebra. Har ibland känt att jag 
inte vet vad jag ska göra av saker 
som är hekt okej. Jag kan tänka 
mig att lämna dem i Återbruket.

Margareta Sparrliden, 
sommargäst på Färingsö:

– Det är bra. Är det fina grejer 
är det synd att de ska kastas. 
Men jag går inte in och tittar där, 
jag har redan för mycket saker 
hemma.

 

Ragnar Magnusson, 
Stenhamra:

– Det är en klok idé. Jag hade själv 
en fullt fungerande gräsklippare 
en gång som jag inte behövde. 
Jag ställde ut den och en granne 
frågade om han fick ta den. Han 
blev jätteglad.
Ragnar Magnusson hittade sedan 
en stol i Återbruket. 

                                         

NYKROG

Vi erbjuder traditionellt julbord
Lördag 26 november samt söndag 1:a advent
Därefter alla helger i advent: fredagar kl 18, 

lördagar kl 13 & 18, söndagar kl 13-18 (en sittning)
Är ni fler än 10 pers öppnar vi gärna upp för 

julbord måndag till torsdag!

Vi kan även erbjuda catering!  
För ytterligare info ring 08-560 330 25 

eller besök vår hemsida www.nykrog.se

Välkommen till 

JUL
BORDET



Priserna gäller endast hos Coop Konsum 31/10 - 6/11, 2011 eller så långt lagret räcker.

(I Kungsberga endast lotter)

HEJ ALLA BARNFAMILJER! SÄNKTPRIS!NU INFÖR VI ETT NYTT LÄGRE PRIS PÅ 
ETT ANTAL LIVSVIKTIGA VAROR UR 
VÅRT SORTIMENT X-TRA.

LERÖY

Laxfilé med rökig glaze
Recept hittar du på coop.se
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Tel: 560 310 11
www.salongnarlunda.se

Klassisk ansiktsbehandling (90 min) ...........  490:-

Frans & brynfärgning inkl plock...........  240:-

Permanent fransböjning (45 min)  ...............  340:-

 ......................  320:-

Vaxning av hela ben & bikini ...................  390:-

Fotvård inkl fotmassage .................................320:-  

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

VÅRA ÖPPETTIDER

Tel 08 -560 313 31  
Bryggavägen 133, Jungfrusund 

www.naprapaternaekerö.se

Jag ska ringa  
Naprapaterna, jag 

looovar.......

Lyfta  
och kratta,  

det är mycket en  
stackars rygg 
skall stå ut  
med, snyft...

Tel: 560 406 00

SPECIALISTKLINIKEN  
MÄLARÖARNA

Mot uppvisande av denna annons

50% RABATT för ANSIKTSLYFT med RADIOVÅGOR!

www.salongstorabla.se

STORT HÖSTERBJUDANDE:

Erbj giltigt tom 16 nov 2011
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TAPPSTRÖM | Inom 
Fabrikens tänjbara väggar 
utvecklas verksamheten 
allt mer. Senast i raden är 
projektet ”Varité va me” 
där funktionshindrade 
personer tillsammans 
med duktiga artister och 
pedagoger skapar en färg-
sprakande föreställning 
som äger rum den 24 mars 
2012.

Det vibrerar och gungar of-
tast i Fabrikens lokaler. Men 
den här onsdagen i början av 
oktober känns det att något 
extra är på gång redan i en-
trén. Ljuden som strömmar 
ur rummen där deltagarna 
får prova på olika verksam-
heter avslöjar att här skapas 
sång, musik, gyckleri och 
drama ur ren och skär glädje. 
Skratten rullar tätt och to-
nerna från musikrummet är 
ystra.

– Vi har fått 200 000 kro-
nor i bidrag från landstinget 
och Studiefrämjandet för att 
genomföra det här. Lokalerna 
har vi redan så pengarna an-
vänder vi för att ta in kompe-
tensen, berättar Ingrid Rog-
blad, aktivitetsutvecklare på 
Fabriken.

Med sina kunskaper om 
hur man kan söka ekono-
miska bidrag, med bakgrund 

som teaterpoducent och 
som ansvarig för verksam-
heten i Fabriken har hon 
varit en viktig nyckelperson 
för att få projektet till stånd. 
Och för att genomföra själva 
varitébyggandet har ytterli-
gare ett rutinerat gäng klivit 
in med kunskaper och erfa-
renhet.

I det första rummet är det 
gyckleriet som inspirerar.

– Vad kan man göra med ett 
sådant här tygstycke, frågar 
Putte Elgh, med erfarenhet 
från både Cirkus Cirkör och 
andra projekt tillsammans 
med funktionshindrade.

Han och kollegan Niki Laza-
revic delar ut skira tygbitar i 
grälla färger till deltagarna 
och sedan är det endast fan-
tasin som sätter gränser för 
vilka färgstarka nummer 
som kan växa fram. Någon 
använder tyget som en slöja 
och blir till en prinsessa, nå-
gon annan knölar ihop den 
till en liten boll och gör ett 
trolleritrix. 

Möjligheterna är oanade 
och det här är ändå bara bör-
jan. Den här första dagen 
är bara till för att alla ska få 
prova på de olika verksam-
heterna och välja om det är 
något som de vill delta i. 

Karin Renberg är musik-

terapeut, pedagog, sång-
erska och musiker. I mu-
sikrummet har hon samlat 
deltagarna i en ring med 
varsitt självvalt instru-
ment. Snart vaknar prima-
donnor till liv när de får en 
svandunsboa kring halsen 
och en hatt på huvudet. När 
fokus riktas mot en person 
i taget får alla en chans att 
känna på rampljuset för en 
stund.

I rummet bredvid jobbar 

kulturpedagogen Katrin Ro-
semaysdotter med drama. 
Med hjälp av enkel rekvi-
sita lockas deltagarna att anta 
sina roller. Modigt och gene-
röst bjuder skådespelarna på 
sig själva på ett sätt som nog 
ingen hade kunnat föreställa 
sig.

– Många har visat egenska-
per och talanger idag som vi 
aldrig har sett förut, trots att 
vi har arbetat ihop i andra 
sammanhang, säger Katrin 

Rosemaysdotter när prova-
på-dagen är över.

Alla som varit med och arbe-
tat med att genomföra dagen 
är överens om att det gränsö-
verskridande projektet kan 
bli precis hur bra som helst. 
Och att det hela kan utveck-
las vidare.

– Det kan bli så att vissa 
av deltagarna kan vara med 
i våra ordinarie verksamhet, 
likväl som de deltagare som 

finns här sedan tidigare kan 
hoppa in i det här projektet 
och var med och spela in-
strument till exempel, säger 
Ingrid Rogblad, som när en 
förhoppning om att det här 
ska bli en permanent del av 
verksamheten.

Även bland deltagarna och 
assistenterna och omsorgs-
personalen är entusiasmen 
stor när dagen är över. Listan 
där de kan skriva upp sig för 
att vara med i varitégruppen 
är fullklottrad när alla har 
lämnat lokalen.

Så inte nog med att en 
grupp pensionärer redan har 
flyttat in med bridgespel och 
dansgrupp i Fabrikens loka-
ler, nu är ännu ett gäng på väg 
att etablera sin verksamhet. 
Bit för bit blir Fabriken mer 
och mer av en smältdegel 
där samhällets olika grupper 
möts och hittar berörings-
punkter. 

LO BÄCKLINDER

Alla vill va’ me’ på varieté

”Många har visat 
egenskaper och 
talanger idag som 
vi aldrig sett förut”

Alla deltog under skratt och lekfullhet utifrån sina egna förutsättningar när det för första gången var prova-på-
dag för ”Varieté va me” på Fabriken.                Foto: Lo Bäcklinder

Kontakt: 08-560 357 27

Nytt: Neu Lash fransserum, 
armband från Montazami, 
höstkollektionen från Pilgrim

Ekerö fotvårdsklinik 
flyttar in hos Anias,
så nu kan du göra 
medicinsk fotvård 
hos Camilla

Snygg från topp till tå i höst
Få 15% på medicinsk fotvård hos Camilla/ 

Ekerö fotvårdsklinik under oktober månad
 

Mer om Zandra, Camilla och deras behandlingar på  

www.anias.se – där du även kan boka tid direkt

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

Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig 
er farenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling 
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och 
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och 
familjebehandling.
Mottagning:

Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk 
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta 
för dig.

Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64  mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81  
mail: bjornwil@hotmail.com



Sopplunch kl 12.00 

Elisabeth Stenberg pratar om 

Stiftelsen Unga kvinnors värn

TORSDAG 3 NOVEMBER 

Karl-Erik Lewert föreläser om 

Anders Frostensson, psalmförfattare 

och poet

TORSDAG 17 NOVEMBER

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

Meditation och bön
 
TISDAG 8 NOVEMBER
Stenhamra församlingsgård kl 18.00
Timmermannens kapell

Grundkurs i kristen tro
Dopet och nattvarden, sakramenten
 
TORSDAG 17 NOVEMBER
Stenhamra församlingsgård kl 17.00

Öppet kyrkis -Ljus & sångstund

TORSDAG 17 NOVEMBER 
Stenhamra församlingsgård kl 10.00
Timmermannens kapell

FREDAG 18 NOVEMBER 
Färentuna kyrka kl 10.00

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

Gudstjänster

TORSDAG 3 NOVEMBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Lars Brattgård

Allhelgonahelgen

LÖRDAG 5 NOVEMBER
Hilleshögs kyrka kl 13.00
Sånga kyrka kyrka kl 15.00
Skå kyrka kl 17.00
Minnesgudstjänster
Alla helgons dag
Lars Brattgård
Johan Kyllmar cello
Rickard Backlund orgel
Kaffeservering
Alla kyrkor hålls öppna kl 13.00-19.00

SÖNDAG 6 NOVEMBER
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Söndagen efter alla helgons dag
Lars Brattgård

TORSDAG 10 NOVEMBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Ellen Jakobsson

SÖNDAG 13 NOVEMBER
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Söndagen före domsöndagen
Ellen Jakobsson

TORSDAG 17 NOVEMBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Kiki Svee

SÖNDAG 20 NOVEMBER
Skå kyrka kl 11.00
Gudstjänst med små och stora
Domsöndagen
Kiki Svee
Färingsö barnkör “Emil-tema”

Gudstjänst-

förberedelser

TORSDAGAR
Stenhamra församlingsgård kl 18.00

Välkommen att vara med och 
förbereda kommande söndags 
gudstjänst.

Kyrkofullmäktige 

sammanträder

ONSDAG 2 NOVEMBER
Stenhamra församlingsgård kl 19.00

Allhelgonahelgen

Vi minns våra nära och kära

Att tända ljus kan säga det som orden inte räcker till. 
Vi minns dem som inte lever längre. Du är varmt 
välkommen, ta med familj, släkt och vänner till våra 
minnesgudstjänster. Vi läser upp namnen i alla kyrkor 
och tänder ljus för dem som avlidit.

En varm tanke till dig som sörjer och saknar. 

Kyrkornas 

öppettider 
5 november

Alla våra fyra kyrkor är 
öppna kl 13.00 - 19.00.
Kaffeservering.

KONSERT
Orgeln,

instrumentens 

drottning

LÖRDAG 19 NOVEMBER 
Färentuna kyrka kl 15.00
Rickard Backlund orgel

KONSERT
Fauré Requiem
Söndag 6 november
Ekerö kyrka kl 14.00
Skå kyrka kl 18.00

Ekerö kyrkokör
Färingsö kyrkokör

Solister:
Tua Åberg sopran
Lennart Lundblad baryton
Rickard Backlund orgel

Orkester med medlemmar
ur MÄMUS m fl

Konsertmästare: 
Anette Wistrand Lavotha
Helena Hansson

Dirigent:
Kerstin Baldwin

Församlingsbon Marianne Ålander i en av de kyrkor vi besökte på vår församlingsresa till Tyskland i september. Temat var ”I Luthers fotspår”.

Färingsö församling 31 oktober - 21 november



Det är Halloween-tid och man 
kan vänta sig ett och annat arti-
cifiellt spöke runt husknutarna. 
Men finns det ”riktiga” spöken? 
Det finns i hur som helst de 
som upplevt oförklarliga ting på 
Ekebyhovs slott och historierna 
är så pass många, att också slot-
tets personal och Mälaröarnas 
nyheter beslöt sig för en natt på 
slottet.

Med egna täcken, madrasser och 
kuddar möter jag upp enhetschef 
Agneta Asp och hennes personal 
Helen Karlsson, Mia Gyllenklev, 
Sandra Hübinette, Magnus Wik och 
Majid Ezira. De jobbar alla på slot-
tet på vardagarna med lunch- och 
konferensverksamheten. Men den 
här höstkvällen ska vi alla sova här 
för att ta reda på om det verkligen 
spökar. 

Ekebyhovs slott uppfördes under 
den senare delen av 1600-talet. Un-
der dessa över 300 åren har ett fler-
tal människor levt sina liv här och 
säkerligen båda älskat, hatat, skrat-
tat och gråtit. Liv som levts och kan-
ske också liv som satt sig i slottets 
väggar. Kanhända någon rent utav 
fortfarande håller sig kvar i detta, ett 
av Sveriges äldsta träslott.

Vi nattgäster sitter runt ett vack-
ert dukat middagsbord. Var och en 
berättar om sina eventuella upple-
velser av oförklarlig art. Så fort det 
knäpper rycker vi till, men i det sto-
ra hela är stämningen lugn i huset.

– När man kommer på morgo-
nen kan man ibland höra steg som 
springer upp för trappan, säger He-
len Karlsson.

– Jag har känt en iskall vind som 
plötsligt dragit förbi när jag befun-
nit mig på toaletten på övervå-
ningen. Det var inte drag från något 
fönster, berättar Mia Gyllenklev.

Sandra Hübinette kan inte ge 
något specifikt exempel men hon 
känner att det är ”något” i slottet. 
De andra instämmer utom Magnus 
Wik, som också är den som vågar 
sova själv på nedervåningen denna 
natt.

Men det finns andra som upplevt 
mer påtagliga ”spökerier”. En av 
dem  är Leif Wigh, intendent på 
Fotografiska museet, musiker och 
tidigare ordförande i Mälaröarnas 
konstförening. 

Han hade lyckats få den välre-
nommerade fotografen Gunnar 
Smoliansky till utställare på Eke-
byhovs slott. Dessvärre hade inte 
Smoliansky möjlighet att hänga 
utställningen själv utan Leif Wigh 
gjorde det åt honom.

– Det var en fredagseftermiddag. 
Jag var själv på slottet och såg till att 
det var låst överallt.  Ljuset falnade, 
det blev dunkelt och jag var helt 
ensam i huset. Jag stod i det första 
rummet på vänster sida alldeles nära 
dörren. Då hörde jag hur någon kom 
gående i gången med rätt ivriga steg 
och man hörde att det var en dam 
som gick och hon hade förmodligen 
lite högre klackar på skorna, berättar 
Leif Wigh.  

Han reagerade inte direkt men 
så slog det honom att han hade låst 
överallt. Ingen kunde ha haft möj-
lighet att komma in. Han ställde 
försiktigt ner tavlan han höll i och 

ropade ”hallå”.
– Jag såg ingen, men glasdörren 

till biljardrummet slog och jag hör-
de stegen avlägsna sig bort i korri-
doren mot hembygdsrummet. Men 
jag såg fortfarande ingen och ingen 
svarade. 
Det är en av de få gånger som jag har 
känt mig lite uppskakad, säger Leif 
Wigh och fortsätter:

– Jag har tillbringat ett liv utan 
religion och utan tro på vare sig 
det ena eller det andra. Men det här 
ruckade på min livsinställning. Är 
det så att det finns saker som man 

inte helt kan kontrollera? Jag fick 
mig en ordentlig tankeställare. 

Leif Wigh är inte den enda som upp-
levt märkliga ting på slottet. Birgitta 
Backelin satt tidigare med i Ekeby-
hovs intresseförenings styrelse och 
höll i många evenemang på slottet, 
då hon var sekreterare i Studiefräm-
jandet under många år. Hon är inte 
rädd för spöken men vill inte vara 
ensam på slottet. En kväll blev det 
dock så då hon var den som skulle 
låsa.

– Det var sent en höstkväll. När 

jag stod på trappan och låste dörren, 
började det spela en tunn vacker 
flöjtmelodi. Jag tänkte att jag måste 
kolla vad det var. Jag låste upp och 
då blev det alldeles tyst. Tre gånger 
gjorde jag det här och varje gång jag 
låste, spelade flöjten. Det tyckte jag 
var obehagligt även om det var väl-
digt vacker musik, berättar Birgitta 
Backelin.

På nätterna kommer vakter till 
slottet för att se till att allt är som 
det ska vara. En av dem är Kenneth 
Larsson. I vintras när han och hans 

kollega kom till slottet var det tänt i 
personalrummet på övervåningen. 

– Vi gick upp, jag släckte lampan 
och sedan larmade vi på.  När vi kom 
ut till bilarna var det tänt igen. Kol-
legan trodde inte på att jag släckt 
lampan. Vi gick in igen och den här 
gången fick min kollega släcka. Men 
när vi kom ut lös lampan igen, be-
rättar Kenneth Larsson.

De gick inte tillbaka in utan lät 
lampan lysa. 
– När vi går där känner man sig iakt-
tagen. Det är någonting som håller 
koll på en, sedan vad det är har vi 
ingen aning om, fortsätter Kenneth 
Larsson.

Han har även, tillsammans med 
en kollega upplevt en till händelse.

– En gång när jag skulle släcka 
lampan som står under trappan i 
hallen, slocknade den av sig själv. 
Jag tänkte att det var glappkontakt. 
Den stora trädörren som vi har 
kommit in genom hade vi lämnat 
öppen. Precis när lampan slocknar 
slår dörren igen med dunder och 
brak. Det var inte blåsigt ute. Vi gick 
väldigt fort därifrån.

Ekerö kommun köpte slottet av fa-
miljen Ihre som haft slottet i sitt 
ägo i 200 år. När upprustningen av 
slottet ägde rum i början av 1980-ta-
let, ryktades det om att det skedde 
märkliga ting. Det snickarlag som 
arbetade på plats hade fått stränga 
order om att kolla upp att fönstren 
var låsta då de gick för dagen. Men 
hur de än bar sig åt, var det varje 
morgon sju fönster öppna. 

Klockan har passerat midnatt och 
spöktimmen är inne. Vi nattgäster 
känner ingen större rädsla även om 
ingen av oss vill sova helt själva. Det 
är bara modige Magnus som sover 
själv på nedre plan. Bland de modi-
gare på övervåningen är Majid som 
lägger sig i personalrummet och 
Agneta som vågar sig in i eget rum 
och hon törs även stänga om sig. 
Rummet ligger dock i anslutning till 
den korridor där Mia och Maria so-
ver. Sandra och Helen delar på bil-
jardrummet och jag själv sover i det 
”rosa rummet”, men med vidöppen 
dörr till korridoren. 

För mig och flera av de andra pas-
serar denna natt utan spökerier. 
Men det finns några undantag. Mia 
har hört en byrålåda öppnas och 
stängas flera gånger. Helen har hört 
hur någon plockat med krukor i 
ett angränsande rum. Och så är det 
denna lampa i personalrummet. 
Majid berättar att lampan har blin-
kat under natten, men det är inte 
allt. Han vet bestämt att han lämna-
de dörren öppen då det var dags att 
sova, när han vaknar på morgonen 
är den stängd. Det är ingen av oss 
andra som stängt den…

Spökar det då och i så fall, vem är 
det? Dessa två frågor kanske blir 
besvarade då TV4:as programserie 
”Det okända” och mediumet Terry 
Evans kommer till slottet. I början 
av nästa år följer fortsättningen...                 

 
                                     

                          

      EWA  LINNROS

En spöknatt på Ekebyhovs slott
18  reportaget | 

En natt i september sov Ekebyhovs slotts personal och Mälaröarnas nyheter över på slottet, för att utröna om det spökar där eller 
ej.                                                 Foto: Ewa Linnros

  TVÅ TILL SPÖKHISTORIER FRÅN EKEBYHOV GENOM HÖRSÄGEN

>> Ekebyhovs slott blev utsatt för ett inbrott. Inför ett kommande bröllop tillkallades därför en vakt 
för att inget skulle inträffa inför helgen. Under natten hörde han en gråtande kvinna i personalrummet. 
Gråten var så stark att han till slut inte stod ut med att vara kvar och smet hem mitt i natten. Han rap-
porterade om det inträffade dagen efter och var minst sagt skärrad.

>> En kvinna kom på besök under 80-talet och berättade att hon arbetat som husa för Malin Ihre på 
Ekebyhov. Hon berättade om hunden som tillhörde familjen, en lugn och fin pudel. Tidigt på morgonen 
när hon skulle bereda frukost, reste sig hunden helt plötsligt på bakbenen och skällde vilt på något i 
rummet. Husans kände iskalla kårar och kände att det var något som rörde sig i rummet.  

Alla i personalen på Ekebyhovs slott ställde upp på att övernatta på slottet. Från vänster Magnus Wik, Agneta Asp, Mia Gyllenklev, 
Sandra Hübinette, Maria Stål, Helen Karlsson och Majid Ezira.                                                                                                      Foto: Emilia Öije



EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

FÄRINGSÖ / SÅNGA SÄBYVÄGEN 181

GAMLA ICA TILL SALU
Accepterat pris: 1 975 000 kr / Boarea: 200 kvm
Biarea: 86 kvm / Tomtarea: 1 851 kvm / Gamla 
ICA-butiken vid kursgården. Lantlig miljö nära 
buss, bad och löparslinga. Uthyrd för 230 000 kr. 
Bostad om 4 rum och kök samt dagis.

FÄRINGSÖ / SÅNGA SÄBYVÄGEN 194

BERGVÄRME OCH GARAGE
Accepterat pris: 1 975 000 kr / Boarea: 125 kvm
Biarea: 50 kvm / Tomt: 1 719 kvm / Rum: 5 rum, 
varav 4 sovrum. / Lantligt och charmigt läge nära 
buss, bad och löpar slinga vid Kursgården. Berg-
värme, öppen spis och helkaklat nyare badrum.

Vi byter grafi sk profi l 
och tänker samtidigt nytt!
 
Vi vill vara någon som inte bara hjälper dig med försäljningen 
av din bostad. Vi vill bli en bättre bopartner, som kan hjälpa 
dig med hela ditt boende! Det innebär bl  a att en rad helt 
nya tjänster lanseras. 
 
Ta gärna en titt på housebook.se, en mötes- och tjänste-
plats för dig som är intresserad av hem och boende.

Välkommen!
Johan Siönäs 0708-10 12 24
Sophia Åkerman 0707-60 46 63
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Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 Ö

Vi har våtrumspanel som ser ut som kakel!
Gör det enkla jobbet själv – spara tusenlappar.

Godkänd enligt  
våtrumsnormen!

2 nov
1500-1800

MISSA INTE det hemliga  
erbjudandet under dagen.

Kom och lär dig hur lätt det är  
att sätta upp de praktiska  

våtrumsskivorna från Fibo-Trespo.
Vi bjuder på snacks och dricka.

VåtrumsSKOLA 



Elizabeth Löfgren, eller Elissa-
veta som hon egentligen heter, 
fyller 50 år i år. Hon har snart 
bott lika lång tid i Sverige som 
hon gjort i sitt hemland Bulga-
rien. Hon kan sakna en del från 
sitt hemland, men har också 
funnit en ro på Mälaröarna, i 
dubbel bemärkelse. 

Elissaveta är ett välbekant ansikte 
för många mälaröbor. De som inte 
känner henne lägger nog också mär-
ke till henne då hon möter sin om-
givning med ett leende och en varm 
utstrålning. Hennes stora dröm är 
också att kunna förmedla hur män-
niskor ska få sinnesro.

Elissaveta är från Bulgarien och 
kom till Sverige för 24 år sedan. 
Hennes far var flykting och hade 
flyttat till Sverige något före.

– Jag kom i september. Jag var fas-
cinerad över att allt var så vackert. 
Gräset var alldeles grönt, i Bulgarien 
är det brunbränt i september. Sve-
rige har en helt annan färg i natu-
ren, säger Elissaveta och serverar en 
kopp yogite.

Elissaveta fyller 50 år i år och har 
nu bott snart lika länge i Sverige 
som i sitt hemland.

Vilka är då de största skillnader-
na?

– Klimatet är annorlunda. I Bul-
garien är det långa somrar ända till 
oktober och korta vintrar. Vintern 
slutar i mars. Det är härligt, säger 
Elissaveta och tillägger:

– Jag är född i huvudstaden So-
fia. Det liknar inte alls Ekerö. Den 
vackra gröna naturen är verkligen 
en fröjd.

Vi sitter i köket i familjens lä-
genhet i Ekebyhovsområdet. Det 
domineras av vitt från golv till tak. 
Över bordet hänger små änglar och 
i bakgrunden hörs lugn, meditativ 
musik. Också Elissaveta är klädd 
helt i vitt och sina 50 år bär hon med 
glans. 

Hon och hennes make Åke flyt-
tade till Ekerö för elva år sedan.

– Vi bodde i Blackeberg och bru-
kade åka hit och promenera i Ekeby-
hovsparken. Det var så mysigt och 
trevligt. Jag kände att här kan man 
kanske bo och satte upp en bytesan-
nons. Redan samma dag fick vi flera 
svar, berättar Elissaveta.

I början när de gick på valborgs-
mässofirandet kände de nästan 
ingen. 

Hon beskriver skillnaden mel-
lan Sverige och Bulgarien kring just 

denna punkt. 
– I Bulgarien är det lätt att skaffa 

vänner. Det är naturligt att träffas 
utan lång planering. Jag saknar det 
sättet att umgås här.

Men vänner saknas inte på Mälar-
öarna. Nu känner hon det som att 
hon känner varenda en nästan. 

– Jag dansar orientalisk dans och 
där känner man många. Vi har två 
barn så via skolan får man många 
kontakter. Och så har jag träffat 
många när jag arbetade inom psy-
kiatrin.

Elissaveta är sjuksköterska i botten 
med vidareutbildning i psykiatri. 

– Jag arbetade i tio år på Ekerö 
psykmottagning och kom på så vis 
i nära kontakt med många. Det är ett 
område där man har utrymme att ha 
samtal och möta människor. 

Hon har också arbetat inom öppen-
vårdspsykiatrin i Stockholm i över 
tio år och har även erfarenheter av 
missbruksvård. 

– När jag jobbade på Ekerö psyk-
mottagning fick jag gå en utbildning 
i mindfulness. Det handlar om att 
finna en medveten närvaro. Jag blev 
fascinerad och började direkt att 
använda mig av det i jobbet på mot-
tagningen.

2009 kom en omorganisation. På 
grund av nedskärningar lades verk-
samheten ner och mottagningen 
splittrades.

– Jag fick jobb inom rättspsy-
kiatrin. Det var jättetufft. Men jag 
gjorde så mycket jag kunde. Jag fick 
in yoga på en avdelning och axel-
massage för patienter som aldrig får 
beröring annars. Det är jag glad att 
jag fick till. Patienter som tidigare 

hade svårt att sitta still kunde göra 
det med hjälp av yoga.

Hon upplevde däremot att det var 
svårt att få möjlighet att använda 
mindfullness inom yrket och sa upp 
sig efter ett halvår. Sedan dess ger 
hon egna kurser i tekniken. 

– Det är tufft men även om man 
inte blir rik på det blir man väldigt 
glad av det. Man blir rik på ett annat 
sätt, säger Elissaveta med ett varmt 
leende.

Det råder inget tvivel om att det 
verktyg hon har funnit fungerar väl 
för henne. Det känns som om hon 
inte har ett enda bekymmer i värl-
den, men det stämmer förstås inte. 
För flera år sedan råkade hennes 
make Åke ut för en bilolycka som 
förändrade mycket för familjen. Åke 
är pianist till yrket och hans händer 

skadades allvarligt i olyckan. Idag är 
han dock nästan helt återställd tack 
vare skickliga handkirurger.

Elissaveta kämpar för att få det att 
gå runt och arbetar på en mottag-
ning för hemlösa på Ersta diakoni, 
på Ekgården och på vårdcentralen. 
Tappar hon då aldrig fattningen?

– Jag är född i vädurens tecken så 
det ligger i min natur att vara tem-
peramentsfull. Men den elden har 
transformerats inom mig. Jag kan 
inte bli riktigt arg på någon men jag 
kan bli ledsen. Om jag skulle känna 
ilska kan jag lätt lugna mig själv med 
andning. 

Hon letar länge efter svaret på frå-
gan om när hon senast var arg.

– Jo, det var nog för två år sedan. 
Min son spelade dataspel där man 
skjuter och det sprutar blod. Jag lär 
ut frihet, fred och kärlek och min 
son skjuter och det sprutar blod. Då 
kunde han verkligen driva mig till 
att bli arg. Jag sa åt honom att stänga 
av men det hjälpte inte hur jag än 
bar mig åt. Jag gömde datamusen, 
jag stängde av strömmen, jag gjorde 
allt men ingenting fungerade. Till 
sist frågade jag min mindfulnesslä-
rare vad jag skulle göra. Han sa att 
det är bara att acceptera och släppa 
taget och det gjorde jag, jag slutade 
tjata. Jag andades och gick förbi och 
ganska snart slutade han med spe-
let. Det är bättre att släppa taget och 
förstå att han är där just nu och sam-
tidigt, det är inte evigt, säger Elissa-
veta och fortsätter:

– Vi måste inse att barnen har 
egen kraft, egen visdom och också 
en intelligent kropp som talar om 
något för dem. 

Elissavetas barn har anammat en 
del av hennes filosofi och yngsta 
dottern är en duktig yogi. Men 
Elissaveta vet att hon inte kan nå 
fram till alla.

– Alla människor går den väg som 
de behöver gå, det är inte alla som 
kan sätta sig ner och meditera. Fast 
min intention är att lära hela Mälar-
öarna att meditera, säger Elissaveta 
med ett stort skratt och slår upp lite 
mer te.

Var känner du dig mest hemma?
– Jag känner mig hemma på Ekerö. 

Jag har smält in med de vackra bygg-
derna, grönskan, vattnet, stillheten. 
Jag älskar Ekebyhovsparken och 
bokskogen.

EWA LINNROS

Med alla sinnen vidöppna
20  profilen | 

Namn Elizabeth Elissaveta Löfgren.
Bor  Ekerö.
Gör Sjuksköterska, vidareutbildning i psykiatri, kursledare i mindfullness
Favoritställe på Mälaröarna  Skytteholm.
Oanad talang Att upptäcka nya saker hela tiden, saker inom mig och runt om mig, det trodde jag inte på 
tidigare.
Vill ändra på Ökad medvetenhet hos mig själv och hos andra.

Elissaveta Löfgren finner ro i alla väder. Som då denna bild togs när solen sken samtidigt med att regnet föll.              Foto: Ewa Linnros                                              
          

Troxhammar Butiksby 08-654 88 44 www.salongl-ekerö.se

Introduktionserbjudande på våra 
härliga kroppsbehandlingar!

SALTSKRUBB 45 min

LERINPACKNING  45 min

RISSKRUBB 45 min

Denna annons ger dig 

20 % rabatt 
på valfri kroppsbehandling

(Gäller hela november 1 gång per person) 

Troxhammar Butiksby 08-654 88 44 www.salongl-ekerö.selongl ekerö se

Nu kan 
du boka 
tid via 
nätet!

dig

Nu kan 
du boka 
tid via 
nätet!

Boka valfri fotvårdsbehandling 
och du får en 

Goodiebag 
på köpet

värde 150:-
(Gäller så långt lagret räcker 

under november månad 1 gång per person)



Vi hyllar dig som inte släpper 
ner vem som helst i källaren. 
Vi chansar heller aldrig.

Att installera en värmepump är många gånger ett komplext  
arbete. Men det är ingenting du behöver bekymra dig om.  
Vi låter bara våra certifierade och special utbildade återförsäljare 
installera våra värme pumpar. De kommer dessutom gärna hem 
till dig och gör en kostnadsfri besparingskalkyl, så att du vet i 
förväg hur mycket du kommer att spara. För vi chansar aldrig. 

www.ivt.se

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se 
Skå industriby, 179 75 Skå
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Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 Ö

Svensk furuplanka  
i lamellkonstruktion

– en riktig kvalitetsprodukt.
Finns i obehandlad, mattlackad, vit mattlackad, lutat naturoljad,  

lutat vitoljad och vitlutad extra vitoljad.

“Berg & Berg är ett personligt företag, som med stor omsorg tillverkar 
vackra trägolv av högsta kvalitet. Av övertygelse tillverkar vi uteslut-
ande naturprodukter, för när allt kommer omkring har äkta trä många 
fördelar: Det är varmt, naturligt, antistatiskt och extremt hållbart, när 

det tillverkas efter konstens alla regler – som vi gör i Kallinge.”

Beställningsvarara
SVENSK

FURUPLANKA 

från

 499:-m2

TIPS 
Lamellkonstruktionen ger;  

mindre rörelse i golvet =  

mindre springor, läggs flytande 

mot undergolvet och fungerar 

utmärkt med golvvärme. 
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EKEBYHOV | Årets sista 
utställning på Ekebyhovs 
slottsgalleri bjuder på två 
konstnärer med ett gemen-
samt – ljuset.  

Mikael Kihlman och Örjan 
Wikström har känt varandra 
länge och ställt ut ett flertal 
gånger tillsammans.

Mikael Kihlman jobbar 
mestadels med grafik och då 
med torrnål. 

– Jag är ett fan av den klas-
siska grafiken med Rem-
brandt, Whistler och Axel 
Fridell som förebilder. Det 
finns också ett litet sällskap 
som heter Axel Fridell-säll-
skapet som startades på Gra-
fikens hus där jag är ordföran-
de, berättar Mikael Kihlman. 

Han tecknade redan som 
liten och har varit konstnär 
hela sitt liv. Valet av yrke var 
självklart för honom, även 
om han inte kommer från en 
utpräglad konstnärsmiljö.

– Min släkt är finlands-
svensk. Det jag har fått med 
mig från den är att om man 
ska göra något, så gör man 
det helt enkelt, säger Mikael 
Kihlman.

Han beskriver sitt konst-
närskap som ett pågående 
flöde av bilder inuti honom 
som bara pockar på att göras. 

– Jag har aldrig haft några 
som helst problem med in-

spiration utan det handlar 
mer om att verkligen hinna 
med allting. Det jag sysslar 
mest med är kontrasterna 
mellan ljus och mörker och 
allt där mitt emellan. 

Mikael Kihlman har haft 
ett stort antal utställningar i 

Sverige och utomlands. För 
sin svart-vita grafik, i tekni-
ken torrnål, har han tilldelats 
ett flertal internationella pri-
ser och utmärkelser. 

På utställningen på Eke-
byhov visas bilder ur hans 
svartvita grafiska produktion 

och kanske en och annan lit-
tografi, men i huvudsak bara 
svartvitt.

Mikael Kihlman är re-
presenterad på The British 
museum i London, Natio-
nalmuseum, Moderna mu-
seet, Malmö konstmuseum, 
Norrköpings konstmuseum, 
Borås konstmuseum, Värm-
lands museum, Karlstad, och 
Statens konstråd, landsting 
och kulturnämnder, privata 
samlingar samt i en mängd 
samlingar världen över.

Örjan Wikström är utbildad 
på Konstfack i Stockholm 
och vid konstakademin i Pa-
ris. 

Till skillnad från Mikael 
Kihlman har Örjan Wik-
ström mer eller mindre fått 

konstnärskapet med moders-
mjölken då både hans far och 
mor är konstnärer.

– De gick på konstakade-
min i Paris på 50-talet. Jag 
bodde där från att jag var tre 
år tills jag var fem år, berättar 
Örjan Wikström.

Valet att bli konstnär var 
dock inte alls självklart för 
honom. 

– Det finns många nackde-
lar med yrket så som ekono-
misk osäkerhet till exempel. 
Jag var lite motståndare från 
början men sedan halkade jag 
in på det successivt, fortsätter 
han.

– Ljuset är en väldigt viktig 
ingrediens i mitt måleri och 
grafik. Det är alltid männis-
kor i bilderna och det handlar 
mycket om ljus och motljus, 

fortsätter Örjan Wikström. 
Förutom kontrasterna 

mellan ljus och mörker blir 
också hans målningar i färg 
en kontrast till Mikael Kihl-
mans svartvita torrnålsgrafi-
ker. Örjan Wikströms mål-
ningar har svepande rörelser. 
Han tavlor kännetecknas av 
en lite disig känsla där kontu-
rer smetas ut.

Han lever sedan 17 år till 
stor del i Paris, men det är 
svårare att verka som konst-
när i Frankrike jämfört med 
Sverige.

– I Sverige finns många 
konstföreningar som an-
ordnar utställningar. Sådant 
finns inte i Frankrike över 
huvud taget. Tack vare konst-
föreningarna i Sverige har 
den här världen öppnats upp 
och blivit ganska opretentiös.

Örjan Wikström har ställt 
ut på många av de mest bety-
dande gallerierna  och konst-
hallarna i Sverige. Han har 
ställt ut utomlands i bland 
annat Polen, Frankrike och 
Tyskland. Offentlig repre-
sentation: Bibliloteque na-
tionale i Paris, Museet i Lille, 
Nationalgalleriet i Oslo,  Mo-
derna museet i Stockholm, 
museerna i Malmö, Norrkö-
ping och Kalmar.

EWA LINNROS

Ljus, mörker och allt där emellan

”Blue IV” av Mikael Kihlman.  

”Eftermiddag i Madrid” av Örjan Wikström.

Hem till Ekerö 
15 % billigare taxa

Vi kör hem era ungdomar 
tryggt och säkert 

Fasta budpriser från 
Tappström/Träkvista

 inom Stockholms tullar

Varmt välkommen 
till Psykiatrins vecka!

Datum
Lokal

Program

Psykiatrins vecka 2011
www.slso.sll.se/psykiatrinsvecka
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SAMHÄLLE | I den aktuella 
boken ”Långt innan barn-
perspektivet” ger adelsö-
bon, journalisten och med-
arbetaren på Mälaröarnas 
nyheter, Lo Bäcklinder, röst 
åt tretton vuxna personer 
som växt upp i fosterhem 
eller på institution. Många 
av intervjupersonerna 
vittnar om grova övergrepp 
och försummelser, men det 
finns även utrymme för 
solskensberättelser.

– Drivkraften till att skriva 
boken har varit att hjälpa de 
här människorna att få be-
rätta sina angelägna historier, 
varav många handlar om vad 
som är en skamfläck i svensk 
barnavårdshistoria. Men jag 
och min kollega Marit Arn-
bom vill också visa på bredden 
i upplevelser och vikten av 
människors egen drivkraft för 
att skapa sig ett bra liv, många 
gånger trots alla odds, säger Lo 
Bäcklinder, som tillsammans 
med psykologen Marit Arn-
bom står bakom boken. 

– Vi vill också peka på 
några punkter där omsorgen 
har brustit allvarligt, för att 
förhoppningsvis bidra till att 
framtiden ska bli bättre än 
dåtiden för omhändertagna 
barn, fortsätter hon.

Boken som har undertiteln 
”Om barnen som samhället 

skulle skydda” ges ut med 
anledning av den omdebat-
terade Vanvårdsutredningen 
som har gjorts på regerings-
uppdrag. Den sista septem-
ber kom slutrapporten efter 
att utredningen förlängts i 
flera omgångar på grund av 
det stora tryck från alla dem 
som velat berätta om hur de 
farit illa under sin tid i sam-
hällsvård.

– Det är dock ett faktum att 
många av de personer som 
vanvårdats i fosterhem eller 
på institution som små inte 
ens kan berätta sin historia 
idag. Många är döda, andra 
lever ett liv fyllt med tungt 
missbruk och kriminalitet. 
Vissa av våra intervjuperso-
ner berättar inte sin historia 
så mycket för sin egen skull 
som för att hedra de kamrater 
som inte själva kan föra sin 
talan, förklarar Lo Bäcklin-
der.

Lo Bäcklinder och Marit 
Arnbom har rest land och 
rike runt och intervjuat tret-
ton personer som bott på 
svenska barn- och fosterhem 
under 1900-talet. 

De har även talat med två 
socialsekreterare som arbe-
tade som fosterhemsinspek-
törer under 1970-talet, för att 
ge texterna ytterligare en di-
mension. Socialsekreterarna 
kan berätta om en extrem ar-
betsbörda och ett helt annat 

synsätt när det kommer till 
barnen än det som är rådande 
idag.

– Våra intervjupersoner är 
mellan 25 och 95 år och kan 
berätta om upplevelser som 
inträffade långt innan man 
började prata om det som vi 
idag kallar för ”barnperspek-
tivet”, därav bokens titel. Vi 
hoppas och tror att de här 
modiga personerna, varav 
många aldrig berättat sin his-
toria förut, kan hjälpa till att 
belysa en era som vi hoppas 
är över.

Boken är utgiven av Notis 
förlag.

EWA LINNROS

Ny bok sätter vanvård i fokus

I boken ”Långt innan barnper-
spektivet” kommer tretton vuxna 
personer till tals och berätta om 
sina upplevelser i svenska foster- 
och barnhem.

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

LADY SENSITIVE 
5225 SJÖGLIMT

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan 
avvika från originalkulörerna.

LADY SENSITIVE 
9913 LAMMULL

LADYsensitive

Unik hälsoanpassad inomhusfärg utan hälsoskadlig 
emission och med minimal färglukt. 

LADY. När bara det bästa är gott nog.

VÄGG: LADY SENSITIVE 5225 SJÖGLIMT

www.jotun.seDEVELOPED IN COLLABORATION WITH
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Erbjudandet gäller 29/10 – 12/11 2011.

 Cirkelsåg

 Skruvdragare 

 2 batterier

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

PAKETPRIS

 2494:- 
(2999:-)

 Integrerat batteri LI-jon  

7,2 V/2,2 Ah

 Nätdriven laddare 230 V

 Billaddare

 Transportväska

ARBETS- 
BELYSNING

SYSLITE

1700:- 

Cirkelsåg

Skruvdragare 

2 batterier

(2999:-)

Gör någon Extra Glad  
på Fars Dag sön 13 nov!

Handla snabbt:

     mätstation

DRIVE-THRU



Dansdagen Kaggeholms danslinje framförde ett mäktigt stycke dans, 
fritt tolkat och skapat utifrån temat ”Indien dansar” när Ekerö kultur för 
fjärde gången anordnade Dansdagen. Den ettåriga dansutbildningen på 
Kaggeholm är inriktad på modern och nutida dans, improvisation och 
eget skapande.                              
                                     Foto: Ove Westerberg

Ekerö Kulturskolas nyinstiftade dansstipendium delades ut vid 
Dansdagen i kulturhuset den 22 oktober. Första stolta mottagare blev 
eleverna i Skapande dansgruppen. Motiveringen löd: ”Josefin Skoog, 
Nils Elbäck (ses ovan), Bror Wichman och Ida Holm har i Kulturskolans 
dansundervisning under året visat prov på stor kreativitet, engagemang 
och utveckling.                    Foto: Ove Westerberg

24  öarna runt | 

Ölaget  Lördagen den 1 oktober firades Ölagets 20-årsjubileum i den 
fullsatta Herman Palmsalen i Stenhamra. Den egentliga födelsedagen 
var den 5 oktober. Publiken fick en tillbakablick i hur allt började för 20 
år sedan då kommunen fick ett spelglatt gäng med medlemmar från 
kommunens alla öar.  

 Foto: Åke Carlson

Friluftsfrämjandet Mälaröarna är en förening som tycks stå på stän-
dig tillväxt. Till skillnad från de flesta andra lokalföreningar har kurvan 
för medlemstalet på senare år stadigt pekat uppåt, idag är de över 1400. 
Vid deras kaféhelg på Ekebyhovs slott den 22-23 oktober var det de 
kommande långfärdsskridskokurserna som var i fokus. 

 Foto: Ove Westerberg  

Ekebyhovs slott i mitt hjärta var rubriken för den välbesökta konst-
kvällen på Ekebyhovs slott den 5 oktober. I samarbete mellan Hans 
Lundin och Åsa Davidsson bjöd Ekerö kommunanställdas konstfören-
ing och Mälaröarnas konstförening in till ett samtal och en träff om 
konst med utgångspunkt i Åsa Davidssons bildvärld.         
                            Foto: Eva Lundin

Vad kan vi göra av skräp?  Det frågade sig barn och personal på 
Ekendals förskola. På så sätt skapades fantasifulla konstverk av toa-
lettrullar och äggkartonger bland annat. Projektet, som var ett led i för-
skolans ”Grön flagg”-arbete, resulterade i en utsällning som fick många 
föräldrar att förvånas över barnens kreativitet.

 Foto: Nona Rosengård

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

För dig som vill ha service 
och brett produktutbud!

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

HEM- 
LEVERANS  

från 
 400:-



   |  50 år sedan  

50 ÅR SEDAN | Stugägare 
på Mälaröarna klagar 
på skolhemselever, en 
kamrer på Färingsö för-
skingrar pengar och 
Svartsjöanstalten är över-
belastad under hösten 1961.

140 inbrott och stölder har 
elever från Sundsgårdens 
skolhem begått inom och 
utom Mälarökommunerna. 
Detta har föranlett en rad 
sammanslutningar av som-
marstugeägare i Färingsö, att 
hos socialstyrelsen ”göra en 
skriftlig hemställan om att 
sådana åtgärder vidtages att 
liknande händelser undvikes 
för framtiden”. 

Stugägarna menar också 
att ”de hundratals vintertid 
obebodda sommarstugorna 
på Mälaröarna måste bli en 
stor frestelse för ungdomar 
som inte lärt sig skilja mellan 
vad som är rätt och orätt.”

Men det finns andra än skol-
hemselever som lockas till 
brottsliga gärningar. En kam-
rer vid ett företag på Färingsö 
har anhållits som misstänkt 
för förskingring och förfalsk-
ning. Genom att förfalska sin 
chefs namnteckning har han 
hos postgirokontoret ”orät-
mätigt uthämtat” över 4000 

kronor. När mannen ska 
gripas i bostaden av ett par 
poliskonstaplar från Mälarö-
polisen hoppar han ut genom 
ett fönster och skadar i fallet 
ena foten. 

Han lyckas undkomma 
poliserna och far i en taxi till 
S:t Görans sjukhus. Där grips 
han emellertid och överförs 
till Stockholmskriminalen, 
där Mälaröpolisen numera 
”förhyr arrestelokaler”. 

Kanhända hamnade han 
där då Svartsjöanstalten haft 
överbelagt under hösten.   
Mälaröarnas nyheter rappor-
terar att anstalten har 50 plat-
ser men 52 intagna.

Ett annat skäl till att den 
opålitlige kamrern inte ham-
nar på Svartsjö torde också 
vara att han inte riktigt plat-
sar där i övrigt. Enligt nyk-
terhetsvårdsutredningen ska 
Svartsjöanstalten ”bibehållas 
som riksanstalt för sådana 
manliga alkoholmissbrukare, 
som visat sig alltför svår-
skötta för att kunna vårdas 
på öppen anstalt. Anstalten 
utgör tillika allmän tvångs-
arbetsanstalt, men antalet till 
tvångsarbete dömda män en-
ligt gällande lösdrivarlag är så 
ringa att särskilda vårdplatser 
inte synes böra reserveras 

härför.” Under tiden 1 januari 
1954 till september 1961 har 
sammanlagt 70 tvångsarbe-
tare intagits. 1961 är endast 
en intagen för tvångsarbete.

Herr kamrer och övriga in-
tagna får nog inte möjlig-
het att lyssna till det för-
fattarbesök som kommer till 
biblioteket i kommunhuset. 
Det är Birgitta Stenberg, ”en 
äkta raggarbrud”, som kom-
mer och berättar om och 
kring sin mycket omdebatte-
rade raggarroman ”Chans”.  
”Raggarproblemet har, som 
inte minst mälaröborna er-
farit, de senaste åren blivit 
en central samhällsfråga med 
många aspekter. 

Hur man än ser på frå-
gan måste man medge att 
”Chans” är en bok som man 
inte utan vidare kommer 
förbi”.

                        
  
                          EWA LINNROS

Få tvångsarbetare, opålitlig 
kamrer och en riktig raggarbrud

JUST NU 

20%
RABATT

Måttanpassade 
skjutdörrar och 

inredningar

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

Snyggt och Lättskött 
med Lumi – skjutdörrar och inredningar

Här finns vi!

C

Inspiration  Tips  Trender  Kunskap  Tips 

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

www.malaroidedesign.se

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

Välkommen in för idéer och inspiration!
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30 %
rabatt på skjutdörrar!

INARIA

15 %
på inredning!

Gäller t o m 



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

Öppet: Mån  Fre. 06.30-16.00 

Nu har vi blivit Återförsäljare! 

Välkommen in och hämta katalogen! 

UNDER 2011 GÅR ALLT ÖVERSKOTT TILL VÅRD OCH 
REHABILITERING AV UTSATTA KVINNOR & BARN I KONGO

Lördag den 12 november

Ledningsbesiktning
med helikopter

Vi kommer att med start vecka 47 
driftbesiktiga vårt ledningsnät i Lovön, 
Ekerön, Färingsö, Munsö, Adelsön  
och Björkö. Entreprenör är Westheli-
copter AB. Driftbesiktningen är en del 
av vårt arbete för säkrare  elleveranser. 
Närmare upplysningar om var och när 
överflygning kommer att ske kan fås 
på telefon 070 - 320 88 54.

Vi är tacksamma om djurägare, myn-
digheter med flera kontaktar oss i god 
tid för eventuell ändring av färdplan.

Fortum är ett  ledande energibolag som  
fokuserar  på Norden, Ryssland och området  
runt  Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar 
produktion, försäljning och  distribution av el 
och värme samt drift och underhåll av kraftverk. 
Vi  erbjuder tjänster som leder till en hållbar  
utveckling - nu och i  framtiden.
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Ekeröalliansens politiker är fega
Så var dags igen. Alliansen vill 
sälja Ekerö bostäder. När du läser 
detta är beslutet redan taget! 

Förra gången ville 15 procent av Ekerös 
väljare att ekeröborna skulle få folk-
omrösta om en sådan försäljning. Då 
fanns ingen lag som tvingade allian-
sen att genomföra en folkomröst-
ning, bara ett förslag från riksdagen. 
Alliansen röstade då emot en folk-
omröstning. Nu finns det en lag som 
tvingar alliansen i Ekerö att genom-
föra en folkomröstning om mer än 
10 procent av ekeröborna så önskar. 
Vad gör då Peter Carpelan och hans 
allians i Ekerö? Jo, man sammankallar 
till ett kommunstyrelsemöte med två 
punkter, dock inget om försäljning av 
Ekerö bostäder.  På mötet presenteras 
förslaget om försäljning. Varför detta 
agerande? Jo, nu har folkomröst-
ningsförespråkarna  förlorat en vecka 
vad det gäller att samla in namnunder-
skrifter från minst  10 procent  av väl-

jarna för att få till en folkomröstning! 
Det extra KS-mötet är listigt nog lagt 
endast en vecka före kommunfull-
mäktiges möte, 25/10 och dessutom 
har  Mälaröarnas nyheter höstup-
pehåll. Självklart planerar Carpelan 
(M), Billter (FP), Åkerljung (KD) och 
Brunstedt (C)  att rösta igenom försälj-
ningen den 25/10. Hur mycket tid fick 
då folkomröstningsförespråkarna? Jo, 
åtta dagar! 2000  namnunderskrifter 
på åtta dagar!  Alliansen inser att det 
är en omöjlig uppgift. Jippi! Ekerö-
alliansen slipper att få sin politik 
prövad av väljarna! Ekeröalliansen, 
som fick stöd av 65 procent av ekerö-
borna, vågar inte låta sina egna väljare 
tala om vad de tycker om deras politik! 
Tala om politiska fegisar!

Slutligen en fråga till Carpelan:  Var 
det verkligen Reinfeldts intention att 
lagen om folkomröstning skulle till-
lämpas på detta sätt?

– Tommy  Svensson, Stenhamra

Nu  är det värt ett besök i 
Stenhamra centrum, som 
varit en skamfläck under de 
senaste 15 åren, för såväl besö-
kande som för oss som bor 
här. Nu med ansade grönom-
råden, ny oas med viloplats, 
öppnar Stenhamra famnen.
Ägarna till Nästgården är 
värda en eloge för de städade 
grönområden, som tillhör 

restaurangen. Nu kan vi bara 
hoppas på att den styrande 
alliansen gör ett studiebesök 
hos oss i Stenhamra, ett besök 
som kan öppna ögonen för 
fortsatt sanering av kom-
munens grönområden, en 
sanering som förhoppnings-
fullt leder till en byggstart av 
”Stenhamras nya centrum” 
som vi väntat på i många år! 

När ni politiker ändå är på 
plats, sätt spaden i marken för 
vårt äldreboende, då om inte 
förr, får ni applåder ! Att ni 
kommer tvekar ingen på ! 

Nu till sist! Ett stort tack till 
Stig Mårtensson, som gjort 
vårt centrum synligt och än 
bättre trafiksäkert !

– Anders

Stenhamra – ett städat centrum

Mälaröbor demonstrerar och skriver på protestlistor utanför kulturhuset 
våren 2008 när utförsäljning av Ekerö bostäder första gången var aktuell.                          

 Foto: Ove Westerberg

Minskat förfall i Stenhamra

REPLIK

Tog en tur förbi Stenhamra centrum efter att ha läst ett inlägg 
från  ”Besviken stenhamrabo” i tidningen den 19 september.
Vad glad jag blev! Någon har tydligen tagit tag i det ”förfallna” 
centrumet.  Jag åker med glädje förbi för att se om det har hänt 
något mer! Vore kul om ni kunde ta ett foto och visa i nästa 
nummer av Mälaröarnas nyheter.

– Glad färingsöbo som gärna tar en tur till 
Stenhamra centrum

ty
ck

!

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

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

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Inga dator 
frågor är 
dumma

Val av dator, 
vad ska jag 
tänka på?

Har datorn 
blivit slö?

Brandvägg, 
vad är det?



UNNA DIG

www.butiksbyn.se

LJUSKVÄLL
Tisdagen den 29e november  

är Troxhammar Butiksby  

öppen till kl 21!

Massor av erbjudanden  

på varor & behandlingar!

Följ marshallerna från stora vägen. 

VARMT VÄLKOMNA!

worldwisebaby

”Ris” till dig/er som 
slänger hundbajspåsar i 
Ekebyhovsparken. Trots att 
bajspåsarna är komposter-
bara, är det inte meningen 
att man ska kasta dem i 
parken. Det finns kärl i 
parken på flera ställen, där 
påsarna ska kastas. Det är 
inte trevligt att gå i parken 
och se dessa påsar ligga 
överallt! Jag har vid 
ett flertal tillfällen plockat 
upp dem för att slippa se 
dem.

De finns också de som 
inte ens lägger bajset i en 
påse, utan låter det ligga som 
det är. Det är många försko-
leklasser som har utflykt i 

parken och som riskerar att 
trampa i det.

– Parkälskande granne
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Bajspåse i soptunnan!

Jag tillhör dem som älskade 
första varianten av rondell-
planteringen och blev  därför 
ledsen när plastmattorna 
rullades ut i Färingsökorset. 
Måste dock erkänna att 
nuvarande mycket ståtliga 
plantering i krukorna väger 
upp det plastiga. Fallna löv har 
också tonat ner det illgröna i 
mattorna, som alltid förblir  i 
”nyklippt” skick. Kom dock 
aldrig på idén att blåsa bort 
löven bara.

– Kanske rätt ändå

Rondellens
utseende
bättre

Drottningholm bara en av flera ”proppar”

Insändarskribenten förespråkar båtbussar som ett led i att 
komma tillrätta med trafikpropparna.                          

 
Foto: Ove Westerberg

Nej till försäljning av Ekerö bostäder
Vi i nätverket Rädda Ekerö 
bostäder, accepterar inte att 
den styrande majoriteten 
i Ekerö tänker sälja Ekerö 
bostäder på en veckas tid och 
göra våld på den demokra-
tiska process som ska föregå 
ett sådant beslut. Det är sorg-
ligt att de borgerliga partierna 
med sitt handlande visar att 
de struntar både i demokra-
tiska spelregler och socialt 
ansvarstagande.

Vi kräver därför en folk-
omröstning om försälj-
ningen av Ekerö bostäder. 

Fullmäktiges ledamöter 

ska inte behöva överraskas 
i TV-soffan av att höra att 
allmännyttan ska säljas ut 
och till vilka villkor. Innan 
man drar igång en försälj-
ningsprocess ska det ges tid 
för diskussion, eftertanke 
och medborgarinflytande. 
Beslutet att börja bereda ett så 
viktigt ärende av principiell 
karaktär ska sedan tas av vårt 
högsta beslutande organ – 
kommunfullmäktige. 

En så stor och oåterkallelig 
affär med genomgripande 
effekter för kommunin-
nevånarna och den framtida 

bostadsförsörjningen ska 
underställas väljarna i all-
männa val. Så har inte skett 
och politikerna har därför 
inget demokratiskt mandat 
att sälja Ekerös allmännyttiga 
bostadsbolag. 

– Nätverket Rädda Ekerö 
bostäder genom  

Ylva Forslid (Ö)
Lars Holmström (S)   
Lena Holst (MP)
Krister Skånberg (MP)
Gina Rosales (V)

Ekeröborna sätter allt sitt 
hopp till väg 261:s bredd-
ning. Är det så klokt? När jag 
gick i skolan fick man räkna 
ut hur mycket vatten som 
kunde tappas i ett badkar 
innan det rann över om 
proppen var ur. Jag undrade 
varför man inte satte i prop-
pen. Ekerötrafikanternas 
problem är det motsatta. 
Proppen Drottningholm 
måste bort genom att bredda 
väg 261- bara lite, lite för en 
fjärde fil. 

Dessvärre finns det flera 
proppar. Tranebergsbron 
är inte dimensionerad 
för fyra filer. Inte heller 
Drottningholmsbron. 
Eventuellt behövs nya broar. 
En till Lindötunnel är ett 
måste. Och Brommaplan 
måste byggas om. Och 
något måste göras åt 
Åkeshovskorsningen 
och Alviksrondellen och 
Tranebergsbron. Sen ska det 
fungera!

Nu är det inte bara Ekerö 
kommun som öppnar 
kranen för nybyggnation. 
Det gör också Stockholms 
kommun. Stan växer med 
ett Enköping varje år. Det 
handlar minsann inte bara 
om en vidöppen kran och en 
propp. Det rinner över lite 
varstans och värre lär det bli. 
Varför inte istället ta vara på 
vattnet och sjösätta båtbus-
sar? Då slipper man bygga 
om och bygga till för att om 
ytterligare trettio år tvingas 
riva och bredda ytterligare.

Ekeröborna tycker att vi på 
Lovö är egensinniga och 
snåla som bråkar om ett 
världsarv. Slotten, teater 
och park finns ju kvar. Jo! 
Men lugnet och tystnaden 
och fågelsången, kvaliteter 
Ekerö kommun kräver för 
egen räkning är borta. Vi 
dränks redan av motorbul-
ler och värre, mycket värre 
blir det om förbifarten får 
upp- och nedfarter på Lovö. 
Då öppnas ytterligare två 
kranar för trafik mot stan! 
Kommunledningen värnar 
inte om världsarvet.  De 
värnar om övärlden bortom 
Lovö. Det är enda förkla-

ringen till att de inte snarast 
bygger ut vägen med färj-
förbindelse till Hässelby. De 
båda färjorna skulle mycket 
snart kunna ta ekeröborna 
till precis samma vägan-
slutningar som förbifarten 
om 13- 14 år. Stenhamra och 
Kungsbryggans folk skulle 
slippa köra en till två mil för 
att utnyttja förbifarten.  

Inom teater, som är mitt 
arbetsfält, måste en spelplats 
ha minst två och helst flera 
entréer och sortier för att 
fungera. Det gäller också våra 
världsliga spelplatser.

– Gunnel Bergström
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FOTBOLL | Ekerö IKs A-lag 
har tagit ett historiskt kliv 
från division 4M till divi-
sion 3.

– Detta kliv har tagits med 
en väldig glädje och stolthet 
med tanke på att de aldrig har 
klivit upp och varit på den 
här nivån tidigare, säger en 
nöjd Novy Karlsson, huvud-

ansvarig tränare för A-laget.
Laget har varit väldigt nära 

att avancera under de senaste 
två åren och då framförallt 
förra året. Denna gång gick 
det hela vägen. Seriesegern 
var egentligen redan klar då 
sista matchen spelades mot 
Turkiska.

– Jag tycker att nycklarna 
till segern låg redan i tre 

matcher före den sista. Vi 
hade en svår bortamatch 
mot Långholmen på Essinge 
IP. De var degraderade från 
3:an till 4:an. Den matchen 
lyckades vi vinna med 4-1. 
Sedan hade vi en svår borta-
match mot Boo FF. Normalt 
spelar man på konstgräs i den 
här serien, men det här var 
en gräsmatch. Vi vann den 

matchen med 2-0, fortsätter 
Novy Karlsson.

Efter den matchen kände 
han att de kunde avgöra. De 
stora hindren, Långholmen 
och Boo FF var ur vägen. Da-
gen efter matchen mot Boo 
FF förlorade Ekerö IK mot 
Skå IK, som placerade sig på 
fjärde plats i division 4M.

Matchen mot Turkiska slu-

tade med 7-0 till Ekerö IK och 
med det var de serievinnare 
2011. 

På Ekerö IK fotbolls hemsi-
da kan man läsa ”När det nal-
kas vår kommer en ny epok 
inledas i Ekerös historia och 
vi får äntligen nya lag till vår 
fina arena.” Men innan dess 
blir det lite vila.

– Vi underhåller träningen 

lite grann men för spelarna 
är det semester ett tag. Det är 
däremot full fart på dem som 
är ansvariga inom fotboll-
sektionen med rekryteringar 
med mera, avslutar Novy 
Karlsson.

                                 EWA LINNROS

Ekerö IK serievinnare 2011

Uppnådda ”fotbollsmål” för Skås damer och herrar 
FOTBOLL | Såväl Skå IKs 
fotbollsdamer som fot-
bollsherrar har gjort en bra 
säsong och nått sina mål-
sättningar. Nu ställs siktet 
in ännu högre inför nästa år.

Skå IKs herrfotbollslag sluta-
de säsongen som fyra i sam-
ma serie som Ekerö IK vann 
(div 4 M).

– Lite extra roligt var det 
att Skå var det enda lag som 
besegrade EIK under hel sä-
songen, vilket ger laget en ex-
tra sporre inför nästa säsong 

och en målsättning att göra 
ännu bättre ifrån sig. Laget 
är nöjda med säsongen då de 
tog fler poäng, gjorde fler mål 
och släppte in färre mål än sä-
songen innan, berättar Stefan 
Eriksson, Skå IK.

Han berättar att både träna-
re och spelare finns kvar inför 
nästa säsong och dessutom 
fylls på både med nya, unga 
talanger och mer rutinerade 
spelare.

Damlaget i Skå IK gjorde 
också en bra säsong och nåd-
de sin målsättning genom att 

sluta som trea i sin serie 3A.
– De gjorde sextioett mål 

på arton matcher, vilket var 
en fördubbling mot föregå-
ende år. De har kapacitet för 
att avancera inför nästa år då 
det nu stormar in unga, begå-
vade tjejer som är födda 1995, 
berättar Stefan Eriksson.

Han poängterar dessutom 
att både damer och herrar 
vann inomhusturneringen 
Färingsö Träbollen vilket ald-
rig tidigare hänt.

                      LO BÄCKLINDER

Segerglädjen går inte att ta miste på i Ekerö IKs A-lag i fotboll. De har nu tagit klivet från division 4 M upp till division 3.             

DET HÄNDER  TILL DEN 21 NOVEMBER

HANDBOLL | Damer div 3 ösv: 10/11 kl 19:45 Tappströms bollhall: 
Skå IK-Årsta AIK HF Herrar div 4 ösv: 20/11 kl 16:45 Tappströms 
Bollhall: Skå IK-BK Bitter 

INNEBANDY| Herrar div 4 v: 5/11 kl 11:30 Tappströmsskolan: 
Ekerö IK-Ulvsunda IBP   12/11 kl 18:15 Tappströmsskolan: Skå IK- 
Ekerö IK 19/11 kl 17 Tappströmsskolan: Ekerö IK-Stockholm IBK 
Herrar div 5 b: 19/11 kl 18:30 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-IBK 
Sundby
    
ISHOCKEY | Herrar div 2 norra, reg ö: 4/11 kl 19:30 Vikingahallen: 
Mälarö HF-Spånga Hockey  11/11 kl 19:30 Allhallen: Mälarö 
HF-Väsby IK    

LÄGET!   24 OKTOBER

INNEBANDY
Herrar div 4 västra

Ekerö IK 5 5 0 0 55 - 21 15 
Stockholm IBK 4 4 0 0 22 - 8 12 
Skå IK 5 3 0 2 38 - 26 9 
Västerorts IBK 5 3 0 2 35 - 38 9 
IK Ängen/Sätra 5 3 0 2 21 - 33 9 
Vällingby BK 4 2 0 2 15 - 22 6 
IK Wasa 5 2 0 3 22 - 30 6 
Ulvsunda IBP 5 1 0 4 29 - 33 3 
Mariebergs SK 5 1 0 4 29 - 36 3 
Midsommarkrans 5 0 0 5 16 - 35 0 

HANDBOLL
Damer div 3 ösv

Huddinge HK 5 5 0 0 147 - 79 10 68
Gustavsbergs HF 5 4 0 1 145 - 88 8 57
Hammarby IF HF 5 4 0 1 142 - 107 8 35
Notlob IK 5 3 1 1 128 - 99 7 29
Gubbängens HK 5 3 1 1 121 - 120 7 1
AIK 5 3 0 2 146 - 113 6 33
Årsta AIK HF 5 2 0 3 89 - 113 4 -24
Haninge HK 5 1 1 3 108 - 125 3 -17
Skå IK 5 1 0 4 102 - 138 2 -36
BK Salem 5 1 0 4 86 - 125 2 -39

HANDBOLL
Herrar div 4 ösv

Trångsunds HK 5 5 0 0 143 - 98 10 45
Huddinge HK 5 5 0 0 135 - 107 10 28
IK Stubbhagen 5 4 0 1 145 - 110 8 35
BK Bitter 5 3 0 2 133 - 110 6 23
Åkersberga HK 5 2 1 2 133 - 139 5 -6
Södermalms BK 5 2 0 3 124 - 126 4 -2
Lidingö HK 4 2 0 2 83 - 94 4 -11
Djurgårdshofs IK HK 4 2 0 2 92 - 108 4 -16
Sannadals SK 5 1 1 3 118 - 119 3 -1
Sorunda IF 5 0 2 3 118 - 135 2 -17
Skå IK 5 1 0 4 85 - 129 2 -44
Väntorp / AIK 5 0 0 5 110 - 144 0 -34

INNEBANDY
Herrar div 5 b

Lidingö IBF 4 4 0 0 35 - 21 12 
Järfälla IBK Ungd 4 3 0 1 38 - 16 9 
Stäkets IF 4 3 0 1 23 - 17 9 
Mälarö IBK 4 2 0 2 36 - 26 6 
IBK Sundby 3 2 0 1 15 - 12 6 
Ängby IF 4 2 0 2 18 - 18 6 
Hässelby IBK 4 2 0 2 21 - 26 6 
Stockholm West  4 1 0 3 22 - 30 3 
IK Economus 4 0 0 4 18 - 31 0 
Östermalms IBS 3 0 0 3 14 - 43 0 
 

ISHOCKEY
Herrar div 2 norra, reg ö

Sollentuna HC 6 4 0 2 28:13 (15) 12 

Spånga Hockey 6 4 0 2 21:18 (3) 12 

Bålsta HC 6 3 1 2 29:23 (6) 11 

Lidingö Vikings HC 6 3 1 2 21:21 (0) 10 

Väsby IK 6 3 0 3 28:27 (1) 9 

Ormsta HC 6 3 0 3 22:23 (-1) 9 

Mälarö HF 6 3 0 3 22:25 (-3) 9 

Rimbo IF 6 0 0 6 9:30 (-21) 0 

Skå IKs damer och herrar har gjort en bra säsong. Klubben fyller också på med yngre förmågor. Bilden är från 
årets upplaga av Birkabollen där P01 spelar match. Kanhända några hamnar i Skå IKs A-lag en dag.

 Foto: Eva Liljeros



Inbjudan till
FÖRETAGSSEMINARIUM
17 november på Sånga-Säby

På seminariet: nyheter, 
företagsutställare, mingel, 
föreläsningar och pris till 
”årets företagare”.
Dagen avslutas med 
gemensam middag.

Anmälan: Mejla namn 
och företagets namn till 
 foretagsem@ekero.se 
senast 4/11

Vill du presentera ditt företag genom att hyra en liten exponeringsyta 
inkl. litet bord i utställningslokalen med plats för egen roll-up?

Pris 1 950:- kr exkl moms. OBS! Begränsat antal platser!
Maila ditt intresse snarast till merete.palmberg@ekero.se  

  

 ”Ditt företag i förändring”

Näringslivet - en aktiv del av ett levande och växande Ekerö

Välkommen!

Start: kl 15.00 
till ca 21.30

Pris: 200 kr/person

Betalas kontant i entrén
Anmälan är bindande!

Först till kvarn!

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 extra utrustade. Kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. 

Välkommen att höstfynda
hos oss på ŠKODA Stockholm.

TOTALT VÄRDE 
OCTAVIA- PAKETET

20.500:-

TOTALT VÄRDE 
YETI- PAKETET

26.700:-

ŠKODA Octavia Combi Elegance TSI 
122 hk  Paketpris fr. 185.000:-
Inkl. larm, metallic och avtagbart drag.

ŠKODA Yeti Experience 105 hk 
Paketpris fr. 194.000:-

Inkl. parkeringsassistans, multifunktionsratt  
och navigationsystem Columbus.

Detta ingår i båda paketen:

SÖDERTÄLJE: 
FORSKARGATAN 15. 
TEL: 08-553 779 25. 
VARD 9–18, LÖR 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.

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

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHISTOCKHOLM.SE

* Provkör en av Mitsubishis bilar så får du 2 st biobiljetter. Bränsleförbrukning bl. körning 5,1l/100 km. CO2 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.

ALLT INGÅR

Sveriges längsta bilgarantieriges längsta bilgaran

  

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



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad 
Kvalitetsansvarig   

   enl PBL – nivå E
Kompetens för  

   asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

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

Gardinstänger och skenor Gardintyger  
Markisväv  Sybehör  Garn  mm 

Jungfrusundsv 2 
Träkvista 

Tel:  560 355 01  

Öppet: 
Mån-fre 10-18

    Lör 10-14

Plisségardiner
Lamellgardiner 
Rullgardiner 

Måttbeställning

Snickeri   Målning   Tapetsering   Renovering   Montering

   = Personlig hantverkare =

www.mkc-tech.se   072-25 38 006  info@mkc-tech.se

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

Förutom nedanstående larm har ett an-
tal vandaliseringar ägt rum i kommunen 
samt stölder av däck, båttillbehör och 
motorfordon. 

10 OKTOBER | Skadegörelse sker på en 
skola på Ekerö, där någon kastar in en 
sten genom ett fönster.

11 OKTOBER | Skadegörelse sker på en 
parkerad bil på Jungfrusundsåsen, 
där ett okänt föremål petas in och 
punkterar ett däck samt förstör fälgen.

12 OKTOBER | En falskskyltad bil tan-
kar på Statoil, Ekerö och smiter därifrån 
utan att betala.

vid Björkö och ägaren får tillbaka den.

13 OKTOBER | Försök till bedrägeri sker 
med en bluffaktura i Stenhamra.

När-
lunda där någon kastar sten på ett 
fönster.

14 OKTOBER | Inbrott sker på Ekerö 
möbler. Tjuvarna blir observerade av 

vittnen och efter en omfattande och 
lång biljakt genom Stockholm grips en 
av dem.

växthus i Ilända, Färingsö.

16 OKTOBER | Vid en kontrollerad 
eldning på en åker i Ölsta får brand-
försvaret assistera när branden sprider 
sig.

17 OKTOBER | Stöld av en dator sker i ett 
bostadshus i Kvarnberga, Färentuna.

18 OKTOBER | Brandförsvaret får in 
larm om att träd har ramlat över vägen 
på två ställen på Ekerö.

Ensta, Drottningholm.

19 OKTOBER | Nedskräpning sker ge-
nom att någon dumpar ett 30-tal sten-
plattor på privat mark på Ekerö.

på Munsö.

som sänds till ett företag i Skå.
Svartsjö då nå-

gon kastar ner ett vedträ i en trekam-
marbrunn så att det blir översväm-
ning.

Svanhagen i Skå.
Helgö. En mo-

torsåg blir stulen.

20 OKTOBER | En mobiltelefon blir stu-
len ur en jacka i ett omklädningsrum på 
Tappströmsskolan.

21 OKTOBER | Miljöbrott sker i Sten-
hamra där någon dumpat 1-2 kubik as-
falt i ett dike.

Ekerö centrum 
stjäl någon alla fyra hjulen från en par-
kerad bil.

-
ning på en parkerad bil på Ekuddsvä-
gen.

23 OKTOBER | -
hetskontroll på Ekerövägen vid Trä-
kvistavallen. Elva bilister får böter.

Nyckelby har 
polisen en hastighetskontroll och fem-
ton personer får böter.

30  larmet går | 

Bluffakturor till flera företag

SAKNAD FUNNEN DRUNKNAD 

Kroppen efter den unge man som försvann vid en olycka med vattenskoter i 
Långtarmen i mitten av september återfanns efter flera veckors eftersökningar i 
början av oktober.

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Sagobussen
Ombord berättas sagor av 
sagoberättare från ”Fa-
bula storytelling”. Äventyret 
fortsätter i Barnens eget 
bibliotek i Stenhamra. 6 
nov. Sagobussen avgår från 
Br-plan kl 11.30, är i Ekerö 
centrum ca kl 11.45 och 
framme i Stenhamra ca kl 
12. Bussen går tillbaka kl 
15.30 via Ekerö C. och vidare 
till Br-plan. SL-biljett gäller 
för resan.

Körkonsert
Faurés Requiem, Färingsö 
kyrkokör. Jonas Lundahl, 
körledare. 6 nov kl 18, Skå 
kyrka.

Författarbesök
Författaren och advokaten 
Jens Lapidus, känd för 
boken ”Snabba cash” berät-
tar om sin nya bok ”Livet 
deluxe”. 8 nov kl 19, bibliote-
ket, Ekerö C.

Om demens
Demens – även de anhö-
rigas sjukdom. Heldagsut-
bildning på Silviahemmet, 
Drottningholm. 10 nov kl 
10-15. Anmälan senast 26 
okt till anhörigkonsulent Pia 

Nilsson på kommunen. 

Sagostunder
Lyssna på sagor på biblio-
tekets sagomatta. 11 och 17 
nov kl 10-10.30, biblioteket, 
Ekerö C. 

Arkivens dag
10 nov kl 19-20.30, Barnens 
eget bibliotek i Stenhamra. 
Arr: Mälaröarnas folkrörel-
searkiv.

Orkidéer
Bo Nylén visar bilder och 
delar erfarenheter från Med-
elhavsländernas orkidérike-
dom. 11 nov kl 19, Ekebyhovs 
slott. Arr: Mälaröarnas 
naturskyddsförening. 

Klädbytardag
Endast vuxenkläder. Inläm-
ning 11 nov kl 19-20, försälj-
ning 12 nov kl 9-12. Tapp-
strömsskolans matsal.

Nordisk speldag
Prova på att spela tv-spel, 
datorspel, brädspel och 
kortspel. Delta i turneringar.  
12 nov kl 11, biblioteket, 
Ekerö C.

Sjörövarkalas
Piratpyssel, skattjaktstäv-
ling, sagostunder och annat 
sjörövarkul. Kl 14: Kusin 
”Vaken” sjunger och spelar 
med barnen. 12 nov kl 13-15, 
biblioteket, Ekerö C. 

Hästloppis 
Begagnat och nytt till häst 
och ryttare. 13 nov kl 14-16, 
Ölsta folketshus, Färentuna.

Vandring
Fågelvandring på Eldgarnsö. 
13 nov, kl 10 vid naturreser-
vatets parkering. 
Arr: Mälaröarnas ornitolo-
giska förening.

Ekerö bio
13 okt kl 15 och 19: Svens-
son, Svensson… i nöd & lust, 
bt. Erskinesalen, Ekerö C.

Musik
Bok- och musikkafé med 
personal och elever från 
Ekerö kulturskola. 14 nov kl 
18-19, Barnens eget biblio-
tek i Stenhamra.

Gospelkonsert
Gästsolist: Bryant Jones, 
Chicago, Ekerö Gospel med 
gäster, piano: Daniel Sten-
baek. 12 nov kl 18, Ekeby-
hovskyrkan. 

Modehistoria
Mode förr och nu – mo-
dehistoria år 1900-2000. 
Sanna Nyström, skräddare 
och specialiserad på siluett-
förändringar, dräkthistoria 
och historiskt inspirerat 
skrädderi, berättar om mo-
dets växlingar och kvinnliga 
siluetternas förändring över 
seklet. Gratis. 17 nov kl 11-17, 

träfflokalen Kajutan, Pomo-
nav. 2 nb. 
Samarr: Ekerö kommun och 
Studieförbundet vuxensko-
lan Mälaröarna. 

Manga
Mangaproffset Sandra Jo-
hansson lär ut mangateck-
ning. Medtag papper och 
pennor. Gratis. 17 nov kl 18, 
biblioteket, Ekerö C.

Orgelkonsert
”Orgeln, instrumentens 
drottning”. Rickard Back-
lund, organist. Andakt. 19 
nov kl 15, Färentuna kyrka.

Pyssel
”Helt gudomligt”- sagor, 
pyssel och lek med arkeolo-
gen Linda. 19 nov kl 13, gal-
leri Utkiken, Ekerö C. 

Bytesmarknad
Friluftsfrämjandet Mälar-
öarna i samarbete med Mä-
laröarnas alpina skidklubb 
arrangerar bytesmarknad. 
Alla sorter av vintersportut-
rustning i användbart skick 
tas emot. 20 nov, Tapp-
strömsskolan. Inlämning: kl 
9-10, försäljning: kl 10.15-12.

Evenemangstips:
red@

malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:

 2 veckor  före utgivning)



• 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. 

• 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.

SÄLJES

Möbetyg för stolsitsar. 5,6 m 
och bredd 0,65. Vävt hos Lovö 
vävare. Färg: ”gammelrosa + 
kanel”. Bomullsvarp med inslag 
av ylle och lin. Teknik: kypert. 
Ett unikt tillfälle att bli ägare till 
ett exklusivt möbeltyg. 4999 kr. 
Ring 560 319 21.

Mockarock herr storl. 46 mörk-
brun, använd 2 ggr. Pris: 500:-.  
Tel 560 449 12.

Vitrinskåp i björk och massor 
med glasdörrar. Fint skick.
Pris 500:-. Tel 560 449  12.

Svart kostym använd en gång 
(till skolavslutning årskurs 9) st 
46 R i kavaj 31/32. Nypris 1300:- 
nu 500:-. Monica 070-797 71 51.

Bauer rullskridskor st 40,5 fina 
400 kr. Monica 070-797 71 51.

Vit Didriksson jacka vår höst st 
38. Nyp 1600:-, nu 800:- säljes 
pga fel storlek. använd några 
ggr. Monica 070-797 71 51.

Öxabäcks vävstol, 150 cm, 10 
skaft. Finns på Helgö 0702-21 94 
32. Kerstin. Pris 1 000 kr.

Britax B-DUAL syskonvagn
En smidig syskonvagn i tandem-
modell som passar allt från 
nyfödda till småbarn. Många 
olika användningssätt. Alla delar 
ingår. Finns i Stenhamra. 4000 
kr. Tel 070-432 53 44.

Ancistrusmalar ca 3 cm bruna 
algätare 5 kr/st. 10 st ung-guppy 
i vackra färger, alla för 20 kr.
Fjärilsciklidhona 10 kr. Fiskarna 
finns i Skärvik. 070-745 64 13.

Litet, snyggt 20 liters Nano-ak-
varium med täckglas, belysning 
och liten pump. Ca 3 mån och i 
toppskick! Passar perfekt till 
räkor eller som yngelakvarium. 

Fin sand på botten medföljer.
Finns att hämta i Skärvik för 
350 kr. 070-745 64 13.

2 presentkort på Game, värde 
1490 kr, säljes för 1000 kr. Gil-
tiga t.o.m. nov 2012. Säljes p.g.a. 
att sonen slutat med TV- och 
dataspel. 073-992 47 87.

Matsalsmöbel 
i björk. Bord 
100 x 150 + 
iläggsskiva 50 
cm, 6 st stolar 
med klädd 
sits. Vitrinskåp 
114x40. Pris: 
6000 kr. 070-
286 15 56.

Snurrfåtölj, brun, läder 200 kr. 
070-858 39 48.

Microugn, vit, 55 bredd, 32 hög. 
150 kr. Tel. 070-858 39 48.

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

KÖPES

Jag köper dina gamla vecko-
tidningar 1955-1989. Anna. 
Tel. 073-906 44 35.

UTHYRES

Radhuslägenhet 100 kvm mark-
plan 1:a hand uthyres i Sånga 
Säby. 4 rum kök, 8800:-/mån, 
trädgård 800 kvm + förråd.Par-
kering, värme ingår. Vatten och 
sopor 300:-. Hushållsel tillkom-
mer. 073-433 79 08, Jonny.

Radhuslägenhet 90 kvm mark-
plan 1:a hand uthyres i Sånga 
Säby. 3 rum kök, 8500:-/mån, 
trädgård 800 kvm + förråd.Par-
kering, värme ingår. Vatten och 
sopor 300:-. Hushållsel tillkom-
mer. 073-433 79 08, Jonny.

ÖNSKAS HYRA

Vi önskar hyra/arrendera mindre 
hus/stuga Lovö eller Färingsö. 
Arbete och ordnad ekonomi. Ref 
lämnas. 010-563 43 32, 070-
985 11 79.

SÖKES

Ansvarsfull, lekfull barnvakt/
extramormor sökes till  två glada 
pigga barn 4 och 9 år. Vi behöver 
hjälp med hämtning på dagis/
skola ca två ggr/veckan. Vi bor i 
Träkvista/Lundhagen. Kontakta 
Anna 073-917 74 50 eller Rikard 
070-655 03 29.

EFTERLYSNING

Mycket fin okastrerad hankatt 
söker sin matte/husse eller ett 
nytt hem. Han ser ut att vara 
”norsk skogskatt”, brun på ryg-
gen, annars spräcklig, några vita 
tassar och vitt bröst. Sedan juli 
håller den till runt Lunda gård på 
Lovön. Du som saknar eller vill 
ta hand om katten, hör av dig till 
Tina på tel 0708-31 60 59.

UPPHITTAD

Röd katt-
unge/
ungkatt 
omhän-
dertagen 
vid Kag-
geholms 
slott 
17/10. 
Är det 
din katt 
eller vet du vem som äger den? 
Ring Åsa 070-24 75 934!

 |  privata marknaden 31

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 boende-
kostnadsförsäkring 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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Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

MN finns
på nätet 
redan på 

torsdagar
malaro.com

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

och försäkringar. 

Brommaplan 420, Bromma

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

Varmt välkommen till Fonus i Bromma!

Hembesök  Jour dygnet runt 

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

Nu hemstäd!
Din jurist på Mälaröarna 

Humanjuridik 
Affärsjuridik

08-410 200 42
Bryggavägen 5 

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

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

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

TRYCK V-TAB, Södertälje 2011

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv 
vecka före  utgivningsdagen. 

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

HEMSIDA www.malaro.com/mn

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

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

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

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

13 augusti vigdes Madeleine 
Almkvist Lillo och Marcus 
Larsson i Ekerö kyrka. 
Tack alla som var med!

 

 

Vår kära

Eva Håkansson
* 18 oktober 1928

har i dag stilla insomnat

Ekerö 6 oktober 2011

HANS och SIGLINDE
MAJ och BJÖRN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner 

Begravningen äger rum fredagen
den 18 november kl 14.00 

i Färentuna kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingssalen. 
Tacksam för svar till

Klockarebolagets begr.byrå 
tel 08-268110 senast 12/11.

FÖRLOVADE
• Adam och Molly
Göteborg 1 oktober 2011
"Kärleken övervinner allt"

DÖDA
• Alli Pollack, Färentuna, 
avled den 24 september i 
en ålder av 81 år.

• Margareta Efrusina Flöjs, 
Ekerö, avled den 16 oktober 
i en ålder av 76 år.

• Anne Törning, 
Färentuna, avled den 
16 september i en ålder 
av 53 år.

• Inger Anna Elisabet 
Kjellström, Ekerö, avled 
den 18 oktober i en ålder 
av 69 år.

• Inga Britta Astrid Elvira 
Tydén, Ekerö, avled den 
21 oktober i en ålder av
 90 år.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp datorer 

/ program

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?

Bredband, 
är det något 

för mig?

Köpa dator 
med

 installation?

Bärbar eller 
stationär 

dator?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Julie Johnson och Douglas 
Hjelte vigdes den 6 augusti 
2011 i Albuquerque, New 
Mexico, USA.

NYCKELBY 
FASTIGHETER 

Hyr ut 
LAGER och 

CONTAINERS
Tel 0707-65 76 86 

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

  EXTRAJOBB DAGTID!

  www.tulpankungen.se

Vi söker dig som vill jobba några veckor i vårt glada 
gäng, i närheten av Tappström. Vi behöver din hjälp 
inför julen med plantering, lagerarbete, transporter 
och administration. Du kan jobba hela perioden 
vecka 47-51, eller de dagar som passar dig.
 
Skriv till info@tulpankungen.se eller ring oss på 
08-744 06 00 för mer info.



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se
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ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

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

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

BYGGVAROR

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

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

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

 070-747 20 03   070-799 64 21070 20 03 0 0 99 6 211 070-747 20 03   070-799 64 21070-747 20 03   070-799 64 21

Vinnare av sommarsalongen 2010!

 Sten- & plattsättning
 Markplanering tomter
 Husgrunder
 Grundisolering/ 

   dränering och avlopp
 Gräv- & schaktarbeten

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

www.howqvistanderson.se

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

LACKERING

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

KONTORSMATERIAL M.M

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

    Tel 08-560 355 35   info@aseanna.se
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PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 377 kvm. Plan lättskött trädgårdstomt som gränsar till allmänning. Åkerövägen 5.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 08-564 109 42.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok varav 5 sovrum, 152 kvm

Fint tillbyggt kedjehus i genomgående mycket gott skick Soligt insynsskyddad tomt Öppen ljus planlösning
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PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 4 227 kvm. Östfararvägen 3. EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 08-564 109 42.

EKERÖ HELGÖ stor, solig tomt om hela 4.227 kvm

Högt och ogenerat belägen Borrad brunn och godkänt avlopp
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PRIS 1 275 000 kr/bud. TOMT 2 134 kvm. Bågvägen 16 A. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA byggklar tomt med högt fint läge i lantlig miljö

Bygglov finns för enbostadshus och garage Godkänt avlopp
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PRIS 1 275 000 kr/bud. TOMT 2 038 kvm. Bågvägen 16 B. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA godkänt avlopp och beviljat bygglov

Högt fint läge Natursköna omgivningar Nära till omtyckt bad
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PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 1 219 kvm. Gudmundvägen 3 A.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 3 rok, ca 62 kvm

Charmigt enplanshus i toppskick Möjlighet att bygga till Högt läge
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Vill du veta 
vad din bostad

är värd? 
Prata med oss eller starta din 

försäljning på svenskfast.se

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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PRIS 4 195 000 kr/bud. TOMT 1 733 kvm. Bivråksvägen 7.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ DEGERBY 5 rok, ca 200 kvm

Arkitektritad modern villa med öppen planlösning och ca 7 m i takhöjd Fantastisk atmosfär och rymd Altan om ca 70 kvm med soligt syd-/västläge
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PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 3 145 kvm. Norrudden 14. EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

Sjönära & sjöutsikt 1-plan Byggår 2002 Ogenerat läge
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PRIS 1 995 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 829 m². Årstidsvägen 1.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ stor plan hörntomt

Detaljplanerat område Kommunalt V/A i tomtgräns
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Nöjda 
medarbetare 

gör bra affärer.

Läs mer om ”Sveriges bästa 

arbetsgivare” på svenskfast.se

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 1 126 kvm . Slåttervägen 30.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ VÄSBY 5 rok, ca 124 kvm

1-plans villa med dubbelgarage 4 sovrum Lugn barnvänglig gata i omtyckt område Plan trädgårdstomt
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Välkommen att kontakta oss!

Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

Christer Eriksson, Elizabeth
Kumlin, Linn Lagerqvist,

Charlotte Careborg, Martin
Larsson, Susanne Eriksson

PRIS 1 275 000 kr/bud. AVGIFT 4 235 kr/månad Blåsbacksvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 3 rok, ca 73,5 kvm

Altan med syd-/västläge Renoverat duschrum Populär förening
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PRIS 2 350 000 kr/bud. TOMT 179 kvm (friköpt). Senapsvägen 33.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ VÄSBY 5 rok, ca 125 kvm

Bra läge Populärt barnvänligt område Lummig trädgård i syd-/väst
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PRIS 1 650 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 199 m². Enlundavägen 29A.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ SKÅ plan och solig villatomt

Detaljplanerat område Kommunalt V/A i tomtgräns
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Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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