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Delade
åsikter om
badhuset
Det rådde en del oenigheter när badhusfrågan
åter var togs upp på kommunfullmäktiges möte
i slutet på oktober. | 6

LUGNT PÅ KULLEN
Det stora mediauppbådet kring vårdföretaget Carema
har väckt oro. Företaget driver sedan oktober även
kommunens äldreboende Kullen, men inga missförhållanden har rapporterats. | 10

’’

”Att sälja har både för- och nackdelar, men
hur ser alternativet ut? Har du någon idé om
hur vi ska betala lånet? Och vad är du beredd
att offra för att få behålla Ekerö bostäder?
Båtbuss till stan? Upprustning av skolorna?
Ålderdomshemmet i Stenhamra? Pengarna
är ändliga, önskemålen oändliga...” | 30 tyck

MATAVFALL I FOKUS
Ekerö kommun är, tillsammans med övriga Stockholmskommuner, sämst i landet på att samla in matavfall. Men 2015 räknar man med att vara i full gång
med att omvandla matrester till biogas. | 14

BIRKAFLICKAN SYNS IGEN
Flickan som begravdes på Birka för mer än 1 000 år
sedan har genom avancerad modelleringsteknik fått
ett nytt ansikte. Nu är hon även klädd i kläder med
urspung från Mälaröarna. | 16

TRAVARE I
VÄRLDSKLASS

FOLKOMRÖSTNING OM EKERÖ BOSTÄDER
Efter att ha samlat in 2 300 namnunderskrifter på några dagar lyckades oppositionen uppfyllla de krav som
finns för att en folkomröstning ska kunna drivas igenom. Nu blir förmodligen försäljningen av Ekerö bostäder
föremål för en omröstning bland mälaröborna. | 4
Foto: Lo Bäcklinder

Orecchietti är en av de
framgångsrika hästarna
från Menhammars travstuteri. Han blev svensk
sprintmästare i somras.
| 22

www.statoil.se

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

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

SÖNDAGSÖPPET
i december

VARMT VÄLKOMNA!

www.butiksbyn.se

Vi välkomnar
nya kunder!

Vi älskar bågar!
Specialvisning!

Just
nu!
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UTSTÄLLNINGAR


EVENEMANG


Ekebyhovs slott
5-6 nov: Akvareller och akryler – Gudrun Hagman. 26-27
nov: Mikael Kihlman – grafik, Örjan Wikström – måleri.
Kl 12-16, galleriet, Ekebyhovs
slott. Arr: Mälaröarnas
konstförening.

Manga
Mangaproffset Sandra Johansson lär ut mangateckning. Medtag papper och
pennor. 24 nov kl 18-19.30,
biblioteket, Ekerö C.

Hantverksstallet
26-27 nov: Monica Johansson – keramik och skulptur.
1-22 dec: julutställning. Öppet tor-sön kl 11-17. I dec alla
dagar 11-16, Jungfrusund.
Kanalgalleriet
”Painters for humanity”,
konst i välgörenhetsanda.
Lördagar och söndagar kl
11-15, Ångbåtsvägen 14,
Ekerö C.

Torsdagen den 1 december möter du bågexperten
Anja från Marc Jacobs! Mingla med oss
mellan kl 11-18.30!
Ta även del av våra kampanjer för dagen.
Varmt välkomna!
Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optiker O Kontaktlinser O Terminalglasögon O Solglasögon
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Konstvinden
Fotoutställning med porträtt
på personer från några av
Nairobis olika slumområden. Lördagar kl 11-15,
Konstvinden, Träkvista torg.
Sagolikt
Fotoutställning – Teten Benetter. T.o.m. 4 dec, Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.
Utställning
Kerstin Larsson – akvareller.
Öppet mån-tor kl 8-17, t.o.m.
30 nov. Profydent, Ekebyhovsvägen 1 (vid brandstationen)

Sagostunder
Lyssna på sagor på bibliotekets sagomatta. 25 nov kl
10-10.30, biblioteket, Ekerö C.
Vilda bär
Om nyttiga och smakliga
naturprodukter som finns i
skog och mark. Bildvisning
av hjortron, åkerbär, tranbär,
havtorn, blåbär, odon, lingon
och alla andra – även oätliga
och giftiga bär. Bo Nylén och
Anne-Marie Björn ansvarar
för kvällen. 25 nov kl 19, Ekebyhovs slott. Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening.
Ekerö IK 90 år
Berättarafton om Ekerö
IKs historia framför brasan
i Kungssalen. 25 nov kl 19,
Stafsunds slott. Begränsat
antal platser. Anmälan.
Arr: Ekerö-Munsö hembygdsförening.
Adventsmarknad
Egenodlade julblommor,
grupper, kransar, kärvar,
lokala utställare, pepparkaks- och blomlotteri,
skinksmörgås och julgröt,
kafé. 26 och 27 november
kl 10-15, Blomverkstan på
Sättra gård, Adelsö.

Ekebyhovs slott
26-27 nov kl 14: Dansuppvisningar med ”Vi unga Bailar”
som även är kaféansvariga.
3 dec kl 14: Magiska jultoner
med Ekerökören och Stefan
Valdemar. 4 dec kl 12-16:
Hantverksjulmarknad, kl
14: Luciatåg av elever från
Kulturskolan. Kaféansvariga:
Ekerö och Färingsö Röda
korskrets.
Novella
Högläsning av noveller.
Ons kl 12-13 t.o.m. 30 nov,
Kulturhusets foaje, Ekerö C.
Samarr Café Byblos, Studieförbundet vuxenskolan
Mälaröarna.
Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart.
Kan bokas samma dag. 30
nov kl 17.30-19, biblioteket,
Ekerö C.
Film
Emmas lycka, regi: Sven
Taddicken, Tyskl. 2006.
Medlemskort i Filmstudion
berättigar till inträde till
höstens samtliga filmer.
Enstaka biljetter får ej säljas.
1 dec kl 19.30, Erskinesalen,
Ekerö C.

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

FORTS PÅ SIDAN 3+

Vi älskar glas!
Glasveckor!

Lägsta
prisgaranti!

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.

Synundersökning
för glasögon/linser

50 % rabatt

(Erbjudandet gäller t.o.m 31/12 -11 och vid medtagande
av annonsen.Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Önskas recept debiteras ord.pris 290:-/390:-)

Hos oss får alla
råd att se!

30 %
Vi ger

på alla glas vid köp
av kompletta glasögon
(värde upp till 2253 kr)
Gäller vid köp av fullbehandlade glas t.o.m. 26/11 -11.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

iPhone

Android

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!
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QR koden scannas med
din Barcode reader

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

FÄRINGSÖ MÖRBY

EKERÖ SANDUDDEN
Fast pris: Ca 4 400 000:-

Accepterat pris: 3 100 000:-

5-6 rok, varav 3-5 sovrum
154 kvm
Tomt: ca 1 083 kvm

4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 90 kvm, biarea: 21 kvm
Tomt: 312 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1999
Adress: Stengränd 3

Visas sön 27/11 12.00-12.30

Chans att köpa sitt eget
nybyggda LB-hus med
totalentreprenad på trevlig tomt
nära bussar, golfbana och
butiksby! Två tomter finns till salu
och priset är uppskattad
produktionskostnad inkl tomtpris,
anslutningsavgifter mm. För mer
info kontakta Patrik Hermansson,
LB-Hus: 070-3455404, patrik.
hermansson@lbhus.se
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3006.

Sms:a: FB 1071-2994 till 72456 för
beskrivning

Mitt i Sandudden ligger detta
välskötta hus som är delvis
renoverat med genomgående
ekparkettgolv och nymålade, ljusa
väggar. Både balkong o stor
trädäckad altan i söder.
Renoverat kök och tillbyggd hall.
Helt ny, modern trädgård anlagd.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2994.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

2:A DROTTNINGHOLM
Utgångspris: 2 950 000:-

Accepterat pris: 1 995 000:-

Boarea: 68 kvm, biarea: 68 kvm
Avgift: 3.558:-/mån inkl vatten och
sophämtning
Hiss: Nej.
Adress: Prästvik 3A
Sms:a: FB 1071-2758 till 72456 för
beskrivning

4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 108 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt:170 kvm Atriumgård/tomt
Byggt: 1970
Adress: Humlegränd 2B
Sms:a: FB 1071-1113 till 72456 för
beskrivning

På vackra Lovö ligger detta
parhus med lägenhet i tre plan.
Nära Mälaren och stan, men ändå
långt bort från stressen i city. 2rok
på entréplan, oinredd vindsvåning
samt stor källare. Börja skapa ert
drömboende! Välkommen ut till
naturen o lugnet. Bergvärme
installerad -07. Ring för visning!
Ca 136kvm! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2758.

Härligt boende med viss
renovering utförd. Helt ny
innergård med stammar utbytta.
Nya fönster o dörrar mot
innergård. Stor trädgård. Nära
buss/skola. Perfekt första hus i
härliga kvarter. Badplats på
gångavstånd. Uteplats i solläge.
Öppen spis! Garage i länga. Ring
för visning! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1113.

EKERÖ EKEBY

EKERÖ SANDUDDEN

Visas sön 20/11 15.15-16.15
och tis 22/11 17.30-18.30

EKERÖ EKEBY
Utgångspris: 1 700 000:-

Accepterat pris: 1 450 000:-

4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 109 kvm
Tomt: 2 739 kvm Naturtomt
Byggt: 1939, ombyggt 1997
Adress: Rallvägen 4A

3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 67 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 2 000 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1961, ombyggt 1968
Adress: Släggvägen 4

Visas sön 20/11 12.30-13.30

Visas sön 20/11 13.30-14.30

Sms:a: FB 1071-2993 till 72456 för
beskrivning

Sms:a: FB 1071-2959 till 72456 för
beskrivning

Tillbyggt fritidshus med
permanentstandard med högt
läge på tomten. Enplanshus med
två öppna spisar och en härlig
altan med sol hela eftermiddagen
och kvällen! Lättskött naturtomt i
lugnt område. I behov av viss
renovering och omtanke!
Friggebod och växthus. Ca 300 m
till badplats. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2993.

I mysiga naturnära Ekeby finner ni
detta hus med
permanentstandard. Två sovrum
och inglasad altan i söder. Fin stor
trädgård med många
förrådsbyggnader med biyta.
Garage med plats för arbetsbänk.
Borrad brunn o godkänt avlopp.
Nära buss, bad och båtbrygga.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2959.

EKERÖ SANDUDDEN

Fast pris: Från 4 945 000:-

Fast pris: Från 4 600 000:-

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

5 rok, boarea: 153 kvm
Adress: Sanduddsvägen 48-64

Visas sön 20/11 14.00-14.45

Visas sön 20/11 15.00-15.30

Fina nyproducerade 2-planshus om 170-182 kvm
byggs av C4-Hus. Populärt barnvänligt område!
Visningshus finns! Tel: 08-564 109 80.

Nu säljs nästa etapp LB-hus utmed
Sanduddsvägen. Smarta 2-planshus med
sluttningstomt och carport. Tel: 08-564 109 80.

EKERÖ BRUNNA

FÄRINGSÖ SKÅ

4 rok, boarea: 121 kvm
Avgift: 6.479:-/mån inkl vatten och kabel-tv
Adress: Tomtbacksvägen 46

6 rok, boarea: 147 kvm och biarea: 94 kvm
Adress: Höglundavägen 9
Sms:a: FB 1071-2979 till 72456 för beskrivning

Såld innan visning. Visningen inställd!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-3005.

Såld innan visning. Visningen inställd!
Tel: 070-109 86 81. Webbnr: 1071-2979.
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Folkomröstning väntar om
försäljning av Ekerö bostäder
KOMMUNEN | När alliansen
tog upp frågan om att sälja
aktierna i Ekerö bostäder
på nytt mötte de ett massivt motstånd. På sex dagar
samlade oppositionen ihop
2 300 namnunderskrifter
och nu väntar sannolikt en
folkomröstning i frågan.
Efter en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2011
kan man numera på medborgarnas initiativ få till stånd
en folkomröstning. För det
krävs namnunderskrifter från
minst tio procent av de röstberättigade medborgarna i en
kommun. Eftersom alla oppositionspartierna står bakom
folkomröstningsinitiativet
kan de också vara ganska säkra
på att uppfylla kravet om att få
minst en tredjedel av rösterna
i kommunfullmäktiges omröstning.
– Det här är en oåterkallelig fråga som behöver debatteras. Dessutom är det
medborgarna som äger Ekerö
bostäder och därför bör de få
säga sitt, säger Ylva Forslid
(Ö) som är en av initiativtagarna till förslaget om folkomröstning.

– I mitt parti är vi oroliga över
hur kommunen ska kunna
lösa sitt bostadsförsörjningsansvar om man säljer Ekerö
bostäder. Det ﬁnns exempel
på andra kommuner i länet
som har sålt och nu har de
börjat få köpa dyra bostadsrätter för att kunna hjälpa
dem som har social förtur,
fortsätter hon.
Kritiken till hanteringen
av förslaget har till stor del
handlat om att oppositionen
anser att frågan dök upp på
agendan helt utan förvarning, men kommunalrådet
Peter Carpelan, (M), menar
att ärendet inte är nytt för någon och borde ha varit väntat
av oppositionen.
– Försäljningen av bolaget
diskuterades utförligt senast
i december 2008 och frågan
är därför inte ny för oppositionen. Socialdemokraterna
säger själva att de bara gått
och väntat på att denna fråga
skulle tas upp från alliansens
sida. Att extra ärenden tas
upp är heller inget ovanligt,
säger han.
Angående själva grundfrågan som gäller försäljningen

heten kontaktas och efter det
ska minst tre månader förﬂyta innan en folkomröstning
kan bli av.
Tidigast till våren beräknas

Frågan om en försäljning av Ekerö bostäder blir nu sannolikt föremål för en folkomröstning.

Foto: Ove Westerberg

är Peter Carpelan tydlig över
hur angeläget han tycker att
det är att försäljningen kommer till stånd.
– En ny ägare av Ekerö bostäder innebär stora fördelar
för kommunen eftersom vi
kan lösa lån, investera i välfärden och dessutom ﬁnns
hyreslägenheterna kvar. Sociala förturer, bostadskö och
ﬂyktingbostäder kommer att
hanteras på samma sätt som

idag. En ny ägare ska även
agera långsiktigt och vara villig att bygga nya lägenheter i
Ekerö kommun, säger Peter
Carpelan.
Så snart ärendet diskuterats
i kommunstyrelsen började
oppositionen att samla in
namnunderskrifter.
– På sex dagar ﬁck vi ihop
2 300 namnpåskrifter, vilket
är 13 procent av de röstberät-

tigade medborgarna. Vi var
mycket nöjda och trötta när
vi var klara, berättar Ylva
Forslid.
Nu ska namnunderskrifterna kontrolleras så att de
motsvarar kraven gällande
giltiga personnummer bland
annat. Därefter väntar ett beslut i kommunfullmäktige
den 22 november. Sedan ska
själva folkomröstningsfrågan formuleras, valmyndig-

folkomröstningen
kunna
komma till stånd.
– Folkomröstningen är
rådgivande för politikerna
och jag hoppas på ett högt
valdeltagande och ett tydligt valresultat, som gör att
det blir lätt för politikerna
att tolka resultatet. Tyvärr
blir en folkomröstning
mycket dyr för skattebetalarna, cirka en och en halv
miljoner kronor som vi inte
har. Vi måste nu ta dessa
pengar från något annat och
det innebär en nedskärning
på något sätt, säger Peter
Carpelan.
– Vi kan inte ha dåligt
samvete för att en folkomröstning blir dyr. Demokrati
kostar pengar och hade alliansen skött det här ärendet
snyggt från början så hade
det inte behövt bli en så här
dyr lösning, kontrar Ylva
Forslid.
LO BÄCKLINDER

Färingsö församling 21 november - 4 december

Gudstjänster
TORSDAG 24 NOVEMBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Lars Brattgård
SÖNDAG 27 NOVEMBER
Färentuna kyrka kl 11.00
Sånga kyrka kl 13.00
Gudstjänst
Första söndagen i advent
Lars Brattgård
Färingsö kyrkokör

UNGDOMSKVÄLLAR
på onsdagar -En trappa ner

-Annika och Azza sprider glädje

TORSDAG 1 DECEMBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Ellen Jakobsson

Stenhamra församlingsgård kl 18.00-21.00
Kom ner och häng med kompisar eller varför inte
utmana någon på playstation move, eller guitar hero.
På plats ﬁnns fritidsledare Mats Pyhäjärvi.
Han kan nås på 070-626 09 30.

TORSDAG 24 NOVEMBER
Stenhamra församlingsgård kl 12.00
Välkommen till en ovanlig sopplunch. Annika Hansson och
Azza 5 år är ett diplomerat vårdhundsteam. De besöker bland
annat Färingsöhemmet regelbundet.

ÖPPET HUS

TEMAKVÄLL med christer kivi

-Sopplunch kl 12.00

-I huvudet på en präst

SÖNDAG 4 DECEMBER
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Andra söndagen i advent
Ellen Jakobsson
Sångsolist
Adventssånger

TISDAGAR
Färentuna församlingshem
TORSDAGAR
Stenhamra församlingsgård
Soppa gjord på ekologiska
råvaror, den kostar 40 kronor.
Andakt.

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

SOPPLUNCH med frågestund

TORSDAG 24 NOVEMBER
Stenhamra församlingsgård
kl 19.30
Vi börjar med veckomässa
kl 19.00 i Timmermannens
kapell.

Priserna gäller vecka 47 t o m söndag 27/11 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Tappström

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

GLÖGGMINGEL

28

90

1990

/st

49

90

/st

Glögg

Pepparkakor

Dufvenkrooks. 75 cl.
Jfr pris 38:53/liter.

Annas Hjärtegoda. 375 g.
Jfr pris 53:07/kg.

Nötfärs
Ursprung Sverige.
Ca 1600 g.
Max 2 erbj/kund.

Nu ﬁnns
ICA Matkassen

Mor Matildas. Färdigskivad.

Laga enkelt 5 middagar för 4 personer. Beställ
på nätet och hämta kassen här i butiken.

695:-

Från delikatessen!

Julskinka

Vardagar som de borde vara.

Pris:

/kg

Från delikatessen!

179k

199k

/kg

/kg

Saint Agur
Falbygdens Ost. Frankrike. Fantastisk grön/
blåmögel till pepparkakorna.

ICA Matkassen Inspiration

Från delikatessen!

Saffranspannacotta

Pris:

549:-

Tappströms egna.

2 för

25k

ICA Matkassen Billiga Veckan

ed
För dig m
t
ICA Kor
Beställ och läs mer på ICA.se

Julstjärna
Alverbäcks. Enbent.
Jfr pris 12:50/st.

25k
/st
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Rusta för
vintern
3.190:-

Motorsåg Stihl MS 181 C-BE.
Toppmodern, stark bensinmotorsåg för hem och fritid med
mycket låga vibrationer och hög komfort. Lättstartad med
enkel kedjespänning. Svärdlängd 35 cm. Motorstyrka 2,0 Hk.
Stihl Lövblås/sug SH86 BG
Kombinerat blås- och sugaggregat med
mycket stark blås- och sugförmåga.
Idealisk för rengöring av större ytor runt
hemmet, fritidshuset m.m.

3.990:-

Köp till rörförlängning och blås rent stuprör och hängrännor!

Suveräna
vinterskor
Muckboot Arctic - en
suverän stövel för de riktigt
kalla och tuffa dagarna.
Sorelkänga
Sorel Caribou, originalet och den bästa!

Välkommen i och kika
– vi hoppas att du blir glatt överraskad!

9RKES  0ROFILKLÊDER s 4RÊDGÌRDSMASKINER s 3PORT
½PPETTIDER MÌN FRE   LÚR  
3VANHAGEN 3KÌ 4EL     WWWMALAROSE
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Nya turer kring
badhusprojektet
KOMMUNEN | Den 25
oktober beslutade kommunfullmäktige att anta
ett nytt ramprogram om
nybyggnad av ett badhus.
Men det rådde en del oenigheter i ärendet, då flera i
oppositionen ansåg att det
var fel tillfälle att satsa på
ett badhus.
Badhusfrågan har stötts och
blötts i många år. I oktober
2009 togs beslutet av kommunfullmäktige om att ett
badhus skulle byggas i kommunen. Därefter inleddes ett
upphandlingsskede.
Meningen var att det första
spadtaget skulle tas hösten
2010 med en beräknad byggtid på cirka ett och ett halvt
år. Så blev inte fallet. Upphandlingen blev först fördröjd för att sedan avbrytas.
Beslut togs om att man skulle
ta fram ett nytt ramprogram
för att kunna arbeta med ﬂer
lösningar. Detta presenterades i kommunfullmäktige i
oktober.
Då debatten kring försäljningen av Ekerö bostäder
avslutades efter ﬂera timmar,
var det dags för badhusfrågan. Det rörde sig om förslag
till beslut på två punkter.
1: Att kommunfullmäktige beslutade att anta förnyat
ramprogram och rambeskrivning för Ekerö badhus.
2: Att kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta
beslut om upphandling och
genomföra projektet.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) inledde med en beskrivning av
det nya alternativet och den
nya kostnadsbedömningen.
– Med försiktighet och
omtanke har vi tagit fram det
nya förslaget. Vi försöker nå
ut till de ﬂesta intressenterna
så att så många som möjligt
kan ﬁnna något intressant
här, utan att det ska bli ett
svulstigt äventyrsbad.
Han presenterade en totalkostnad på 89 miljoner
kronor samt ytterligare cirka
10 miljoner kronor för sidoanpassningar såsom utökade
parkeringsytor, tillbyggnad
av ishallen och fasadanpassning av fritidsgården.
Oppositionen bjöd på motstånd i frågan. Först ut i talarstolen var Hanna Svensson (S). Hon framförde
socialdemokraternas ståndpunkt som innebar att de ansåg att tidpunkten för att satsa på ett badhus var illa vald.
–Vi från socialdemokraterna vill gärna ha ett badhus i kommunen, men det är
inte läge just nu med tanke
på kommande ﬁnanskris.
Kommunens förskolor och
skolor är i så dåligt skick att
det krävs stora investeringar

Badhuset så som det framställs i det nya ramprogrammet. Flera i oppositionen ansåg dock att tidpunkten är
illa vald för att satsa på ett badhusbygge.
Illustration: PP Arkitekter

Förslaget som tagits fram ska tilltala så många som möjligt ”utan att det ska bli ett svulstigt äventyrsbad”, sa
kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M).
Illustration: PP Arkitekter

nu med en gång. Vi tycker
att våra barn först måste få en
dräglig miljö och våra äldre
få tillgång till lokaler. Vi har
inte äldreboendeplatser så att
det räcker till och vi sköter
inte de lokaler vi redan har, sa
Hanna Svensson.
Peter Carpelan svarade med
att han tyckte det var god
ekonomisk hushållning att
sälja Ekerö bostäder och investera i ett badhus.
– Genom att sälja Ekerö bostäder frigör vi kapital bland
annat till att åstadkomma
badhuset och även till att
beta av vår låneskuld. Vi byter en tillgång mot en annan,
sa han.
Även Ö-partiet ansåg att
det var fel tillfälle att satsa på
badhuset.
– Vi vill först ta ställning
till försäljningen av Ekerö
bostäder innan vi tar ställning i badhusfrågan, sa Öpartiets Ylva Forslid.
– Det ﬁnns en utmärkt ekonomisk beskrivning av badhusprojektet. Vi behöver
inte sälja Ekerö bostäder för
att ﬁnansiera ett badhus. Det
vi ska klara av är att få in 7-9
miljoner kronor i driftsresultatet under de kommande 30
åren. Och det klarar kommu-

nen utan att sälja Ekerö bostäder, replikerade Jan-Erik
Billter (C).
Han lyfte däremot fram det
faktum att Ekerö IK kommer
att påverkas av byggnationen
av badhuset då deras omklädningsrum och kafé kommer
att rivas.
– Jag vill ge en uppmaning
i den fortsatta processen att
man lyssnar på vad Ekerö IK
har för synpunkter i den här
frågan, sa han.
Liksom de andra oppositionspartierna hade också
Miljöpartiet
invändningar
till förslaget.
– Miljöpartiet har länge
stöttat förslaget om att Ekerö
kommun ska skaffa ett badhus. Men i de ekonomiskt
svajiga tiderna vill vi att
kommunfullmäktige ska ta
ställning. Vi har ett förstahandsyrkande om att kommunfullmäktige ska ta det
slutgiltiga beslutet om att
sätta igång byggandet av ett
badhus när upphandlingsunderlaget är klart och när det
ﬁnns ett berett förslag från
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.
Om det yrkandet skulle falla,
säger vi nej till att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta

beslut om upphandling och
genomföra projektet, sa Krister Skånberg (MP).
Det förnyade ramprogrammet och rambeskrivningen
för badhuset antogs. Beslut
togs enligt kommunstyrelsens förslag att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta
beslut om upphandling och
genomföra projektet.
Miljöpartiet lämnade en
skriftlig reservation liksom
Ö-partiet som reserverade
sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande. Socialdemokraterna inkom med ett
särskilt yttrande.
Veckan efter kommunfullmäktige hölls åter ett möte
med Ekerö IK, och klubbdirektör Rickard Lind kunde
berätta att han ser en positiv
utveckling i samtalen med
kommunen.
– Vi hade ett möte 1 november med arkitekter och
projektgruppen i kommunledningen. Jag tycker att vi
har en positiv dialog nu, vi
jobbar gemensamt för att det
ska bli den bästa av alla världar.

EWA LINNROS

Nyheter & information från våra församlingar
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KYRKSIDAN
Gudstjänster

Julberättelsen för olika åldrar ...

Onsdag 23/11
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Elin Rundh Dapo

Söndag 27/11
Adelsö kyrka kl 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST, Pernilla
Hammarström, Ad Mundi,
dirigent: Malin Rudengren
Kyrkkaffe med JULMARKNAD
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Staffan Eklund, Ekerö
kyrkokör, orgel: Helena Hansson,
dirigent: Kerstin Baldwin
Lovö kyrka kl 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST, Christer
Kivi, Lovö kyrkas kör, trumpet:
Mårten Adolfsson, dirigent: Leif Asp
Kyrkkaffe i Klockargården
Drottningholms slottskyrka 16.00
MUSIKGUDSTJÄNST – LJUSTÅG
Christer Kivi , Lovö barnkör under
ledning av Klara Valkare
ﬂöjt: Ulrika Björkman, bas: Thomas
Erlandsson, orgel: Leif Asp,
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
ADVENTSGUDSTJÄNST, Jonas
Gräslund, Ekerö kyrkokör, orgel:
Helena Hansson, dirigent: Kerstin
Baldwin
Munsö kyrka kl 18.00
HÖGMÄSSA,
Pernilla Hammarström, Ad Mundi,
dirigent: Malin Rudengren

Tisdag 29/11
Klockargården Lovö kl 19.00
ÖPPNA SAMTAL tillsammans med
Christer Kivi, Lena Burman Holmgren

Onsdag 30/11
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA I TAIZÉTON
Jonas Gräslund

Lördag 3/12 och 4/12
Julmarknadshelg på Drottningholm, se separatannons

Söndag 4/12
Ekerö kyrka kl 11.00
Högmässa, Ralph Sjöholm
Munsö församlingsgård kl 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ & STORA
med JULFEST, Jonas Gräslund
Adelsö-Munsö barnkör, under
ledning av Mie Johansson
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA,
Jonas Gräslund, Sonorakören,
dirigent: Mait Thoäng
Middag: 50:18.00 Film: Hämnden
Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
26/11 Första advent - musik i
adventstid
3/12 Adventstid ...

Veckan efter första advent fylls Ekebyhovskyrkan av barnröster. Ca 400 förskolebarn brukar besöka kyrkan för att få
höra berättelsen om vad som hände den första julen.
Advents- och jultiden är intensiv i våra kyrkor. Många gudstjänster och konserter fyller kyrkorna både kvällar och helger.
Något som inte syns i våra annonser – men som märks framför allt i Ekebyhovskyrkan, är alla barn som kommer för att
höra om vad som hände den första julen.
Först ut är alla förskolebarn – tillsammans med förskolechef
Anna Stelling eller prästen Elin Rundh Dapo och musikern
Helena Hansson får de höra om Josef och Marias vandring till
Betlehem, änglar och stjärntydare ...
Veckan därpå ökar dramatiken – då är tredjeklassarna välkomna på julvandring. Med hjälp av ett härligt gäng ”skådespelare”, där många med glädje återkommer år från år, får barnen
uppleva julberättelsen.
De får förstås träffa Josef och Maria, men också vara med
om en skattskrivning, möta en sträng värdshusvärd (på bilden
Margit Holm), besöka Herodes palats och till sist bli ledda fram
till barnet i krubban av snälla stjärntydare från Österns länder.
För alla som har Ekebyhovskyrkan som arbetsplats, och
ibland förvånade besökare, är adventsveckorna en mycket speciell tid, fylld av överraskningar och många glada skratt. Man
vet aldrig vad man möter – det kan vara en ängel eller en sträng
Text och foto: Marianne Abrahamsson
romersk soldat ...
Första advent – 27/11
Efter adventsgudstjänsten i Adelsö kyrka
inbjuder syföreningen till

Julmarknadshelg

Kyrkkaffe och
JULMARKNAD

Lördag 3/12

i Adelsö Hembygdsgård ca 12.00

Torsdag 24/11
13.30 i Adelsö hembygdsgård

ÖPPET HUS - JULGRÖT
Mer information:
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar

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

med julmusik
av KULINGARNA

Terminens sista

SOPPLUNCH
torsdag 1 december kl 12.00-13.00
i Ekebyhovskyrkan
VÄLKOMNA igen den 12 januari 2012!

Kyrkornas

på Drottningholm
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Christer Kivi, Boo Kapella, orgel: Leif Asp,
dirigent: Marianne Ribbing
13.00, 14.00 OCH 15.OO
JULENS SÅNGER
Lovö kyrkas kör, dirigent: Leif Asp

Söndag 4/12
11.00 HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Staffan Eklund, Lovö kyrkas kör,
dirigent: Leif Asp
13.00, 14.00 JULSÅNGER
Vox Regalis: Alexandra Ullsten, Charlotta
Hedberg, Mikael Kolthoff och Leif Asp
15.00 LUCIATÅG
Västerleds ungdomskör
dirigent: Carina Olofson

Troxhammar Gård
ÖPPET VARJE LÖRDAG

10.00-14.00

Nu är adventsoch julsakerna framme

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

Se hela vårt utbud på:
www.maklarringen.se

Ekerö Träkvista

Ekerö Skärvik

Modern villa byggd 2007 med 7,5 m takhöjd i köket och ca 4,5 m ryggåstak i rummen på övre plan. Totalt
215 kvm fördelat på kök, vardagsrum med braskamin, 4 sovrum, allrum/kontor, tvättstuga med groventré +
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!

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. Källare med bra
förvaringsutrymme under halva huset. Fantastisk trädgård som måste upplevas, blommar hela sommaren.
Stor härlig altan i sydväst med sol hela dagen. Besiktigad.
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Semestervägen 5B
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Ledungsvägen 28
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden

Ekerö Gräsåker

Sjönära och trivsamt 2-plans kedjehus med fritt gavelläge. Entréplan med vardagsrum, kök och kaklat badrum.
Övre plan med tre bra sovrum, klädkammare och ett kaklat våtrum. Ljust och fräscht skick. Balkong. Stor altan
med trädäck, soligt sydvästläge. Barnvänligt område med gångavstånd till skola, dagis, bad, småbåtshamn,
affär, buss m.m.

Fint radhus om totalt ca 172 kvm. Genomgående ljus färgsättning. Fräscht kök med plats för 6 personer, stort
vardagsrum med utgång till fin skyddad trädgård. Övre plan med 3 bra sovrum, en möblerbar hall och kaklat
badrum. Källarplan med nyrenoverad gillestuga och stort hobbyrum. Garage i länga. Bra läge, nära både skola
och dagis.
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Siltgränd 28
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Gräsåkersvägen 9B
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Hummelvreten

Ekerö Färingsö

1-plan i mycket bra skick. Fri insynsskyddad innergård med sol hela dagen och altantandäck med kvällssol.
Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. 3 sovrum varav ett med klädkammare. Fräscha kaklade duschoch badrum. Tvättstuga och förråd + 2 utvändiga förråd. Garage i länga. Barnvänligt område nära dagis,
skola, bad, natur och buss Besiktigad!

Med härlig sjöutsikt och fin vidsträckt utsikt över området ligger denna fina totalrenoverade villa från
sekelskiftet. Soligt läge. Stor tillbyggd altan med sjöutsikt åt söder. Servitut på bl.a brygga och båtplats.
Fastigheten ligger vackert på södra Färingsö, endast 2,5 mil från Stockholm. Besiktigad.
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Löpargränd 3
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Tureholmsvägen 146
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra

Färingsö Hilleshög

160 kvm i ett plan! Bra läge mot natur/grönområde! Mycket trevlig villa om 6 rum och kök, genomgående
modernisering/renoveringsbehov. Bra planlösning med möjlighet till separat tonårsdel eller kontor med egen
entré. Duschrum med bastu. Plan södervänd trädgårdstomt med fruktträd. Nära buss, skolor, förskolor, bad,
Stenhamra C, skog och natur. Fastigheten är besiktigad.

Nybyggd 1-plans villa och fristående garage om 55 kvm. Lösvirkesbyggt med hög kavalité och noggranhet.
Bra materialval. Låga driftskostnader med eget v/a och bergvärme i både hus och garage. Naturskkönt läge
med vidsträckt utsikt över vackert landskap. Bra solläge och sen kvällssol. Fastigheten är belägen i ytterkant
av ett äldre område med härlig atomsfär. En liten fin kyrka från 1100-talet och många byggnationer från slutet
av 1800 -och början av 1900-talet finns i byn som sträcker sig längs med Hilleshögviken. Nära till buss och
bad. Några km till skola och förskola i Färentuna.
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Fållvägen 38
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Viksundsvägen 12
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Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

Se hela vårt utbud på:
www.maklarringen.se

Färingsö Prästnibble

Färingsö Ölsta

Generationsboende - Allt i ett plan! På stor härlig tomt och med ett vackert lantligt läge ligger denna trevliga
enplans villa med separat lägenheten/uthyrningsdel. Huset har en boyta om ca 150 kvm, fördelat på 4 rok. I
direkt anslutning finns en separat nyrenoverad lgh om 55 kvm. Carport för två bilar o gott om uppställningsplats för bil/båt. Bra med förrådsutrymmen. Bergvärme. Stort soligt altandäck med utomhusjaccuzzi. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

Charmigt hus i mycket gott skick, tillbyggt 2006. Stora öppna ytor med vardagsrum öppet upp till nock, ca
6 meter takhöjd. Stora fönsterpartier ger ett fint ljusinsläpp. 4 bra sovrum. Stor altan och fin gammeldags
grönskande trädgård med gärdsgård. Fint gästhus, gott om förrådsutrymmen och dubbelcarport. Besiktigad.
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Prästnibblevägen 30
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Solbergavägen 15
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklaringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra

Färingsö Skå

Ekerö Sandudden

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.

Stort härligt hus på södra Färingsö! Fin utsikt och lite
glitter från Mälaren på håll. Sällskapsdel med braskamin,
4-5 sovrum + loftrum. Renoveringsbehov. Södervänd
tomt mot skogsområde. Pool, altan och stor balkong.
Äldre byggnad ca 75 kvm, möjligt förråd/kontor mm.
Lantligt läge, ca 15 min från Bromma, 5 min från Ekerö C.
Ringmärkt!

Stor och rymlig villa byggd feb -11. Fina materialval och
smakfull färgsättning. 5 rymliga sovrum, stort kök med
öppen planlösning mot vardagsrum samt mycket rymligt
extra allrum. Vardagsrummet har utgång tilll generös
trädäckad altan med sol hela dagen. Plan lekvänlig tomt.
Gångavstånd till bad, buss, dagis och skola. Besiktigad!
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Apelvägen 31
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

2:a Ekerö Björkudden

2:a Ekerö Björkudden

2:a Ekerö Björkudden

3:a Färingsö Korslöt

1-plans bostadsrättsparhus om 2 rum och kök i lungt
trivsamt område. Mycket nära till härliga naturområden
och fin promenadskog in på knuten. Bostaden har genomgående moderniseringsbehov. Uteplats och lättskött liten
trädgård med plan gräsmatta och fruktträd. Förråd invid
huset. Garage i länga. Välskött bostadsrättsförening.

1-plans bostadsrättsparhus om 2 rum och kök. Bra läge i
området med hörntomt och söderläge. Bostaden har
genomgående renoveringsbehov. Altan med söderläge.
Liten trädgårdstomt med hög insynsskyddande häck, plan
gräsmatta och fruktträd. Förråd invid huset. Garage i länga.
Välskött bostadsrättförening. Gångavst till buss o Ekerö C.

1-plans bostadsrättsradhus om 2 rum och kök i mycket
omtyckt bostadsrättsområde. Bra läge i ytterkant av
området. Fri utsikt från vardagsrum och kök. Genomgånde
renovering/moderniseringsbehov. Uteplats och lättskött
liten trädgårdstäppa. Förråd invid huset. Garage i länga.
Gångavstånd till Ekerö C. Välskött bostadsrättsförening.

1-plans bostadsrättsparhus om 3 rum och kök samt duschrum och separat tvättstuga. Samtliga invändiga ytsikt har
renoveringsbehov. Perfekt läge i ytterkant av området.
Vacker naturutsikt och utan insyn. Uteplats med söderläge.
Garage strax invid huset. Möjlighet finns att inreda vinden.
Nära till busshållplats.

*Boarea:
t
Boarea:64
64kvm
kvm
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:11350
350000
000krkr
*Avgift:
t
Avgift:33183
183krkr
*BjÃ¶rkuddsvÃ¤gen
50A
t
Björkuddsvägen 50A
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:64
64kvm
kvm
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:11350
350000
000krkr
*Avgift:
t
Avgift:33183
183krkr
*BjÃ¶rkuddsvÃ¤gen
6A
t
Björkuddsvägen 6A
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:64
64kvm
kvm
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:11350
350000
000krkr
*Avgift:
t
Avgift:22900
900krkr
*BjÃ¶rkuddsvÃ¤gen
90B
t
Björkuddsvägen 90B
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:74
74kvm
kvm
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:895
895000
000krkr
*Avgift:
t
Avgift:44512
512krkr
*KorslÃ¶tsvÃ¤gen
20
t
Korslötsvägen 20
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

2:a Färingsö Korslöt

2:a Färingsö Stenhamra

2:a Munsö Söderbacken

3:a Ekerö Ekudden

1-plans bostadsrättsparhus om 2 rum och kök samt duschrum och separat tvättstuga. Samtliga invändiga ytsikt har
renoveringsbehov. Hörnläge! Fristående garage invid huset.
Lättskött liten trädgård med gräsmatta. Från baksida fin
utsikt över naturområde och stor vacker ek. Stenlagd uteplats med söderläge. Möjlighet finns att inreda vinden.
Nära till busshållplats.

1-plans bostadsrättsradhus om 2 rum och kök samt
duschrum/tvätt och klädkammare. Samtliga invändiga
ytskikt har renoveringsbehov. Uteplats och liten lättskött
trädgårdstäppa. Utvändigt förråd invid bostaden. Garage i
länga. Gångavstånd till Stenhamra C, buss och Mälaren.

1-plans bostadsrättsradhus i gott skick. Vackert lantligt
läge på Munsö, ca 2 mil från Ekerö C. 2 rum och kök
samt duschrum och tvättstuga. Uteplats med söderläge
och liten lättskött trädgårdstäppa. Förråd invid huset och
garage i länga. Nära till busshållplats.

3:a i Ekudden! Gavelläge, bra skick och helt utan insyn!
Mycket omtyckt boende med centralt läge i Ekerö tätort
och gångavstånd till Ekerö C. Bra planlösning med ljust
och fräscht kök med matplats, stort vardagsrum och två
bra sovrum. Kaklat duschrum och kaklat badrum/tvätt.
Stenlagd uteplats och altan med eftermiddag/kvällssol.
Förråd invid huset. Nära gångavstånd till busshållplats.

*Boarea:
t
Boarea:60
60kvm
kvm
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:750
750000
000krkr
*Avgift:
t
Avgift:33878
878krkr
*KorslÃ¶tsvÃ¤gen
t
Korslötsvägen 33
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:58
58kvm
kvm
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:795
795000
000krkr
*Avgift:
t
Avgift:33435
435krkr
*BlÃ¥sbacksvÃ¤gen
91
t
Blåsbacksvägen 91
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:64
64kvm
kvm
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:425
425000
000krkr
*Avgift:
t
Avgift:44360
360krkr
*SÃ¶derbacksvÃ¤gen
t
Söderbacksvägen 77
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:91
91kvm
kvm
*Accepterat
t
Accepteratpris:
pris:11675
675000
000krkr
*Avgift:
t
Avgift:66195
195krkrinkl
inklvÃ¤rme!
värme!
*EkuddsvÃ¤gen
t
Ekuddsvägen 26A
26A
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
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Inget larm kring Carema och Kullen
KOMMUNEN | I oktober
tog det privata vårdföretaget Carema Care över driften av kommunens äldreboende Kullen. En granskning
av äldrevården, gjord av
Dagens nyheter, har visat
på stora missförhållanden
på ett antal äldreboenden
som drivs av Carema. Hur
ser det då ut på Kullen?
Upphandlingen om drift av
äldreboendet Kullen var omfattande och anbud kom in
från många kvaliﬁcerade anbudsgivare.
– Ett område där vi höjde
våra krav var till exempel
maten. Vi har även försökt
att vara tydligare med kvalitén på rehabilitering och de
dagliga aktiviteterna. Carema svarade i sitt anbud upp
på bästa sätt jämfört med de
andra anbudsgivarna, berättar Staffan Strömbäck, ordförande i socialnämnden.
Carema Care AB vann
upphandlingen och tog över
driften av Kullen den 1 oktober.
En anhörig till en vårdtagare på Kullen har på vissa
punkter märkt en viss försämring sedan Carema övertagit driften. Den anhörige
vill vara anonym. Försämringarna handlar om maten.
Tidigare ﬁck vårdtagarna

välja på två rätter till varje
måltid vilket, enligt den anhörige, inte längre sker. En
annan försämring, enligt den
anhörige, är att maten som
tidigare kom dagligen, nu levereras en gång i veckan och
värms upp i efterhand.
Kristina Carlsson är verksamhetschef för Carema
på Kullen. Hon är ny inom
Carema men väl förtrogen
med Kullen då hon arbetade
här för Förenade care som
tidigare hade driften av äldreboendet.
– Jag kan bara säga att vi har
det bra här på Kullen. Det är
klart att det är mycket så här
i början med att starta upp,
men all personal har valt att
gå med från Förenade care
och det känns tryggt, säger
Kristina Carlsson.
Vad beträffar valmöjlighe-

ten av ﬂera rätter säger hon
också att det fortsatt ska vara
så. Problemet just nu har varit att få ordning på logistiken
då personalen ska lära sig ett
nytt beställningssystem.
– Vad beträffar matleveranserna ﬁck vi tidigare varma matlådor med uppvärmd
mat som transporterades
från stan. Det var mycket
väntan och maten kom inte
i tid beroende på traﬁkläget.
Idag får vi färdiglagad mat,

har en väldigt nära insyn i
verksamheterna och följer
upp verksamheten på olika
sätt, fortsätter Lena Burman
Johansson.

Det omskrivna vårdföretaget Carema tog över driften av Kullen 1 oktober. Varesig ansvarig på Kullen eller socialnämnden på kommunen har
fått några klagomål.
Foto: Ewa Linnros

men all potatis kokas på plats
och vi gör riktig potatismos
och inte pulvermos, fortsätter Kristina Carlsson.
Hon säger också att överlag
är de boende väldigt nöjda
och att hon inte har fått några
klagomål från något håll.
– Sedan kan det vara någon gång att det inte är bra
men det är inget jag har hört,
därför kan jag inte svara på
det. Självklart vill jag ha in
synpunkter om det är klagomål så att jag kan hantera det
på rätt sätt, avslutar Kristina
Carlsson.
En del av kommunens
kvalitetssystem är att om-

händerta synpunkter och
klagomål.
– I det här fallet har jag inte
hört någonting. Vi har inte
fått in något klagomål sedan
Caremas tillträde, berättar
Lena Burman Johansson,
nämndansvarig för socialnämnden.
Har man inom kommunen vidtagit några speciella åtgärder med tanke på
de senaste rapporterna om
missförhållanden på äldreboenden i Caremas regi?
– Vi har inte planerat någon extra uppföljning utöver
den ordinarie som vi har. Vi

Bland annat följs personalbemanning och genomförda
aktiviteter upp månatligen.
Likaså följs kontinuerligt
eventuella avvikelser i verksamheten upp. Personal har
skyldighet att rapportera avvikelser och anmäla risk för
missförhållanden i verksamheten enligt Lex Sarah och
Lex Maria.
– Vi gör förstås också kvalitetsuppföljningar genom
tillsynsbesök. Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska följer hälso- och sjukvården nära. Det här gäller inte
bara Kullen. Vi har samma
uppföljning av den kommunala produktionen vad gäller
Ekgården och Färingsöhemmet, säger Lena Burman Johansson.
För att återgå till Carema
och Kullen, berättar hon att
socialnämnden följer upp
avtalet utifrån den kvalité
kommunen har beställt samt
att det sker en uppföljning
utifrån individperspektivet.
– Biståndshandläggarna
följer upp att varje person
har en god kvalitet på vård

och omsorg, säger hon.
Tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen gör också årliga
kvalitetsuppföljningar genom öppna jämförelser. Där
följs en mängd kvalitetsfaktorer upp och Socialstyrelsen
genomför nöjdhetsenkäter
där boende får svara på ett
antal frågor. Öppna jämförelser kan alla följa genom
att gå in på Socialstyrelsens
hemsida. Det är med andra
ord en mångdimensionell
uppföljning.
Staffan Strömbäck poäng-

terar också fördelen av att
kommunen är liten vilket
gör att de ﬂesta på ett eller
annat vis har eller känner en
vårdtagare på ett äldreboende. Det menar han är ett
signalsystem som kan ﬂagga
för om det är någonting som
inte är bra.
– Får vi in synpunkter ska
dessa dokumenteras och
hanteras på ett tydligt sätt.
Vi har en klagomåls- och
synpunktshantering
som
vi hanterar noggrant. Får vi
in klagomål återkopplar vi
skriftligt. Men vi har inte fått
in en synpunkt sedan Carema tillträdde, avslutar Lena
Burman Johansson.

EWA LINNROS

LÄGSTAPRISGARANTI
på hund- och kattfoder!
Om du hittar samma hund- eller kattfoder
till ett lägre pris i någon annan butik,
så får du samma pris hos oss!
Gäller varor i vårt
ordinarie sortiment.
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100:- rabatt
Namn:
E-mail:
(Gäller max en gång per hushåll tom den 2011-12-17)

Öppet: Vard 10-18.30, lörd10-15
Tel: 560 355 00 z Ekerö Centrum
www.djurknuten.se
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Seaside på väg...
TAPPSUND | Pampas
marina har sedan 3 november varit igång med att
förbereda en bärgning av
Seaside. Vid denna tidnings
pressläggning vidtogs de
sista åtgärderna innan fartyget skulle resas från sitt
sidoläge.
Sebastian Brunes, civilingenjör inom skeppsteknik
på Pampas marina, hur har
arbetet gått?
– Arbetet har gått bra. Det
har blivit mer av en dykoperation än vad som var meningen
från början. Det är så pass
mycket läckage och vi har tätat
och länsat om vart annat. Vi
har också tänkt på att vara lite
försiktiga med tanke på norska
gruppen Skogøys venners
eventuella intresse att ta hand
om båten. Men vi är väldigt
skeptiska till en renovering, vi
tror inte att det är värt det. Det
är vrakstatus på Seaside. Det
rör sig i alla fall om bortåt 150
miljoner för att få någon ordning på fartyget och troligen är
det mycket billigare att bygga
ett nytt likadant fartyg.
Vad sker härnäst?
– Planen är att efter det att vi
har rätat upp båten och ﬁnlänsat den, ska vi bogsera Seaside
till Beckholmen i Stockholm
där fartyget ska torrsättas. Seaside bör ﬂyta iväg från Tapp-

En lyftkran beredd att räta upp Seaside.

strömskanalen på måndag 21
november.
Den
norska
gruppen
Skogøys venner (Seaside ursprungliga namn var Skogøy.
Reds anm.) som kämpat för
att få hem Seaside till Norge,
kommer till Stockholm på
onsdag 23 november. De har
med sig externa experter för
att göra en inspektion av Seaside när båten ligger i docka på
Beckholmen. Eilif Gabrielsen
från förening är spänd inför inspektionen.
– Det är ett avgörande ögonblick då vi kommer att ta ställning till om det går att renovera fartyget eller ej.

Vad har ni för budget för en
eventuell renovering?
– Vi har gjort upp en budget
på 20 miljoner norska kronor
för en period på fem år. Då är
åtminstone hälften av arbetet med att renovera fartyget
ideella insatser. Vi har en plan
för att båten ska restaureras
av frivilliga och vi har massor
av ”nya” pensionärer som går
i pension vid 62 år. De sitter
bara hemma och plågar sin fru.
De behöver något förnuftigt
att hålla på med, avslutar Eilif
Gabrielsen med en ﬁnurlig ton
i rösten.
Skulle norrmännen besluta
att det är värt att renovera bå-

Foto: Ewa Linnros

ten, bogseras den vidare till
Norge efter torrläggningen.
Skulle det däremot visa sig
vara lönlöst, blir Seasides öde
en sista resa till Fredrikshamn
i Danmark för destruktion.
I nästa nummer av Mälaröarnas nyheter vet vi förmodligen hur det gick för denna
båt som väckt många känslor.
Allt från ilska över den förfulning av Tappströmskanalen
som den orsakat till den starka
kärlek norrmännen hyser och
som gjort dem outtröttliga i
sin kamp att föra hem Seaside
till Norge.
EWA LINNROS

Miljöstipendium till
Rosenhills café och musteri
EKEBYHOV | Miljöpartiets
miljöstipendium går i år till
Rosenhill café och musteri.
Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna inrättade miljöstipendiet 1982. I år tilldelades
detta Emilia och Lars Sillén
på Rosenhills trädgård, café
och musteri.
De får stipendiet, som är
på 10 000 kronor, med följande motivering:
” Emilia och Lars Sillén
har under många år skapat
en varm, vänlig och kreativ
miljö på sitt Rosenhill. De
lotsar Rosenhill genom experiment och nytänkande,
de undviker kontroll och
låsta boxar och allt de gör är
baserat på det självhushållstänkande som präglat Ekerö,
Sverige och världen innan
matindustri och stordrift tog
över för några tiotal år sen.
Deras arbete är en grön ö, de
manifesterar ett sätt att leva
miljömedvetet.
Besökarna på Rosenhill
möts av omtanke, värme och
en känsla av att vara välkommen. ”Ge och få”-butiken erbjuder en mötesplats för dem
som har saker över och dem
som har något de behöver.
Caféet serverar underbara
hembakta bakverk och dagens goda soppa från gårdens
egna ekologiska grönsaker,
också detta en miljöinsats.

Emilia och Lars Sillén mottog
Miljöpartiets miljöstipendium på
Ekebyhovs slott.
Foto: Ove Westerberg

Under många år har alltﬂer
Storstockholmare
mustat
äpplen på Rosenhill. Därigenom har Rosenhill medverkat till att lägga grunden
för den ta-till-vara-på-allt
rörelse som just nu växer och
utvecklas. Rosenhill nämns
ofta i pressen som ett av Storstockholms
smultronställen. Vi bjuds där musik och
fria festligheter, vi får träffa
ungdomar från hela världen.
Det ﬁnns många skäl till att
Rosenhill lockar turister från
när och fjärran till Ekerö och
erbjuder en reträttplats för
ekeröborna själva.”
– Vi är naturligtvis stolta
och oerhört tacksamma över
att vi blir uppmärksammade.
Just i år ﬁrar vi att vi varit på
Rosenhill i tjugo år och kan
det ﬁras ﬁnare än att ta emot
miljöpartiets miljöstipendium, kommenterar Lars och
Emilia Sillén.
EWA LINNROS

Nu kan du bli företagare inom Securitas Direct
... är ett företag som har egen produktion av mobila väggar för offentlig miljö.
Vi är cirka 35 medarbetare i egna lokaler på Ekerö.

Men du måste vara lysande!

Vi växer och behöver stärka vår organisation med tre nya medarbetare
på heltid:

Erfaren ekonom
För tillträde snarast söker vi en ekonomiansvarig.
Arbetsuppgifter bl.a. bokföring och löner (Visma).
'XVRPV|NHUE|UKDYDQDDWWDUEHWDL:LQGRZV2IÀFHPLOM|
Behärska engelska i tal och skrift.

Kundsupport / innesäljare
Vi söker kvinnlig eller manlig medarbetare till kontoret.
'XVRPV|NHUE|UKDYDQDDWWDUEHWDL:LQGRZV2IÀFHPLOM|
samt ha en teknisk bakgrund.
Du bör även ha goda kunskaper i engelska.

Montör
För snarast tillträde söker vi en montör för våra vik/blockväggar.
Du som söker bör ha erfarenhet som byggnads-/inredningssnickare eller
liknande.
.|UNRUWHUIRUGUDVGnMREEHWPHGI|UHQGHOUHVDQGHPHGW\QJGSXQNW
på Stockholm/Mälardalen
)|UQlUPDUHLQIRUPDWLRQRPGHROLNDWMlQVWHUQDWDJNRQWDNWPHG5RQQ\
Kulhanek på tel:560 211 00. Annars ber vi dig som söker sända ditt CV
snarast.

WINAB Vikväggar AB
Box 38, 178 21 Ekerö
ronny.kulhanek@winab.se

Du?
Johan Björling
8 anställda efter 2 år

Roger Olofsson
5 anställda efter 4,5 år

Att vara egen företagare hos oss är krävande. Du får bekänna färg när det gäller
säljkunskaper, servicefärdigheter och affärsmässig förmåga. Du får jobba övertid
på vardagar och helger och det dröjer innan du börjar tjäna stora pengar.
Exakt så var förutsättningarna för alla våra framgångsrika partners. Även om de
precis som du fick börja med ett stort kundunderlag, uppbackning från kollegorna
och en gedigen utbildning. Frågan är alltså – Är du lysande?

Nu söker vi företagare till Ekerö
Läs mer och ansök på www.securitasdirect.se/jobb

Sista ansökningsdag: 2011.11.30. Vid frågor är du välkommen att ta kontakt
med Roland Wiberg på telefon 013-31 78 66 eller 0706-80 01 27

Securitas Direct är marknadsledande på larmtjänster för hem och företag i
Europa med över 1,4 miljoner kunder varav 260.000 i Sverige. Vår mission
är att få människor att känna sig trygga och det gör vi genom att hjälpa våra
kunder att skydda sig mot brand, inbrott och överfall.

www.husmanhagberg.se

Ekerö Hummelvreten
Stor och väl underhållen familjevilla med genomgående generösa ytor. Läcker relaxavdelning med inomhuspool, gym, bastu
och separat dusch. Balkong och altan mot skyddad baksida. Stort garage med plats för verkstad. Barnvänligt område centralt på
Ekerö nära skolor och dagis. Båtplatsmöjlighet. Bör ses!
Accepterat pris: 5.375.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid.
Adress: Hummelvretsvägen 27 Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Älvnäs

Färingsö Stenhamra

Unikt tillfälle att förvärva två smakfulla villor med sjöglimt i högt läge på 2.285 kvm styckbar SV-vänd tomt. Den ena
villan är ritat av den prisbelönte arkitekten Pål Ross. Vackra materialval av hög klass och ljusa ytor. Totalyta 203 kvm. Exklusivt med
del i bad/båtbrygga på stenkasts avstånd. Mälaridyll ca 15 min. från Brommaplan.
Accepterat pris: 6.995.000 kr Kvm: 137+66 kvm Visas: Vänligen ring för visningstid.
Adress: Domherrevägen 12 Ekerö 08-560 304 22

Mitt på natursköna Färingsö hittar denna villa under pågående tillbyggnad. På ett behagligt avstånd från storstaden bor
man här omgärdad av det vackra landskapet med utsikt över hästhagar och ängar. Trädgårdstomt om 2081 kvm. Nära buss, butik.
Gångavstånd till motionsspår och ishall. Tillfälle att sätta egen prägel på såväl interiör som exteriör.
Pris: 2.595.000 kr Kvm: 76(+89) Visas: Vänligen ring för visningstid.
Adress: Stenhamravägen 50 Ekerö 08-560 304 22

Vi bjuder på...

5.000 kr julmat!
Sälja, nu eller till våren?
Teckna uppdragsavtal med oss före 24/12-11 så får ni presentkort, 5.000 kr på Coop.

Såld!

Såld!

Såld!

Såld!

Ekerö Lundhagen

Ekerö Lundhagen

Ekerö Gällstaö

Färingsö Stenhamra

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

Eftersökt adress med sjöglimt mot Mälaren. Bergvärme.
Parkliknande tomt. Gemensam brygga på badrocksavstånd
med möjlig båtplats. Lugnt barnvänligt läge på återvändsgata
nära skola/dagis.
Adress: Sandviksvägen 8 Ekerö 08-560 304 22

Charmigt 30-talshus, hög standard, strålande sjöutsikt.
Väl underhållet, smakfullt renoverat. Bergvärme. 160 kvm.
Idylliskt läge omsvept av Mälarens glitter och vacker natur.
Gångavstånd till buss.
Adress: Bokvägen 4 Ekerö 08-560 304 22

"Skånelänga", lugnt belägen i barnvänlig idyll. Exklusivt
kök/bad. Braskamin. Trivsamt inglasat uterum mot vacker
tomt i SV-läge. Dubbelgarage. Barnvänligt läge nära skola och
butik. Mälaren på trevligt cykelavstånd.
Adress: Klevbergsvägen 30B Ekerö 08-560 304 22

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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Sortering av matavfall kan
spara 100 000-tals liter bensin
KOMMUNEN | Nyligen
visade en rapport att
Stockholms kommuner är
sämst i landet på att samla
in matavfall. Ekerö kommun är inget undantag. Här
tar man ännu inte vara på
avfallet, men beräknar göra
det fullt ut före 2015.
– Det är ett väsentligt större
arbete att införa hantering
av matavfall än man tänker
sig från början. Det kvarstår
fortfarande en hel del arbete i
kommunen och frågan kommer att tas upp av tekniska
nämnden. Vi jobbar mot målet i vår egen avfallsplan som
är att 35 procent av matavfallet i kommunen ska samlas
in 2015, berättar Mats Falås,
VA- och renhållningschef i
kommunen.
Han beskriver hur angelä-

get han tycker att det är att få
igång insamling av matavfall,
som efter insamlandet hamnar i en behandlingsanläggning som producerar biogas.
– Vi måste dock handla
upp både insamlingen och
behandlingen, jobba med information till kommunmed-

borgarna och justera renhållningsföreskrifterna
bland
annat, innan vi kan komma
igång med verksamheten.
Idag samlar ungefär hälften
av landets kommuner in matavfallet. Enligt en undersökning som Synovate har gjort
på uppdrag av Dagens nyheter
slänger sex av tio sina matsopor separat. Om man undantar Stockholm så är de boende
i storstadsområdena de som
till största delen sorterar ut
matavfallet. I övriga storstadsområden säger 77 procent att
de sorterar matavfall.
Enligt

undersökningen är
villaägare den kategori som
sorterar mest. Nästan sju av
tio svarar att de slänger matavfallet separat, medan bara
fem av tio som bor i bostadsrätt gör detsamma.
– En stor fördel i vår kommun är att den består av
många villor, vilket gör det
enklare både med informationen och med insamlingen.
Vi vet också att det är en hel
del hushåll som komposterar
sitt matavfall hemma redan
idag.
I Ekerö kommun kan man

FAKTA INSAMLING AV MATAVFALL


>> 6 av 10 svenska hushåll sorterar sitt matavfall enligt.
>> I större städer sorterar 77 %, Storstockholm undantaget.

>> Enligt Stockholms stads egen statistik samlas 2
procent av hushållens matavfall in.
Redan idag komposterar många mälaröbor sitt matavfall. Av dem har
639 hushåll ansökt om att få reducerad sophämtning.
Foto: Lo Bäcklinder

idag få halverad hämtningsavgift och dubbelt så långt
intervall mellan sophämtningarna om man komposterar allt sitt matavfall själv i
en godkänd varmkompost.
Den möjligheten använder
sig idag 639 hushåll i kommunen av. Däremot är inte
avfallskvarn, som ﬁnfördelar
matavfallet och låter det följa
med avloppsvattnet, tillåtet i
kommunen.
– Det är tveksamt om vårt
ledningsnät kan hantera det.
Om inte så kan det resultera i
översvämningar och förstörda pumpar, vilket skulle vara
väldigt kostsamt.
Inte heller i kommunens

men!

om
Nyutk

egna verksamheter ﬁnns det
idag något organiserat omhändertagande av matavfall,
även om vissa enskilda skolor
och förskolor komposterar på
eget initiativ.

>> Ett av de nationella miljömålen är att minst 35 procent av Sveriges matavfall skulle samlas in 2010, facit
slutade på drygt 20 procent.

>> Om 35 procent av Stockholms matavfall skulle samlas in och omvandlades till biogas skulle utsläppen av
koldioxid minska med 12 500 ton per år. Det motsvarar
utsläppen från 6 000 bilar under ett år.

>> 141 kommuner har insamling av matavfall idag. Ytterligare 20 är på gång.
>> Varje svensk producerar ungefär 100 kilo matavfall

Härnäst är tanken att sys-

per år.

temet för insamlingen ska
få sin form under 2012. Året
därefter räknar Mats Falås
med att ett pilotprojekt ska
komma igång med utvalda
hushåll. Därefter införs systemet i hela kommunen.
– Vi har gått utbildningar
inom området och utbyter
mycket erfarenheter med
andra kommuner som infört
matavfallssortering.

>> Förra året ökade rötningen för att få fram biogas
från matavfall med 21 procent.
Källa: DN/Synovate

Hur stor nytta kan då insamlingen av matavfall
göra i kommunen?
– Om vi samlar in trettiofem procent av matavfallet
motsvarar det ungefär 850
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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 solskenshistoria får också plats. Boken har givits ut av Notis förlag
VJOÄUUZISHUKHUUH[Plokala bokhandeln och hos internetbokhandlare.
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14 december
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Datum efter jul se vår hemsida
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ton, vilket ger ungefär 110
000 kubikmeter metan eller
biogas vilket motsvarar cirka
110 000 liter bensin.
LO BÄCKLINDER

Skydda
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vid åska
Ring
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Löneklyftorna
mindre i kommunen
KOMMUNEN | Sedan 2005
har skillnaden mellan män
och kvinnors inkomster i
kommunen minskat.
I en kartläggning som länsstyrelsen nyligen gjort konstaterades att Ekerö kommun ligger på plats 7 bland
länets 26 kommuner när det
kommer till medelinkomst.
Ungefär 350 000 kronor
om året tjänar ekeröborna i
snitt.
För kvinnorna ligger motsvarande siffra på 280 000
kronor och för män är den
400 000 kronor.
Jämfört med resterande
kommuner betyder det att
Ekerö kommun hamnar på
plats 20 i rankningen av hur
stora klyftorna är mellan könen. Denna klyfta har dock
minskat och endast 7 kommuner har haft en kraftigare
minskning. I många kommuner har dock skillnaderna
blivt större.
– Det mest oroande är
tabellen som visar att klyftorna ökat den senaste perioden i mer än hälften av
kommunerna. Trots att vi arbetat för att minska lönegapet mellan män och kvinnor
sedan 1950 händer det inte
så mycket, säger Länsstyrelsens jämställdhetsexpert
Gunilla Sterner.
LO BÄCKLINDER

Birkaflickan har återfått
sitt ansikte efter 1 000 år
BIRKA | Den j\oår gamla
flickan vars skelett hittades på Birka för hundra år
sedan har nu återfått sina
ansiktsdrag och nysydda,
vackra kläder. Likheten lär
vara så stor att hennes föräldrar förmodligen skulle
känna igen henne.

ﬂickans då 1 000-åriga skelett på 1870-talet på Birka,
har hon väckt fascination
och trollbundit besökare på
Historiska museet. Med ett
ansikte, en kropp och tidstypiska kläder kommer hon
sannolikt att få ännu mer
uppmärksamhet.

Under hösten har ett team
bestående av konservator,
arkeolog,
modellmakare
samt Mälaröarnas egen expert på att återskapa historiska kläder, Linda Wåhlander, arbetat intensivt med att
försöka ge Birkaﬂickan nytt
liv. Lagom till höstlovet var
ansiktet
färdigmodellerat
och besökarna på Historiska
museet släpptes in i ateljen
för att möta henne ansikte
mot ansikte.
– Det har varit en otrolig
upplevelse att få arbeta med
det här projektet och se att
det faktiskt blev en person
av henne. Många besökare
har också blivit fascinerade
över hur levande hon ser ut,
berättar Li Kolker, projektledare.
Ända sedan arkeologen
Hjalmar Stolpe fann Birka-

Men hur lik originalet är
hon egentligen?
– Skulptören Oscar Nilsson brukar säga att det ansikte han modellerat utifrån
kraniets form inte är en kopia eller ett porträtt, men
att hon är så lik originalet att
hennes familj skulle känna
igen henne, förklarar Li Kolker.
Som en effekt av det ökade intresset kommer även
Arkeologiska
forskningslaboratoriet att göra en isotopanalys av tand- och benvävnad från Birkaﬂickans
skelett. Syftet är att försöka
få veta mer om vad hon ätit
under sin levnad och i bästa
fall kommer det även att gå
att se var maten härstammar
ifrån.
– Vi har även fått väldigt

Birkaflickan har fått ett naturtroget ansikte under hösten. Projektledare Li Kolker fascineras själv av hur
levande hon känns.
Foto: Linda Wåhlander

ﬁn respons från besökarna
och mycket mediabevakning
och det var också det som var
vår målsättning – att få människor nyﬁkna och berörda,
fortsätter Li Kolker.
I skrivandets stund sätter

helgöbon Linda Wåhlander för sista gången nålen i
det röda linnetyget i “diamantkypert”, handvävt av

NYKROG

JUL
Välkommen till

BORDET

Troxhammar
Golf & Krog
Julbord
395:-

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 info ring 08-560 330 25 (Marie direkt: 070-323 55 48)
eller besök vår hemsida www.nykrog.se

Barbara Baron på Adelsö
och därmed är Birkaflickans klädedräkt även klar.
Under själva klänningen
kommer hon att bära en vit
linnesärk.
– Det enda man vet om
hennes ursprungliga kläder
är att det fanns lite trådar
kvar bakom spännet som
hon hade med sig i graven.
Sedan har man fått titta på

vilka tygrester som funnits i andra barngravar med
liknande spännen, berättar
Linda Wåhlander.
När denna tidning kommer ut ﬁnns den nyskapade
Birkaﬂickan utställd på Historiska museet, precis intill
montern med det ursprungliga skelettet.
LO BÄCKLINDER
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Fr.o.m. 25 november
Onsdagar - söndagar

08- 560 248 07
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Allt
till
julen:

Takkrona
Folkhemmet
2150
LED-TV
Expert
21 990

Tomtedräkt
Åhléns
249

Skjorta
med slips
KappAhl
149

Väst
Lindex
149

Maränger
Pallas
konditori
20

Nalle
BR-Leksaker
179

Tekoppar
Björns
299

Kuddar
Folkhemmet
fr 415

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

Tågbana
BR-Leksaker
699
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Modiga Mälarökvinnor
vågar starta företag
 NYSTARTAT
EKERÖ | Trenden med många nystartade företag i kommunen fortsätter och som MN tidigare skrivit om så har 149 nya företag startats i kommunen bara i år. Av dessa är en stor andel kvinnor
som öppnat butiker och frisersalonger. Här presenterar vi några av dem som kommit igång på sistone. Samtidigt lanserar vi vinjetten ”Nystartat” under vilken vi framöver presenterar nystartade företag.

FRISÖR | I början av maj
öppnade Maria Hellström
frisörsalongen Hairligt i
YA-ladan i Träkvista.
Det som utmärker salongen är det stora miljöfokuset.
Just den inriktningen tror
hon är förhållandevis unik i
frisörbranschen. Hon beskriver hur hon och kollegorna
i salongen försöker att hitta
en miljöaspekt i allt, utan att
kompromissa med kvalitet
eller valmöjligheter.
– Vi hänger alla handdukar
istället för att torktumla och
nu har vi köpt tvättnötter
som vi håller på att testa för
att slippa använda så mycket
tvättmedel, beskriver hon.

BUTIK | Sophia tog med
sig sina floristkunskaper
och ﬂyttade från Skåne till
Mälaröarna för cirka ett och
ett halvt år sedan. I början av
augusti i år var det dags för
henne att slå upp dörrarna
till sin drömbutik ”Tistlar
och pioner” i YA-ladan i
Träkvista.
– Förutom blomsterarrangemang och snittblommor säljer jag även lite inredningsföremål. Jag har
blandat nytt och gammalt
och ägnade hela sommaren
åt att åka runt på loppisar
på Mälaröarna och leta efter
roliga saker att sälja, berättar
hon.

FRISÖR | Även Theresa Reise
öppnade en frisörsalong i
början av maj under namnet
”Theresas hårcenter”. Lokalen
ligger i Sanduddsområdet i en
fristående byggnad som dessutom har utrymme för ytterligare företag.
Att öppna just i Sandudden
såg hon som en självklarhet i
det expanderande, nybyggda
området där det ﬁnns många
hushåll och vacker miljö.
– Mina döttrar ville dessutom bli frisörer och nu kan de
arbeta hos mig. Min tanke är
att det här ska vara en salong
för hela familjen, där vi inte
gör avkall på proffsigheten
och kvaliteten, fortsätter hon.

BUTIK | Redan tidigare har
Helene Pettersson erbjudit
sina blomsterarrangemang i
mindre skala och med hemmet som utgångspunkt. Det
självklara nästa steget blev
att öppna blomsterbutiken
”Fredrikstrands blommor”,
vilket inte Hella Rosell var
sen att nappa på.
– Vi väntade ganska länge
på att få tag i en lämplig lokal
och när vi ﬁck denna på Bryggavägen så drog vi igång, berättar Helene Pettersson.
Den 28 oktober slog de upp
dörrarna till butiken som förutom snittblommor och krukväxter erbjuder inredningsföremål i ”chabby chic-stil”.

BUTIK | Som ett sätt att
kombinera sitt eget skapande och dessutom erbjuda material för kreativa
mälaröbor öppnade Anna
Wahlström ”Pysselhuset”
i Ekerö centrum i början av
oktober.
– Jag är konstnär i grunden
och har målat mycket tidigare och även haft en hel del
utställningar i kommunen
och på andra ställen. Den här
lokalen gör att jag kan ha en
egen ateljé bakom butiken,
där jag också kommer att ha
en pysselhörna för barn. Där
kommer jag även ordna pysselbarnkalas, berättar Ann
Wahlström.

FRISÖR | Efter att ha hyrt
stol i andra frisörsalonger i många år var det ett
självklart steg för Susann
Fredriksson att starta eget
när hon ﬁck chansen i slutet
av 2010.
Nu driver hon salongen
”Klipp design hair och personality” i Träkvista centrum.
– Jag ﬁck verkligen en nytändning när jag öppnade
eget och kände att jag ﬁck
mycket större utlopp för
min kreativitet. Mitt företagande har blivit mer som en
livsstil och inte bara ett jobb
sedan jag startade eget, förklarar hon.

Hem till Ekerö
15 % billigare taxa

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

Vi kör hem era ungdomar
tryggt och säkert
Fasta budpriser från Tappström /
Träkvista inom Stockholms tullar
Vi kör till och från
%VPERHE7OEZWXE&VSQQE¾]K
med fasta priser
Nu kan du även boka förbeställningar
över nätet: www.ekerotaxi.se

Bromma Blocks ägs och utvecklas av

Håll ut! Snart är det måndag igen!
Nu är måndagarna på Bromma Blocks ovanligt glada.
Kom in och ta del av glädjande priser och ﬁnﬁna erbjudanden i våra 83 butiker.
Happy Monday pågår hela dagen, varje måndag.
Välkommen till Bromma Blocks!

Öppettider: Vardagar 10–20, lördag 10–18, söndag 10–18. Coop Forum 8–22 varje dag. brommablocks.se. Du hittar oss strax intill Bromma ﬂygplats.
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Gör
julens
bästa
klipp!

Missa inte
Kattens Dag 26/11!

Julklappstips!
Boken “Postkodmiljonären”
2500 frågor av Richard Sjöberg 299:Få boken signerad av Rickard själv
lördagen 3/12 kl 10-11

Kom och upplev en
försmak av julen!
VÄLKOMNA!

Skjortor fr 199:Damtopp Almia fr 250:Fler erbjudanden i butiken!

50 % på Desigual-topp
i två färgkombinationer
m.m

Kaﬀe & kanelbulle
20:-

Ekeröodlad Amaryllis i keramikkruka
Jumbolökar med 2-3 stänglar
Red Lion nu endast

129:-

(Ord.pris 210:-. Gäller 24-27 nov)
CAFÉ

Ekerö Blomman
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Välkommen in och se
våra erbjudanden under
julmarknaden!

20 % på alla
vinterjackor

Mycket
roligt
för hela
familjen!

Tomten delar ut julklappar till barnen z Ponnyridning kl 12-14
Glöggvagn z Rostade mandlar z Julmusik z Julmarknadsstånd
Fina erbjudanden i butikerna! (Erbjudanden gäller julmarknadsdagen 26/11 kl 10-16 om inte annat anges)
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Revanschsugen tvåa siktar på Paris
Han är inte värd sin vikt i guld – men
snudd på. Så heter han också Maharajah, och är en av världens bästa
travhästar. I vinter siktar Menhammarhästen från Ekerö på revansch i Prix
d’Amerique.

– Det är viktigt att titta på hästens ögon, om det lyser men ingen är hemma så köper jag inte, säger tränaren
Stefan Hultman som här beundrar Maharadjas kloka ögon vilka bidragit till att ge stallet många segrar de
senaste åren.

Sveriges största och mest framgångsrika
travstuteri sedan fyra år tillbaka ligger på
Ekerö, på gränsen till Munsö.
Här på Menhammar gård har mängder av
hästar sett dagens ljus, ända sedan 1940-talet då Olof Wallenius köpte gården med
målet att skapa en travhästuppfödning i
världsklass.
I år, om inte förr, nåddes målet genom andraplatsen i Prix d’Amerique med 40-miljonerkronorshästen Maharajah. Loppet anses
som världens ﬁnaste, och det var med knapp
nöd han lämnade ifrån sig förstaplatsen till
vinnaren Ready Cash. Som plåster på såren
knep han några veckor senare lagerkransen
i det näst mest prestigefyllda loppet Prix
d’Belgique.
Men stuteriets framgångar stannade inte
där, i somras tog en annan Menhammarhäst, den svarta skönheten Orecchietti en
tung seger då han blev svensk sprintmästare. Men vad är då hemligheten bakom framgångarna?
– Ett successivt avelsarbete som skapat en
bra besättning med ﬁna föl, ston och hingstar. Det handlar om en väldigt målmedveten satsning, säger stuterichefen Johan
Hellander som visar runt på den vidsträckta
gården.
Vad som började med en mjölkbesättning
är idag en storskalig verksamhet där både
avels-, tränings- och tävlingsverksamhet
huserar under samma paraply på ägorna på
Ekerö.
Framgångarna startade när Olof Wallenius

Totalt har Menhammaranläggningen cirka 50 anställda, allt från jordbrukare till hästskötare och ansvariga för
att hålla träningsbanan i toppskick. På bilden stuterichefen tillika veterinären Johan Hellander och några av
gårdens föl.

köpte hingsten Big Noon, som blev en nationalklenod, och anfader till dagens hästar.
– Big Noon gav ett uppsving till svensk
travsport, och blev till och med en storpolitisk angelägenhet när han gick ett storlopp
i Oslo mitt under brinnande krig under
tyskarnas ockupation, berättar Johan Hellander.
Huvudrivalen var en tysk häst, och Big
Noon tilläts inte tävla i de svenska färgerna.
Men till slut lyckades svenskarna hitta en
blågul sulky, Big Noon spändes för och vann
stort.
– Den segern blev till en av symbolerna
för den norska frihetskampen, säger Johan
och klappar om ett av de nya fölen i den stora hagen vid Mälarens strand.
Stuteriet har 70 ston på Ekerö och några

Foton: Carin Tellström

En lång rad av lagerkranser pryder stallväggen.

på Adelsö, 30 på en anläggning i USA och
ytterligare 30 stycken utspridda i Sverige.
Fem hingstar ﬁnns på gården och sköter
grovjobbet i betäckningshallen, även om
det bara sker mot en träbock med avlägsna
drag av sto.
– Men det är inga problem, hingstarna vet
vad de ska göra, säger Johan.
Hingstarna har fullt upp under betäck-

Välkommen!

Cirka 100 Menhammarföl ser årligen dagens
ljus, varav alla namnges av Margareta Wallenius. Varje årskull har av tradition fått
namn från en bokstav i alfabetet, och de
ståtliga men busiga ettåringar som bara för
ett par veckor sedan började vänjas vid selen har alla namn på R. Uppgiften var dock
svårare härom året, då bokstaven var Q.
De ﬂesta av fölen säljs, cirka tio stoföl behåller stuteriet för fortsatt avel. Men
hur hittar man en 40-miljoners Maharajah
bland 100 stycken till synes identiska bruna
föl?

”Det här är en av Sveriges
bästa svenskfödda hästar
någonsin, han har den bästa
stammen, exteriören och
prestation som man bara kan
tänka sig.”

– En tumregel är att föräldrarna är viktiga,
talang och prestation är mest ärftligt. Generellt har man även högre krav på hingstarna
vilka oftast har varit toppindivider, förklarar Johan.
När fölen säljs är det inte sällan de kommer tillbaka till Menhammar, men då till
det andra benet i verksamheten. Nämligen
till Yttersta, ett stenkast från stuteriet, där
tränaren Stefan Hultman har sin tävlingsoch träningsanläggning i Menhammars färger.
Kungen själv, Maharajah, eller Marre som
han kallas på gården, kommer släntrande
över gårdsplanen med självsäker blick, högblank brun päls och hästskötaren Lisa Skog
i släptåg.
– Det här är en av Sveriges bästa svenskfödda hästar någonsin, han har den bästa
stammen, exteriören och prestation som
man bara kan tänka sig, säger Stefan Hultman stolt och smeker Marre över nosen.
En medveten satsning är att inte låta sexåriga Marre gå för många lopp, för att hålla
honom i världstoppen under många år till.
Men i sommar är det vila som har gällt.
Allt för att kunna vara igång i Paris igen hela
kommande vintern och sätta press på konkurrenterna.
Givetvis är Prix d´Amerique målet, och
om vi får tro Stefan Hultman så ska ingenting kunna stoppa honom här gången från ta
med sig segerkransen hem till Ekerö.

CARIN TELLSTRÖM

Betala gärna på 24 månader utan ränta.
Endast uppläggning 495 kr och avisering
30 kr/månad tillkommer.

BRASVÄRME
FÖR ALLA!
Vi har det stora sortimentet av
skorstensfria spisar och traditionella braskaminer.
Välj design och utförande efter
dina egna personliga önskemål.
Vi har många alternativ att visa.

ningssäsongen mellan februari och juliaugusti. Det är den period stona bör insemineras för att fölen ska födas under första
halvan av året och därmed ha störst chans
att slå sig fram i konkurrensen.

www.bastuspecialisten.se
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Vauni bioetanolspisar

Vauni Shadow

Elegant braskamin med extra hög
skjutdörr. För magniﬁk brasupplevelse.
Nu 25.900 kr 1177 kr/mån.
(ord. 27.900 kr)

Gjutjärnsspis med konvektionsmantel för kort
väggavstånd. Stor värmekapacitet och med
sidoglas som höjer brasstämningen.
Nu 16.900 kr 786 kr/mån. (ord. 19.900 kr)

För alla tänkbara rum där du vill
ha braskänsla. Passar biobrännare för kakelugnar och öppna
spisar med utdömda skorstenar.

Vägghängd spis med glasfront
som extra säkerhet.
Lättplacerad och effektfull.
Pris 14.900 kr 699 kr/mån.

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

UPPTÄCK...

Träkvista torg
Mälaröbor – upptäck Träkvista torg!
Här finns ett bra utbud av verksamheter med personligt bemötande i en lugn och avslappnad miljö. Det finns också en stor
p-plats där du smidigt kan parkera utan p-skiva. Varmt välkommen till Torget som har mer än man tror – frisörer, kontorsmaterial, tyger, gardiner, sybehör, kläder, presentartiklar,
leksaker, färg, mattor, golv, tapeter, skrädderi, livsmedel, blommor, yoga, massage, fotvård, restaurang, pizzeria, grill...
9lONRPPHQSn´JO|JJP\V´KRVRVV

FÄRG TAPET
GOLV

JULKLAPPSTIPS!
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Ekerö Färglager



Träkvista Torg
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Välkomna att fira inför advent och kommande 1 års jubileum!

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



   

från Drottningholm
KDUÁ\WWDWWLOO
TRÄKVISTA TORG
Tis-fre 11-19, lör 11-18
076-240 73 64
Välkomna!
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Tyger O Garner O Gardiner
Gardinstänger O Takskenor
Rullgardiner O Lamellgardiner










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

·

Träkvista TorgÖppet alla dagar 9-22
6I<"dbWjY;g^b~g`hdbWjY;da`heZa
9K9"ji]ngc^c\HA"`dgiHkZch`VheZa·dca^cZ
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Köp presentkort
på massage!
R!
NYHETE

Hotstone massage
Reiki behandlingar

FriskvårdCenter
Jungfrusundsv 5, Träkvista torg OTel 560 333 99 O www.vmyoga.se

Här ﬁnns

PAPEGOJ
KORT
för livets
alla stunder!

A
SEANNA
K
U
ONTORS TENSILIER

Jungfrusundsvägen 5 178 38 Ekerö
08-560
35535
35 Fwww.aseanna.se
TTel
l 08
560 355
08 560 355 95
Öppet: mån-tors 10-18, fre 10-16
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Fotot av sparvugglan som Göran Forsberg mötte på en skogspromenad har kommit att bli hans favoritbild. Nu visas den och många andra på biblioteket i Stenhamra till den 25 november.

Foto: Göran Forsberg och Caroline Forsberg

Han har fåglar i fokus
Med stor respekt för de fåglar
som blir hans motiv kan Göran
Forsberg vänta länge på det rätta
tillfället för att trycka på kamerans avtryckare. Och om någon
sedan stannar upp för att titta
på hans fågelfotografier är han
nöjd.
– Vi är så avtrubbade idag av alla bilder och all information som vi matas med. Jag tycker att det är ett ﬁnt
betyg bara om någon stannar till för
att de fångas av mina bilder.
Och just nu får mälaröborna sitt
första tillfälle att stifta närmare bekantskap med hans foton genom
utställningen ”Nyﬁken på fåglar”
som hänger på Stenhamra bibliotek.
Det är dock inte första gången
som biblioteksbesökare får chansen
att möta hans bilder. Under det senaste året har de visats på ett ﬂertal
bibliotek runtom i Stockholmsområdet.
Det var inte självklart att det var

fåglar och fotografering som
skulle bli Görans största passion.
Även om intresset för friluftsliv
alltid funnits där så var det först
när har träffade sin nuvarande

sambo Gigi Sahlstrand (känd fågelskådarprofil, reds. anm) som
han började att även titta på fåglar
under deras gemensamma utflykter i naturen.
Fotograferingen har han haft med
sig sedan tidiga ungdomsår då han
köpte sin första analoga kamera.
Då fotograferade han bland annat mycket konståkningsbilder
eftersom han själv har ett förﬂutet
som konståkare. Sedan har det blivit många bilder genom åren med
motiv från alla tänkbara områden
– både människor och miljöer, på
uppdrag och på eget initiativ.
Favoritutmaningen är dock att fotografera fåglar.
– Jag attraheras av skönheten hos
fåglarna, det konstnärliga i fotograferandet och att man inte kan styra
motivet utan måste fånga det när
det uppstår.
Visst bär han med sig många stora
upplevelser och speciella fotograﬁer
från resor till mer exotiska platser
som Jordanien, Polen och Turkiet,
men det är ändå här hemma som
han tycker att han får de största naturupplevelserna och de bästa bilderna.
Likaså uppskattar han mest att

fotografera de arter som normalt
ﬁnns i Sverige. Han beskriver hur
han hellre tar en välkomponerad
bild med en rödhake som motiv än
en exotisk fågel som aldrig tidigare
siktats i Sverige som fångas i ﬂykten.

”Helt plötsligt kände
jag att någon tittade på
mig och när jag såg mig
omkring upptäckte jag
en sparvuggla som satt
i ett träd bredvid”

– Ett av mina starkaste minnen
som resulterade i en av mina absoluta favoritbilder var när jag var
ute och gick en tidig morgonpromenad när vi precis hade flyttat
till Svartsjö. Helt plötsligt kände
jag att någon tittade på mig och
när jag såg mig omkring upptäckte
jag en sparvuggla som satt i ett
träd bredvid och stirrade på mig
helt orädd.
Att respektera fåglarna är också
en av hans viktigaste ledstjärnor.
Stora objektiv gör att han kommer
nära och han lägger stor möda på

Julmarknad
Gamla Huset Butik & Café
Det här är vår första julmarknad i huset som
ursprungligen var Ekebyhovs gamla skola.
+är ¿nns hantverk från 0älaröarna  heminredning  praliner
från Årechoklad och nyinkomen saft, glögg och godsaker.
Hos oss hittar ni “Julklappen” till nära och kära och samtidigt
kan ni passa på att smaka vår goda glögg och kaffe med dopp.
9i har lotterier med ¿na priser och dessutom  barnens absoluta
favorit  ¿skdamm. 9i önskar er alla varmt välkomna
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att inte skrämma eller störa de fåglar
han möter.
– Bland fågelskådare får jag ofta
höra att mina bilder säger något mer
än att de bara avbildar fåglarna. Jag
försöker alltid fånga något annat
också, som till exempel en miljö, en
rörelse eller något humoristiskt.
Att Göran är en människa som
brinner för det han gör är utom all
tvekan. Genom åren har starka intressen präglat olika perioder av
hans liv. Ungdomens konståkning
gick så småningom över till ett
starkt musikintresse som resulterade i en utbildning på musikhögskolan. Med kontrabas som sitt huvudinstrument har han sedan spelat
som orkestermusiker i många olika
sammanhang. En hel del egenkomponerad musik har det också blivit,
både en musikal och specialkomponerad musik för dansgrupper.
Idag arbetar han som musiklärare
och lägger i stort sett all den tid som
blir över på fåglar och fotografering.
– Det är ju inte bara själva fotograferande som tar tid, dessutom ska ju
bilderna sorteras, väljas ut och bearbetas digitalt. Mycket lägger jag
också ut på min hemsida, så jag tillbringar också mycket tid vid datorn.

Men i slutändan är det ändå hur det
han skapar tas emot som är avgörande för om han tycker att det är
värt all tid han lägger ner.
– Att få uppmärksamhet är ju
naturligtvis en stor sporre för att
fortsätta, det gäller oavsett om jag
skriver musik eller fotograferar. Det
är viktigt för mig att det jag gör får
en funktion.
LO BÄCKLINDER

Namn Göran Forsberg
Bor Svartsjö
Familj Sambo och en tonårsdotter.
Aktuellt Ställer ut fågelfotografier på Stenhamra bibliotek
till den 25 november.
Favoritplats på Mälaröarna
Antingen åker jag till Eldgarnsö
eller så sitter jag och gömmer
mig med kameran i vassen vid
Svartsjö dämme när jag vill
koppla av.
Drömutställning Skulle
vilja göra en utställning med
fågelbilder och egenkomponerad musik. Gärna indelad efter
årstider, där den ena årstiden
leder över till den andra.

ERIK OLSSON FASTIGHETSFÖRMEDLING AB
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Vi hyllar dig som tänker
på nästa generation.
Vi chansar heller aldrig.

På IVT vill vi gärna fortsätta att värma villor och fastigheter
i några hundra år till. Därför jobbar vi hela tiden för att
göra både våra värmepumpar och vår produktion mer
miljövänlig. Till exempel är vi ensamma i branschen om
att ha värmepumpar som klarar Svanens hårda miljö- och
kvalitetskrav. För vi chansar aldrig.
www.ivt.se

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå
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Inte ett plagg blev kvar efter den sex timmar långa utförsäljningen av 600 specialsydda teaterkostymer i Déjeunersalongen på Drottningholms slottsteater. Nästa säljtillfälle blir först om fem år.

Foto: Ove Westerberg

Rekordförsäljning av kostymer
DROTTNINGHOLM | När
Drottningholms slottsteater hade utförsäljning av
kostymer lördagen den 12
november tog de mer än
600 plaggen slut på bara
några timmar. Inte en prinsessklänning eller musdräkt
blev kvar.
Med några års mellanrum
rensas teaterns kostymförråd ut på dräkter som inte

bedöms kunna komma till
användning i någon ny produktion.
Många kostymer är så
specifika att de endast
fungerar i den uppsättning
de är sydda för och då förråden inte rymmer allt rensas
mycket ut till försäljning.
Dessa utförsäljningar är
populära tillställningar och
många vallfärdar för att få
en chans att göra fynd bland

de unika plaggen. Lördagens utförsäljning var inget
undantag.
– Redan klockan åtta började många köa och när vi
öppnade klockan tio gick
kön ända bort till slottet,
berättar Britt-Louise Jörnlöv, ateljéföreståndare.
Sedan följde några intensiva timmar i den anrika
Déjeeunersalongen där köparna provade, klämde och

Spelmän sedan tjugo år
från början, men mötet med
publik ger en extra dimension.
– Vi spelar så gärna tillsammans. Det är väl kanske
grundsyftet. Men det går
inte att komma undan med
att det är roligast att få spela
för någon, säger Maria Bäcknert.
De

Mälaröarnas eget spelmanslag har flera medlemmar som varit med
ända från start.
Foto: Anita Tennfors

MÄLARÖARNA | Den 5
oktober fyllde spelmanslaget ”Ölaget” tjugo år. Men
historien är längre än så.
Det började redan i mitten
av 80-talet.
Ölaget består idag av tretton
spelemän och kvinnor som
bjuder på folkmusik för såväl
sittande som dansande publik.
Upptakten till det hela
kom redan i mitten av 80-talet, då ett antal personer ville
lära sig att spela nyckelharpa.
– Från start var det bara
nyckelharpor, men sedan har
det utvidgats till andra instrument som bas, ﬁol, dragspel och cittra, berättar Maria
Bäcknert som tillsammans
med sin man Christer Bäcknert varit med i föreningen
från start.

Föreningen bildades alltså
för tjugo år sedan. Då var de
tolv medlemmar. Som mest
har de varit sjutton stycken.
Det var i mitten av 90-talet.
– Då hade vi både gammalt och modernt på repertoaren, fortsätter Maria
Bäcknert.
Namnet Ölaget kommer sig

av att de har haft medlemmar från alla öar på Mälaröarna. Från start var det
Färingsö som dominerade.
Idag är det framförallt lovöoch ekeröbor som är med
samt några före detta mälaröbor som ﬂyttat, men är
kvar i Ölaget.
De träffas en gång i veckan
för att öva och för att njuta av
att spela tillsammans. Det var
också den egentliga avsikten

är regelbundet med
i ”Äppelmarschen” vid
Ekerö kyrkas blomningsfest, där också andra spelmanslag deltar. De har inte
behövt göra reklam för sig
för att få spelningar, det har
gått av sig själv. De spelar
bland annat ofta på Ekebyhovs slott.
– Då kan det vara folk som
har hört oss där och sedan
har det lett till andra spelningar.
Vi spelar ju både för sittande publik och danspublik
och har bland annat spelat på
bröllop och femtioårsdagar.
En gång blev vi dubbelbokade. Men vi är så pass många
så då kunde vi dela oss i två
grupper. Så det grejade vi
också, avslutar Maria Bäcknert.
Och ﬂer spelningar lär de
ﬁxa, för Ölaget har inga planer på att slå av på takten.

EWA LINNROS

köpte. Denna gång fanns
plagg från bland annat produktionerna Trädgården,
Julius Ceasar och Zoroastre
med. Dessutom fanns en
hel del udda rockar, västar,
byxor, kjolar, blusar, hattar
och stövlar till salu. Klockan fyra var försäljningen
över och inte ett plagg
fanns kvar.
– Allt gick otroligt lugnt
till trots att det var så

mycket folk som kom, fortsätter Britt-Louise Jörnlöv.
Hon berättar att de mest
populära plaggen var klänningar, men med tanke
på att allt sålde slut så kan
människor tänka sig att
köpa de mest udda kreationer.
– Det är verkligen alla
möjliga människor som
kommer hit. Dräkterna används till allt från maske-

rader och amatörteatrar till
rollspel. Men det är också
en hel del vanliga människor som kommer hit och
handlar.
Nu fylls förråden på under fem, sex år på nytt innan
de svämmar över och en ny
utförsäljning lockar utklädningssugna.

LO BÄCKLINDER

Sista delen i Nirvanatrilogin
 NYUTGIVET
KRIMINALROMAN | I slutet
av september kom ”Den
felande länken”, den tredje
och sista delen i ekeröbon
Stefan Tegenfalks kriminaltrilogi Nirvanaprojektet ut.
Men det är bara början. I
framtiden väntar både filmning av böckerna och nya
titlar med samma huvudpersoner.
Att kriminalförfattaren
Stefan Tegenfalk i stort sett
aldrig hade läst en bok när
han började skriva på sin
hyllade trilogi är nog allmänt
känt vid det här laget.
– En bok med ﬂera hundra
sidors text och inga bilder
var det absolut tråkigaste
jag kunde tänka mig. Men
när jag väl hade börjat skriva
och skrivit några sidor i min
första bok blev jag helt absorberad och kunde bara inte
sluta, berättar han.
Nu kretsar en stor del av

hans fritid runt böcker, både
kring att skriva och läsa dem.
I sitt ordinarie arbete som
produktutvecklare inom
telekommunikationsområdet reser han en hel del och
använder ofta väntetiden på
ﬂygplatser och hotell för att
skriva. Han berättar om hur
det ena också kan leda till det
andra, som det gjorde om-

bord på ett ﬂygplan nyligen.
– Jag hamnade bredvid en
ﬁlmregissör och det ledde
till att vi gjorde en novellﬁlm
tillsammans utifrån ett manus jag skrivit. Den tävlar vi
nu med i en novellﬁlmstävling som Svensk ﬁlmindustri och Sveriges television
anordnar.
Som alla författare inﬂueras även Stefan Tegenfalk
av sin omgivning. Boendet
på Mälaröarna har satt spår
i böckerna och för den uppmärksamme läsaren kan både
miljöer och byggnader kännas igen.
Även om ”Den felande

länken” är den sista delen
i Nirvanatrilogin så försvinner inte karaktärerna
ut i tomma intet. För den
som fattat tycke för den
cyniske kriminalkommissarien Walter Gröhn och de
unga, begåvade analytikern
Jonna de Brugge ﬁnns det
snart möjlighet att fortsätta
bekantskapen.
– Jag kände att jag ville
fortsätta skriva en fristående
bok om framförallt Walter
Gröhn och nu håller jag på
med den. Om jag har något
att berätta även efter det så
kanske det även blir en femte
bok.
För ett par månader sedan
köpte också Sveriges television rättigheterna till att göra

SVT har köpt filmrättigheterna
till Stefan Tegenfalks trilogi
Nirvanaprojektet.

Foto: Ola Kjelbye

ﬁlm av trilogin Nirvanaprojektet och går allt i lås kan vi
i framtiden få se böckerna ﬁlmatiserade.

LO BÄCKLINDER

Sveriges nöjdaste kunder tre år i rad: MÄKLARHUSET!

VÄLJ EN MÄKLARE
SOM GÖR DIG NÖJD.

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

STENHAMRA / KLEVBERGSVÄGEN 8A

VÄLHÅLLET GAVELLÄGE

NYRENOVERAT VÄSTERLÄGE

Accepterat pris: 1 975 000 kr / Boarea: 131 kvm
Rum: 5 rum (kan bli 6), 4 sovrum / Tomt: 216 kvm
Välplanerad och välhållen atriumvilla med bra läge.
Nya fönster och ytterdörrar. Utvändigt nymålat.
Luftvärmepump, helkaklat badrum och garage.

Accepterat pris: 3 695 000 kr / Boarea: 144 kvm
Rum: 5 rum, varav 4 sovrum / Tomt: 1 023 kvm
Helrenoverat, ljust och mycket fräscht! Två nya
badrum och kök. Varmgarage, braskamin, golvvärme och stor balkong centralt i Stenhamra.

www.raktpa.se
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20 %

rabatt på tapeter från Casamance,
Casadeco, Caselio, Camengo,
Midbec & InTrade!
Gäller 20/11–1/12.

10 %
rabatt på övriga
tapetkollektioner!

TAPETYRA
Tapetvecka på Mälarö Färg & Tapet!
Även ditt hem kan behöva en uppfräschning inför vintern.
Nu har vi fått in massor av nya tapeter som garanterat ger
dig ha-begär. Välj bland Eco, Boråstapeter, Midbec,
InTrade, Esprit, Sandberg, Sanderson, Decor Maison,
Ralph Lauren, Photowall, Casadeco, Casamance, Camengo, Fiona, Designers Guild och många, många ﬂer!
Välkommen in för idéer och inspiration!
C

Här ﬁnns

Gäller 20/11–1/12.

vi!

www.malaroidedesign.se
Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
Inspiration  Tips  Trender      Kunskap        Tips                
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Författarbesök In från novemberdiset kom författaren Jens Lapidus
till biblioteket i Ekerö centrum den 8 november. Han berättade för
intresserade åhörare om sin senaste bok ”Livet deLuxe” och om hur
idén till ”Snabba cash” kom till.
Foto: Sophie Wallebo

Sjörövarkalaset på Ekerö bibliotek den 12 november lockade många
leksugna yngre öbor och deras föräldrar. Det bjöds på piratpyssel,
skattjaktstävling, ansiktsmålning och annat sjörövarkul. Dessutom spelade och sjöng Kusin Vaken med barnen i Erskinesalen. På bilden syns
Lea Sjölander som blir ett lejon.
Foto: Ove Westerberg

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
tisdag den 22 november kl. 14.00.
Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+DQGOLQJDUQDPHGEODQGDQQDWEXGJHW¿QQVSn
ZZZHNHURVHNIVDPWLNRPPXQKXVHWVUHFHSWLRQ

Miljöpartiet var kaféansvariga på Ekebyhovs slott den 6 november.
När författaren till ”Den hemlige kocken”, ”Döden i grytan” med flera
böcker om vår skräpmat, f.d. stenhamrabon Mats-Eric Nilsson, höll
föredrag var det knökfullt i Wrangelska salen. Ovan tackas Mats-Eric
Nilsson av miljöpartiets gruppledare Lena Holst.
Foto: Ove Westerberg

Nordiska speldagen Ekerö bibliotek var ett av många bibliotek i
Norden som valde att uppmärksamma den årligen återkommande
speldagen den 12 november. Förutom att spela TV-spel, mängder av
brädspel, twister och kortspel kunde besökarna få instruktioner i det
vikingatida spelet Hnefatafl av Simon af Ugglas.
Foto: Sophie Wallebo

Triss i guldmedaljer och två bronsmedaljer tog marmeladkokerskan
Katharina Ångström Isacsson hem i SM i mathantverk i början av
november. Placeringarna fick hon för flera av sina marmelader och
geléer.

Mangakollot med tre fyratimmarspass under höstlovet blev fulltecknat direkt. Det japaninspirerade mangatecknandet har under många år
ständigt lockat nya utövare. Serietecknaren Sandra Johansson, i mitten,
har tidigare hållit i flera mangakurser på biblioteket på Ekerö.

Ekerö Bike Park blev årets lyckliga vinnare av de pengar som moderaterna på Ekerö fick in när de gjorde sin traditionella försäljning av förra
årets valstuga. Hela 22 000 kronor blev intäkterna denna gång.

Foto: Ove Westerberg

b ld
EKERO

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

Foto: Lars Ångström

Foto: Ingemar Hertz

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'&CDK:B7:G'%&&

| 50 år sedan

29

Mälarökvinnor visar rådighet
och engagemang redan 1961
50 ÅR SEDAN | Att
Mälaröarnas kvinnor är
aktiva och drivna, det vet vi
2011. Men redan 1961 uppmärksammar Mälaröarnas
nyheter den handlingskraft
som finns bland öarnas
damer.
Vid Lovö föräldraförenings
årsmöte i november för
femtio år sedan omorganiseras föreningens styre
på ett okonventionellt sätt.
När docent Kjell Agner,
efter flera år som Lovö
föräldraförenings ordförande lämnar sitt uppdrag
på grund av tidsbrist tar sju
”klassmammor” istället
över driften av föreningen.
Dessa ska sedan driva föreningen tillsammans och
utse en ordförande inom
gruppen.
På mötet berättar även

fröken Ingeborg Cederqvist
från sociala nämnden i
Stockholm om hur man på
ett 100-tal platser i landet genom föräldraföreningar har
försökt att skapa normer för
allt från veckopengstilldelning till rekommenderade
tider för barnens sänggående.
Med dessa som inspiration
bestämmer mötesdeltagarna

att försöka skapa en broschyr
med vägledning för föräldrarna.
Ekerös husmodersförening

träffas regelbundet kring teman som intresserar många
av dem. Under månadsmötet i november visas ”en
trevlig ﬁlm om SMAK-märkt
potatis”. Den ger en lärorik
inblick i hur potatis ska
hanteras och vilka kontroller den bör genomgå för att
undvika angrepp av parasiter
och sjukdomar. Bokcirkel,
graﬁkutställning och deltagande i Slakteriförbundets
informationsafton i Blå
hallen i stadshuset är ytterligare punkter på höstens
agenda.

Mälaröarnas yngre kvinnor
tvekar inte heller att organisera sig. En ”unglotta-avdelning” bildas i november vid
en informationsträff i kommunalhuset i Svartsjö. Av de
sjutton unga kvinnor som
inﬁnner sig sökrer sexton
medlemsskap innan kvällen är slut. ”Den sjuttonde
tösen, som nu går i sista ring,
lovade att komma med när

hon klarat sin studentexamen. Rekryteringsaftonen
kunde alltså knappast ha
gett bättre resultat”, skriver
Mälaröarnas nyheter. Ledare
för den nystartade gruppen
blir 22-åriga fröken Ingegerd
Persson.
Unglottornas något äldre

föregångare påbörjar en stor,
konkret insats när de drar
igång en insamling av kläder
och leksaker till förmån
för ”Inomeuropeisk missions” räkning. Dessa gåvor
som samlas in av fru Elsa
Almqvist, Munsö, fru Rut
Axelsson, Sundby och fru
Anna Segefeldt, Träkvista,
ska sedan vidarebefordras
till ﬂyktingar och andra
nödlidande i Tyskland och
Österrike.
Även om de aktiviteter
som 60-talets Mälarökvinnor ägnade sig åt kan te sig
väl könsstereotypa med
dagens mått mätt så blir en
bläddring i dåtidens tidningar ett bevis på hur stor
del av det grundläggande
vardagslivet som vilade i
deras händer.

"

LADY sensitive
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Unik hälsoanpassad inomhusfärg utan hälsoskadlig
emission och med minimal färglukt.
VÄGG: LADY SENSITIVE 5225 SJÖGLIMT
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DEVELOPED IN COLLABORATION WITH

LADY SENSITIVE
5225 SJÖGLIMT

LADY SENSITIVE
9913 LAMMULL

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan
avvika från originalkulörerna.

LADY. När bara det bästa är gott nog.

EKERÖ FÄRGLAGER
LO BÄCKLINDER

Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14, Träkvista torg, Tel. 560 313 40
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata
annonsmarknad.

Vad ska vi göra om vi
inte säljer Ekerö bostäder?
Att sälja Ekerö bostäder verkar
vara något fruktansvärt hemskt
(om man frågar oppositionen)
eller något helt nödvändigt
(om man pratar med alliansen).
Givetvis är det i mångt och
mycket en ideologisk fråga, men
jag undrar i mitt stilla sinne vad
vi ska göra om vi inte säljer Ekerö
bostäder.
Ekerö kommun har ett lån på 469
miljoner. Vi, skattebetalarna i Ekerö
kommun, betalar 24 miljoner i räntekostnader på detta lån varje år. 24
miljoner. Denna kostnad ökar dessutom med ett par miljoner för varje

år. Om vi säljer Ekerö bostäder för
810 miljoner betyder det dels att vi
kan betala av lånet och ändå ha 330
miljoner ”över” och dels att vi slipper ränteutgifterna. Dessa pengar
kan vi i så fall använda för att investera i till exempel infrastruktur eller
skolor. Så hur ska vi betala av detta
lån om vi inte säljer? Ingen, inte ens
oppositionen, verkar ha någon idé.
I debatten framförs två argument mot att sälja: Vårt ansvar att
erbjuda social förtur samt avtal med
migrationsverket riskerar att bli
förskräckligt dyrt. Nå, detta löses
enkelt genom att reglera detta i avtal
visavi nye ägaren alternativt behålla

en del av beståndet. För det andra:
Förvaltningen kommer att bli sämre
med en privat ägare. Nå, redan nu
råder en hel del brister i förvaltningen, och min erfarenhet säger
mig att likväl som det ﬁnns dåliga
kommunala värdar så ﬁnns det bra
privata. Inget är automatiskt givet.
Alliansens uppgift vid en försäljning måste alltså vara att säkerställa
att förvaltningen blir bättre samt att
kommunen inte tvingas betala hutlösa kostnader för ”sociala-lägenheter”. Knappast en omöjlig uppgift.
Min uppmaning är alltså att inte
endast rösta utifrån rädslan att förvaltningen kanske blir sämre, eller

efter strikta ideologiska principer
utan fundera över vad det betyder
både för hyresgästerna och för dig
som kommuninvånare. Att sälja har
både för- och nackdelar, men hur
ser alternativet ut? Har du någon
idé om hur vi ska betala lånet? Och
vad är du beredd att offra för att få
behålla Ekerö bostäder? Båtbuss
till stan? Upprustning av skolorna?
Ålderdomshemmet i Stenhamra?
Pengarna är ändliga, önskemålen
oändliga...

– Hanna-Karin Grensman

Bra beslut – undermålig förankring
Jag är övertygad om att
försäljningen av Ekerö
bostäder i grunden är bra.
Bostäder med mycket
höga hyror och mycket låg
standard på ytskikt och
vitvaror (i de lägenheter jag
har besökt) måste kunna
förvaltas bättre. Därför är
det synd att ett i grunden

klokt beslut skyms i ljuset
av hanteringen.
I drygt tio år har jag arbetat med att kommunicera
förändringar. Målet är inte
att alla ska älska beslutet,
men förstå och acceptera
det. För att lyckas måste
förändringen förankras och
de som berörs måste känna

sig delaktiga. Syftet med
förändringen, konsekvenserna av den, varför den
sker just nu och på vilket
sätt är avgörande information för att lyckas. Som
drivande av förändringen
måste man även vara
lyhörd och ta frågor och
oro på allvar.

Politiker lever på sitt förtroende, något som man
förtjänar, inte kräver eller
tar förgivet. Under förändringar sätts förtroendet
på prov och man måste
aktivt visa att man förtjänar det. Utveckling och
förändringar bör ske med
ledorden öppenhet, delak-

tighet och respekt. En folkomröstning är inte alltid
svaret på delaktighet, utan
möten och diskussioner är
betydligt viktigare. Då läggs
grunden för både trovärdighet och förtroende.
– Frida Tamker
kommunikationsstrateg

Måste någon alltid behöva mista livet innan vi reagerar och agerar?
Ekerö kommun är inte en
särskilt stor kommun, den
var till och med mindre
förr då Färingsö kommun
fortfarande fanns. Den ﬁck
gå samman med Ekerö på
grund av för liten population.
Invånarna i det som idag är
Ekerö kommun, är fortfarande en allt annat än stor
kommun till invånarantalet,
dock rätt stor till ytan.
Vad man borde kunna
förvänta sig i en kommun av
denna storleken är att man
tar hand om sina kommuninvånare, oavsett var de bor
eller på vilken ö de råkar ha
sin bostad på. Alla borde ha

samma möjligheter till att
erhålla samma servicenivå,
förutsatt att det samhällsekonomiska så tillåter.
Det politiska styret i form
av kommunfullmäktige,
består i nuläget av till 75
procent av bosatta utanför
Färingsö, det vill säga till
största delen boende på
Ekerö. Bör vi då även förvänta
oss att 75 procent av alla
satsningar, infrastruktursatsningar, drift och underhåll,
kommer fokuseras på Ekerö
och Färingsö nonchaleras?
En kommuns byråkratiska
funktion är att växa, skapa
stimulerande åtgärder så att

SNART ÄR VINTERN HÄR!
MELLANVIKTS PRESSENNING 250G / KVM

attraktionskraften i kommunen ökar, för företagande och
att det känns tryggt och säkert
för inﬂyttning och att göra
vad man kan för att bibehålla
god standard i kommunen.
Investeringar innebär kostnader och intäkter kommer
oftast från antalet invånare
som betalar skatt. Ju ﬂer desto
bättre. Vad gör kommunen
åt detta?
Ett exempel på likgiltighet eller undvikande, är att
inte ett enda stoppljus ﬁnns
på Färingsö, även om det
ﬁnns passager för gående,
på 70-vägar där hastigheter ofta närmar sig 100

Ljuskväll
Sminkskola

PRISEX:
5 X 7M 480:6 X 10M 695:-

Klippningar
Hudvård

(EX. MOMS)

ÖVRIGA STORLEKAR:
RING FÖR PRIS.
(VI HAR ÄVEN HYRPRESSENNINGAR 650GR / KVM)
ELVERKTYG

OLJA / FETT

GASOL

ALLT ANNAT

Mörbyvägen 2 179 75 Skå
08-560 247 80
www.mgrental.se

Öppet: Mån ± Fre. 06.30-16.00

km/h. Jag talar främst om
sträckan Lullehovsbron –
Mörbyvägen, via Hammargården och Troxhammar. På denna sträcka
räknar man med att gående
går över, men inga övergångsställen på grund av att
oövervakade sådana ej skulle
ﬁnnas på vägar snabbare än
50 km/h. Man tog bort de
oövervakade övergångsställena, istället för att göra dessa
övervakade med stoppljus.
Olyckor kommer att hända,
bara frågan om när. Och vem
bär ansvaret då?
Vidare på Stenhamravägen
vid Eknäs, ﬁnns sedan 20 till

Fotvård

30 år ett oövervakat övergångsställe och då detta är en
50-sträcka behövs juridiskt
inga stoppljus. Men den faktiska hastigheten närmar sig
mer ofta än sällan 70 km/h,
ibland även 90 km/h, beroende på väglag. Vid detta övergångsställe passerar boende
frekvent, springande till
bussar, gående ensamma skolbarn på väg till/från skolan,
barnfamiljer med barnvagn
med mera. Ändå har man valt
att inte sätta upp något traﬁkljus. Stopplikten för bilar gentemot gående, om de beﬁnner
sig vid övergångsstället är ett
skämt i praktiken. Sådant som

påverkar traﬁksäkerheten är
hastighet, väglag, fri sikt och
belysning. Vid detta övergångsställe är allt bristfälligt.
Frågan är om någon måste
behöva dö, barn eller vuxen,
innan kommunen reagerar
och installerar ett traﬁkljus
här? Om någon olycka sker
här kommer även kommunen
ha ett ansvar i det.
Ekerö kommun, tag ert
ansvar och skapa den traﬁksäkerhet på Färingsö som ni är
valda att värna om och moraliska ansvar att förverkliga.
– Jonathan Beck

Tisdag 29 november
öppet till kl 21!

Handla ID Bare Minerals för 500:- och du får en
make up på köpet värd 450:50 % rabatt under hela dagen/kvällen!
50 % rabatt på klassisk ansiktsbehandling hela
dagen/kvällen!
Köp två Dermalogica produkter och få en
facemapping hudanalys på köpet!
50 % rabatt på klassisk fotvård med underbensmassage! Fina erbjudanden på produkter!

Välkomna!

Nu kan du
boka tid
via nätet!
Troxhammar Butiksby
08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se
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Halloween inget för mig!
På kvällen 31/10 ringde det på dörren. Utanför stod två sminkade ungdomar och sa godis
eller bus? Jag svarade vänligt ”jag har tyvärr
inget godis i huset, men ni är väldigt ﬁna!”
Okey sa de och gick.
Nästa morgon när jag gick fär att hämta
morgontidningen var brevlådan nedsmetad
med en röd sörja. Den återfann jag också i

brevlådan tillsammans med krossade ägg.
Tidningen var bara att slänga och hem igen
för att hämta rengöringsmedel. Ni lyckades
förstöra min morgon rejält. Detta är inget bus
enligt min mening utan ren vandalism. Vad
ﬁck ni två ut av detta?
– Christina Hofer, Helgö

UNNA DIG
L JUSKVÄLL
Tisdagen den 29 november
har Troxhammar Butiksby
öppet till kl 21!
Massor av erbjudanden på varor
och behandlingar!
Hunddagiset har ÖPPET HUS!
Följ marshallerna från stora vägen

ADVENTSÖPPET
Stenhamra i uppfräschat skick!
REPLIK

På uppmaning av ”Glad färingsöbo” i förra numret av Mälaröarnas nyheter publicerar vi här en
bild på uppfräschade Stenhamra centrum.

Alla söndagar i advent
har butikerna, salongen
och caféet öppet kl 11-15
VARMT VÄLKOMNA!

– Red

Meteorologen Pär Holmgren i Stenhamra
Den 27 oktober var Herman
Palmsalen fullsatt, när Pär
Holmgren talade om klimat
med mera, ojämlikheten
i världen, miljöfarliga
utsläpp, näringsläckage,
landhöjningen och en del
annat. Det är fantastiskt
att få med allt detta på en
timme och dessutom framföra det på ett trevligt sätt.
Pär lyckades. Visserligen
gick det ibland alltför
snabbt, till exempel när
han i brådskan förnekade
vindarnas betydelse för klimatet på våra breddgrader
(en förklaring till att soleruptionerna inte påverkar
klimatet i Skandinavien).
Betydelsen av jordaxelns
lutning, jordens bana och
skillnader i avstånd till
solen förnekades också,
vilket gav en ytterligare
tidsvinst.
Bilder och diagram ﬁck
passera som illustrativa,
även om de delvis var missvisande eller inte sa någonting alls. Sådana detaljer ﬁck
vi bortse ifrån. Ett diagram
med indextal i förhållande
till temperaturen år 1880,
skulle visa temperaturstegringen. Tänk om Pär hade
valt 1867 istället, då hade
indextalet blivit ännu högre,
men lika intetsägande om

klimatet. Om valet hade
fallit på 1934, hade vi fått en
minuspost – alltså klimatförsämring.
När jag påpekade att vi
(jorden) alltid har upplevt
klimatförändringar, ﬁck
Pär hjälp av någon i auditoriet, som påstod att det
går mycket snabbare nu.
Varifrån den uppgiften kom
framgick inte, kanske ur
egen fatabur, eftersom det
är helt grundlöst. Pärs kommentar var, att vi borde gå
mot ett kallare klimat, men
att det i stället blir varmare
– ett fatalt misstag. Om klimatet följer tidigare mönster bör det nu bli varmare
– en temperaturstegring
som vi i Sverige kan njuta av
i några hundra år innan det
svänger igen.
Mot slutet av 900-talet
ﬁck vi en markant klimatförbättring som varade fram
till 1315. Naturligtvis fanns
det besvärliga år däremellan,
men 1315 och några år framåt
var rena katastrofen. Folk
frös och svalt, så kyrkklockorna ringde utan uppehåll
över de döda. Folk bytte
grödor på åkrarna, vilket var
mycket klokt, eftersom vi
därefter ﬁck ﬂera århundraden, som vi nu kallar Lilla
istiden. De nya grödorna

gav åtminstone någonting,
vilket inte det ömtåliga
vetet gjorde, när tiderna var
bistra. Nu efter Lilla istiden är vi återigen inne i en
period med mildare klimat,
precis som på 1000-talet
och åren runt år 0, när det vi
brukat kalla Fimbulvintern
var slut. Hitintills har ingen
lyckats beräkna hastigheten
på temperaturstegringen
runt år 0. Däremot har vi
det väl förspänt, då det
gäller perioden runt år
1000, eftersom Mälarens
avsnörningsprocess pågick
då. Naturligtvis kan vi inte
plocka ur år från år i sedimenten, men lagren visar
att det gick snabbt.
Pär var således tvungen
att bortse ifrån både vetenskap och historia, för att
kunna bevisa att all temperaturhöjning och klimatväxling beror på koldioxidutsläpp. Det var som om
han kände sig tvungen att
bevisa, att jorden är platt för
att kunna köra gräsklipparen. Det spelar ingen roll att
jorden är rund – eftersom
han kör med gräsklipparen,
är jorden platt, vilket skulle
bevisas.
– Gull Olli, ﬁl.dr. med
klimatologi i forskningen

worldwisebaby
www.butiksbyn.se

TROXHAMMAR BUTIKSBY

3(

sporten | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'&CDK:B7:G'%&&

Succé för årets hockeyläger
ISHOCKEY | Höstlovets
årliga hockeyläger blev en
fullträff när det för första
gången arrangerades av
Mälarö hockey i samarbete
med Färjestads BK. Inte
mindre än 160 spelglada
barn och ungdomar födda
mellan 1997 och 2003 deltog.
– Årets läger blev fantastiskt
lyckat, det bästa läger vi haft
tror jag, säger en utmattad
men nöjd Erik Koskela ett
par dagar efter att lägret avslutats.

Som ansvarig för arrangemanget har han haft sitt ﬁnger med i spelet lite överallt.
– Det var en väldigt bra
mängd med tränare och bra
ihopsatta grupper med deltagare, vilket gjorde att varje
barn ﬁck mycket kvalitetsträning, fortsätter han.
Hans förhoppning är att
lägret ska återkomma redan
nästa år och att det goda samarbetet med Färjestads BKs
tränare och spelare ska fortsätta.
LO BÄCKLINDER

Foto: Ewa Linnros

Kvalitetsträning under höstlovet.

 KORT OM SPORT

Ny konståkningsklubb

Ekerö budoklubbs lyckade barnjudoläger

INNEBANDY | Ekerö IKs
innebandylag P00 vann
samtliga matcher då de deltog i Ingaröcupen på höstlovet.
Den långa dagen inleddes
och avslutades med matcher
mot två olika lag från Åkersberga. Mellan dessa matcher
mötte Ekerö IK värdlaget
Ingarö samt Värmdö och Segeltorp.
– Stämningen var på topp
hela dagen trots bitvis lång
väntan mellan matcherna
och det är starkt att killarna
lyckades hålla humöret och
spelsuget uppe hela tiden
och prestera den innebandy
som de gjorde, säger Johan
Carlsson, lagets tränare.
Han säger att trots att killarna har visat hög klass förut och att de gör bra ifrån sig
i den svåra serien, ﬁnns det
alltid en osäkerhet i hur laget
står sig mot andra lag.
– Genom att gå obesegrade
från höstlovets Ingaröcup
kan vi konstatera att Ekerö
IKs P00 ligger bra till och att
laget kan gå vidare mot nya
utmaningar med stärkt självförtroende och tillförsikt, säger Johan Carlsson.

KONSTÅKNING | I skiftet
mellan augusti och september startade Ekerö konståkningsklubb. Intresset har
visat sig vara stort.

JUDO | Ekerö budoklubb
har haft barnjudoläger.
Instruktör på lägret var
ingen mindre än Olle
Sundström, en av Sveriges
absolut bästa ”judokas” i
sin viktklass.

EWA LINNROS

LÄGET!


Malin Karlsson och Tanja
Nordebäck från Stockholms
konståkningsklubb höll ett
konståkningsläger i Vikingahallen i somras.
– Det kom väldigt mycket
barn och när vi pratade med
dem från Ekerö IK som sköter ishallen, ﬁck vi höra att
det fanns ett stort intresse för
skridskoåkning men ingen
konståkningsklubb, berättar
Malin Karlsson.
Hon och Tanja Nordebäck
kunde konstatera att det som
fanns för den som ville åka
skridskor var antingen hockey eller skridskodisko.
– Ekerö kommun är väldigt pojkinriktad vad det gäller sport och de var mycket
intresserade av att få en tjejsport, samtidigt som vi ville
tillkalla ﬂer grabbar till vår
sport. Det var en perfekt
matchning, fortsätter Malin
Karlsson.
Än så länge har de mellan 20 till 30 medlemmar.
Tätaste spannet ligger i åld-
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Trångsunds HK
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Huddinge HK
7
BK Bitter
7
IK Stubbhagen
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Lidingö HK
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Södermalms BK
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Lidingö IBF
6
Järfälla IBK Ungdom6
Stäkets IF
5
IBK Sundby
5
Hässelby IBK
6
Mälarö IBK
5
Ängby IF
5
Stockholm West
6
IK Economus
5
Östermalms IBS
5

INNEBANDY| Herrar div 4 v:
3/12 kl 16.45 Tappströmsskolan: Skå IK-Västerorts IBK

ISHOCKEY | Herrar div 2 norra, reg ö:
22/11 kl 19.30 Vikingahallen: Mälarö HF-Lidingö Vikings HC
 2/12 kl 19.30 Allhallen: Mälarö HF- Ormsta HC

Sportnyhet?
• Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se
ISHOCKEY
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TILL DEN 4 DECEMBER

27/11 kl 16.45 Tappströms bollhall: Skå IK-Haninge HK
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INNEBANDY

Herrar div 4 västra

EWA LINNROS

HANDBOLL | Damer div 3 ösv:

Herrar div 4 ösv
7
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4
4
4
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2
1

Olle Sundström visade tidigt
att han var intresserad av att
få tävla och det gick bra för
honom i de tävlingarna han
ställde upp i.
Han tävlar numera för
SPIF Judo. Olle Sundström
har tagit SM-guld i 60 kgklassen och är med i Svenska
judolandslaget, där även IOK
(Internationella olympiska
komittén) gör en satsning på
Olle Sundström för att han
ska kunna vara med vid sommar-OS 2012 i London.

Nöjda deltagare på barnjudoläger med Olle Sundström, en av Sveriges bästa ”judokas”. Foto: Jörgen Granqvist

HANDBOLL
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7
7
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7
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7
6

att träna judo, ha utomhusaktiviteter och disco på kvällen,
berättar Matthias Johnson
från Ekerö budoklubb.
Barnen delades in i olika
träningsgrupper och en
grupp började med judoträningen, medan den andra
gruppen startade med utomhusaktiviteter.
Efter en timme bytte grupperna plats.
– Olle visade sina favorittekniker både när det gällde
kast och mattbrottning och
barnen hade riktigt roligt på
sina träningspass, fortsätter
Matthias Johnson.

DET HÄNDER


Damer div 3 ösv

Stockholm IBK
Ekerö IK
Skå IK
Västerorts IBK
IK Wasa
Vällingby BK
IK Ängen/Sätra
Ulvsunda IBP
Mariebergs SK
Midsommarkrans.

EWA LINNROS

Lördagen den 8:e oktober arrangerade Ekerö budoklubb
barnjudoläger vid Sundbyskolan i Nyckelby. Instruktör var Olle Sundström, som
startade sin träningskarriär i
Ekerö budoklubb, då han var
9 till 10 år.
– Ett trettiotal förväntansfulla barn kom till lägret för

16 NOVEMBER

HANDBOLL

Huddinge HK
Hammarby IF HF
AIK
Gubbängens HK
Gustavsbergs HF
Årsta AIK HF
Notlob IK
Skå IK
HK Spifen
Haninge HK

rarna från 4 år upp till 8 år.
Sedan starten har de kört två
timmar varje söndag och då
mestadels i Vikingahallen.
Under höstlovet ﬁck de
tillgång till Allhallen då
Ekerö IK och Skå IK hade
gemensamt hockeyläger i Vikingahallen.
Ekerö konståkningsklubb
hoppas på att få mer istider
framöver, men det är inte
helt lätt då hockeyn dominerar.
Den 20 november ﬁck de
nya skridskobarnen ta sitt
första konståkningsmärke. I
december blir det julavslutning med show.
– Då vi ska bjuda in lite
skolor och fritids så att de får
se vad vi gör på isen, säger
Malin Karlsson, som också
jobbar med den stora konståkningsshowen ”Stockholm
Ice” i Globen där världseliten
deltar.
– Då brukar vi låta de små
som kan åka få vara blomsterﬂickor med mera.
Konståkningen är också på
uppåtgång i Sverige. Nyligen
blev Viktoria Helgesson trea
i världscupen.

Herrar div 2 norra, reg ö
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CITROËN – KÖP EN DIESEL
TILL PRISET AV EN BENSINBIL

CITROËN C3

CITROËN C4

CITROËN C5

HDi 70 Comfort, miljöbil

HDi 90 Comfort, miljöbil

e-HDi 110 EGS Comf. miljöbil

ord.pris 153.900:-

ord.pris 186.400:-

ord.pris 256.900:-
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Mobility Motors
SVERIGES STÖRSTA NISSAN-EXKLUSIVA ÅTERFÖRSÄLJARE

NISSAN SÄTRA: Murmästarv. 17-19. Tel 08-603 27 00
NISSAN BROMMA: Ulvsundav. 112. Tel 08-546 328 00
VARD 9-18. LÖRD-SÖND 11-15. www.mbil.se

    3    #        3        ĥ     #       Ō ŉ ĥ       Ň ŏ Ē ō ŏ Ŏ ŏ ō Ň Ň ĥ    Đ             Đ  

NISSAN GARANTIER • 3 ÅRS/100.000 KM NYBILSGARANTI I • 3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI (PV) • 12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI • 3 ÅRS LACKGARANTI • 3 ÅRS/100.000 KM NISSAN PAN EUROPE VÄGASSISTANS.
Bränsleförbrukning blandad körning 0.49-0.55 l/mil, CO 2 -utsläpp 129-145 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Med reservation för ändringar. Priset gäller t o m 31/12 2011 och kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter.
Mobility Motors Sweden AB, ägs av Roelofsen Family Holdings AB och är verksam i Sverige som återförsäljare av
Nissan person- och transportbilar vid 4 fullserviceanläggningar i Stockholm, Malmö och Lund
– Sveriges största Nissan-exklusiva återförsäljare!

Julen kom tidigt hos ŠKODA Stockholm.
Välkommen in och fynda hos oss.
+4000:-

TOTALT VÄRDE
OCTAVIA-PAKETET

~u}ro~wt}rxw|ß
{j}}òȖu~n}xx}q
qjwm|o{nn

TOTALT VÄRDE
FABIA-PAKETET

28.900:-

17.600:-

100 kr/mån*

100 kr/mån*

ŠKODA Octavia Combi Elegance TSI DSG Automat
122 hk Paketpris fr. 203.000:-**
ùrw}n{qs~uyyu}oupĕØßùn}juurlĕØßùȗ}jpkj{}m{jpĕØß
ùj{tn{rwp|nw|x{kjtĕØßùurvj}{xwrlėxwȗĕØßùĖěåȗu~oupj{ĕØß
ù ~{mrvus~|ĕØßùjmrxăĕØßùj{}quuj{nĕØßùnpw|nw|x{ĕØß

ŠKODA Fabia Elegance TSI 86 hk Miljöbil
Paketpris fr. 143.800:-**

Vinterhjul
på köpet!

Vinterhjul
på köpet!

ùrw}n{qs~uyyu}oupĕØßùn}juurlĕØß
ùurvj}{xwrlĕØßùj{tn{rwp|nw|x{kjtĕØß
ù ~{mrvus~|ĕØßùjmrxăĕØß

Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 6,3l/100km CO2 147 g/km. Fabia från 5,2 l/100km CO2 119 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Kan ej kombineras med andra rabatter
och avtal. *Teckna förmånligt serviceavtal gällande 36 månader eller max 6000 mil. Beloppet betalas som engångsbelopp 3600 kr i samband med bilköpet. **Gäller endast lagerbilar.

www.skodastockholm.se

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

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

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

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

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'&CDK:B7:G'%&&
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AE Einarsson Byggnads AB

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

UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

24 OKTOBER | Ett hus samt två bilar
på en tomt i Stenhamra blir utsatta för
äggkastning.
 IjbZ Wl X_bZYa ia[h \hd [d ]WhW][länga i Väsbyområdet.
 ?dXhejj ia[h _ [jj \h_j_Zi^ki" Drottningholm.
;dbWijX_bah_d_[d[bijebf[fFärentunavägen$ L][d Xb_h Wlijd]Z kdZ[h
[dj_Z$
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f [d l_bbW _ Stenhamra$D]edaWijWhXZ[ij[deY^]]$

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

RANSC

R

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

26 OKTOBER | Brott mot ﬁskelagsstiftningen sker i Färentuna.
FEkendals förskolaia[hd[Ziahfd_d] ][dec Wjj b eY^ ifh_jÔWiaeh c[Z
c[hWibd]jil_Z]h_bbfbWji[d$
28 OKTOBER | Från en tomt i Svartsjö
stjäls ett låst släp.
<hiaj_bbX[Zh][h_c[Z\Wbia\WajkhW
sker mot ett företag på Bryggavägen.

3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv

Gardinstänger och skenor OGardintyger
Markisväv OSybehör OGarn Omm

25 OKTOBER | ;dbijYoa[bXb_hijkb[d
på Ekerö.
IjbZWlX[di_dia[h][decibWd]d_d]
f[dfWha[hWZX_b_Träkvista.
IaWZ[]h[bi[f[dX_bia[h_ Ekerö centrum.

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Jungfrusundsv 2
Träkvista
Tel: 560 355 01
Öppet:
Mån-fre 10-18
Lör 10-14

Måttbeställning
= Personlig hantverkare =

29 OKTOBER | ;df[hiediechkj[eY^
springer på Ekerö blir biten i benet av en
biifh_d]WdZ[^kdZ$
 ;d feb_iaedjhebb ia[h f ;a[hl][d _
^`Z c[Z Träkvista. Elva personer får
böter.
30 OKTOBER | Två kaniner blir stulna
ur sin bur från en tomt i Skå.
 Feb_i[d ^Wh ^Wij_]^[jiaedjhebb f
;a[hl][d _ ^`Z c[Z Nyckelby. 15
f[hied[hXb_hXj\bbZW$
31 OKTOBER | ;dbijYoa[bXb_hijkb[d
\hd[d_dd[]hZfEkuddsvägen.

på G

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

Kattis
Klippotek
Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62
Ring för tidsbokning kl 9-20!

Välkomna! Kattis

Kenya
Reseledaren och naturentusiasten Sören Linden
berättar och visar fågel- och
djurbilder från gnuvandringar i Kenyas nationalparker. 1 dec kl 19, Ekuddens
föreningslokal, Ekuddsvägen

Salong
hud, kropp
& massage

1 NOVEMBER | En bil blir stulen på
Ångbåtsvägen_;a[hY[djhkc$
IaWZ[]h[bi[][decXhWdZia[h_[jjiefrum i Gustavalund$8hWdZah[dibYa[h$
<b[hWWdcbd_d]Wh_daecc[hechkjeh
iec h aheiiWZ[ _ Xkiiakh[h hkdj ec _
kommunen.
;djhWÓaeboYaWc[bbWdjlf[hiedX_bWh
ia[hl_ZNockebybron. En person förs
till sjukhus.
3 NOVEMBER | IjbZ Wl [d jhoYajWda
sker ur en båt på Adelsö.
IjbZWl[dX_jlWjj[dibWd]ia[h\hd\WiWZ[dj_bbAedikc_Färentuna.
J`kljWdad_d]ia[h\hdEAG."Ekerö.
=helijbZia[h][dec_dXhejj_[dl_bbW
i Stenhamra.
4 NOVEMBER | IaWZ[]h[bi[ ia[h _
KungsbergaZhd]ed\hijh[dfh_lWj
Xh[lbZW$
IjbZWl[dXh[lbZWia[h_Färentuna.
5 NOVEMBER | <hiaj_bbijbZ][dec
inbrott sker på restaurang Jungfrusund.
LWajXebW][jaecc[hZ_jeY^aedijWj[hWh
Wjj[dZhhhff[d"iWcj_Z_]j^hlajWh[djlicbbWh\hdijbb[jZh^WdfWha[hWj$>Wdifh_d][hZ_jeY^i[hWjjd]ed
iakh_jidZ[hjlZYaflajWhX_b[d$
J`kljWdad_d]ia[hfIjWje_b"Ekerö.
6 NOVEMBER | IjbZ ia[h ][dec _d-

Xhejjf[d]hZ_Svartsjö.
 IjbZ Wl [d ceX_bj[b[\ed kh [d liaW
sker på en restaurang på Ekerö.
7 NOVEMBER | IjbZ kh [d X_b ia[h _
Ekerö sommarstad.
8 NOVEMBER | ?dXhejjeY^ijbZia[hkh
[dfWha[hWZX_bfKärsön.
9 NOVEMBER | Feb_i[d ^Wh aedjhebb _
bussﬁlen på Ekerövägen. Åtta personer
får böter.
ul[df8ho]]Wl][d_^`Zc[ZEkebyhovsbacken har polisen en kontroll.
<[cf[hied[hXb_hXj\bbZW$
 F Bryggavägen _ ^`Z c[Z XhWdZstationen får en person böter för hastig^[jil[hjhZ[bi[$
 8[Zh][h_ c[Z ^`bf Wl \Wbia \WajkhW
sker mot ett företag i Lundhagen.
?dXhejjia[h_[db][d^[jfWrangels
väg.
10 NOVEMBER | Feb_i[d^Wh^Wij_]^[jiaedjhebb f <h[djkdWl][d _ ^`Z c[Z
Svartsjö. Tre personer får böter.
>Wij_]^[jiaedjhebbia[hl[df<h[djkdWl][d l_Z >_bb[i^]$ Jl f[hied[h
får böter.
12 NOVEMBER | 8hWdZ\hilWh[j Wii_ij[hWh WcXkbWdi[d l_Z [jj i`kalhZibWhc
på Ekerö.
13 NOVEMBER | IjbZ Wl [d `WYaW ia[h
\hd[jjecabZd_d]ihkc_Sånga-Säby.
;diej[bZ_iaehij[dia[h_[d\Wij_]^[j
f <h_d]i$ L_Z XhWdZijohaWdi \hWcaecij^WZ[XhWdZ[d_iaehij[d[d\WbdWj$

EKERÖPOLISEN ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

Sedan en tid tillbaka kan allmänheten följa Ekeröpolisens verksamhet både på
Twitter och på Facebook.
– Vi måste utveckla oss och vara en del i samhället. Det här blir en ypperlig
möjlighet för människor att följa vårt arbete på närmare håll, det blir nästan som
att åka radiobil, berättar Tommy Stiernerlantz, chef för Ekerö närpolis.
Själv är han ansvarig för Twitteruppdateringarna som kommer att göras ett
par gånger per dag. I Facebookgruppen kan den som vill gå in och ställa frågor
som inte är av personlig karaktär.

12, på baksidan. P-platser
vid Ekebyhovskyrkan.
Arr: Mälaröarnas ornitologska förening.

FORTS FRÅN SIDAN 2

Snickeri z Målning z Tapetsering z Renovering z Montering

 L_dj[hZYa ij`bi \hd [jj bij ]WhW][ _
en samfällighet på Gällstaö.
;jj]d]a_bbWhaWijWh]]f[d^kil]]
samt på fönster till en fastighet i Stenhamra.

Vinterstämning
Kulturskolans elever och
lärare bjuder på blandad
musik och julstämning. 3
dec, konserter kl: 11, 13 och
15. Mälarökyrkan, Ekerö C.

Sagobussen
Ombord berättas sagor av
sagoberättare från ”Fabula storytelling”. Äventyret
fortsätter i Barnens eget
bibliotek i Stenhamra. 4 dec,
Sagobussen avgår från Brplan kl 11.30, är i Ekerö centrum ca kl 11.45 och framme
i Stenhamra ca kl 12. Bussen
går tillbaka kl 15.30 från
Barnens eget bibliotek i

Stenhamra, till Ekerö C och
vidare till Br-plan. SL-biljett
gäller för resan.

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

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

Ansikts- och kroppsbehandlingar

Tel 070-200 31 97
www.salonghudkroppmassage.se

Välkomna! Stina och Hans



Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

i säkra händer

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

www.pcakuten.se

!LKOLÍS  !LKOTEST

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

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




Din NÄRAKUT för hund och katt!

  KÖPES




Tillfälle! Fin Nikon 300 inkl
objektiv AF 50 mm 1,8D,
laddare, batteripack MBD10. Minneskort 1 Gb. Pris
6300:-. Kenneth Bengtsson. Tel. 070-776 05 57.

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

  ÖNSKAS HYRA


samt en fantastisk blogg!
Stort tack i höstmörkret!
Bandyföräldrar och bandykillar!



36 st PC-spel säljes. För
15 år och uppåt. Från 50 kr
st. Finns i Stenhamra. Tel
070-440 71 40.
Akta Graco/Duoﬂex XTP,
blå bilbarnstol. Justerbart
rygg- och nackstöd. Godkänd för barn från 6 mån
- ca 6 år. Pris: 500 kr.
Tel: 070-311 74 83.
2 st tjocka dynor till
Baden- baden stolar.
Dynorna är grön-/vitrutiga
och i princip nya. Pris: 150
kr. Tel: 070-311 74 83.
Jätteﬁnt helglaserat
taktegel + nockpannor till
litet hus/förråd etc. Mer
info,/bilder b.ﬂodstrm@
telia.com

Hjälp! Behöver husvagnsplats med el! Arbetar
(dagtid) sedan några år
som bussförare vid Arriva
Ekerö. Är skötsam nykter
man 60+. Nuvarande husvagnsadress är Allhallen.
Vi har oväntat blivit uppsagda av Ekerö kommun
till den 1/1 2012 efter 3
år. Tel. Jan-Olof Björklund
070-271 65 10.

  TACK




En stor bukett vackra
blommor vill vi skänka till
de engagerade tränarna
Katta och Johan för
EIK P-00 innebandy. Ni
tillsammans med många
medhjälpande föräldrar
skapar lagkänsla, bra och
varierande träningar

• Privatpersoner annonserar lokala ärenden GRATIS
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

VÄNTETIDSGARANTI

Vårt allra varmaste tack
till Adelsö brandvärn för
att ni hjälpte ambulanshelikopterpersonalen när
vår älskade syster/moster
dog den 30 oktober. Tack
Göran Ageby, Anders
Ring, Olle Weslien, Kerstin
Östergren, Tomas Engström och Jörgen Nyqvist!
Christina Ahlin och Malin
Rikardsdotter Lagerkranz

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

Om du som kommer akut får
vänta längre än en timme eft
er
inskrivning, behöver du inte
betala akutavgift eller akuttill
ägg
på vårdavgiften.

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

Jag vill rikta mitt tack till
den underbara person
som sprang efter mig när
jag tappade min kreditkort
inne på Systembolaget
onsdagen den 2 november
vid tretiden. Tack vare dig
slapp jag mycket oro och
bekymmer. Karin

Ring och boka tid hos någon av våra tandsköterskor. Du får
kostnadsfri rådgivning angående tandstatusen på din hund eller katt.
Lätt
pa
t
at rkera,
gar!
öppet alla da

$#!%&"%'+"   )( #"   
*$,$,"  

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

www.vasterortdjursjukhus.se

Blommor Inredning Inspiration
Vi har allt för att
göra julen mysig!
Ståtliga

AMARYLLIS
ger 2-3 stänglar, många klockor
Från

98:-

exkl. kruka

Slipp regn och rusk

Julmarknad
i växthusen 26-27 nov kl 10-15

Rösta och vinn en julblomma!
Under julmarknaden kan du rösta på din
favorit bland våra vackra jularrangemang.
Tomten kommer på besök lördagen
den 26 november.

Julklappcheck
Många olika sorter direkt
från vår egen odling, håller länge
Björkviksvägen 1, Färentuna
Öppet: Mån-fre 9-18, lör-sön 9-15
Tel 560 425 80  www.gustavshill.com

JULSTJÄRNOR



7YTIV½RENYPWXNmVRSV

Köp 3 betala för 2
Vi bjuder på den billigaste
(Gäller hos Gustavshills handelsträdgård
en gång per hushåll t.o.m. 4/12 -11)

Blommor  Träd  Buskar  Tillbehör  Café  Interiör

EXTRAÖPPET till kl 16 den 26-27 november

36

Däckspecialisten!
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• Guldbröllop ﬁrar Rolf och Gun-Britt Åslund
den 18 november 2011.

SFÖRBUN

  DÖDA


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

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Adelsö buss AB utökar och söker
Busschaufförer för Ikeabussens räkning
måndag- fredag 15:30-20:30
Hyrverks/limousine-chaufför (taxikorts krav)
med mycket god lokal kännedom och service anda

3 september 2011 vigdes
Isabella Melanoz och Rikard
Gjersvold hemma i trädgården på Munsö.

Kontakta:
Johnny Bryggman
info@miljobuss.se
Tel: 08-560 512 80

Grattiskramar till
Malte som
fyller 8 år
den 24 november från
farmor och
farfar.

Jesper Helmersson
fyllde 2 år
9/11. Grattis
från mamma Filippa,
pappa Johan, storebror Jimmy
och Ixi.

• Familjeannonsera GRATIS! Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild.
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Behöver din hund
bada eller klippas?
Kom till Tassa In!

Din jurist på Mälaröarna

Din hundfrisör på Mälaröarna

Humanjuridik
Affärsjuridik

Lotta Froman, dipl hundfrisör
Telefon 070-600 34 11 z Stenhamra

08-410 200 42
Bryggavägen 5

Nu hemstäd!

Allt inom städ
och vaktmästeri

Reparation och batteribyte
av klockor

www.ekerostad.com
070-159 41 14

30 % 50 %

NYCKELBY
FASTIGHETER

Skrädderi & ändringar

(Gäller vid inlämning vecka 47 & 48)

Ekerö Kemtvätt
Ekerö Centrum. Telefon 560 344 15
Kem z Skrädderi z Skomakeri z Väskor z Sybehör

Hyr ut
LAGER och
CONTAINERS
Tel 0707-65 76 86

Tillbehör
till datorn?

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
&YRHJULSINSTËLLNINGAR
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Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Vår Älskade

Sten Westling
* 22 oktober 1924

ANNONSER

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

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

ADRESS

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

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

KERSTIN
Mia och Jurek
Ewa och Pierre
Linda och Hans
Håkan
"För alla fanns rum
i ditt hjärta.
För alla du gjorde
ditt allt.
Du deltog i glädje
och smärta.
Hav tack för att du
fanns för oss"
Kerstin

Begravningen äger rum
i Ekerö kyrka torsdagen
1 december kl 14.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Osa till
alfa/Ekerö Begr.byrå
tel 08-560 310 65
senast den 25/11.

Tidningen ansvarar ej för icke be-

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

Utgivning
2011

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

Vår lilla Pappa
Morfar och Gammelmorfar

Bertrand
Ohlsson

Erik Oliv

* 31 januari 1926
har lämnat oss i stor sorg
och saknad

* 1 december 1919
har i dag stilla insomnat
den 23 oktober 2011

Färentuna
1 november 2011

GUNILLA och HARRY
Helen och Mikael
William
Mikael
Chelsea Zion
ULLA och LARS
Hunden Lukas
Släkt och vänner

VERA
KRISTINA och OLOF
YLVA
HELENA och PATRIK
JIM
Kristoffer Emelie
Daniel Adrian
Sara
Syskon, släkt och vänner
Tack för allt Du oss
har skänkt
För oss Du strävat, på
oss Du tänkt
Ditt goda hjärta, Ditt
ljusa sinne
Hos oss skall leva i
tacksamt minne
Begravningen äger rum fredag
den 2 december kl 14.00
i Färentuna kyrka. Efter akten
inbjudes till församlingsgården
Stenhamra. Tacksam för svar till
Klockarebolagets begr.byrå
tel 08-268110 senast 25/11.
Tänk gärna på Vi-skogen
pg 900508-3.

Begravningen äger rum
torsdagen den 24 november
kl 14.00 i Ekerö kyrka. Efter
akten inbjudes till minnesstund
i Kyrkstugan. Tacksam för svar
till Klockarebolagets begr.byrå
tel 08-268110. Valfri klädsel.
Tänk gärna på HjärtLungfonden tel 0200-882400.
Ett stort tack till
Färingsöhemmet för god
omvårdnad.

malaro.com

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

MN
på nätet...

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

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

REDAKTION



• Eva Elisabet Håkansson, Ekerö, avled den
6 oktober i en ålder av 82 år.
• Erik Hadar Oliv, Färingsöhemmet, avled
den 23 oktober i en ålder av 91 år.
• Margareta Linnea Malmgren, Ekerö,
avled den 2 november i en ålder av 90 år.
• Sten Erik Westling, Ekerö, avled den 7
november i en ålder av 87 år.
• Clary Qvarfordt, Svartsjö, avled den 14
oktober i en ålder av 74 år.
• Majken Thunberg, Stenhamra, avled den
17 oktober i en ålder av 94 år.
• Bertran Olsson, Färentuna, avled den 1
november i en ålder av 85 år.

Vår älskade

† 7 november 2011

Mattvätt

Stort grattis till vår
solstråle
Vincent på
1-årsdagen!
Kram
mamma,
pappa och
Villiam.

- etab. 1818 -

"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT
Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

6I©NNS OMDUBEHyVEROSS
Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik
och försäkringar.
Varmt välkommen till Fonus i Bromma!
Hembesök t Jour dygnet runt
Brommaplan 420, Bromma
Tel. 08-709 86 50
Johan Kull

www.fonus.se
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Brottmål

O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

BILVÅRD


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

Står ni inför om- eller nybyggnadsplaner? Vi hjälper er att få ihop
tankar och idéer till funktionella
och realistiska lösningar. Kontakta:
Arkitekt SAR/MSA
Erland Klingberg
560 242 76, 0707-94 89 54
erland.klingberg@glocalnet.net

BEGRAVNINGSBYRÅER


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER


DATA


För hem och offentlig miljö
QKakel och klinker
QBadrumsrenoveringar
QGolvläggning – trä, plast, linoleum, textil
QUtnyttja ROT-avdraget
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Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63



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

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

070Ͳ7891499
www.skottensomskottar.se

BaseradiFärentuna,Ekerö
www.howqvistanderson.se
VÄRMEPUMPAR


Flyttstädning?

Stort sortiment av

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

VÄRMEPUMPAR

Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

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




KONTORSMATERIAL M.M 
TRÄD- & TOMTARBETEN


A
SEANNA
K
U
ONTORS TENSILIER

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


O

070-747 20 03 070-799 64 21



INKASSOBYRÅER


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

F’SONS
ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

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

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

PROFESSIONELL

www.aseanna.se

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

ÖPPET

7H\S)LYUHYK¶0:(*LY[PÄLYHK(YIVYPZ[

Djsö åep
lkshek kse
såpexj m
x
ASEANNA
KONTOR
SUTENSILIE
R

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

O

STÄDNING


Leif Rickegård

Service & reparationer
av alla bilmodeller

Din verkstad
nära Dig

Sten- & plattsättning
Markplanering tomter
O Husgrunder
O Grundisolering/
dränering och avlopp
O Gräv- & schaktarbeten
O

s 4AK OCH FASADARBETE
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s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
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Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

ENTREPRENAD


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

Vinnare av sommarsalongen 2010!



Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

0707-139 000
560 402 51

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

08-560 304 54
070-555 15 08

b er ga
Å-

070-733 65 26

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Auktoriserad
serviceverkstad för

Telefon: 560 304 70

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Grundat 1921

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

Binärdata AB

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

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

PLÅTSLAGERI


FÖNSTER


Allt inom bilvård

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

www.ekerobilskadecenter.com

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

L O K A L E R

info@nyplat.se
www.nyplat.se

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Ekerö
Farmartjänst AB

L E D I G A

Trygghet & Kvalitet

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

BILSERVICE


Ekerö Färglager
Träkvista Torg

Ekerö Centrum
ARKITEKT


FÄRG TAPET
GOLV

Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!
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LOKALER


R

CHRISTER WERSÄLL AB

FÄRGHANDEL


LO

ADVOKATBYRÅN

BILUTHYRNING


O

ADVOKATBYRÅ


C



Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

VÄRMEPUMPAR
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

LACKERING


M

CGS
Trädfällning

Lilla Berga, Skå

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

Telefon:

www.micklack.se

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport
– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

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

KYL&KLIMAT
Service AB
Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

Nöjda
medarbetare
gör bra affärer.
W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ HELGÖ tomt bebyggd med fritidshus i stort renoveringsbehov.

SMS:A 58960 TILL 71122

SMS:A 60393 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

Läs mer om ”Sveriges bästa
.se
arbetsgivare” på svenskfast

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, 121 kvm

 Tillbyggt kedjehus med sjöglimt  Högt och ogenerat läge  Braskamin
PRIS 3 050 000 kr/bud. TOMT 281 kvm (friköpt). Singelgränd 8.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 08-564 109 42.

SMS:A 62880 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

 Högt och ogenerat läge  Borrad brunn och godkänt avlopp
PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 4 227 kvm (friköpt). Östfararvägen 3.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 08-564 109 42.

EKERÖ VÄSBY 6 rok, ca 174 + 28 kvm

 Nyrenoverad villa i TOPPSKICK!  Genomgående hög standard  Modernt och smakfullt inrett  Vattenburen golvvärme  Vidbyggt garage
PRIS 4 975 000 kr/bud. TOMT 998 kvm . Klövervägen 3.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

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

SMS:A 60528 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok varav 5 sovrum, 152 kvm

 Fint tillbyggt kedjehus i genomgående mycket gott skick  Solig insynsskyddad tomt  Öppen ljus planlösning

SMS:A 60239 TILL 71122

SMS:A 62878 TILL 71122

PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 377 kvm Tomtarea 377 m² (friköpt). Plan lättskött trädgårdstomt som gränsar till allmänning. Åkerövägen 5.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 08-564 109 42.

Scann a in koden med din
QR-app och sök bostad
på m. svenskfast.se.

FÄRINGSÖ SKÅ stor plan hörntomt

 Fantastiskt läge  Sol hela dagen  Vacker vy  Inbäddat i grönska

 Detaljplanerat område  Kommunalt V/A i tomtgräns

PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 2 003 kvm. Lundabergsvägen 23.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 1 995 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 829 m² . Årstidsvägen 1.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 62173 TILL 71122

FÄRINGSÖ LUNDABERGET 3 rok, 68 kvm

EKERÖ SKÄRVIK västervänd villatomt

Årets bästa säljtillfälle.
Kontakta oss idag så har du chans att visa din bostad vid
”Sveriges största visningshelg”. Hitta din mäklare och starta
en riktigt bra bostadsaffär på svenskfast.se

 Detaljplanerat område  Sjöutsikt från övre delen av tomten
PRIS 1 725 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 529 m². Ledungsvägen 1.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

Följ oss på Facebook.
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

SMS:A 61151 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

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

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, ca 108 kvm

 Gavelradhus med fin sjöutsikt!  Allt på 1-plan  Hög standard och låga driftskostnader

SMS:A 55469 TILL 71122

SMS:A 58878 TILL 71122

PRIS 3 600 000 kr/bud. TOMT 140 kvm . Stormansgränd 34.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, 106 kvm

 Arkitektritad modern villa  7 m i takhöjd  Fantastisk atmosfär

 Hög standard  Sjöglimt  Låga driftskostnader  Barnvänligt område

PRIS 4 195 000 kr/bud. TOMT 1 733 kvm. Bivråksvägen 7. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

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

SMS:A 54212 TILL 71122

FÄRINGSÖ DEGERBY 5 rok, 200 kvm

EKERÖ SKÄRVIK 6 rok, 170 kvm

 Högt fritt läge  Här bor man med naturen som närmsta granne
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.
Torg , -  
Ekeröbutiken, Mälarö

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

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

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

