
Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Vi välkomnar 
nya kunder! 

Den 29 november strax efter halv två gled Seaside sakta ut ur Tappströmskanalen. Här  har fartyget legat i nio 
år. Två av dessa år på sidan efter det att båten kantrat i september 2009.  | 4                          Foto: Ewa Linnros

Badhuset 
i hetluften 
återigen
Under kommunfullmäktiges budgetdebatt blev 
badhusfrågan en het potatis. Oppositionspar-
tierna tyckte att badhuset ska stå tillbaka till 
förmån för upprustning av kommunens lokaler, 
medan alliansen istället förespråkar fina siering 
med lånade pengar. | 6

FOLKOMRÖSTNING I MARS
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att en folk-
omröstning angående försäljningen av Ekerö bostäder 
ska ske den 25 mars nästa år. | 6

”Med anledning av allt skriveri om försäljning-
en av Ekerö bostäder AB, har en rad frågor 
uppstått, som jag inte har sett tidigare.  Hur 
drar man på sig skulder på 469 miljoner kro-
nor? Det vore intressant att få en redogörelse 
för när och hur de har uppstått.”  | 24-25 tyck

ADELSÖGÅRDEN FÅR KRITIK
Adelsögårdens vandrarhem har anmälts för bland 
annat farliga elinstallationer, ohygieniska köks- och 
våtutrymmen och bristande värmeförsörjning. Före-
ståndaren för Adelsögården, säger att anklagelserna 
är lögner. | 8

AMANDAS 
IDOLRESA
16-åriga Amanda Pers-
son från Stenhamra har 
gjort en imponerande 
insats i årets Idol-tävling. 
Jurymedlemmen och fä-
ringsöbon Anders Bagge 
tycker att hon har talang  
i mängder.  | 18
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SÖNDAGSÖPPET
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VARMT VÄLKOMNA!

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



UTSTÄLLNINGAR

Galleri Utkiken
Upplevelseutställning: ”Det 
var en gång...en vikingatid”. 
Årets upplevelseutställning 
tar utgångspunkt i världs-
arvet Birka och Hovgården. 
Pröva en vikingadräkt, kliv 
in i långhuset och träffa 
Ask och Embla, eller kliv 
ombord på vikingaskeppet 
som ligger förtöjt i galleri 
Utkiken. För hela familjen.  
Galleri utkiken, kulturhuset, 
Ekerö C. Arr: Ekerö kultur i 
samarbete med Riksantik-
varieämbetet.

Hantverksstallet
Julutställning t.o.m. 22 dec. 
Öppet  alla dagar 11-16, 
Jungfrusunds marina.

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

Konstvinden
Fotoutställning med porträtt 
på personer från några av 
Nairobis olika slumom-
råden. Fotograf – Ossian 
Rydebjörk. Utställnigen är 

öppen lördagar fram t.o.m. 
den 17 dec, kl 11-17. På 
Konstvinden ses även konst-
närerna Charlotta Lindvall, 
Lotta Johnzon, Lilian Ohlson, 
Anna Eriksson – oljemål-
ningar, akryl och akvareller. 
Helen Karlsson – gipsdesign 
och måleri. Silversmide – 
Lotta Johnzon Anna Lettse 
– fotografier.  Konstvinden, 
Träkvista torg.

EVENEMANG

Julsagostund
Lyssna på julsagor om tom-
tar och små nissar som tas-
sar. 6 december kl 9-9.30, 
Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra.

Julkonsert
Kulturskolans lärare, äldre 
elever, ”Kammarorkestern” 
och ”Hjärtslaget” bjuder på 
finstämd julmusik. 6 dec kl 
19-20, Ekerö kyrka.

Musik
Julgröt med visgruppen 
Kristall. 8 dec kl 12.30-15, 
Klockargården, Lovö.

Adventskonsert
”Ceremony of Carols” av 
Benjamin Britten för kör och 
harpa samt annan julmusik. 
Ekerö kyrkokör, Ingegerd 
Fredlund: harpa, dirigent: 
Kerstin Baldwin. 10 dec kl 
15-17, Ekerö kyrka. 

Julpyssel
Nu ställs stora julpysselbord 
fram i biblioteken. Här kan 
man bland annat göra egna 
julkort. Borden står framme 
ända till jul. Start 10 dec, 
biblioteket i Ekerö C och 
Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra.

Julmusik
Advents- och Luciaguds-
tjänst med barnkörerna, 
Helene Hansson, Marie 
Björnvad. 11 dec kl 16, Eke-
byhovskyrkan.

Adelsöjul
Birkakören, medlemmar ur 
Mälarö stråk, dir: Mait Tho-
äng och Gudrun Pettersson. 
11 dec kl 18, Adelsö kyrka.

Juluppvisning
Luciatåg på is, skridsko-
skole- och konståknings-
uppvisningar, stafetter, lekar, 
disko, fika. Kanske blir det 
även ett tomtebesök. 11 dec 
kl 9-10.20, Vikingahallen. 

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)

2  på G | 

Börsoro?
Är det dags att se 
över ditt sparande i 
aktier och fonder?
Kontakta oss för att boka möte.
Besöksadress: Mälarö torg, Ekerö.
Telefon: 08-564 108 80.
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

Vi        bågar!
   

Onsdagen den 
7 december möter 

du bågexperten 
Roger från Skaga, 

Oscar Jacobsson och 
Oscar Magusson! 

Mingla med oss 
mellan kl 11-18.30!

Ta även del 
av våra kampanjer 

för dagen. 

Varmt välkomna!

Specialvisning!

Legitimerad optiker    Kontaktlinser     Terminalglasögon    Solglasögon 
 Specialglasögon Modebågar     Synhjälpmedel    Snabba leveranser    Egen verkstad
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

Vi        ögon!
Just 
nu!

    

Hos oss får alla 
råd att se! 

OO

Just 
nu!

Synundersökning
för glasögon/linser 

50 % rabatt 
(Erbjudandet gäller t.o.m 31/12 -11 och vid medtagande 

av annonsen.Kan ej kombineras med andra erbjudan-
den. Önskas recept debiteras ord.pris 290:-/390:-) 



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Fast pris: Från 4 600 000:- - 4 750 000:-
5 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 153 kvm
Tomt: ca 1000 kvm Sluttningstomt

Byggår: 2011, inflyttning hösten 2012
Adress: Sanduddsvägen 48-64
Visninghus: Sanduddsvägen 22
Sms:a: FB 1071-2878 till 72456 för beskrivning

NCC erbjuder 9 st tomter med nyproducerade 2-planshus, byggs av LB-Hus, om 153 kvm i natursköna
Sandudden! Även visningshuset finns till salu till ett mycket bra erbjudande! Barnvänligt nybyggt område
nära till buss och affär. Trädgårdsarkitekt finns på plats! Välkomna att prata om ert framtida boende, vi
bjuder på glögg och pepparkakor! Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2878.

EKERÖ SANDUDDEN - STOR VISNINGSDAG!

Fast pris: 4 400 000:-
6 rok, varav 3-5 sovrum
Boarea: 154 kvm
Tomt: 1 083 kvm Naturtomt

Adress: Gryningsvägen 2 /Årstidsvägen 2
Ring för visning!
Sms:a: FB 1071-3006 till 72456 för beskrivning

Två tomter finns till salu där Ni kan välja att bygga valfritt LB-Hus i natursköna Mörby, Ekerö. Det finns ett
framtaget husförslag med uppskattad produktionskostnad, inkl tomt, på ca 4,4 miljoner kr. För mer info
kontakta Patrik Hermansson, LB-Hus: 070-3455404, patrik.hermansson@lbhus.se Tel: 08-564 109 80.
Snabbsök via webbnr: 1071-3006.

FÄRINGSÖ MÖRBY

Accepterat pris: 3 100 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 90 kvm, biarea: 21 kvm
Tomt: 312 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1999
Adress: Stengränd 3
Ring för visning!
Sms:a: FB 1071-2994 till 72456 för
beskrivning

Mitt i Sandudden ligger detta
välskötta hus som är delvis
renoverat med genomgående
ekparkettgolv o nymålade, ljusa
väggar. Både balkong och stor
trädäckad altan i söder o liten
trädgård i söder! Renoverat kök o
tillbyggd praktisk hall. Barnvänligt
kvarter nära buss o skola.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2994.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 2 975 000:-
6 rok, boarea: 163 kvm och biarea: 26 kvm
Adress: Fållvägen 16
Visas sön 11/12 14.00-15.00

Praktiskt hus med 4 sovrum, rymligt vardagsrum
och två badrum. Härlig plan trädgårdstomt som
gränsar mot allmänning. Garage. Nära busshpl.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2951.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 1 450 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 67 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 2 000 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1961, ombyggt 1968
Adress: Släggvägen 4
Ring för visning!
Sms:a: FB 1071-2959 till 72456 för
beskrivning

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

EKERÖ EKEBY

Accepterat pris: 2 950 000:-
6 rok, varav 3-5 sovrum
Boarea: 136 kvm, biarea: 21 kvm
Tomt: 1 266 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 1975
Adress: Gurkvägen 21
Visas sön 4/12 12.00-13.00 och mån 5/12 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-3004 till 72456 för beskrivning

Välplanerat 1 1/2plansvilla på gaveltomt med härlig terrass och pool i sydvästläge! Renoverat kök samt
duschrum på övre plan.Tre sovrum idag, kan göras om till fem! Plan trädgårdstomt med gott om ytor samt
carport med förråd. Nära buss och golfbana! Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-3004.

EKERÖ BERGVIK

Fast pris: Från 4 845 000:-
6-7 rok, boarea: 170-182 kvm
Adress: Fantans Väg 1-13
Visas sön 4/12 kl 14.00-14.45 - Visningshus Fantans
väg 31

C4-hus bygger 2-planshus på härlig
sydvästsluttning mot Mälaren. Friköpta tomter.
Barnvänligt område. Tel: 08-564 109 80.

EKERÖ SANDUDDEN



Färingsö försam
ling 4

 decem
ber - 1
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Gudstjänster

TORSDAG 8 DECEMBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Kiki Svee

SÖNDAG 11 DECEMBER
Stenhamra församlingsgård 

Herman Palmsalen kl 15.00
Luciagudstjänst
Tredje söndagen i advent
Kiki Svee
Färingsö barnkör “Luciatåg”

GÖR DIN 

RÖST HÖRD

- Vi har två körer

Kyrkokören och Favo-kören. 
Kontakta vår körledare 
Jonas Lundahl 0702-777 914.

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

Bibelstudium
-Budorden i vår tid

TISDAG 6 DECEMBER
Färentuna församlingshem 

kl 11.00

Meditation och bön
-Tid och rum för själen
 

TISDAG 6 DECEMBER
Stenhamra församlingsgård 

Timmermannens kapell

kl 18.00 

Grundkurs i kristen tro
-Kyrkoåret

TORSDAG 8 DECEMBER
Stenhamra församlingsgård 

kl 17.00

Nytt nummer av Kyrklövet
December 2011 - februari 2012

Kyrklövet kommer ut fyra ggr/år. Här presenterar vi våra 
verksamheter. Gå gärna in på vår hemsida, där finns den att 
ladda ner som en pdf. Vill du få den hem i brevlådan gratis, 
hör av dig till oss med namn, personnummer och adress till 
e-post: faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

Färingsö församlings hemsida:
www.svenskakyrkan.se/faringso

Lekmannakåren har två temakvällar i januari och februari. 
Temat är -Halvera din elräkning och - Kommunens arkiv. 
Grundkursen i kristen tro fortsätter, vi tar upp Martin Luthers 
lilla katekes. Vårterminens Bibelstudium tar upp Apostla-
gärningarna. Nästa konsert med titeln “Jul och annat stök” är 
den 17 december kl 15.00 i Stenhamra församlingsgård. 
Det blir körcafé med Mälaröarnas Kammarkör. Fikat kostar 
50 kronor.

4  nyheter | 

TAPPSUND | Så skedde 
slutligen det nästan ofatt-
bara – efter nio år lämnade 
Seaside Tappströmskanalen 
i sakta mak. 

Klockan halv två den 29 no-
vember 2011 inträffade det 
nästan historiska ögonblick-
et. Vid strandkanten i Tapp-
sund hade flera personer 
samlats med kameror i hög-
sta hugg. Mitt emot kanalen 
strax nedanför Ekerö möbler, 
hade bilar stannat för att be-
skåda när det var dags att dra 
iväg Seaside från den plats 
där båten legat sedan den 
kom till Ekerö 2002. 

Under en dryg månad har 
Pampas marina och Marin 
och haverikonsult rest Sea-
side från det sidoläge fartyget 
hamnade i då det kantrade 
2009. 

I tisdags var det äntligen 
dags att bogsera bort båten 
från Tappströmskanalen för 
en färd till Beckholmen där 
Seaside ska läggas i docka för 
att bli torrlagd.

Bogserbåten ”Tom” drog 
på motorerna. Linorna som 
var kopplade till Seaside 
spändes. Till en början hände 
inte mycket men så rörde sig 
fartyget fram och ekipaget 
gled i sakta mak ut ur Tapp-
strömskanalen. Några applå-
der hördes från land och en 

av Pampas män som stod på 
Seasides däck ropade: ”Var är 
orkestern?”.

Det hade kanske rent av 
varit på sin plats för stäm-
ningen var nästan högtidlig, 
ett ögonblick som många 
väntat på. 

Nu är Seaside som blivit 
något av en skamfläck i kana-
len borta, men kanske en och 
annan rent av kommer att 
känna en saknad. Några som 
definitivt saknat detta fartyg 
är norrmännen med sin för-
ening ”Skogøys venner”. De 

ska inom kort göra en inspek-
tion av Seaside för att se om 
det är värt att rusta upp båten. 
Är det mödan värt hamnar 
Seaside i sitt ursprungsland 
Norge. Om inte, huggs båten 
upp i Danmark.

Med andra ord kommer 
Mälaröarnas nyheters läsare 
att få ännu en rapport i nästa 
nummer om Seaside. Sedan, 
efter 26 artiklar på två års tid, 
vänder vi blad och lämnar 
denna följetong.

                          
                           EWA LINNROS

Seaside lämnar Ekerö
SKÅ | Den 5 december 
stängs en del av infartspar-
keringen i Skå. Det gäller 
dock bara en liten yta och 
en utbyggnad av parkering-
ar kommer att ske.

– Det stämmer att en min-
dre yta vid Svanhagen som 
använts för infartsparkering 
ska stängas. Det beror på att 
markägaren uppmärksam-
mat Ekerö kommun på att 
det inte fanns något avtal 
om markupplåtelsen. Kom-
munen har sökt en överens-
kommelse men inte lyckats 
hitta en acceptabel lösning 
och därför vill markägaren 
nu att marken ska återställas 
till tidigare skick.  Kommu-
nen avser att bygga ut infart-
spartskeringen på annat ställe 
i anslutning till den befintliga 
infartsparkeringen, säger Jo-
han Elfver, informationschef.

Redan nu är området längs 
med fotbollsplanen upplåten 
för parkering. Här ryms 30 
platser. 

När det gäller utbyggnad av 
infartsparkering i området, 
ska denna först projekteras.

– Därefter görs en upp-
handling i januari. Vi räknar 
med att den ska vara färdig 
till sista maj, säger Anders 
Garmark på tekniska konto-
ret.

                           

                            EWA LINNROS

Nytt om Skå:s 
infartsparkering

Intresset var stort då Seaside bogserades bort från Tappströmskanalen. 
Kamerorna gick varma. Även på andra sidan kanalen nedanför Ekerö 
möbler, hade ett flertal stannat för att få se Seasides avfärd. Bakom den 
bortre bryggan på bild är den plats där Seaside legat under många år.

 Foto: Ewa Linnros

En syn som nästan är overklig – Seaside passerar Fredriksstrand på väg till torrdocka på Beckholmen i Stockholm.                                 Foto: Ewa Linnros



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

något delikat

Filéfrossa i 
Juletider!

vardagsmat?
ELLER BARA

Priserna gäller vecka 49 t o m söndag 11/12 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Chèvre ost 
 Falbygdens.     
Mild och krämig getost.  
     

 Ruccola 
 Ort Novo.   50 g.   Lokalodlat.  
 Jfr pris 298:00/kg.     

  

 349k    /kg 

 Oxfi lé 
 Svensk butikskött. 

Ursprung Sverige. 

    Charolais. Av nöt.       

  

 399k   
 /kg 

 Kalvfi lé 
 Mälardalskalv. 

Ursprung Sverige.           

  

 119k    /kg 

 Fläskfi lé 
 Ursprung Sverige.     

Av gris.       

  

 99k    /kg 

  

 14  90  /st 

 Rödbetor 
 Sverige.     Lösvikt.  
     

  

 9  90  /kg 

Från vår manuella ostdisk!



Rusta för 
vintern

Suveräna 
vinterskor
Muckboot Arctic - en 
suverän stövel för de riktigt 
kalla och tuffa dagarna.

Sorelkänga
Sorel Caribou, originalet - 
och den bästa!  

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.

3.190:- 

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!

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

Vi har massor av julerbjudanden! 
Välkommen till din personliga barnbutik 
i Troxhammar butiksby.  www.lillabia.se

SÄNGKAMPANJ 
hos Lilla BarnInredningsAffären

Köp valfri säng från BABY DAN 
så bjuder vi på madrass 
värde upptill 1000 kr  

(Gäller tom 31/12 -11) 

  

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

Nu kan du 
boka tid via 

nätet!

Salong L erbjuder nu 

STYLAGE
Mer hållbar än restylan och säkrare än botox

 Fyller ut rynkor  Skapar jämn hud
Även ansiktslyft utan operation

STYLAGE är CE-märkt och behandlingen utförs 
av leg. spec. sjuksköterska 

              20 % rabatt på valfri             
                           Stylage behandling i dec och jan 

20 % rabatt på valfri hudvårds-
behandling i dec mot uppvisande av denna kupong 

Introduktions-

erbjudande

6 nyheter | 

KOMMUNEN | Den 25 mars 
får mälaröborna gå till 
valurnorna på nytt för att 
denna gång rösta om för-
säljningen av Ekerö bostä-
der. En enig kommunfull-
mäktige röstade om detta 
vid senaste sammanträdet.

Efter det kraftiga motstånd 
som mötte alliansens förslag 
om att sälja Ekerö bostäder i 
samband med kommunfull-
mäktige i slutet av oktober, 
samlade oppositionens politi-
ker in 2 300 namnunderskrif-
ter på mindre än en vecka. Vid 
omröstningen i kommunfull-
mäktige röstade också alla för 
att den ska genomföras och 
slog fast datumet.

I samband med att beslu-
tet fattades uppstod även en 
diskussion om att i framti-
den använda sig av så kallade 
”rådslag” för att kommun-
medborgarna ska få chansen 
att tycka till i viktiga frågor. 
Detta medborgarinflytande 
används redan flitigt i ett 
flertal kommuner och kan 
administreras såsom kom-

munen själv väljer, antingen 
genom röstning via webben 
eller per post. Alla partier var 
eniga om att detta vore en bra 
modell för att fånga upp syn-
punkter framöver.

Ännu har inga kommunala 
folkomröstningar hunnit ge-
nomföras i Sverige efter lag-
ändringen vid årsskiftet (se 
faktaruta), men i åtminstone 
fem kommuner är initiativ 
tagna. 

På Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) arbetar 
man aktivt med att främja 
möjligheterna till dialog mel-
lan kommunerna och deras 
medborgare.

– Det som visat sig i till ex-
empel länder som använder 
sig mer av folkomröstningar 
är att man måste ha en dialog 
med medborgarna i stora frå-
gor mycket tidigt för att und-
vika folkomröstningar och 
kraftigt motstånd, berättar 
Lena Langlet, projektledare 
på SKL.

LO BÄCKLINDER

Folkomröstning i mars 
om Ekerö bostäder

FAKTA KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING

>>  En rådgivande folkomröstning ska hållas i en kom-
mun eller ett landsting i en fråga om minst tio procent 
av de röstberättigade begär det, såvida inte minst två 
tredjedelar av ledamöterna i kommunfullmäktige mot-
sätter sig det.

>> Sedan den 1 januari 2011 har kommunallagen 
förändrats och ett ”förstärkt folkinitiativ” gäller för kom-
muner och landsting. Reformen ingår i de förändringar 
i kommunallagen som Riksdagen antog i samband med 
den reformerade grundlagen i november 2010.

>> Sedan 1980 har närmare hundra kommunala 
folkomröstningar genomförts i Sverige enligt Valmyn-
dighetens uppgifter. I Ekerö kommun har tre folkom-
röstningar gjorts. Den första ägde rum 1991 och gällde 
Västerledsbygget, vilket 73 procent av ekeröborna 
sa nej till. Både 2003 och 2006 var Ekerö också med 
och röstade om huruvida trängselskatt skulle införas i 
Stockholm. 

>> En kommunal folkomröstning bekostas av kom-
munen själv och Valmyndigheten betalar inte ut några 
bidrag. De uppskattningsvis 1 250 000 kronorna som 
omröstningen i Ekerö kommun beräknas kosta tas ur 
kommunens budgetreserv.

KOMMUNEN | Kommun-
fullmäktige budgetförhand-
ling den 22 november blev 
en åtta timmar lång pro-
cess med många partipoli-
tiska diskussioner om både 
badhus, skattehöjningar 
och om hur en ansvarsfull 
ekonomi ser ut.  

– Vi lägger fram en stark bud-
get utifrån omständigheterna 
och vi tillför kraftigt ökade 
resurser till alla verksamhe-
ter, inte minst barn- och ut-
bildningssidan, sa kommun-
styrelsens ordförande Peter 
Carpelan (M).

En av de prioriterade sats-
ningarna i alliansens budget-
förslag för 2012 är att åtgärda 
det eftersatta underhålleta av 
kommunens lokaler.

– Vi satsar 30 miljoner kro-
nor under de närmaste tre 

åren och detta kommer att 
följas upp och redovisas allt 
eftersom. Nu gör vi en kraft-
samling och ska dessutom ta 
fram en ny underhållsplan 
inför framtiden, berättade 
Anna-Karin Ullgren, ordfö-
rande i tekniska nämnden.

Det framgick dock att sats-
ningen på upprustning kom-
mer att medföra att kommu-
nen måste ta nya lån för att 
finansiera detta. Detta var 
ett av de viktigaste skälen 
till skillnaderna mellan al-
liansens och oppositionens 
budgetförslag. Oppositionen 
menade att den ekonomiska 
situationen är alltför svag 
just nu för att ett badhus ska 
kunna byggas.

– Ett badhus kommer att 
kosta stora pengar i drift under 
många år. Det är ett stort och 

riskfyllt projekt och den lång-
siktiga och starka ekonomin 
finns inte nu. Istället använder 
vi våra resurser för att komma 
ikapp det stora underhållsbe-
hovet i kommunens lokaler, sa 
Lars Holmström (S).

Ledamöterna ägnade sig åt 
en lång debatt om hur kom-
munens intäkter ska förde-
las och hur ett ansvarsfullt 
ekonomiskt tänkande ser ut. 
Både Miljöpartiet och Vän-
sterpartiet hade en skattehöj-
ning på 15 öre per intjänad 
krona i sina budgetförslag, 
vilket dock inte gick igenom.

Kulturnämndens ordförande 
Gunilla Lindberg (FP) berät-
tade om det budgettillskott 
som hennes nämnd får på 
600 000 kronor.

– Det kan tyckas vara tom-
tepengar med tanke på hur vi 

har bollat med miljoner här 
idag, men det betyder ändå 
att vi kan satsa extra på ideel-
la föreningar, biblioteket och 
kulturskolan. En ny sporthall 
föreslås också och vi vill ge 
mer stöd till sporter med bra 
fördelning mellan pojkar och 
flickor, sa hon.

Hon berättade även om sats-
ningen på nya projektorer till 
Erskinesalen som kommer 
att göra det möjligt att även 
visa konserter, idrottsevene-
mang och konferenser.

Även socialnämndens ord-
förande, Staffan Strömbäck 
(M), uttryckte glädje över det 
extra tillskott på 14 miljoner 
kronor som hans nämnd får 
i jämförelse med den tidigare 
prognosen. 

LO BÄCKLINDER

Oppositionen vill skjuta upp badhusbygge
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Staffan Eklund, Marianne 
Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud
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Onsdag 7/12
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA
Ralph Sjöholm

Torsdag 8/12
Kiockargården, Lovö kl 12.30

JULGRÖT med  
Visgruppen Kristall

Lördag 10/12
Ekerö kyrka kl 16.00

KONSERT –  
Britten: ”CEREMONY OF CAROLS”  
och annan julmusik 
Ekerö kyrkokör 
Harpa: Ingegerd Fredlund 
Dirigent: Kerstin Baldwin  
Präst: Ralph Sjöholm

Söndag 11/12
Adelsö kyrka kl 18:00

MUSIKGUDSTJÄNST  
Birkakören med gäster, solist: Eva 
Udd, ensemble ur Mälarstråk, 
orgel: Gudrun Pettersson, dirigent:  
Mait Thoäng 
präst: Staffan Eklund

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA 
Ralph Sjöholm,  
Orgel: Kerstin Baldwin

Lovö kyrka kl 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ & STORA 
Elin Rundh Dapo, Lovö barnkör 
under ledning av Klara Valkare 
Orgel: Leif Asp

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

ADVENTSGUDSTJÄNST MED 
LUCIA 
Jonas Gräslund, Ekerö barnkörer, 
Helena Hansson, Marie Björnvad

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

11/12 Lucia – snart jul

 

Maktens män och ljusets drottning 
När det här skrivs är det valdag i 
Egypten. I dagens tidning (28 novem-
ber) kan man läsa om många egyptiska 
kvinnors besvikelse att inte få vara på 
valbar plats.

Kvinnorna känner maktlöshet. Andra 

en stor rädsla bland den koptiska mino-
riteten, att deras livsutrymme ska bli än 
mer beskuret.

 
Historien upprepar sig
Kanske var det en liknande maktlöshet 

av 300-talet.
-

änka,  tillhörde den kristna minoriteten, 

-

-

Detta var under en period av stark 

-

Herodes.

Rädsla och makt

makten. 

-

  Marianne Abrahamsson

Lördag 10 december kl 16.00
i Ekerö kyrka

ÖPPET HUS I KLOCKARGÅRDEN

Torsdag 8 december kl 12.30
i Klockargården, Lovö

Onsdag 14 december 
kl 18.30 & 20.30 i Ekerö kyrka



Du hittar vårt närmaste kontor på maklarringen.se eller ring 020-368 368

Precis efter jul samlar vi oss till en hel helg med visningar. 

Ska du sälja, är det ett bra tillfälle att visa upp din bostad. Ring oss redan nu, så kan vi börja förbereda visningen.

RING IDAG, SÅ VISAR VI DITT HEM DEN 14-15 JANUARI.

8 nyheter | 

ADELSÖ | Adelsögårdens 
vandrarhem anmäldes i 
våras till hyresgästför-
eningen för bland annat 
farliga elinstallationer, 
ohygieniska köks- och våt-
utrymmen och bristande 
värmeförsörjning. Csilla 
Patachich som förestår 
Adelsögården, säger att 
anklagelserna är lögner.

Även om Adelsögårdens 
vandrarhem omnämns som 
en turistanläggning är många 
av de boende placerade där 
via socialförvaltningen för 
Spånga/Tensta. De missför-
hållanden som har beskrivits, 
bland annat nu senast i ett 
program på TV 3, ger en bild 
av att lägenheterna skulle 
vara mögelangripna och att 
underhållet är kraftigt efter-
satt. 

Jonas Wiklund är avdel-
ningschef för socialförvalt-
ningen för Spånga/Tensta.

– När vi har fått påstöt-
ningar om att det har varit 
dåligt där har vi också gjort en 
kontroll. Vi har varit i kontakt 
med miljö- och hälsoskydds-
kontoret på Ekerö kommun. 
Därifrån har vi fått besked 
om att det inte finns några 
förelägganden på Adelsö-
gården. Om vi ser att det är 
snyggt och rent på rummet 

och det inte finns några an-
märkningar från miljö- och 
hälsoskyddskontoret i kom-
munen, då anser vi att det är 
okej, berättar Jonas Wiklund.

Han säger också att de nu-
mera fotograferar alla ställen 
när de kommer dit och följer 
sedan upp hur det ser ut se-
dan. Han påpekar att också 
de som bor där har ett egen-
ansvar för hur de hanterar sitt 
boende. 

Att man överhuvudtaget pla-
cerar människor på Adelsö-
gården beror på det stora 
tryck som socialförvaltning 
i Spånga/Tensta har på sig 
när det gäller bostadslösa 
personer i kombination med 
den enorma brist på bostäder 
som råder. Socialförvaltning-

en har däremot försökt att 
minska antalet personer som 
är placerade på Adelsögården 
och har i dagsläget endast en 
person placerad där. 

Kommunens miljö- och häl-
soskyddskontor har varit på 
Adelsögården och gjort häl-
soskyddstillsyn. 

– Vi har haft en del syn-
punkter på den egenkontroll 
som har bedrivits och vi har 
ställt krav på att de ska redo-
visa till oss sådant som exem-
pelvis rör ventilation, säger 
Kaspar Fritz, miljö- och häl-
soskyddschef. 

Efter det att miljö- och 
hälsoskyddskontoret blivit 
kontaktade av hyresgäst-
föreningen, har man varit 
på Adelsögården och pratat 

med föreståndaren Csilla Pa-
tachich.

– Vi har fått redovisat en 
del åtgärder som är vidtagna 
och några kontroller som är 
gjorda. Vi bedömde att det 
räckte i och med att hon dess-
utom sa att den här verksam-
heten skulle upphöra. Nu 
verkar det vara nya planer 
igen. Vi får sätta oss ner och 
gå igenom det här och se vad 
det innebär och vilka eventu-
ella krav som ska ställas, av-
slutar Kaspar Fritz.

Anders Sundberg är en av de 
som tidigare bodde på Adels-
ögården och som också var en 
av dem som hörde av sig med 
klagomål till hyresgästfören-
ingen. 

– Förra vintern medan jag 
bodde där drogs värmen ner. 
Jag hade under en period 14 
grader i rummet och jag var 
inte den enda. Jag tog dit ett 
elelement själv som jag kopp-
lade in. Föreståndarinnan 
kom då och trängde sig in och 
kopplade ur elementet och 
försökte ta det med sig. Jag 
stoppade henne. Hon ringde 
sedan min handläggare som i 
sin tur kontaktade mig. Han 
sa att jag stal el. I kontraktet 
ingår elen i hyran, berättar 
Anders Sundberg.

Han och några av de andra 

boende kontaktade hyres-
gästföreningen som också 
åkte ut till Adelsögården för 
att inspektera statusen. Där-
efter var tanken att hyres-
gästföreningen skulle anmäla 
Adelsögården.

– När man kommer till 
domstolen måste det gå att 
bevisa att det finns en grund 
för anmälan. Den grunden 
bygger på vittnesmål och vårt 
besök. Men när det gällde 
vittnesmålen orkade de in-
blandade inte riktigt hela vä-
gen och ville inte ställa upp. 
Vårt besök kunde styrka en 
del brister men dessa kan de 
hinna fixa till före en dom-
stolsförhandling. Då måste 
vi kunna visa på att det här 
har varit långvarigt och att 
det har berört många hyres-
gäster, men utan vittnesmål 
från ett antal personer blir det 
svårt att driva frågan, säger 
P-O Brogren, pressansva-
rig på hyresgästföreningen i 
Stockholm.

I programmet i TV 3 sägs det 
att de boende är rädda för att 
prata, det påstås att de blivit 
hotade av föreståndarinnan 
eller illa behandlade på annat 
vis. 

När Mälaröarnas nyheter 
kontaktar föreståndaren Csil-
la Patachich, säger hon först 

att hon inte vill vara med 
någonstans eftersom det har, 
enligt henne, varit så mycket 
lögner kring alltihop. Hon 
upplever att journalisterna 
bara lyssnat på ”kriminella, 
knarkare och hyresgästfören-
ingen”. Hon går ändå med på 
att bli citerad på några punk-
ter.

– Alla skriver bara det som 
de vill skriva, de bryr sig inte 
om hur jag tycker och tänker 
och hur det är, säger Csilla Pa-
tachich. 

Hon hänvisar också till pro-
grammet i TV 3 och säger att 
det blivit så mycket som för-
vrängts och att TV-teamet 
bara gått hyresgästförening-
ens ärende.

– Det är inte sanning. Jag 
är en ärlig människa och har 
varit det hela mitt liv. Jag gör 
mitt bästa för mina gäster. 
Alla är hjärtligt välkomna 
att kolla hur hyresgästfören-
ingen ljuger om mögel och 
sådant. Jag har empati och 
hjälper, jag behöver inte tåla 
sådant som visades i TV. De 
som gjort det här måste få sitt 
straff, det här är jättedålig re-
klam för oss. Det har gått för 
långt, säger Csilla Patachich.

                           EWA LINNROS

Adelsögården kritiserad 

Adelsögården är ett vandrarhem men här placeras även personer 
som står utan bostad. Hyresgästföreningen fick in anmälan av några 
boende, för bland annat farliga elinstallationer, ohygieniska köks- och 
våtutrymmen och bristande värmeförsörjning.                 Foto: Lo Bäcklinder



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

Ekerö Sandudden
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!

*Boarea: 196 kvm
*Tomt: 972 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 495 000 kr
*SmÃ¥svaltingens VÃ¤g 7
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 196 kvm
Tomt: 972 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 495 000 kr
Småsvaltingens Väg 7
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Bli den första som bor i detta nya fina hus uppfört 2011. Totalt ca 174 kvm fördelat på 6 rok varav ett rum
har egen ingång samt egen wc/dusch och möjlighet till trinettkök. Genomgående ljusa färger, ekparkettgolv,
modernt kök och tre fräscha helkaklade badrum. Vattenburen golvvärme. Bergvärme ger låga driftskostnader.
Lugnt och bra läge i centrala Stenhamra med gångavstånd till skolor, daghem och kommunikationer. Närhet
till bad och fin natur.

*Boarea: 174 kvm
*Tomt: 1 002 kvm sluttningstomt
*Accepterat pris: 4 480 000 kr

  Boarea: 174 kvm
Tomt: 1 002 kvm sluttningstomt
Accepterat pris: 4 480 000 kr

Klevbergsvägen 8 B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Eriksberg
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!

*Boarea: 160 kvm
*Tomt: 3 800 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 950 000 kr
*TureholmsvÃ¤gen 146
*Lena Falck 070-759 59 97
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 160 kvm
Tomt: 3 800 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 950 000 kr
Tureholmsvägen 146
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Degerby
Totalt 160 kvm i 2-plan. Högt fritt läge! Sjönära och lite
sjöutsikt! Ljust och luftigt! Ett mycket trevligt hus om 5
rok. Alla ytskikt renoverade under de senaste åren, ljust
och modernt i klassisk stil. Nytt kök, kaklat duschrum och
relaxavdelning med bastu och bad. Vinterbonat gästhus/
generationsboende om ca 50 kvm, 2 rok + kaklat badrum.
Stort altandäck m härligt solläge. Trädgårdstomt, växthus.

*Boarea: 111 kvm
*Tomt: 1 738 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 650 000 kr
*IgelviksvÃ¤gen 14
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 111 kvm
Tomt: 1 738 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 650 000 kr
Igelviksvägen 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Skå
Stort härligt hus på södra Färingsö! Fin utsikt o lite glitter
från Mälaren på håll. Stor sällskapsdel med braskamin,  4-5
sovr + loftrum. Renoveringsbehov. S-vänd tomt mot
skogsområde. Pool, altandäck och stor balkong. Äldre
byggnad ca 75 kvm, möjligt förråd/kontor mm. Lantligt
läge, ca 15 min fr Bromma, 5 min från Ekerö C. Ringmärkt!

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

  

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

Färingsö Hilleshög
Nybyggd 1-plans villa och fristående garage om 55 kvm.
Lösvirkesbyggt m hög kavalité o noggranhet. Bra material-
val. Låga driftskostnader med eget v/a och  bergvärme i
både hus och garage. Bra solläge! Fastigheten är belägen i
ytterkant av äldre område med härlig atomsfär. Nära till
buss och bad. Några km till skola och förskola i Färentuna.

*Boarea: 128 kvm
*Tomt: 2 149 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 350 000 kr
*ViksundsvÃ¤gen 12
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 128 kvm
Tomt: 2 149 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 350 000 kr
Viksundsvägen 12
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Prästnibble
Generationsboende - Allt i ett plan! På stor härlig tomt och
med ett vackert lantligt läge ligger denna trevliga enplans
villa med separat lägenheten/uthyrningsdel. Huset har en
boyta om 150 kvm och lägenhet är på 55 kvm. Stor
dubbelcarport med gott om uppställningsplats för fler
bilar/båtar. Bergvärme och utomhus-spa. Ringmärkt!

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

  

Boarea: 204 kvm
Tomt: 2 258 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 250 000 kr
Prästnibblevägen 30
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

*Boarea: 131 kvm
*Tomt: 782 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 590 000 kr
*ApelvÃ¤gen 31
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 131 kvm
Tomt: 782 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 590 000 kr
Apelvägen 31
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Charmigt hus om 50 + 50 kvm i toppskick. Totalrenoverat
under de senaste 6 åren. Kök med öppen planlösning mot
vardagsrum med öppen spis. Ett bra sovrum. Källare med
nykaklat duschrum, bastu och tvättstuga. Allrum och bra
förråd. Stort altandäck. Kommunalt v/a o vattenburen
golvvärme i båda planen. Ett superfint hus!

*Boarea: 100 kvm
*Tomt: 1 039 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 495 000 kr
*Klyvarestigen 27A
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 100 kvm
Tomt: 1 039 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 495 000 kr
Klyvarestigen 27A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

*Boarea: 91 kvm
*Accepterat pris: 1 675 000 kr
*Avgift: 6 195 kr inkl vÃ¤rme, vatten, sopor, kabel-tv
*EkuddsvÃ¤gen 26A
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 91 kvm
Accepterat pris: 1 675 000 kr
Avgift: 6 195 kr inkl värme, vatten, sopor, kabel-tv
Ekuddsvägen 26A
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
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, Stenhamra C,
bad, skog och natur. Besiktigad!

*Boarea: 160 kvm
*Tomt: 715 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*FÃ¥llvÃ¤gen 38
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  
Boarea: 160 kvm
Tomt: 715 kvm plan trädgårdstomt
Fållvägen 38
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gräsåker
Fint radhus om totalt ca 172 kvm. Genomgående ljus
färgsättning. Fräscht kök med plats för 6 pers, stort
vardagsrum m utgång till fin skyddad trädgård. Övre plan
med 3 bra sovrum, en möblerbar hall och kaklat badrum.
Källarplan med nyrenoverad gillestuga o stort hobbyrum.
Garage i länga. Bra läge, nära både skola och dagis.

*Boarea: 116 kvm
*Tomt: 179 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 600 000 kr
*GrÃ¤sÃ¥kersvÃ¤gen 9B
*Lena Falck 070-759 59 97
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 116 kvm
Tomt: 179 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 600 000 kr
Gräsåkersvägen 9B
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

*Boarea: 196 kvm
*Tomt: 1 052 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 950 000 kr
*LedungsvÃ¤gen 28
*Lena Falck 070-759 59 97
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 196 kvm
Tomt: 1 052 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 950 000 kr
Ledungsvägen 28
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista
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
m gott om förvaringsytor. Bl a helt nya badrum, tvättstuga
och generös groventré 2011. Mycket barnvänligt område.
Kort promenad till skola, dagis, buss och bad. Besiktigad!

*Boarea: 215 kvm
*Tomt: 974 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 475 000 kr
*SemestervÃ¤gen 5B
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 215 kvm
Tomt: 974 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 475 000 kr
Semestervägen 5B
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Sjönära och sjöglimt! Mycket bra läge endast några steg
från Mälaren med fin badplats. Totalt 168 kvm i bra skick.
Kaklat duschrum samt 3 rum + matrum och kök på
ovanvåningen. Bottenvåning med 2 rum samt mycket fin
relaxavdelning med bad, bastu och dusch. Separat
tvättstuga. Bra driftskostnader med bergvärme. Mysig altan
delvis under tak, sjöglimt. Garage/förråd. Ringmärkt!

*Boarea: 150 kvm
*Tomt: 1 092 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 475 000 kr
*StrandvÃ¤gen 23
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 150 kvm
Tomt: 1 092 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 475 000 kr
Strandvägen 23
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



 nyheter | 

KOMUNEN | Ekerö kommun 
har avancerat sex place-
ringar i Lärarförbundets 
rankning ”Sveriges bästa 
skolkommun”. Kommunen 
toppar rankingen när det 
gäller lärarlönerna men lig-
ger långt bak när det gäller 
hälsotalen.

På internationella världslä-
rardagen den 5 oktober pre-
senterades för tionde året i 
rad vinnaren i Lärarförbun-
dets rankning Sveriges bästa 
skolkommun. 

För Ekerö kommun blev 
det inte ett lika kraftigt kliv 
som förra året, då kommu-
nen avancerade hela 76 plat-
ser i rankningen. Det blev 
ändock några steg upp från 
plats 135 till plats 129. Bland 
Stockholms läns 26 kommu-
ner ligger Ekerö kommun nu 
på plats 10, vilket är ett av-
ancemang med två platser i 
jämförelse med förra året.

Vinnare 2011 i Stockholms 
län blev Täby som klättrat 3 
platser sedan förra året.

Precis som förra året har 
inte en enda Stockholms-
kommun placerat sig bland 
landets 15 bästa. Många av 
länets kommuner befinner 
sig ganska långt ner på rank-
ningen.

– Kommunerna i Stock-
holms län måste satsa mer 

på sin skola om de ska kunna 
höja elevernas resultat. An-
nars hamnar man lätt i en 
negativ trend. Vi vet att både 
barnfamiljer och lärare stu-
derar situationen i skolan 
noga när de funderar på var 
de ska flytta och ta anställ-
ning, säger Lärarförbundets 
ordförande Eva-Lis Sirén.

En genomgång av tidigare 
vinnare visar bland annat att 
kommuner som har satsat på 
en hög andel behöriga lärare 
har gett topplaceringar. 

– Vi håller på att inventera 
behörigheten, mycket med 
inriktning på dagsläget men 
också i relation till reformen 
som kräver lärarlegitimation 
från och med 2015. Vi för-
söker även att motivera och 
påverka pedagoger att själva 
ta initiativ till att komplettera 
sina examina. Då tänker jag 
framförallt på dem som har 
fått en tillsvidaretjänst men 
som kanske saknar tre till fem 
poäng för att få lärarlegitima-
tion, säger Mikael Caiman 
Larsson, produktionschef för 
förskola och skola i kommu-
nen.

Svårare är det med dem som 
har nästan full behörighet 
men av olika skäl är inne och 
undervisar i ett annat ämne 
än det de har behörighet för, 

vilket är mycket vanligt i 
grundskolan men som inte 
går an efter 2015. 

– Dem inriktar sig det nya 
”lärarlyftet två” på. Det ska 
fånga upp de här lärarna som 
är behöriga men som delvis 
undervisar i andra ämnen, så 
att de har möjlighet att läsa in 
behörighet till dessa ämnen 
också. Sedan har vi de som är 
helt obehöriga och som har 
fått lokala dispenser. I dags-
läget vet vi inte riktigt hur de 
ska kunna komma in i det nya 
systemet, fortsätter Mikael 
Caiman Larsson.

Sedan förra årets skolrank-
ning har en hel del skolut-
vecklingsprojekt varit igång 
i kommunen. Ett av dessa 
är ett digitalt informations-
verktyg, ”infomentor”, vari-
genom lärarna kan förmedla 
bland annat individuella ut-
vecklingsplaner, veckobrev 
och liknande. 

– I samband med att vi skaf-
fade infomentor har också lä-
rarna genomgått kompetens-
utveckling. Det har bland 
annat handlat om att titta på 
innehållet i läroplanen och 
hur detta ska kommuniceras, 
liksom att vässa förmågan 
att bedöma elevernas kom-
petens. Vi har också tittat på 
hur man ska arbeta med in-
dividuella utvecklingsplaner. 

Det är arbeten som har gått 
hand i hand med införandet 
av infomentor.

Ekerö kommun toppar 
rankningen när det gäller lä-
rarlönerna bland så väl Stock-
holms läns som Sveriges 
kommuner. Värre är det med 
hälsotalen, det vill säga kort- 

och långvarig sjukfrånvaro.
– Vi har anledning att titta 

på hälsotalen och det håller 
vi på med nu, avslutar Mikael 
Caiman Larsson.                             
            

                            

                           EWA LINNROS

Placering för kommuner i 
Stockholms län (föregående 
år inom parentes):

Täby 59 (62)
 Lidingö 65 (54)
Sollentuna 66 (131)
Nacka 75 (38)
Salem 84 (194)
Stockholm 91 (76)
Danderyd 96 (60)
Vaxholm 99 (85)
Solna 122 (56)
Ekerö 129 (135)
Vallentuna 132 (70)
Värmdö 137 (105)
Huddinge 140 (146)
Nykvarn 189 (82)
Upplands-B 191 (209)
Järfälla 202 (206)
Tyresö 208 (187)
Botkyrka 236 (249)
Sigtuna 246 (198)
Österåker 266 (207)
Sundbyberg 268 (210)
Nynäshamn 269 (277)
Norrtälje 271 (283)
Haninge 280 (259)
Södertälje 283 (279)
Upplands V 284 (248)

Rankningen är genomförd av 
Statisticon för Lärarförbundet. 
Den bygger på statistik från 
SCB och Skolverket samt sta-
tistik gemensamt framtagen 
av Lärarnas samverkansråd 
och arbetsgivareorganisatio-
nen Sveriges kommuner och 
landsting, SKL.

Kommunen klättrar i skolrankning

FAKTA KRITERIER FÖR RANKNING

>> Resurser till undervisningen 

>> Utbildade lärare 

>> Lärartäthet  

>> Friska lärare 

>> Lärarlöner  

>> Kommunen som avtalspart  

>> Andel barn i förskola 

>> Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9 

>> Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättning-
arna, SALSA (Skolverkets modellberäkningar)

>> Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 

>> Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till 
SALSA 

>> Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 
inom 4 år 

>> Andel elever som uppnår grundläggande behörighet 
för högskolestudier 

>> Övergång till högskolan 

Testa oss!
Fri provträning 
på Öppet Hus

 
Välkommen!

Öppet 05-23 

 alla dagar

Välkommen på öppet hus: 
Träkvista Tisdagar kl 17-20
Stenhamra Torsdagar kl 18-20    

 
08-549 00 600
www.pulsochtraning.se    

EKERÖ



www.husmanhagberg.se

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

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.   

Ekerö Sommarstad
Ett fint läge i populära Ekerö Sommarstad beläget ett stenkast från Mälaren med bad och båtplatsmöjlighet. Plan,
barnvänlig trädgårdstomt om 1.315 kvm med frukträd och bärbuskar mm. Välskött och bra planerat hus om 156+116 kvm med 3-4
sovrum och balkonger med vacker utsikt över fältet intill och med sjöglimt. Gångavstånd till buss. Harmonisk lantlig idyll med
behagligt pendelavstånd till stan. Bör ses!
Accepterat pris: 4.395.000 kr  Visas: Sön 11/12 11.30-12.30 Adress: Kanans Väg 14  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Lovön
Trivsam villa, 154 kvm, granne med ridanläggning. Egen
stallbyggnad med 3 boxar. Ogenerat läge. Friköpt tomt.
Lantlig idyll med stora strövområden inpå knuten. 5-10
minuters pendelavstånd till Brommaplan.
Adress: Ensta 3  Ekerö  08-560 304 22  

Såld!

Ekerö Sandudden
Eftertraktat kedjehus på 121 kvm från 1999. Ett stenkast
från Mälaren med badplats och möjlighet till båtplats. Mycket
barnvänligt.  Entresida med både carport och p-plats. Två
uteplatser och balkong med fin vy. 
Adress: Stengränd 19  Ekerö  08-560 304 22  

Såld!

Ekerö Sommarstad
En mycket attraktiv fastighet med vacker sjöutsikt mot Mälaren i söder. Högt läge gör vyn till något utöver det vanliga.
Byggrätt på villa upp till 250 kvm. Belägen längst in på återvändsgata gränsande till allmänning. Idag bebyggd med fritidshus om 38
kvm i visst behov av renovering. Tomt om 1.489 kvm. Kommunalt VA indraget. Populärt och lugnt område med naturen runt
knuten. Tillfälle att förvärva ett charmigt och trivsamt boende!
Visas: Vänligen ring för information.  Adress: Kyrkfjärdsvägen 36  Ekerö  08-560 304 22  

Kommande

Ekerö Gällstaö
Exklusivt arkitektritat, fin sjöutsikt i två väderstreck. 
Genomgående påkostade materialval där prisbelönta
arkitekter planerat såväl byggnad som tomt. 225+25 kvm.
Kvalitativt med nyskickskänsla.
Adress: Furustigen 9  Ekerö  08-560 304 22  

Såld!

Räkna med oss!
Du får en dagsfärsk fri värdering av  din 
bostad och kunskap om hur den  lokala 
marknaden ser ut.

Räkna med oss när det gäller ditt boende.

Välkommen att bli nöjd du också!

Ekerö Sommarstad
Charmigt hus i mycket attraktivt läge på SV-vänd tomt.
1.267 kvm med fantastisk vy över Mälaren. Kommunalt V/A
indraget i fastigheten. Generös byggrätt som godkänner
byggyta om tot. 250 kvm. Lugnt barnvänligt område.
Adress: Kyrkfjärdsvägen 34  Ekerö  08-560 304 22  

Såld!



worldwide

- Teckna medlemskap före nyårsafton till 2011 års pris. 
Dessutom bjuder vi dig på resten av året!

          MISSA INTE ÅRETS SISTA 

OCH  ERBJUDANDE!

Erbjudandet gäller t.o.m 31 december 2011
och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

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

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ
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Vinter- och vårtidtabell

Gäller 11 december  och tills v
idare 

Ny tidtabell för 
pendeltåg och 
anslutande bussar.

Den 11 december byter större delen av Europas 
järnvägsnät tidtabell. Det påverkar även SL:s 
pendeltågstrafik. Därför byter vi nu till vinter- 
och vårtidtabell för pendeltågen och de bussar 
som ansluter till dem, i Haninge, Nynäshamn, 
Tyresö och Södertälje. Från den 18 november 
kan du hämta de nya röda tidtabellerna på 
bussar och stationer, sl.se och SL Center.

För mer information se sl.se eller kontakta 
SL:s kundtjänst på 08-600 10 00. God Jul och 
trevlig vinterresa önskar SL!

12  nyheter | 

FÄRINGSÖ | Under årets 
näringslivsseminarium 
utsågs för åttonde gången 
”Årets Ekeröföretagare”. 
Denna gång var det 
Katharina Ångström-
Isacsson och Lars 
Ångström på Äppelfabriken 
som fick ta emot den efter-
traktade utmärkelsen för 
sin småskaliga, men innova-
tiva verksamhet.

– Det känns jätteroligt att 
få den här utmärkelsen och 
särskilt att ett kvinnligt, 
småskaligt företagande blir 
uppmärksammat på det här 

sättet, säger Katarina Ång-
ström-Isacsson, som har fullt 
upp med att koka äppelglögg 
när MN ringer och gratulerar.

Just nu har hon bråda da-
gar med framförallt glögg-
kokning, men i mitten av 
december påbörjar hon sin 
vintervila efter årets hektiska 
skördeperiod.

– När jag kokar mina mar-
melader så gör jag det i treki-
lossatser i koppargryta över 
gaslåga, så det tar tid att få klart 
alla produkter, berättar hon.

Det är också i just det små-
skaliga producerandet som 
är hennes affärsidé, men allt 

började med ett genuint äp-
pelintresse som hon bland 
annat utvecklade när hon 
drev handelsträdgård under 
flera år i Saltsjö Boo.

– En dag såg jag en kvinna 
som samlade ihop alla sina 
äpplen och körde iväg dem 
till soptippen. Jag började 
fundera över vad man skulle 
kunna göra med allt över-
skott av frukt istället för att 
låta det ruttna.

Därefter följde en period 
med kurser och bollande av 
idéer innan Katarina Ång-
ström-Isacsson för första 
gången sålde sina egna pro-

dukter på Ekerö centrums 
julmarknad 2006. Nästa steg 
var att öppna gårdsbutik och 
sedan har verksamheten utö-
kats för varje år. Nya produk-
ter kommer till och många 
har blivit prisbelönta i täv-
lingar och har letat sig ut till 
kunder långt från Färingsö.

Men varför just äpplen?
– Jag älskar att vara nördig 
och kan i stort sett allt om 
äpplen ur alla aspekter. Jag är 
till exempel certifierad frukt-
trädsbeskärare och en stor 
”sortnörd”. Nu har jag be-
ställt 500 äppelträd till våren 

som ska planteras bakom den 
nya fabriken i äppelhäckar.

Härnäst satsar Katarina 
Ångström-Isacsson på att 
placera sig bra i kategorin 
”gårdsvin” vid nästa års SM 
i mathantverk med egenpro-
ducerad cider. Hon har redan 
gått kurs i Frankrike och har 
ytterligare en cidermakar-
kurs inplanerad i England. 
Och om inte det skulle räcka 
är hon fylld av inspiration 
efter höstlovets resa till en 
ciderfestival på amerikanska 
landsbygden.

LO BÄCKLINDER

Äppelfabriken på Färingsö 
utsågs till årets företag 

MOTIVERING

>> ”Årets Ekeröföretagare har bevisat att ett småska-
ligt nytänkande kan leda till något stort! Att man som 
småföretagare kan frigöra och utveckla sina drömmar 
och idéer så att dessa håller och skapar tillväxt vilket 
i sin tur skapar nya intressanta arbetstillfällen. Årets 
Ekeröföretagare har också bevisat att det finns en 
stor potential i att utveckla kommunens besöksnäring 
där många fler företag kan inspireras och medverka i 
framtiden.”

               Foto: Stefan Pellén

SÅNGA SÄBY | Den 
17 november genom-
förde Ekerö kommun och 
Näringslivsrådet sitt tra-
ditionsrika näringslivsse-
minarium på Sånga Säbys 
konferensanläggning. 
Deltog gjorde över 150 per-
soner som representerade 
ett brett näringsliv inom 
kommunen. 

Det var den åttonde gången 
som Ekerö kommun och 
dess näringslivsråd bjöd 
in till ett seminarium och 
denna gång med två gästfö-
reläsare, nämligen Jacqueline 
Kothbauer som berättade om 
”Employer Branding” och 
Daniel Kaplan som föreläste 
om entreprenörskap.

15 företag, idrottsföreningar 
och Irmgard Kaisers Sri Lanka 
fadderverksamhet passade 
också på att närmare presente-
ra sina tjänster och produkter.

Årets företagare utsågs 
bland de tre nominerade före-
tagen: HT Metalltryckeri, MG 
Rental och Äppelfabriken. 
Vann gjorde Äppelfabrikens 
ägare Katarina Ångström-
Isacsson och Lars Ångström. 

De närvarande blev också 
överraskade av Alsnu skepps-
lag som visade Vikingarnas 
”fredliga” stridsförmåga. 
Kvällen avslutades med ge-
mensam middag där alla un-
derhölls av musikgruppen 
Helt barockt från Svartsjö.

Årligt seminarium 
lockade företag 
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Nu är det jul igen!
BÄSTA VÄNINNEKLAPPEN:

Köp 1 anti-age behandling  
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Vi önskar  
God Jul & Gott Nytt år

Vi har öppet i mellandagarna. Välkomna!

Tel 08 -560 313 31

www.naprapaternaekerö.se

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

VÅRA ÖPPETTIDER

Tel: 560 310 11
www.salongnarlunda.se

AHA-behandling  ..... 1 g 490:-/10 gr 3500:-
Klassisk ansiktsbehandling (90 min) ...........  490:-
Frans & brynfärgning inkl plock...........  240:-
Permanent fransböjning (45 min)  ...............  340:-

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

EKERÖ | Två sjukgymnas-
ter från Ekerö rehab har 
startat upp en rehabilite-
ringsgrupp för dem som 
drabbats av neurologiska 
diagnoser. Metoden de 
arbetar med heter Ronnie 
Gardiners rytm- och musik-
metod (RGRM) och har 
inte tidigare funnits i kom-
munen.

Två sjukgymnaster från 
Ekerö rehab har startat upp 
en rehabiliteringsgrupp för 
dem som drabbats av neuro-
logiska diagnoser. Metoden 
de arbetar med, RGRM, har 
inte tidigare funnits i kom-
munen.

Sjukgymnasterna Therese 
Lövin och Maria Jervebo från 
Ekerö rehab fick testa RGRM 
när de var i Kalmar. 

Metoden väckte deras 
intresse och de sökte kom-
petensut vecklingspengar 
från Ekerö kommun för att 
utbilda sig till diplomerade 
RGRM-terapeuter.

– RGRM är en friskvårds- 
och rehabiliteringsmetod 
som med rytm, musik, färg, 
form, text, ljud, bild och rö-
relse ger människor med ska-
dor och sjukdomar i centrala 
nervsystemet och hjärnan 
en chans att förbättra sina 
funktioner, berättar Therese 
Lövin.
Efter att hon och Maria Jer-
vebo utbildat sig sökte de 
ännu en gång bidrag för att 
få möjlighet att starta upp en 

grupp i RGRM i kommunen.
– I våras fick vi pengar från 

Socialstyrelsens stimulans-
medel för att driva guppen. 
Vi startade i april och har en 
grupp på cirka 20 deltagare, 
berättar Maria Jervebo.

Träningen går kortfattat ut 
på att man följer en form av 
notsystem med symboler 
som talar om när man ska 
klappa med händerna, stam-
pa med foten och samtidigt 
låta på ett visst sätt. Detta 
görs till musik dessutom.

Anders Höök som är en av 
deltagarna har drabbats av 
stroke.

– Eftersom jag är man hade 
jag svårt att göra flera saker 
redan innan min stroke, sä-
ger han lite skämtsamt och 
fortsätter:

– Det är mycket bra träning 
men det är svårt.

När Therese Lövin och 
Maria Jervebo startade upp 

sin grupp gjorde de en ba-
lans- och en funktionstest 
på deltagarna. Dessa tester 
följde de sedan upp när en tid 
hade gått. 

Inte alla men ett flertal vi-
sade då på förbättrade resul-
tat.
– När jag började kunde jag 
inte stå på ett ben och hålla 
balansen. Det kan jag nu, 
berättar Eva Bergström som 
har MS.

Utöver träningen av balan-
sen, koordinationen, kon-
centrationen, minnet och 
motoriken är också det so-
ciala viktigt. I gruppen, som 
tränar en gång i veckan i Mä-
larökyrkan, märks också en 
glad gemenskap med många 
skratt och goda relationer.

– Vi har gjort en enkät 
bland deltagarna och de 
tycker också att träningen är 
lustfylld, berättar Therese 
Lövin.

De hoppas på att kunna 

starta upp en ny grupp och 
samtidigt fortsätta med den 
de redan har. 

– Vi har inte tänkt på andra 
målgrupper ännu, det är fort-
farande de med neurologiska 
diagnoser vi riktar oss till, 
fortsätter Therese Lövin. 

Andra målgrupper att ar-
beta med är de som exem-
pelvis är i skedet av en tidig 
demens, men metoden an-
vänds även inom grundsko-
lan i arbetet med barn som 
har ADHD, dyslexi och kon-
centrationssvårigheter.

Upphovsmannen till RGRM 
Ronnie Gardiner är trum-
mis. Hans livsmål har varit 
att utveckla en metod för att 
rehabilitera hjärnskadade ut-
ifrån sina musik- och rytm-
kunskaper. Ronnie Gardiner 
är idag närmare 80 år och är 
bosatt i Stockholm på som-
rarna.                        

                           EWA LINNROS

Terapi med alla sinnen

Therese Lövin och Maria Jervebo från Ekerö rehab har tagit RGRM-terapi till Mälaröarna.           Foto: Ewa Linnros

14  nyheter | 

Troxhammars 
nya entreprenörer

KAFÉ | I mer än tio år hade 
Jessica Kerj-Lindegren drivit 
inredningsaffären ”Rama 
in och rum” i Troxhammar 
innan hon utökade sin verk-
samhet med ”Café ramla in”. 
Nu arrenderas det av färings-
öbon och krögaren Peter 
Rådegård som även driver 
festvåning i Stockholm. 

– Jag ville få kaféet att gå 
ihop med butiken och tanken 
är att man ska kunna köpa de 
saker som man ser i kaféet i 
affären. Antingen det är kop-
parna som man dricker sitt 
kaffe ur eller tavlorna som 
hänger på väggarna, berättar 
Jessica Kerj-Lindegren.

HÄLSA | Naprapaten Ann-
Christine Lundgren var inte 
sen att ta chansen att hyra in 
sig och sitt företag Intergo 
i det befintliga företaget 
Ryggcenters lokaler. Med en 
bakgrund som både dansare 
och servitris, likväl som per-
sonlig tränare och naprapat 
vet hon mycket om vad kon-
sekvenserna kan bli om man 
inte tar hand om sin kropp.

– Jag jobbar mycket med 
patienter som har rygg- och 
nackproblem och med så kall-
lade bålstabiliserande träning 
och behandling. Mitt stora 
intresse är att hjälpa dem som 
har kroppsliga problem.

FRISÖR | Som av en ingivelse 
svängde Lisa Bergman från 
Färingsö in i butiksbyn, upp-
täckte den lediga lokalen och 
hörde sig själv säga att hon 
kunde ta över den. På kort tid 
hade hon sedan öppnat en 
filial till den frisersalong som 
hon drivit i Stockholm sedan 
15 år.

– Jag brinner verkligen för 
att öka statusen på frisöryr-
ket och att lyfta fram hant-
verket, berättar Lisa Bergman 
som både är frisörmästare, 
examinator och ledamot i 
Stockholms utbildnings-
nämnd för Sveriges frisörfö-
retagare.

BUTIK | När Alexandra Råde-
gård fick syn på den lediga 
lokalen i Troxhammar kände 
hon genast att hon hade 
chansen att låta sitt vilande 
företag ”Lilla bia” vakna till 
liv igen. Hon lämnade jobbet 
som ekonomichef och sat-
sade på att utveckla den tidi-
gare webbutiken till att sälja 
barnprodukter i en butikslo-
kal istället.

– Hos mig kan man köpa 
tapeter, tyger, möbler, spe-
cialbeställda presenter och 
gedigna, pedagogiska leksa-
ker, berättar hon.

LO BÄCKLINDER

NYSTARTAT

TROXHAMMAR | Under de senast två åren har mycket hänt i Troxhammar butiksby. Företag har flyttat ut och nya har kommit 
till. Ytterligare några finns kvar sedan ett tiotal år och har utökat sin verksamhet. Även bland dessa drivna företagare är det 
kvinnorna som dominerar.
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Välkomna!  

OBS! 

Julförsäljning!
Söndag 1 /12, kl. 11-1

Bromma Djurklinik
Din partner för djurens bästa!

Ulvsundavägen 152, Bromma

Öppet: vardagar 8-18. helger stängt.

Ge bort en vaccination i 
julklapp till din älskling 

för endast 300:-

 
 

Julklappstips! 
Ge bort en välbehövlig

 MASSAGE
300:- 30 min. 560:- 60 min. 790:- 90 min

PRESENTKORT YOGA  
Medicinsk yoga 180:-/lektion

skbodycare
skbodycare@hotmail.com  070-680 86 36

 Stenstigen 6b, Stenhamra
Solveig Karlsson, dipl massageterapeut,

lärare i medicinsk yoga
VÄLKOMMEN! 

Amanda Persson från Sten-
hamra nådde nästan hela vägen 
fram i årets tappning av Idol. 
Fredagen den 18 november tog 
dock hennes Idolresa slut men 
hennes artistliv har förmodligen 
bara börjat.

När Amanda åkt ut ur tävlingen sa 
hon i en intervju att hon inte vill 
sluta det här med en sorgsen tår i 
ögat, utan med glädjetårar. 

Det är också en glad och varm tjej 
som tar emot hemma i köket i Sten-
hamra. Hon är just hemkommen ef-
ter över två månaders hotellboende 
och en resa som säkerligen föränd-
rat hennes liv.

– Jag tror jag har glömt bort lite 
vad jag ställde upp på från början. 
Jag har suttit och tittat igenom alla 
mina auditions nu. När jag ser mig 
själv hur jag var i början tänker jag 
att jag var så liten. Jag är inte större 
nu, men jag hade ingen aning om 
vad jag skulle få vara med om. Jag 
kunde inte ens fantisera om det, sä-
ger Amanda.

Hon är inte mer än 16 år och rent fy-
siskt är hon en smal och spröd tjej. 
Men hennes blick är bestämd och 
hennes röst fast. Hon utstrålar en 
enorm styrka och målmedvetenhet.

Detta i kombination med mycket 
värme och mjukhet är förmodligen 
en del av hemligheten med hennes 
framgång. Och så naturligtvis, att 
hon kan sjunga. 

Redan tidigt i Idol visade hon 
prov på detta och också på sin proff-
sighet. När hon skulle sjunga på slu-
taudition spelade bandet i fel tonart. 
Amanda avbröt sången, bad dem att 
byta till rätt tonart och sedan fram-
förde hon ”Keep on walking” och 
tog juryn med storm. 

– Jag hade inget val. Göra om och 
göra rätt var det som gällde. Man 
måste glömma det som hänt tidi-
gare och fokusera på det som ska 
hända, säger Amanda.

En viss scenvana har hon då hon 
sedan årskurs fem gått på Kultura-
mas musikdramatiska grundskola 
där hon pluggat inriktningen mu-
sikal. 

Redan tidigt gick hon med i en 
kör och musiken finns även i fa-
miljen. Amandas storasyster gick 
också på Kulturama och studerar nu 
musikal och pappa har alltid spelat i 
olika band, sjungit och skrivit låtar.

Idolresan startade i våras för 
Amanda. Hon och flera av hennes 

klasskamrater skulle söka men ef-
tersom de hade en skoluppsättning 
när uttagningarna var i Stockholm, 
reste de alla till uttagningen i Linkö-
ping istället.

– Vi gjorde det till en roadtrip 
som en kul grej. Sedan när jag stod 
i kön började jag fundera på om jag 
verkligen skulle göra det här.

Allra först fick de sökande träffa 
en mindre jury som inte visas i TV. 
Det är två personer som gör en för-
sta gallring. Amanda kom in till dem 
efter cirka fyra timmars väntan. 

– Alla mina kompisar fick nej, det 
var bara jag och en till tjej som fick 
komma till den ”riktiga” juryn, de 
som kan ge en guldbiljett.

I Linköping gick sammanlagt 15 
stycken vidare och Amanda var en 
av dem.  

– När det var dags för slutaudition 
som var en månad senare, hade jag 
gjort upp ett mål. Jag skulle klara 
mig till kvalet.

I september fick de som var kvar i 
tävlingen packa sin väska och flytta 
hemifrån på obestämd tid.

– De sa bara att vi skulle packa så 
att det räckte till december. 

Har du längtat hem emellanåt?
– Ja det är klart. Men man är så inne i 
allting. Jag var hemma ett par gånger 
bara några timmar. Men när jag kom 
hem så var jag ändå inte hemma. Jag 
var mitt uppe i den här karusellen 
och jag kunde ändå inte landa även 
fast jag ville det. Det är först nu jag 
kunnat göra det. Direkt när jag insåg 
att jag åkt ur tävlingen började jag 
andas på ett helt annat sätt, berättar 
Amanda.

Det har också varit en intensiv ka-
rusell. Fredag efter fredag har en ny 
utmaning tagits och en efter en har 
blivit utröstad.

– Det är en väldigt konstig resa att 
vara med om. Man går från okänd 
till känd bara över en natt. En idol-
resa är en psykisk kamp eftersom 
det är så mycket kring en och som 
händer och mycket press. Jag tror att 
många inte mår bra av det. Men vi 
har hållt ihop och varit väldigt tajta 
tillsammans.  Så har vi också haft 
artistansvariga, två tjejer som tagit 
hand om oss. De var som våra mam-
mor. Vår sångcoach har också pratat 
jättemycket med oss, så vi har alltid 
haft människor kring oss och de har 
sett direkt om det är någonting som 
inte har varit bra. 

Har du känt att du brakat ihop 
någon gång?
– Ja, det är klart att det finns stunder 
när man tänker att nu skiter jag i det 
här, men det finns alltid något som 
får en att fortsätta.

Hur kändes det då att snubbla på 
mållinjen?
– Jag hade hängt löst flera gånger 
innan och nu var det jag och Aman-
da Fondell. Det första jag tänkte var 
att hon bara måste gå vidare, hon 
är så otroligt begåva. Jag avslutade 
i Linköping där jag började säger 
Amanda och tillägger:

– När jag åkte ut var det bara fyra 
tävlande kvar och det återstår bara 
tre avsnitt. Jag var med länge och 
hann att få chansen att visa vem jag 
är. 

Amanda har fortfarande några hek-
tiska veckor framför sig före jul. 
Samlingsskivan med de 11 finalis-
terna lanseras just nu för fullt. Varje 
helg åker hon och de övriga runt 
och signerar skivor och uppträder. 
Amanda tror att skolan kanske får 
vänta lite. Hon hoppas på att kunna 
börja jobba med musiken efter att 
Idol-karusellen tagit slut. 

– Jag tror inte att det ska vara ett 
jättestort problem om man verkli-
gen kämpar, säger Amanda och ler 
med en varm och samtidigt fokuse-
rad blick.

Jurymedlemmen tillika färingsö-
bon Anders Bagge säger så här om  
Amanda: 

”Amanda slog mig med häpnad 
ifrån första till sista tonen hon tog i 
Idol, bara 15 år då 16 år nu. Sedan att 
tösen bara bor ett stenkast från mig 
kändes häftigt. Framtiden ser för 
Amanda helt fantastisk ut om hon 
får ”bra” människor runt omkring 
henne, bra låtar och bra struktur. 
För talang det har hon i mängder”.

EWA LINNROS

Amandas fantastiska Idol-resa
18  reportaget | 

Namn Amanda Persson
Aktuellt Var en av de elva finalisterna i Idol 2011
Bor Stenhamra
Karaktär Målmedveten
Bäst med Mälaröarna Friska luften och lugnet, komma bort från 
stressen i stan
Favoritplats på Mälaröarna Hemma
Vill ändra på Jag vet inte specifikt men jag har alltid känt att det 
är meningen att jag ska uppfinna eller förändra någonting
Oanad talang  Jag kan stoppa hela knytnäven i munnen

Amanda Persson sjunger “I’m coming out” i Gävle på en fredagsfinal.                      
                       Foto: Therese Bosta

Amanda Persson är en varm och samti-
digt målmedveten 16-åring.             
                                               Foto: Ewa Linnros



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

Klappat 
& klart i 
Vällingby
City!
Hos oss hittar du allt 
du behöver till jul-
helgen. Modet, 
prylarna och maten. 
Om du handlar för 
minst 500 kronor 
i någon av alla våra 
butiker får du dess-
utom din julgran på 
köpet. Den 9–23 dec 
hämtar du ut granen 
och får klapparna 
inslagna gratis. 
Den 17–23 dec håller 
vi traditionell marknad 
på torget och tomten 
hittar du i Kfem den 
17–18 dec. Aldrig har 
det varit så enkelt 
att julhandla med 
gott humör!



  kultur | 

FÄRINGSÖ | I augusti 
utkom journalisten, förfat-
taren och tillika färingsö-
bon Karin Alfredsson med 
” Pojken i hiss 54” . Det 
är den femte, fristående 
boken i serien om läkaren 
och biståndsarbetaren 
Ellen Elg. Boken var också 
en av de fem romaner som 
utsågs av Svenska decka-
rakademin till årets bästa 
kriminalromaner.

Karin Alfredssons bok vann 
dock inte första placeringen, 
men hon har tidigare vunnit 
Svenska deckarakademins 
debutantpris för sin första 
bok i serien om läkaren Ellen 
Elg, ”80 grader från varm-
vattnet”

Ellen Elg och de männis-
kor hon träffar är påhittade, 
men alla historier har en 
verklighetsbakgrund. Karin 

Alfredsson gör noggrann 
research och hon beskriver 
själv att ”allt för ofta är verk-
ligheten värre än dikten” och 
att mycket av det hon skriver 
om hade hon aldrig kunnat 
hitta på. ”Det är för brutalt, 
för upprörande och för orätt-
vist.” Karin Alfredsson har 
engagerat sig i hela sitt liv 
genom att skriva romaner, 
debattböcker och artiklar om 
våld mot kvinnor.

Kort om handlingen i 
”Pojken i hiss 54:

Fullmånen är vit med 
skarpa kanter när 12-åriga 
Zubaida smyger ut i öken-
sanden. Hon vill få en skymt 
av de vackra jaktfalkarna 
som kommit till byn med ett 
schejkfölje för att jaga krag-
trappfågel. Men innan hon 
hinner fram till falktältet blir 
hon tillfångatagen och in-
knuffad i jägarprinsens tält. 

På väg därifrån en stund se-
nare blir hon upptäckt och i 
samma ögonblick har hennes 
familj förlorat sin heder. 

Dubai – På väg från en 
övernattning i öknen kom-
mer mobilsamtalet till Ellen 
Elgs chaufför. Han är Zubai-
das äldste bror och kallas nu 
omedelbart hem till Pakistan 
för att återupprätta famil-
jens anseende. Ellen ser sin 
chaufför blekna, men är allt-
för upptagen av sina tankar 
på nattens dramatiska hän-
delser för att reagera. Hon 
har sett en man bli torterad 
- och hon har bevis i sin film-
kamera... Ellen vet för myck-
et, tycker säkerhetspolisen. 
Kanske kan en kidnappning 
få henne att tystna?

Boken ges ut på Damm 
förlag.

                               EWA LINNROS

EKERÖ | Klassiska jul-
sånger, psalmer och dikter 
blandas med sketcher i 
Erskinesalen den 11 decem-
ber.

Vingåkers mest besökta kon-
sert varje jul sedan fyra år till-
baka, kommer till Ekerö. 
Mälaröbon Niclas Strand, 
som är född i Vingåker, 

plockade med julkonserten 
till Ekerö.

– Eftersom det varit så 
lyckat ville vi utöka. Då jag 
har arbetat i kommunen i 16 
år har jag kontakter här, be-
rättar Niclas Strand. 

Han är underhållare och till 
vardags musiklärare på När-
lundaskolan. Tillsammans 
med skådespelaren Per Rag-

nar, Mia Poppe, skådespelare 
och artist, Thomas Widén, 
musiker och Johanna Widén, 
sångerska och violinist.

Nytt för i år är att Per Rag-
nar är med. Han kommer 
bland annat spela en roll i en 
nyskriven julsketch som he-
ter ”Ta en banan” av Roger 
Träff och som bearbetats av 
Anders Wällhed. 

– Det här är ingen högtra-
vande konsert. Det är både 
teater, läsningar, roliga pot-
purrier och iscensättningar.  
Sedan har vi med de klassiska 
julsångerna, men även några 
andra, lite mer sällan fram-
förda sånger, avslutar Niclas 
Strand.

                       
                           EWA LINNROS

Nominerad deckarroman 

Annorlunda julkonsert kommer till Erskinesalen

NYUTGIVET

MÄLARÖARNA | En ny barn-
bok med en råtta i huvudrol-
len har skrivits och illustre-
rats av färingsöbon Marika 
Engström. I den första boken 
reser råttan Lotta till månen.

Den äventyrliga råttan lever 
sitt liv i en hatt, men reser i 
fantasin och får vara med om 
de mest spektakulära äventyr 
på så sätt. 

Hennes skapare Marika 
Engström jobbar till var-
dags som fristående redaktör 
med texter om trafikpolitik 
och samhällsplanering, men 
kunde inte värja sig när den 
lilla råttan flyttade in i hennes 
medvetande.

– Lilla råttan Lotta dök upp 
i mitt huvud för knappt ett år 
sedan och ville inte ge sig iväg 
igen. Så det var bara för mig att 
skriva ner berättelserna om 
henne och levandegöra henne 
i bilder. Nu känns hon redan 
som en familjemedlem, berät-
tar Marika Engström.

Boken vänder sig till barn 
i åldrarna två till sex år och är 
skriven på vers. Ytterligare två 
böcker om råttan Lotta är klara 
för tryck – ”Lilla råttan Lotta 
längtar bort” och ”Lilla råttan 
Lotta går till sjöss”. Dessutom 
har Marika Engström ska-
pat ett memoryspel som ska 
komplettera böckerna.

       
                     LO BÄCKLINDER

Barnbok

Niclas Strand.     Foto: Eric J Bleckert

Karin Alfredssons senaste fristående bok i serien om läkaren och 
biståndsarbetaren Ellen Elg, var en av de fem deckarromaner som 
nominerades till Årets bästa svenska deckare.    Foto: Håkan Flank

... är ett företag som har egen produktion av mobila väggar för offentlig miljö.
Vi är cirka 35 medarbetare i egna lokaler på Ekerö.

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).

Behärska engelska i tal och skrift.

Kundsupport / innesäljare
Vi söker kvinnlig eller manlig medarbetare till kontoret. 

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.

på Stockholm/Mälardalen

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

Löfgrens Affärsanalys är ett företag verksamt inom ekonomi och redovisning. Våra 
uppdrag vänder sig till alla olika branscher där vi hjälper företag med allt från löpande 
redovisning till ekonomichefsuppdrag, ekonomisk organisationsanalys, styrelserapporter 
och styrelseuppdrag mm. 

Verksamheten expanderar och därför söker vi nu en vass och kunskaps-
törstig ekonom till vårt nya fräscha kontor i Jungfrusundsmarina på Ekerö. 

Efterlysning! REDOVISNINGSEKONOM
I dina arbetsuppgifter ingår att leda och utföra ekonomiarbete åt ett antal bolag. 
Detta innefattar bland annat löpande bokföring, reskontrahantering, lönehantering, 
månadsbokslut samt moms & skatter. 

Vid din sida kommer du att ha Mats Löfgren med erfarenhet av det mesta inom 
redovisning och ekonomi. 

Vi söker dig som: 

  liknande arbete

Om du brinner för detta – är vi rätt för dig! 

Ansökningstiden går ut den 16 december 2011.

mats.lofgren@lofgrensanalys.se 
Löfgrens Affärsanalys AB, Högbovägen 19, 178 38 Ekerö 
 
Välkommen 

_____________________________________________________________________

Löfgrens Affärsanalys 
Ekonomiskt affärstänkande

_____________________________________________________________________



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

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

IVT PremiumLine EQ är ingen vanlig värmepump. Det är den effektivaste 

bergvärmepumpen i Sverige (eftersom vi aldrig chansar har vi mätt 

verkningsgraden på ett rättvisande sätt, enligt EN 14511). På ren svenska 

betyder det att du sparar extra tusenlappar varje år, jämfört med en vanlig 

bergvärmepump. Och som vanligt när du väljer oss på IVT så ingår 10 års 

kompressorförsäkring. Så att du kan sova lite extra gott om nätterna. 

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

IVT PremiumLine EQ 

Sveriges effektivaste 
bergvärmepump.

Nyhet!

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

ÄR DET VERKLIGEN 
SÅ SMART ATT 
FLYTTA JUST NU?
Om du känner dig osäker på hur du ska tänka och 
göra när du planerar din framtida fl ytt – börja med 
att fråga en som verkligen vet. Till exempel mig.

Jag vågar påstå att jag har både kunnande och erfarenhet för att bedöma vad 
som blir bäst för dig när du planerar för att fl ytta. Hur du kan förbereda dig och i 
vilken ordning. Vilka reparationer du kan göra och vilka du lika gärna kan strunta 
i. Vilka skattekonsekvenserna blir, och inte minst hur du hittar ett nytt boende. 
Dessutom har jag bra kontakter om du t��ex behöver hantverkare. 

Kontakta mig så kan vi tillsammans ringa in vad som är viktigt och vad som är oviktigt. 
Kom in till mig på kontoret i Skå eller slå en signal.

JOHAN SIÖNÄS, MÄKLARHUSET EKERÖ. 08-560 446 63
EKERO@MAKLARHUSET.SE

FORTFARANDE SVÅRT ATT VÄLJA MÄKLARE? 
MÄKLARHUSET LIGGER STADIGT KVAR I TOPPEN NÄR DET 
GÄLLER KUNDNÖJDHET ENLIGT SVENSKT KVALITETSINDEX 
ÅRLIGA MÄTNINGAR 2008 TILL 2011.

Det beror på.



Välkommen till 

JUL
BORDET

NYKROG

Julmarknaden i Ekerö centrum den 26 november hade de sedvanliga 
ingredienserna ponnyridning, pepparkaksbak, julmusik, marknadsstånd 
och troligen Mälaröarnas första jultomte, som i år levererade cirka 300 
småklappar till de yngre öborna. Denna gång behövde tomten, som var 
inlånad från fastlandet, inte frysa i de ljumma höstvindarna. 

 Foto: Ove Westerberg

Bytesmarknad Söndagen den 20 november genomfördes Frilufts-
främjandets och MASK:s gemensamma bytesmarknad i Tappströms-
skolan. Intresset var, liksom tidigare år, mycket stort för att byta sina 
begagnade vintersportartiklar mot något ”nytt” i rätt storlek. 

 
Foto: Gösta Norrgård

22  öarna runt | 

Dansuppvisning Danseleverna från Mälarö träningsverk som deltar 
i Sveriges största danskoncept för barn: Funkykids, 4-8 år, och Bliss 
Dance Academy, 9-14 år, hade stor uppvisningsshow för släkt och vän-
ner i Erskinesalen den 26 november. Flertalet av Träningsverkets när-
mare 200 dansare visade upp danstrenderna till den senaste musiken.  

 Foto: Ove Westerberg  

Modevisning och mingel Tisdagen den 15 november hade ”By leia d” 
på Jungfusunds marina sin årliga ”Fashion evening”. Restaurang 
Jungfrusund fylldes för femte året i rad med tjejer för en riktig ”Ladys 
night” med mingel,  god mat, livemusik och modevisning.
 

 Foto: Karin Söderqvist

Sagostunderna, för Mälaröarnas yngsta medborgare, har under hös-
ten haft rejält trångt i bibliotekens sagohörna där Kerstin Lidman bjudit 
på många spännande och roliga fantasiupplevelser. Inför stundande 
högtidsdagar handlar det mer om tomtar och små nissar som tassar i 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra. 

 Foto: Ove Westerberg 

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



Det börjar dra ihop sig till storhelger  – och därmed många tillfällen för trevliga 
och goda middagsstunder. För att minska julstressen lite vill vi tipsa om ett par 
viner som passar till mycket av maten vi gärna njuter av i vintermörkret. 

Viña Albali Gran Reserva har legat 24 månader på ekfat och fått en elegant, djup 
och mogen smak. Passar utmärkt till goda kötträtter av lite mörkare kött, perfekt 
till en helstekt oxfi lé. Dessutom säljs vinet just nu i en exklusiv presentkartong 
som kan förgylla vilket tillfälle som helst!

Schoenenbourg Grand Cru Riesling har tydlig rieslingkaraktär med toner av 
 honung och mineraler. Det gör vinet till en perfekt partner till skaldjur och 
fi skrätter. Ljummen, lätt stekt gåslever med en vinaigrettesallad är en annan 
 klassisk kombination. 

DOMAINE WINES AB.  TEL 08-546 107 00. WWW.DOMAINE.SE

2004 Viña Albali Gran Reserva. Pris: 79 kr.  Varunr : 2788. 13% vol.
(Finns med presentkartong på Systembolaget på Ekerö)

2009 Schoenenbourg Grand Cru Riesling. Pris: 149 kr.  Varunr : 2175. 12,5% vol.
(Beställ till Systembolaget på Ekerö – det tar bara några dagar)

Viner till helgernas 
festligare tillfällen!

Nordsjö Idé & Design. Tel: 040-35 55 80 Fax: 040-35 55 85

 

JULKLAPPSTIPS: KNIVAR 
FRÅN GLOBAL! 

20 % RABATT!
Gäller t o m 24/12.

KÖP JULGRANEN HOS OSS!

Din idé – vår design!

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

www.malaroidedesign.se

KÖP DIN 
JULGRAN HOS 
OSS! VI HAR 

VANLIGA GRANAR 
OCH KUNGS-

GRANAR!
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GE BORT
EN VÄGG 

ELLER ETT RUM! 
Köp ett present-

kort hos oss.



LEDIG LOKAL 
I SKÅ 

Uthyres 

 
 

Mörbyvägen 2 179 75 Skå 
 08-560 247 80 

www.mgrental.se 
Öppet: Mån  Fre. 06.30-16.00 

MELLANVIKTS PRESSENNING 250G / KVM 
 
PRISEX: 
5 X 7M       480:- 
6 X 10M    695:- 
(EX. MOMS) 

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

 
 
 

SNART ÄR VINTERN HÄR! 

         ELVERKTYG                   OLJA / FETT                     GASOL                  ALLT ANNAT 

 

Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?

Kom och träffa oss!
11 december kl 13-13.30

Ekebyhovs slott, 1 trappa upp

24 !

Vad är orsak till dessa gigantiska lån?
Med anledning av allt 
skriveri om försäljningen 
av Ekerö bostäder AB, har 
en rad frågor uppstått, 
som jag inte har sett tidi-
gare.

Hur drar man på sig skul-
der på 469 miljoner kronor? 
Det vore intressant att få en 
redogörelse för när och hur 
de har uppstått.

Vad eller vem garanterar 
att försäljningen av Ekerö 
bostäder AB löser lånen och 
går till goda ändamål?

Kan kommunen åter drab-
bas av sådana gigantiska lån? 
I vilka situationer skulle det 
behovet kunna uppstå? Vad 
görs för att undvika detta? 
Vad ska då säljas?

Som skattebetalare i Ekerö 
är vi med och betalar ränte-
kostnaden på 24 miljoner 
kronor per år. Därför har vi 
rätt att få svar på alla dessa 
frågor, som här är ställda 
neutralt och intresserat.  

– Vill bara veta

SVAR

Tack för kloka och högst 
relevanta frågor! Under en 
lång tid har Ekerö varit en 
starkt växande kommun. 
I ett tidigare skede ledde 
detta till att man var 
tvungen att ta upp stora lån 
för att genomföra inves-
teringar, främst i form av 
skolor och äldreboenden. 
På senare år har en god styr-
ning och budgetdisciplin 
gjort att ekonomin kunnat 
hanteras på ett bra sätt även 

med en fortsatt hög tillväxt 
befolkningsmässigt och 
därpå följande investe-
ringar. Alliansen vill sälja 
aktierna i Ekerö bostäder 
och använda intäkten till att 
betala av på kommunens 
höga låneskuld. Problemet 
idag är att cirka 25 miljoner 
kronor per år går till banker 
och kreditinstitut i form av 
ränta. Dessa pengar kunde 
i stället användas för just 
investeringar och/eller till 
kommunens kärnverksam-
heter. Med en försäljning 

kan vi skapa en långsiktig 
och hållbar ekonomisk 
skyddsvall där vi med god 
ekonomisk hushållning 
inte är lika sårbara som i 
dagsläget och vi kan med 
egna medel i stor utsträck-
ning finansiera våra inves-
teringar och vår verksamhet 
utan att behöva ta stora lån 
eller höja skatten.

– Peter Carpelan (M), 
kommunstyrelsens 
ordförande

Det blir jättelätt att ta sig 
till Södertälje och Uppsala. 
Men vem ska dit? De flesta 
mälaröbor lär inte heller 
vilja ta sig till jobbet över 
Hässelby eller Skärholmen.

Hur blir det då en hel 
del från Söderort ska till 
Bromma och Solna och  
tar vägen genom tun-
neln och Ekerövägen förbi 
Brommaplan? 

Hur blir det då alla ska 
trängas på två smala filer 
och två smala bussfiler? 
Och antalet bilar genom 

Drottningholm är ju maxat. 
Hur blir det om det blir 

för många? Ska man stänga 
av 261:an från Mälaröarna? 
Avfarten för mälaröborna 
ska naturligtvis ligga längre 
ut. Helst ända ute vid 
Tappströmsrondellen. Då 
blir den till nytta för oss.

Hur blir det för de som 
tänkt ut det här? Hamnar 
de i samma gigantiska köer 
eller smiter de i taxi i kol-
lektivfilen? Hur blir det för 
långsamgående fordon? 
Traktorer, cyklar och fot-

gängare. De får väl inte ge sig 
ner i tunneln. Kommer den 
avgiftsbelagda färjan fort-
sätta att gå med underlag på 
ett par traktorer om dagen? 

Hur blir det för de 
bönder som extrajobbar 
söderut med till exem-
pel snöröjning? Får de 
ta Tranebergsbron och 
Västerbron som förr?

Hur blir det med skylt-
ningen vid avfarten? Ska det 
stå ”Stockholm V”?

– Bengt Öhman

Jag har under alla år hon 
legat här haft ett ”gott öga” 
till Seaside, någonstans  
inombords, ej vetat varför. 
Tyckt hon verkat bekant.

När hon nu lade sig på 
sidan kom det ut mycket 
historik om henne. Att 
hon tidigare gått i Norge på 
Hurtigrutten bland annat. 
Det blev genast intressant. 
Hon hade också trafikerat 
Lofoten-Narvik. Nu började 

det bli riktigt intressant. Jag 
hade ju rest för länge sedan 
mellan Lofoten och Narvik! 
1966 närmare bestämt. Jag 
började nu leta bland mina 
gamla dagböcker. Bingo! 
Ur dagboken: ”den 3 sep-
tember 1966 tog jag och 
min vän Hurtigruttens båt 
Midnattssol från Bodö till 
Lofoten och Svolvear. Där 
bytte vi båt till Skogöy för 
färd mot Narvik. Vi åkte 

natturen så vi sov ombord, 
men på grund av lite sjö-
gång sov vi inte så mycket. I 
Narvik nästa morgon bytte 
vi båt igen till ”Hammaröy” 
som tog oss tillbaka till 
Bodö. Underbar resa där 
båten lade till vid ett tiotal 
bryggor, turen tog 13-14 
timmar. Vidunderlig resa 
i fjällvärlden. Jag glömmer 
den aldrig”. 

När jag såg Skogöy i mina 

anteckningar skrek jag 
rätt ut: jag visste det i mitt 
hjärta. Det var Hon. Nu är 
jag glad att jag hade min 
dagbok.

Så jag har alltså seglat 
med henne. Nu måste jag 
se henne segla iväg för sista 
gången. Det är med en tår i 
ögat. Tack Skogöy för den 
fina resan 1966. 

– Anne-Marie Lagerkranz

Se henne segla iväg för sista gången...

Hur bli det då stora tunnelprojektet är klart?

Överflödigt parti 
Ö-partiet har lyckats igen, det vill säga med  vad man verkar ha som främsta mål: att störa, för-
hala och fördyra den i demokratisk ordning valda kommunstyrelsens arbete. Senast nu med 
en framtvingad folkomröstning om försäljningen av Ekerö bostäder. Kostnad 1,5 miljoner 
kronor. Pengar som kunde användas till bättre! Ö = överflödigt parti!                      

– Lennart Berkö

Rådslag – skämt eller?
Carpelan och alliansen har 
gjort allt som står i deras 
makt för att förhindra att 
ekeröborna ska få tala om 
hur de ser på en försäljning 
av Ekerö bostäder. På åtta 
dagar (!) försökte Carpelan 
att genomföra en försäljning 
utan att lyssna på medbor-
gare eller opposition. Trots 
Carpelans väl planerade 
mörkning så hann opposi-
tionen att samla över 2300 
namnunderskrifter för en 
folkomröstning i frågan. 
Vad gör Carpelan då? Jo, 
han föreslår ett rådslag istäl-
let för folkomröstning på 
KS-mötet tisdagen 22/11. 
Svaret från oppositionen 
blir nej. Frågan togs också 
upp på KF tisdagen 22/11, då 
beslutet togs om en folkom-
röstning.  Hur kan Carpelan 
tro att någon inbillar sig att 

han kommer att lyssna på 
ett rådslag? Han som gjort 
allt som stått i hans makt 
för att medborgarna inte 
ska få tycka något om för-
säljningen. Förtroendet för 
dig är lika med noll i denna 
fråga. Lyssna istället på den 
före detta moderatpoliti-
kern Frida Tamker som i 
förra numret av MN på ett 
utmärkt sätt beskriver hur 
ett beslut ska förankras. 
Kanske är det på grund 
av din ovilja att lyssna på 
medborgarna som Tamker 
är före detta moderatpo-
litiker istället för ledande 
sådan? Något som för övrigt  
Moderaterna i Ekerö borde 
fundera lite mera på!

– Tommy Svensson, 
Öpartiet

Seaside den 29 november 2011.                                  Foto:  Ewa Linnros
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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 signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  

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

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

Kom och se årets Lucia från Birkaskolan! Har du inte börjat 
köpa julklappar är det dags att börja nu. Många fina erbju-
danden och julklappstips i alla våra butiker. Välkommen till 
en stämningsfull jul i Ekerö Centrum! 

I EKERÖ CENTRUM
13 DECEMBER KL 17

LUCIATÅG

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

LADY SENSITIVE 
5225 SJÖGLIMT

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan 
avvika från originalkulörerna.

LADY SENSITIVE 
9913 LAMMULL

LADYsensitive

Unik hälsoanpassad inomhusfärg utan hälsoskadlig 
emission och med minimal färglukt. 

LADY. När bara det bästa är gott nog.

VÄGG: LADY SENSITIVE 5225 SJÖGLIMT

www.jotun.seDEVELOPED IN COLLABORATION WITH
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Ingen vet förstås när. 
Men när kommunalrådet 
Peter Carpelan lämnar sin 
post har man med Staffan 
Strömbäck en ny stark 
ledare! Staffan Strömbäck är 
en person med stor empati 
för människor, väl insatt i 
Ekerö kommuns möjlig-
heter att värna den unika 
miljö, som vi medborgare 
lever i.

Han kan med stor 
pondus och trovärdighet 
föra en talan med ”Staden 
Stockholm” om våra behov 
vad gäller trafikleder och en 
nödvändig ombyggnad av 
Brommaplan. När det gäller 
boendet för alla kommun-
innevånare och inte minst 

för människor som behöver 
ett ”trygghetsboende” är 
Staffan Strömbäck den som 
bäst känner till dagens och 
morgondagens behov!

Alla vi som besökte 
mötet i Herman Palmsalen 
Stenhamra 2009 stärktes i 
vår tro på Staffan, påläst vad 
gäller behovet av bostäder 
för alla äldre.

Att Ekerö ligger i topp i 
landet, vad gäller vård och 
omsorg på våra äldrebo-
enden, ger ett mycket bra 
betyg åt Ekerö kommun, 
ett betyg, som vi ska värna 
om. Här gäller det att hålla 
ett öga eller båda på Carema 
care AB, som ansvarar för 
driften av Kullen i Ekerö 

centrum från 1 oktober år 
2011.

Om Staffan Strömbäck 
skulle rösta nej till att sälja 
Ekerö bostäder, bostäder 
för kommunens inne-
vånare, när beslutet ska 
klubbas, då stärks vi alla i 
tron på Staffan, som nytt 
kommunalråd. En fara vid 
en eventuell försäljning, 
som varken Billter (FP), 
Åkerljung (KD), Brunstedt 
(C) eller Peter Carpelan 
(M) insett, är den att såväl 
unga som äldre behöver 
bostäder, där hyresrätter är 
den bästa ekonomiska lös-
ningen torde stå klart!

– Planera i tid

Strömbäck nästa kommunalråd?

Ekerö bostäder är redan belånat till hälften
REPLIK

I förra numret av Mälaröarnas 
nyheter påstod Hanna-Karin 
Gressman felaktigt att Ekerö  
kommun skulle göra en vinst 
på 800 miljoner vid en för-
säljning av Ekerö bostäder. 
Dessa pengar skulle kunna 
användas till att betala kom-
munens låneskuld och dess-
utom räcka för satsningar 
på kommunens skolor och 
infrastruktur. Detta är inte 
sant.

Ekerö bostäder har en 
låneskuld på 420 miljoner 
som måste räknas bort från 
köpeskillingen på 800 miljo-
ner. Det innebär att vinsten 
för Ekerö kommun att sälja 
Ekerö bostäder inte blir 800 
miljoner som Gressman 
påstår utan stannar vid 380 
miljoner. Eftersom kom-
munens låneskuld idag är 
468 miljoner så räcker inte 
vinsten till att betala av hela 
låneskulden. 88 miljoner 
kommer att kvarstå. Några 
330 miljoner finns alltså inte 
till skolor och infrastruktur 
som Gressman påstår. 

Dessutom beslutade 
alliansen vid kommunfull-
mäktige 22 november i år 
att öka kommunens höga 
låneskuld med minst 100 
miljoner genom att bland 
annat påbörja badhusbygget 
trots att ansvarsfull eko-
nomisk styrning säger att 
bygget – som alla partier är 
överens om ska genomföras – 
dessvärre måste anstå tills det 
är bättre ekonomiska tider. 

Med nuvarande ekonomiska 
turbulens kan nämligen ett 
badhus, lätt bli en lyxfälla för 
Ekerö eftersom inga badhus 
går med vinst vilket gör att  
kommunen årligen måste 
skjuta till minst cirka 10 mil-
joner  för driften. 

Beträffande sociala 
förturer och avtalet med 
Migrationsverket så tar 
Gressman väldigt lätt på hur 
man kan skriva bindande 
avtal. Jag vill påminna om det 
avtal som skrevs mellan SBC 
bo och Ekerö kommun där 
SBC  bo förband sig att bygga 
ett trygghetsboende. Nu 
sätts bygget igång och något 
trygghetsboende blir det 
verkligen inte. SBC  bo bryter 
mot ingånget avtal och Ekerö 
kommun kan tydligen inte 
göra något åt det. Dessutom 
är det så att skrivningar om 
sociala förturer självklart inte 
följer med om Ekerö bostä-
der säljs vidare. Täby är ett 
varnande exempel. De sålde 
sitt bostadsbolag och måste 
nu köpa dyra bostadsrätter 
för att klara sina sociala för-
turer. Det vill vi att Ekerö ska 
slippa. 

Vi har inte sagt något om 
att förvaltningen av bostä-
derna skulle bli sämre eller 
bättre med ett privat bolag. 
Det kan varken Gressman 
eller vi göra förrän vi får veta 
vem som är  köpare och det 
får vi inte veta av sekretes-
skäl.

Hur kan då en köpare få 
skälig avkastning på sitt 
köp av Ekerö bostäder? Jo i 

huvudsak på fyra sätt:
Höja hyrorna. Det skulle 

innebära att en redan mycket 
hög hyra skulle bli ännu 
högre. Det kanske inte påver-
kar Gressman men vi tänker 
på hyresgästerna. 

Minska på utgifterna, 
främst genom försämrat 
underhåll. Ett underhåll som 
enligt kommunalrådet Peter 
Carpelan, i debatt i kom-
munfullmäktige, redan är 
eftersatt. 

Genom att ombilda hyres-
rätter till bostadsrätter. Det 
har många av hyresgästerna 
inte råd med. Det innebär 
också att Ekerös fåtaliga 
hyresrätter skulle minska 
ännu mer vilket skulle betyda 
att ungdomar och andra med 
mindre god ekonomi inte 
skulle kunna bo på Ekerö. Vi 
tycker att det är viktigt att ge 
våra ungdomar möjlighet att 
bo på Ekerö . 

Sälja bolaget vidare till ett 
högre pris än inköpspriset 
så snart marknaden stabili-
serats. 

Det finns säkert många 
som Gressman som ser till 
sin egen ekonomi i första 
hand, men vi vill att alla 
ekeröbor ska få ta ställning 
för och emot en försäljning 
av Ekerö bostäder. För demo-
kratins skull måste folkom-
röstningens resultat avgöra 
i denna stora och oåterkal-
leliga affär.

– Ylva Forslid (Ö), 
en av initiativtagarna 
till folkomröstningen

SÄLJES

Ung-guppy i fina gula och 
röda färger, 6 st för 20 kr.
Ancistrus-yngel, små bruna 
algätare, 2 st för 10 kr. Alla 
fiskar är 2-2,5 cm stora och 
finns att hämta i Skärvik. 
070-745 64 13.

Runt furubord 120 med 
tilläggsskiva. 450 kr. 
Tel. 073-975 69 56.

4 st pinnstolar mörka, 750 kr 
alla fyra. 073-975 69 56.

Brun skinnsnurrfåtölj 250 kr. 
Tel. 070-858 39 48.

ÖNSKAS HYRA

Stuga i Ekebyområdet/
Munsö från april ca 6-8 
månader p g a husbygge i 
området. Två personer med 
fast anställning samt två 
hundar och en katt.
Birgitta Sommarbäck 
073-542 31 52.

• Privatpersoner annonserar lokala ärenden GRATIS
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild 

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö. 

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

  privata marknaden



SPORT | Sedan mars månad 
har en ny motionsförening 
varit igång. Den vänder sig 
till personer över 35 år, som 
under trevliga former får en 
chans att tävla mot andra i 
10-12 grenar per år. 

Föreningen startade i mars i 
år. Det var Eva Qvarnström, 
bosatt i Ekerö sommarstad, 
som länge funderat över att 
ta upp motionsformen, som 
funnits på Lidingö i 45 år.

– Jag är uppvuxen på Li-

dingö och mina föräldrar var 
i väg en gång i månaden och 
tävlade i Motionspokalen.
Det kallades Ladies cup och 
Gubbpokalen och starta-
des 1966 av Sven Gärderud, 
pappa till framgångsrike lö-
paren och orienteraren An-
ders Gärderud, berättar Eva 
Qvarnström.

Hon startade upp, tillsam-
mans med några vänner och 
entusiaster, motsvarande 
motionspokal här på Ekerö 
under 2011 och döpte fören-

ingen kort och gott till ”Mo-
tionspokalen Ekerö”. 

– Vi har genomfört ett täv-
lingsår i år med inbjudna vän-
ner, där vi har haft sju deltäv-
lingar och cirka 20 deltagare, 
fortsätter Eva Qvarnström. 

De började med bordtennis i 
Närlundaskolan. Därefter har 
de haft terränglöpning i Eke-
byhovsparken, varpa i Ekerö 
sommarstad med picknick 
efter och en öppen tävling i 
minigolf där deltagarna själ-
va valde speltillfälle för att 
sedan lämna in sitt resultat. 
I september månad var det 
orientering i Ekebyhovspar-
ken och i oktober simning i 
Åkeshov. 

– Det är helt olika nivåer 
på de tävlande. En vann till 
exempel terränglöpning på 
dubbel så snabb tid som den 
som kom sist. På killsidan har 
det varit olika personer som 
segrat för varje gren. Det är 
inte så att det alltid är samma 
person som är bäst, säger Eva 
Qvarnström som även tävlar 
lite mot sig själv.

– Jag har inte sprungit en 
meter sedan jag var barn 
men nu har jag sprungit flera 

gånger och nästa år ska jag ha 
bättre resultat än i år, det är 
mitt eget mål. 

Meningen är att var och en 
lär sig lite grann om hur det 
fungerar i olika grenar och 
dessutom komma ut, träffa 
lite folk och även träna och 
göra saker som man inte gör 
i vanliga fall.

Årets sista tävling var i 
Dart med efterföljande mid-
dag och prisutdelning. Årets 
totalsegrare blev Linda och 
Magnus Karlander. Linda 
Karlander som blev årets 
kvinnliga vinnare hade 
många delsegrar. Magnus 
Karlander, som inte hade nå-
gon delseger, men som legat 
hack i häl med vinnarna vid 
varje tävling och blev ändå 
årets manliga segrare.   

– Inför 2012 hoppas vi att 
kunna utöka deltagarantalet. 
Vi har för avsikt att genomfö-
ra årets grenar  samt längdski-
dor, skridskor och bowling.  
Allt är givetvis ideellt. I ja-
nuari räknar vi med att starta 
med skidor i elljusspåret, av-
slutar Eva Qvarnström.

                                
                                     EWA LINNROS
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DET HÄNDER  TILL DEN 11 DECEMBER

HÄSTSPORT | Söndag 13 
november arrangerade 
Färentuna ryttare täv-
ling i ”Handy Horse” på 
Kungsberga ridskola.

Varje år ordnar Färentuna 
ryttare tävlingar i både hopp-
ning och dressyr. 

– Handy horse provade vi 
för första gången för ett år 
sedan och det blev succé. Det 
är verkligen ett roligt sätt att 
öva upp samarbete och för-
troende med och för hästar-
na. Dessutom passar Handy 
horse alla ryttare och alla 
hästar, från små shettisar till 

stora dressyrhästar, berättar 
Ammi Bennetter från Fären-
tuna ryttare.

Handy horse är en täv-
lingsform som inte är så van-
lig i Stockholmstrakten. Den 
är vanligare ute i landet och 
ännu mer i Storbritannien. 
Det är ett lekfullt lydnads-
prov där det gäller att klara 
att rida en bana som består av 
olika svårigheter eller ”statio-
ner”. Banorna hos Färentuna 
ryttare innehöll slalom mel-
lan hinderstöd, att dra ett fö-
remål efter hästen, gå över en 
bro, flytta ett paraply, gå över 
en presenning med mera.

Tävlingen reds i flera klas-
ser. Först ut var två så kallade 
Clear round klasser – en lätt 
och en svår - där det gällde att 
klara de olika svårigheterna 
på banan.

Därefter följde en agility-
klass där hästarna skulle le-
das runt banan. Den klassen 
gick på tid och eventuella fel 
på banan gav tidstillägg. 

Annie Gustafsson på 
Draumur segrade. Andra 
plats tog Eva Engvall på Lega-
to och på tredje plats kom Ni-
cole Gillberg på Miranda VJ.

– Sista klassen hette ”Fart 
och fläkt” och det bjöds pu-

bliken verkligen på.  Svårig-
hetsnivån var mellan lätt och 
svår. Här var i stället svårig-
heten att rida banan så snabbt 
som möjligt. Alla ryttare 
satsade ordentligt och det 
skiljde bara några få sekunder 
mellan placeringarna, fort-
sätter Ammi Bennetter.

Cecilia Fernandez och 
Make Your Vision vann, på 
andra plats kom Elin Öster-
lindh på Fantasi och på tredje 
plats kom Annie Gustafsson 
på Draumur.

                        

                          EWA LINNROS

Lyckad tävling i Handy horse

Lyckat första år för ”Motionspokalen Ekerö” EIK brons i bordtennis-DM
BORDTENNIS | David 
Hammerfeldt från Ekerö IK 
tog brons i distriktsmäster-
skapet i bordtennis i pojkar 
9-årsklassen. 

Genom smart spel och iskyla 
i de avgörande lägena manöv-
rerade David Hammerfeldt ut 
den ena motståndaren efter 
den andra. 

I semifinalen blev dock 

motståndet övermäktigt. 
Detta var EIKs första medalj 
i DM-sammanhang i bord-
tennis på mer än 15 år. Även 
övriga EIK- spelare presterade 
utmärkt under DM-helgen i 
november. Speciellt kan näm-
nas Malte Nygren och Marcus 
Möller som gick vidare från 
poolspelet till slutspel i sina 
klasser.                                 
                                  EWA LINNROS

LÄGET!   28 NOVEMBER

HANDBOLL
Damer div 3 ösv
Huddinge HK 9 9 0 0 288 - 156  18 132
Hammarby IF HF 9 8 0 1 250 - 183  16 67
Gubbängens HK 9 6 1 2 238 - 199  13 39
AIK 9 6 0 3 264 - 210  12 54
Gustavsbergs HF 9 5 0 4 232 - 188  10 44
Årsta AIK HF 9 5 0 4 190 - 203  10 -13
Notlob IK 9 4 1 4 206 - 198  9 8
Haninge HK 8 2 1 5 154 - 192  5 -38
Skå IK 8 2 0 6 179 - 218  4 -39
HK Spifen 9 2 0 7 170 - 244  4 -74

HANDBOLL
Herrar div 4 ösv
Trångsunds HK 9 9 0 0 256 - 185  18 71
Huddinge HK 9 7 1 1 235 - 193  15 42
BK Bitter 9 7 0 2 263 - 209  14 54
IK Stubbhagen 9 6 0 3 256 - 213  12 43
Södermalms BK 9 5 1 3 219 - 205  11 14
Djurgårdshofs IK HK 9 4 0 5 182 - 209  8 -27
Lidingö HK 9 4 0 5 179 - 212  8 -33
Sannadals SK 9 3 1 5 202 - 212  7 -10
Åkersberga HK 9 2 1 6 230 - 257  5 -27
Sorunda IF 9 1 2 6 214 - 235  4 -21
Väntorp / AIK 9 2 0 7 199 - 222  4 -23
Skå IK 9 1 0 8 156 - 239  2 -83

INNEBANDY
Herrar div 4 v 
Ekerö IK 8 7 0 1 73 - 34  21 
Stockholm IBK 8 7 0 1 49 - 19  21 
Skå IK 8 6 0 2 62 - 40  18 
Västerorts IBK 8 5 0 3 55 - 59  15 
IK Wasa 8 4 0 4 40 - 42  12 
Ulvsunda IBP 8 3 0 5 50 - 49  9 
Vällingby BK 8 3 0 5 31 - 49  9 
IK Ängen/Sätra 8 3 0 5 33 - 58  9 
Mariebergs SK 8 2 0 6 41 - 54  6 
Midsommarkransen 8 0 0 8 29 - 59  0 

HOCKEY
Div 2 norra, reg ö 
Bålsta HC 13 10 1 2  74  -   39  35 32
Väsby IK 13 8 0 5  61  -   49  12 24
Spånga Hockey 13 8 0 5  48  -   39  9 24
Ormsta HC 13 6 1 6  48  -   51  -3 19
Mälarö HF 13 5 2 6  48  -   55  -7 19
Lidingö Vikings HC 13 5 3 5  44  -   51  -7 19
Sollentuna HC 13 4 3 6  46  -   39  7 16
Rimbo IF 13 1 0 12  20  -   66  -46 3

INNEBANDY
Herrar div 5  
Stäkets IF 7 6 0 1 52 - 28  18 
Järfälla IBK Ungdom 7 5 1 1 59 - 32  16 
Lidingö IBF 7 5 1 1 51 - 38  16 
IBK Sundby 7 5 0 2 33 - 30  15 
Hässelby IBK 7 4 0 3 39 - 44  12 
Mälarö IBK 7 3 0 4 57 - 48  9 
Stockholm West 7 2 0 5 41 - 39  6 
Ängby IF 7 2 0 5 30 - 35  6 
Östermalms IBS 7 2 0 5 40 - 62  6 
IK Economus 7 0 0 7 25 - 71  0 

HANDBOLL | Herrar div 4 ösv: 

11/12 kl 16:45 Tappströms bollhall: Skå IK-Åkersberga HK 

INNEBANDY | Herrar div 4 v :

 10/12 kl 18:15 Tappströmsskolan: Skå IK-IK Wasa 

Sportnyhet? 

• Skicka kort text till 
sporten@malaroarnasnyheter.se

Mikaela Bennetter och ridskoleponnyn Nollan tränar inför Handy Horse- 
träningen.                      

David Hammerfeldt i blå EIK-dress.                       Foto: Per-Åke Nygren

Årets totalsegrare i Motionspokalen Ekerö blev Linda och Magnus 
Karlander.                                                            Foto: Eva Qvarnström



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 extra utrustade. Kan ej kombineras med andra rabatter 
och avtal. *Teckna förmånligt serviceavtal  gällande 36 månader  eller max 6000 mil. Beloppet betalas som engångs belopp 3600 kr i samband med bilköpet. **Gäller endast lagerbilar.

Julen kom tidigt hos ŠKODA Stockholm.
Välkommen in och fynda hos oss.

TOTALT VÄRDE 
OCTAVIA- PAKETET

28.900:-

TOTALT VÄRDE 
FABIA- PAKETET

17.600:-

ŠKODA Octavia Combi Elegance TSI DSG Automat 
122 hk  Paketpris fr. 203.000:-**

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

100 kr/mån* 100 kr/mån*

Vinterhjul 
på köpet!

Vinterhjul 
på köpet!

+4000:-

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

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

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

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

Din NÄRAKUT för hund och katt!

www.vasterortdjursjukhus.se

Lätt 
att parkera, 

öppet alla dagar!

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

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

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

Om du som kommer akut får
vänta längre än en timme

efter inskrivning, behöver du
inte betala akutavgift eller

akuttillägg på vårdavgiften. ALLT INGÅR

Sveriges längsta bilgarantieriges längsta bilgaran

SISTA CHANSEN PÅ KVARVARANDE 2011 ÅRS 

 269.900  



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad 
Kvalitetsansvarig   

   enl PBL – nivå E
Kompetens för  

   asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

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

Gardinstänger och skenor Gardintyger  
Markisväv  Sybehör  Garn  mm 

Jungfrusundsv 2 
Träkvista 

Tel:  560 355 01  

Öppet: 
Mån-fre 10-18

    Lör 10-14

Plisségardiner
Lamellgardiner 
Rullgardiner 

Måttbeställning

Snickeri   Målning   Tapetsering   Renovering   Montering

   = Personlig hantverkare =

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

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

14 NOVEMBER | Från en tomt i Sand-
udden stjäls fyra dubbdäck.

en tomt i Sandudden.

Ekerö och får 
dessutom böter då skatten ej är betald. 

15 NOVEMBER | 

höjd med Nyckelby.
-

Ekerö då skatten ej är betald.
Munsö

-

höjd med Svartsjö.
-

med Hilleshög.

Ekerövägen

16 NOVEMBER | -
Jung-

frusundsvägen
skola.

Adelsö.

Adelsö.

i Väsby.

åker därifrån.
Stenhamra blir en bil stulen.

17 NOVEMBER | -
Ölstavägen i höjd 

böter.
-

Troxhammar golfklubb.

Gällstaö

Färentuna stjäls en 

18 NOVEMBER | 
stjäls från en bil i Träkvista.

Kärsö

19 NOVEMBER | -
Adelsö.

Knalleborgs 
förskola.

20 NOVEMBER | 
Färentunavägen.

21 NOVEMBER | -
Björkuddsvägen. Fem 

Rörby, Drott-

Sund-
by -
soner får böter.

22 NOVEMBER | 
Brygga-

vägen.
Ekuddsvägen.

-
Brunna.

23 NOVEMBER | 
Trä-

kvistaområdet.
Munsö

Eknäs blir ett 

från en bil i Ekerö centrum.
-

Ekerö 
och en större brandstyrka larmas till 

hemåt.

24 NOVEMBER | -

Skå -
mit fram rånas chauffören.

Träkvistavallen.
Drott-

ningholm -

däri.
Lindö tunnel

Adelsö

25 NOVEMBER | -
Sluts brygga, 

Munsö.
Lun-

da

26 NOVEMBER | 
Svanhagen i Skå.

28  larmet går | 

Ett stort antal fortkörare 
fast i polisens fartkontroller

Ekeröpolisens satsning på trafikövervakning har under senaste tiden givit goda resultat. 
 Foto: Ragnar Lilliestierna

Allt inom VVS!
Nyinstallationer 

Försäljning 
Ett Norrlandsföretag i Stockholmsområdet

Jonas Eriksson: 
Tel: 070-302 84 50 
Joel Jonsson: 
Tel: 070-660 62 92
gerdals@telia.com



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

| service för dig! 29

ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

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

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

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

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

 070-747 20 03   070-799 64 21 070-747 20 03   070-799 64 21070-747 20 03 070-799 64 21

Vinnare av sommarsalongen 2010!

 Sten- & plattsättning
 Markplanering tomter
 Husgrunder
 Grundisolering/ 

   dränering och avlopp
 Gräv- & schaktarbeten

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

LACKERING

MMMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

KONTORSMATERIAL M.M

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

    Tel 08-560 355 35   info@aseanna.se

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

070 789 14 99
www.skottensomskottar.se
Baserad i Färentuna, Ekerö

www.howqvistanderson.se
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MN på nätet  www.malaro.com

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

Däckspecialisten!
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D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

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

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

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

TRYCK V-TAB, Södertälje 2011

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

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

HEMSIDA www.malaro.com/mn

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

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Vår dotter 
Alice Linnea 
Margareta 
Romander 
föddes 
på KS Hud-
dinge 
2011-11-03
Helena och 
Magnus 
Romander.

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

Nu hemstäd!

Din jurist på Mälaröarna 

Humanjuridik 
Affärsjuridik

08-410 200 42
Bryggavägen 5 

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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ISO/IEC 17020 (C)

AC - service

Johan Jarméus och Terese 
Jarméus, fd Johansson, vig-
des i Ulriksdals slottskapell 
11/11/11. Tack till alla som 
närvarade!

FÖRLOVADE
Mikael och Sandra i Sandhamn 
11/11/11

FÖDDA
Lilla My har kommit!
Stolta föräldrar är Nils och Karin 
Andersson

DÖDA
• Vera Maria Kajanus, Ekerö, avled 
den 6 november i en ålder av 87 år.

• Ulla Margareta von Celsing, Lovö, 
avled den 20 november i en ålder av 
88 år.

• Sven Rune Jonsson, Ekerö, avled 
den 24 november i en ålder av 84 år.

Bredband, 
är det något 

för mig?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Bärbar eller 
stationär 

dator?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp datorer 

/ program

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

NYCKELBY 
FASTIGHETER 

Hyr ut 
LAGER och 

CONTAINERS
Tel 0707-65 76 86 

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

Margret
Malmgren
* 10 augusti 1921

har stilla insomnat
på Ekgården den

 2 november 2011

CHRISTINA och ARNE
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Sov i ro

Begravningen har ägt rum.
Ett stort tack till personalen 

på Ekgården.

41 LGH. 2–5 RoK, 54–120 m2

PRELIMINÄRT KVARTAL 1, 2013
PRIS 1 415 000–4 695 000:–
AVGIFT 3 540–6 330:–
VISNING SÖN 11/12 KL 11.30–12.30
VISNINGSLOKAL LÄNGS
EKEBYHOVSVÄGEN. SKYLTAT FRÅN 
BRANDSTATIONEN.

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

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

EKERÖ

ekebyhov

Munsö IF – JULBASAR
Lördagen 10 december kl 13

 vid Husby skola
Lotteri, hantverk, honungs-, blom- & krans-

försäljning. Julgranar från Munsö! 
Korv- & glöggförsäljning. 

Kaffeservering
Varmt välkomna!

• Familjeannonsera GRATIS!  
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuellt jpgbild. 
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. 
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivningsdagen
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.  Vi uppskattar mejl!
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00.

Kallas härmed till sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,  
torsdag den  15 december kl. 14.00. 
Sammanträdet inleds med stipendie- 
utdelningen. 
 

Varmt välkommen!

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 

Ekerö kommunfullmäktige



WWW.SVENSKFAST.SE

Välkommen att kontakta oss!

Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

Christer Eriksson, Elizabeth
Kumlin, Linn Lagerqvist,

Charlotte Careborg, Martin Larsson, Susanne Eriksson

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

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, 106 kvm

Hög standard Sjöglimt Låga driftskostnader Barnvänligt område
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PRIS 3 800 000 kr/bud. TOMT 377 kvm. Plan trädgårdstomt som gränsar till allmänning . Åkerövägen 5.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 0708-268 300.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, varav 5 sovrum, 152 kvm

Fint tillbyggt kedjehus i mkt gott skick Skyddad uteplats i syd/väst

S
M
S
:A

6
3
5
6
4

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 6 350 000 kr/bud. TOMT 1 136 kvm. Tomten kommer att finplaneras med gräsmatta och grusad infart..
Domherrevägen 28 A. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0708-222 98 08.

EKERÖ ÄLVNÄS 5 rok, 142 kvm

Nybyggd och mycket påkostad villa Skapad av arkitekt Pål Ross
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PRIS 4 975 000 kr/bud. TOMT 998 kvm . Klövervägen 3. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ VÄSBY 6 rok, ca 174 + 28 kvm

Nyrenoverad villa i TOPPSKICK! Låga driftskostnader
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Stort
GRATTIS
säger vi till

Sofi
Gårderyd
som gissade närmast på

"Daimtävlingen" med  st. Rätt
svar var  st Daim i burken.

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



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 3 400 000 kr/bud. TOMT 3 290 kvm . Hillersjönäsvägen 35.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ HILLERSJÖNÄS 4 rok, 132 kvm

Fräscht 1-planshus Bergvärme, vattenburen golvvärme 100kvm altan Fullt utrustat, varmbonat gästhus Del i samfälld brygga
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PRIS 5 895 000 kr/bud. TOMT 2 652 kvm . Mörbyvägen 30. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ MÖRBY 7 rok, ca 176 kvm

På en fantastisk trädgårdstomt ligger denna nybyggda villa!
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PRIS 2 400 000 kr/bud. TOMT 216 kvm . Klevbergsvägen 69. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 140 kvm

Ljust 1-planshus Skyddad atriumgård + trädäck Barnvänligt område
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Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

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