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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

I mitten på juni ägde Alsnu vikingavecka rum på Adelsö. Under ett par dagar var allmänheten välkommna att 
uppleva mat och musik, häst-, båt- och stridsshower. | 32                        Foto: Ove Westerberg

Ungdomar
i bråk
under fest
En ungdomsfest i Stenbrottet i Stenhamra slu-
tade med ambulansfärd och flera gripna. Polisen 
kom först efter en timme och inga föräldrar sågs 
till över huvudtaget. | 4

BADHUSET DRÖJER
I väntan på en fördjupad analys av kommunens eko-
nomi avvaktar man med beslutet om en upphandling 
av badhuset, till fullmäktiges behandling av budgeten 
i november. | 6

Vi är djupt oroade över att ”våra” poliser i 
allt större utsträckning lånas ut till grann-
kommunerna. I dagsläget är det väldigt 
stökigt runt om i kommunen framförallt 
under helgnätter.  Medan våra poliser är i 
Västerort så härjas det ganska friskt på Mä-
laröarna. Det är misshandel, skadegörelse 
och inbrott. Se bara på den sista händelsen 
i raden (fredag den 1/6): Ett litet, till synes 
oskyldigt stundentfirande i Stenbrottet i 
Stenhamra spårade ut totalt. | 30 tyck

KRAFTTAG MOT AVLOPPSFUSK
Extra resurser gör att kommunen tar nya tag när det 
gäller att få bort de nära 400 privata avlopp som inte 
uppfyller kraven. | 12

SLUTAR EFTER 
42 ÅR 
Lagom till sommaren avslu-
tar Lisbeth Fredriksson sin 
långa tjänst inom kommu-
nens socialtjänst. Minnena 
och reflektionerna över 
förändringarna under 
åren är många. | 24

 nyheterMÄLARÖARNAS

’’

18 JUNI 2012  |  NR 11 ÅRGÅNG 63 | MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB

VIKINGALIV PÅ ADELSÖ

R

u-
n
-
a

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

år på nacken

 

Sommarerbjudande! 
Förhandsboka dina höststädningar 

redan nu och få första timmen gratis!  
Uppge kod; 1125 när du bokar. 

 (Gäller om du bokar minst tre städtillfällen)

Mälaröarnas största städföretag!
08-560 243 62, info@malarostad.eu



UTSTÄLLNINGAR

Drottningholm
”Trädgård och trädgårds-
mästare på Drottningholm 
och Ekerö – till nytta och 
nöje under 350 år”. Ut-
ställningen är den största i 
slottsparkens historia. 

Galleri Utkiken
”Ekerö IK firar 90 år”. Ut-
ställningen visar hur idrotts-
föreningen startade och hur 
entusiaster gjort föreningen 
framgångsrik. Utställningen 
görs tillsammans med 
Ekerö-Munsö hembygds-
förening som förfogar över 
ett stort bildarkiv som ligger 
till grund för utställningen. 
Vernissage 18 juni kl 19. 
Utställningen pågår till och 
med 17 augusti. Biblioteket, 
Ekerö C.

Hantverksstallet
Till och med 24/6: Pia Fors-
ström – glasfusing, Lena 
Sporre – keramik. 26/6-
15/7: Gunnar Haller – geo-
metrisk, abstrakt akrylmå-
leri. 17/7-5/8: Anna Blades 
– akrylmåleri. 7/8-26/8: 
Lotta Alpdotter – akvareller, 
bildvävar. Öppet tis-sön kl 
11-17. Jungfrusund.

Konstvinden
Konstnärerna Charlotta 
Lindvall, Lotta Johnzon, 
Lilian Ohlson, Anna Eriksson 
– oljemålningar, akryl och 
akvareller. Helen Karlsson 
– gipsdesign och måleri. Sil-

versmide – Lotta Johnzon. 
Lördagar kl 11-15. Konstvin-
den, Träkvista torg.

EVENEMANG

Midsommar Ekebyhov 
Kl 11: Stången kläs,ta gärna 
med egna blommor. Kl 
13: Midsommardansen 
börjar, musik med ”Två-ås”. 
Servering. 22 juni, Ekeby-
hovsparken. Parkera helst 
vid Ekebyhovsskolan. Arr: 
Rädda barnen Mälaröarna, 
Färingsö Lions, Ekebyhovs 
slotts intresseförening. 

Midsommar Färentuna
Traditionellt midsommarfi-
rande med dans runt mid-
sommarstången, servering, 
lotterier, fiskdamm m.m.
22 juni Kl 12-16, Hembygds-
gården, Färentuna. Arr: 
Färingsö hembygdsförening.

Midsommar Adelsö
Midsommarstång kläs 21 
juni kl 18, ta gärna med 
blommor. 22 juni familjefest 
med dans kring midsom-
marstången till spelmän, 
tombola, fiskdamm, skjut-
bana korv, fika och m.m. 22 
juni kl 12-15. Adelsö fest-
plats. Arr: Adelsö IF.

Hembygdsgården
Från och med 30 jun-19 
aug öppet hus varje helg på 
hembygdsgården i Fären-
tuna mellan kl. 13-16. Årets 
utställning i magasinet 
handlar om skolan. Våffel- 

och kaffeservering.
Arr: Färingsö hembygdsför-
ening. 

Guidning Helgö
Familjevisning – fornläm-
ningar och fornsagor. Guide: 
Linda Wåhlander, arkeolog 
och museipedagog. 1 och 29 
juli kl 13. Turerna utgår från 
Helgö fornlämningsområ-
des parkeringsplats. Ingen 
förbokning.

Teater
”Kung Ladulås – Adelsö anno 
Domini 2012”. Manus och 
regi: Beryl Kornhill, musik: 
Carina Einarson, Veikko Kiiver, 
sångare ur ensemblen. Ny-
premiär 4 juli kl 19. Föreställ-
ningar 5, 7, 8, 11, 12, 14 och 15 
juli, Stenby trädgård, Adelsö.

Sommardanser
Danskvällar på Adelsö fest-
plats kl 20-01. 22/6: Callinaz, 
14/7: Segerström. Arr: Adelsö 
If.

Sommardanser
Dans Ekebyhovs slottspark. 
Tors. kl 19-22, entré 50 kr. Vid 
regn inställt. 28/6:  Husban-
det, 5/7 och 12/7: Gubbröra 
med Wilma, 19 och 26/7:  2 
Åhs, 2/8:  Lejdestads trio. 
Arr: Birkalaget, Ekerö.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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ATT RÄDDA LIV!
Kom och bli informerad!

Ekerö Civilförsvarsförening kommer till bad-
stranden och visar hur man räddar liv med Hjärt 
Lung Räddning och åtgärder vid luftvägsstopp.

Följande platser och tider gäller:

Tisdag den 17 juli – Södran
Onsdag den 18 juli – Lundhagen
Torsdag den 19 juli – Stockbybadet 
Fredag den 20 juli – Blå lagunen

Alla dagar mellan kl. 12.00-14.00

Vi bjuder på fika till alla som deltar

Vi ses på stranden!

www.ekerocivil.se

Kom in, så 
berättar vi mer!

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1100 E Ekkke öörö centttrum EEkkke öörö centttrum S Snetttttt emottt SSy ttstembbbolllagettt SSnetttttt emottt SSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-11155.5.000000MåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LLLörörör 11100.0.000000-11155.5.000000

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

   

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

2 för 1!
Vid köp av kompletta 
glasögon bjuder vi på 
ett extra par från utvalt 
sortiment med eller utan 
solfärg på glasen!

Erbj gäller 
t.o.m 

18/8 -12. 
Kan ej 

kombineras med
 andra erbjudanden

 eller rabatter.

Kom in, så 
berättar vi mer!Beställ idag!

DEMIDEKK ULTIMATE 
– Nu även som helmatt 
• Gör att huset ser nymålat ut under längre tid.

• Unik kombination alkydolja/akryl.

• Välj mellan klassiskt halvblankt eller elegant helmatt.

• Mycket långa underhållsintervaller. BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

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



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 4 550 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 119 kvm
Tomt: 629 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 1987
Adress: Ängsviksvägen 13
Ring för visning!

Äntligen ett av dem sjönära parhusen vid Mälaren! Här kombineras sommarboende med permanent
livsstil nära Stockhoms City. Båtbrygga och bastu finns att nyttja till fastigheten. Underbar balkong och
uteplats i söderläge med glittrande vy. Varmgarage med förråd. Lättskött tomt med fina rabatter.
Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-3205.

EKERÖ TRÄKVISTA

Accepterat pris: 5 450 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 158 kvm, biarea: 25 kvm
Tomt: 1 003 kvm Trädgårdstomt,
sjönära
Byggt: 2010
Adress: Mörbyvägen 48, sjönära!
Ring för visning!

Nybyggd villa med närhet till
vattnet och fantastisk trädgård
med damm. Lantlig idyll endast
19 min från Bromma! Lugnt, rofyllt
läge med gångavstånd till buss.
Närhet till strövområden o
Mörbybadet. De flesta av rummen
erbjuder utsikt över Mälaren.
Varmt välkommen!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3150.

EKERÖ

Accepterat pris: 6 995 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 187 kvm
Tomt: 645 kvm trädgårdstomt

Byggt: 2007
Adress: Lisehöjdsvägen 3
Visas sön 17/6 13.30-14.30 och mån 18/6 18.00-18.45

Högt belägen och med underbar sjöutsikt ligger denna stilrena 2-plansvilla från 2007. Sällskapsytor med
mycket ljus och rymd. Stor härlig balkong och altan i soligt söderläge. Två fräscha badrum och tre rejäla
sovrum samt en varmbonad friggebod/gästrum om 15 kvm. Genomgående mycket exklusiva materialval.
Bergvämepump. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-3209.

EKERÖ SKÄRVIK

Accepterat pris: 3 600 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 115 kvm, biarea: 20 kvm
Tomt: 3 650 kvm
Byggt: 1948, ombyggt 1997
Adress: Hillersjönäsvägen 37
Ring för visning!

Med närhet till vattnet ligger
denna trevliga insynsskyddade
tomt med flertalet hus. Storstugan
har byggts ut och har 5 rum och
kök. På tomten finns gäststuga
med kokvrå och tillgång till
pelletstoa, dubbelgarage med
förrådsdel, två bodar samt en
grillstuga. Nära till badplats,
båtbrygga o fina strövområden i
skog o mark. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2861.

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA

Accepterat pris: 4 700 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 160 kvm, biarea: 80 kvm
Tomt: 2 024 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1935
Adress: Nyckelbyvägen 27
Ring för visning!

Nu finns tillfälle att förvärva detta
underbara ställe på landet!
Gediget och smakfullt renoverat
30-talshus med mycket charm
och känsla. Huset är beläget på
trädgårdstomt med stor uteplats
på sandsten i bästa solläge.
Gångavstånd till badstrand,
kommunikationer, mataffär och
Rosenhill! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2685.

EKERÖ NYCKELBY

Accepterat pris: 1 650 000:-
4 rok
Boarea: 103,5 kvm
Avgift: 6.848:-/mån inkl värme,
vatten och kabelTV(basutbud)
Byggt: 0
Adress: Ekuddsvägen 2 B
Ring för visning!

Äntligen en 4:a! Ett mycket
trivsamt brf-radhus med bra
placering i området och nära
Ekerö centrum. Två trevliga
uteplatser, en med morgonsol
och en med kvällssol! Bra
bussförbindelser till Brommaplan
och nära vackra
Ekebyhovsparken. Möjlighet till
garageplats. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3094.

EKERÖ NÄRLUNDA
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STENHAMRA | Den 1 juni 
spårade en ungdomsfest ur 
i Stenbrottet i Stenhamra 
med många panikslagna, 
skadade ungdomar till 
följd. Frånvarande vuxna 
och för dåliga polisresurser 
är några av slutsatserna 
som dragits efter händel-
sen.

– Det var en karavan av blo-
diga och chockade ungdomar 
som till slut gav sig av från 
festen, berättar Rolf Ber-
genstråhle, fältassistent, som 
tillsammans med kollegan 
Johan Bratås var på plats re-
dan när bråken och paniken 
började sprida sig.

De är tagna efter händel-
sen som förmodligen satt 
spår hos alla som var närva-
rande.

– Det hade regnat jätte-
mycket, det var mörkt och 
lerigt och ungdomarna hade 
valt en plats som låg långt in 
i ett hörn i Stenbrottet där det 
bara finns två smala passager 
att ta sig ut igenom. De hade 
spänt upp en presenning som 
skydd för regnet och tänt små 
eldar här och var, berättar 
Rolf Bergenstråhle.

Han tycker att det är viktigt 
att förstå hur mörk och otill-
gänglig platsen var för att 
inse hur laddad situationen 
blev när bråken började upp-
stå och paniken spred sig.

Mellan hundra och hund-
rafemtio ungdomar från 
kommunen och andra 
kringliggande kommuner 
hade kommit till platsen för 
att dansa, dricka sprit och 
umgås. Att festen skulle äga 
rum hade de fått reda på via 
Facebook, där även fältas-
sistenterna fått informatio-
nen.

Redan tidigt på kvällen in-
träffade mindre samman-
drabbningar mellan olika 
personer.

– Snacket gick om att det 
fanns knivar och batonger 
och vi såg hur en del började 
vända sina flaskor upp och 
ner som för att göra sig reda 
för att slåss. Många ungdo-
mar blev panikslagna och 
klamrade sig fast vid oss som 
den enda tryggheten, säger 
Johan Bratås.

Bråken trappades upp, men 
vid första kontakten med 
polisen vid 22-tiden be-
dömdes det ändå inte som 
en högprioriterad händelse 
och ingen polis skickades. 
När fältassistenterna ringde 
andra gången tio minuter 
senare hade dock förloppet 
eskalerat och två polispa-
truller beordrades till plat-
sen och anlände ungefär en 
timme efter första samtalet. 

När polisen kom på plats 
greps ett flertal personer och 
vissa av dem gjorde våld-
samt motstånd. Tio miss-
handelanmälningar kom in 
och anmälningar av hot mot 
tjänsteman, olaga hot och 
skadegörelse gjordes även i 
samband med ingripandet.

– Det tog 40 minuter för 
dem att komma fram och 

man kan inte räkna med att 
det ska gå snabbare när de 
åker från Bromma och aldrig 
har varit i Stenbrottet förut, 
kommenterar Tommy Stier-
nerlantz, närpolischef.

Han menar att det var 
olyckligt att händelsen inträf-
fade när ingen av Ekerös egna 
patruller var i tjänst.

– Hade vi vetat om festen i 
förväg hade vi försökt att be-
vaka den på något sätt, fort-
sätter han.

Han är dock, liksom fältas-
sistenterna, kritisk till att 
inga föräldrar visade sig 
under kvällen över huvud-
taget.

– När det inte finns några 
vuxna på plats så finns det 
heller ingen som tar ner 
ungdomarna på jorden när 
de börjar ta för sig på det 
här sättet, säger Rolf Ber-
genstråhle.

Han och Johan Bratås är 
tydliga med att vuxennär-
varo är grundläggande för att 
förhindra att den här typen 
av arrangemang spårar ur. De 
rekommenderar alla föräld-
rar att ta en extra promenad 
genom de platser som ung-

domar samlas på, bara för att 
visa att de finns i närheten.

– Det fanns ungdomar i 
åldrarna fjorton till tjugotre 
år och man undrar ju var fjor-
tonåringarnas föräldrar trod-
de att de var den här kvällen, 
säger Johan Bratås och fort-
sätter:

– Vi är absolut inte emot att 
ungdomar ses och har kul 
tillsammans, men det viktiga 
är att det sker under ordnade 
former och att det finns vux-
na i närheten som kan hjälpa 
till att hantera problem som 
uppstår.

I föräldraföreningen i 
Uppgårdsskolan är man kri-
tisk till att det tog nära en 
timme från första samtalet 
till polisen, tills patrullerna 
anlände. Då hade även väk-

tare från det bevakningsbo-
lag som kommunen anlitar 
anlänt till platsen, men blivit 
avrådda från att gå in bland 
ungdomarna innan polisen 
kom dit.

– Vi har gjort en skrivelse 
till polisen och Ekerö kom-
mun om att vi vill ha våra 
poliser i kommunen och att 
de inte ska kunna kommen-
deras till andra platser i Väs-
terort när de är i tjänst. Den 
här händelsen hade kunnat 
sluta mycket värre och det 
behövs verkligen poliser 
på plats i kommunen, säger 
Malin Åhlberg, ordförande 
i Uppgårdsskolans föräldra-
förening.

Efter händelsen har Ekerö-
polisen gjort en överenskom-
melse med Brommapolisen 
om att samköra sina patruller 
under sommaren för en ökad 
polisnärvaro.

– Vi har även kommit över-
ens om att övriga patruller i 
Västerort ska åka ut på Mälar-
öarna i större utsträckning, 
säger Tommy Stiernerlantz.

LO BÄCKLINDER

Urspårad ungdomsfest i 
blött och mörkt stenbrott

”Vi är absolut 
inte emot att 
ungdomar ses 
och har kul 
tillsammans”

”Det var en 
karavan av blodiga 
och chockade 
ungdomar som 
till slut gav sig av 
från festen”

Färingsö försam
ling juli-augusti 2
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Gudstjänster
SÖNDAG 1 JULI
11.00 SÅNGA KYRKA
Gudstjänst
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Ellen Jakobsson

SÖNDAG 8 JULI
11.00 SKÅ KYRKA
Gudstjänst med nattvard
Apostladagen
Ellen Jakobsson

SÖNDAG 15 JULI
11.00 FÄRENTUNA KYRKA
Gudstjänst
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Kiki Svee

SÖNDAG 22 JULI
11.00 SÅNGA KYRKA
Gudstjänst med nattvard
Kristi förklarings dag
Kiki Svee

SÖNDAG 29 JULI
11.00 SKÅ KYRKA
Gudstjänst
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Lars Brattgård

Besöksadress: Herman Palms plan 4D Postadress: Box 7, 179 03 Stenhamra  
Öppettider: Må-fre 10-12 Tel vx: 08-564 209 20  Fax: 08-564 209 30

Konserter
TISDAG 17 JULI
19.00 HILLESHÖGS  KYRKA “KOLORATUR I SOMMARSKRUD”
Ulrika Skarby, sång, Kerstin Baldwin, orgel/cembalo. Andakt, Kiki Svee

TISDAG 31 JULI
19.00 SÅNGA KYRKA ORGELKONSERT ”MOZART & HANS VÄNNER”
Rickard Backlund, organist. Andakt.

LÖRDAG 11 AUGUSTI
14.00 STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD, HERMAN PALMSALEN
EKERÖ KÖRVECKAS KÖR
Lars-Erik Larssons FÖRKLÄDD GUD 
Wolfgang Amadeus Mozart MISSA BREVIS i D-dur 
Kristina Hansson, sopran, Ulrika Skarby, alt, Mikael Stenbaek, tenor,  
Lars Arvidsson, bas, Lennart Lundblad, recitatör & konferencier. 
Orkester med Ann Wallström, konsertmästare, Kerstin Baldwin,  
dirigent. www.biljettnu.se, 0771-776600

Öppet 12.00-15.00, visning 13.00
med Anna Littmarck, kaffe & hembakat

Välkommen till oss i sommar!

SÖNDAG 5 AUGUSTI
11.00 FÄRENTUNA KYRKA
Gudstjänst med nattvard
Nionde söndagen efter trefaldighet
Lars Brattgård

SÖNDAG 12 AUGUSTI
11.00 HILLESHÖGS KYRKA
Gudstjänst
Tionde söndagen efter trefaldighet
Ellen Jakobsson

LÖRDAG 18 AUGUSTI
14.00 FÄRENTUNA KYRKA
Konfirmationsgudstjänst
Kiki Svee, Mats Pyhäjärvi

SÖNDAG 19 AUGUSTI
11.00 FÄRENTUNA KYRKA
Gudstjänst med nattvard 
med församlingens konfirmander 
Elfte söndagen efter trefaldighet
Kiki Svee, Mats Pyhäjärvi

ONSDAG 22 AUGUSTI
18.30 STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD
HERMAN PALMSALEN
Technomässa
Kiki Svee, Mats Pyhäjärvi

SÖNDAG 26 AUGUSTI
11.00 SÅNGA KYRKA
Gudstjänst
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Ellen Jakobsson

Kyrkvisningar
MÅNDAGAR 25/6-6/8
SÅNGA KYRKA
Sånga kyrka är tillägnad Maria och 
Johannes döparen

TISDAGAR 26/6-7/8
FÄRENTUNA KYRKA
Kyrkans skyddshelgon är  
S:t Laurentius

ONSDAGAR 27/6-8/8
HILLESHÖGS KYRKA
De äldsta kalkmålningarna är från 
1200-talet

TORSDAGAR 28/6-9/8
SKÅ KYRKA
En klockarstol är en av 
sevärdheterna



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

Priserna gäller vecka 25 t o m söndag 24/6-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Hängmörad !
 Entrecôte 
 Svenskt butikskött. 

    Gotland.       

 Gräddfi l 
 Arla Foods.   3 dl.    

 Jfr pris 25:00/liter.     

 2 för 

 15k     

 Rädisor i knippe 
 Holland.   Ca 330 g.   Klass 1.  

 Jfr pris 3:03/kg.   Max 3 erbj/kund.  

 Från vår 
manuella fiskdisk !

 Inlagd sill 
 Tappströms.          

 Slottskällans Öl 
   50 cl.   Olika sorter.  

     

  

 1k    /knippe 

  

 1k    /kg 

  

 119k    /kg 

 3 för 

 45k    +pant 

  

 199k    /kg 

 Färskpotatis 
 Svensk.         Max 5 erbj/kund.  
Gäller ej vid köp av tobak, receptfria varor och spel.

 Handla andra varor för minst 

300 kr så får du köpa… 

Nu har vi laddat med allt som hör sommaren 

till! Här är ett urval av våra erbjudanden. Se 

även veckans annonsblad. Välkomna!

Glad
Midsomm ar

Öppet i midsomm ar
Midsommarafton 8–18

Midsommardagen 10–22

 Brie Suisse 
 Schweiz.     Ekologisk.      

  

 279k    /kg 



Ett omfattande markarbete har tagit fart på mark intill Jungfrusunds 
färjeläge. Det är NCC som äger marken som har påbörjat arbetet. De 
saknar däremot det bygglov som fordras och kommunen stoppar nu 
verksamheten på platsen.      Foto: Ewa Linnros

6  nyheter | 

KOMMUNEN | I avvaktan 
på en ny analys av kom-
munens ekonomi får upp-
handlingsförfarandet av 
byggnationen av ett badhus 
i kommunen vänta ytterli-
gare. 

I samband med folkomröst-
ningsresultatet att kommu-
nen inte skulle sälja Ekerö 
bostäder, tillsattes en konse-
kvensutredning där tjänste-
män tittat på förutsättning-
arna för att se hur kommunen 
ska hantera framtidsinveste-
ringarna.

– Vi tycker att vi behöver 
en fördjupad analys av det 
ekonomiska läget, därför 

återremitterar kommun-
styrelsen konsekvensutred-
ningen, berättar kommun-
styrelsens ordförande Peter 
Carpelan (M).

I väntan på denna fördju-
pade analys avvaktar man 
med beslutet om en upp-
handling av badhuset, till 
fullmäktiges behandling av 
budgeten i november.

– Vi väntar med att trycka 
på startknappen för upp-
handling tills vi har ett tyd-
ligt underlag och en klar bild 
av hur det ekonomiska läget 
ser ut. Det är klart att det ser 
väsentligt mycket sämre ut 
än det hade gjort om vi hade 
fått in drygt 400 miljoner i 

kommunkassan som en för-
säljning hade givit, fortsätter 
Peter Carpelan.

Var en försäljning av Ekerö 
bostäder en förutsättning för 
att kunna bygga badhuset?

– Vi har lovat i valet att vi 
ville få till badhuset. Vi har 
inom både alliansen och 

moderaterna haft en plan 
och tanke att vi ska kunna 
genomföra en badhusbygg-
nation och i övrigt betala på 
låneskulden och flera saker 
för att långsiktigt stärka eko-
nomin. Avsikten var att sälja 
bostadsbolaget och då få in 
väldigt mycket pengar. Det 
har legat med i folkomröst-
ningsdebatten när vi pra-
tade om vad vi ville använda 
pengarna till vid en försälj-
ning. Sedan kanske man kan 
säga att vi inte har varit till-
räckligt tydliga, säger Peter 
Carpelan. 

Pengarna från en försälj-
ning av Ekerö bostäder skul-
le, utöver en finansiering av 

badhuset, gå till att betala på 
låneskulden, breddningen av 
Ekerövägen och till att rusta 
tre skolor, Närlundaskolan, 
Färentunaskolan och  delar 
av Träkvista skola.

– Vi har naturligtvis en 
prioritet på kärnverksamhe-
terna. Vi vill gärna försöka 
åstadkomma en byggnation 
av badhuset, men vi lever 
också i en verklighet där vi 
måste ha ordning och reda i 
kommunens finanser. Vi får 
se hur det ekonomiska läget 
ser ut framåt höstkanten, av-
slutar Peter Carpelan.

EWA LINNROS

Badhusets framtid oviss

JUNGFRUSUND | Vid 
Jungfrusunds färjeläge 
har stora markarbeten 
varit igång sedan ett tag 
tillbaka. Det är NCC som 
äger marken som utför 
anläggningsarbeten. Nu 
har kommunen  beslutat 
att stoppa pågående arbe-
ten.

Stadsarkitektkontoret har 
uppmärksammats på och 
även vid platsbesök kunnat 
konstatera att anläggnings-
arbeten pågår. NCC har 

även efter möte med stads-
arkitektkontoret inkom-
mit med en beskrivning 
av de pågående arbetena. 
Utifrån denna beskrivning 
har stadsarkitektkontoret 
bedömt åtgärderna som ett 
tillfälligt upplag.

Det krävs bygglov för upp-
lag. NCC har tidigare ansökt 
om lov för denna åtgärd, 
men återkallade ansökan i 
mars i år.

Stadsarkitektkontoret be-
dömer att bygglov inte kan 

ges i efterhand för åtgärden. 
Därför ombeds nu NCC att 
omedelbart avbryta pågå-
ende anläggningsarbeten, 
ta bort det olovliga uppla-
get och att snarast återställa 
marken.

Kommunen har även 
skickat ett brev till åkla-
garmyndigheten angående 
misstänkt miljöbrott och 
brott mot strandskyddsbe-
stämmelserna.  

                          
                          EWA LINNROS

Stora markarbeten vid Jungfrusunds färjeläge stoppas av kommunen

Kommunen 
högt rankad
KOMMUNEN | I nyhetsma-
gasinet Fokus årliga kom-
munranking framgår det att 
Ekerö kommun är bra att bo 
och åldras i.

Tidningen Fokus har gjort 
en granskning av bästa 
kommun att bo i. 

Ekerö hamnar på  plats  7 
bland Stockholms läns 26 
kommuner och på 19:e plats 
av landets 290 kommuner. 
Det är ett stort kliv från 2011 
års resultat där kommunen 
hamnade på plats 31. 

I underkategorin ”Bästa 
plats att åldras på” hamnar 
Ekerö kommun på fjärde 
plats i landet och i underka-
tegorin ”Bäst plats att vara 
ung” , placerar sig kommun 
en på plats 51. När det gäl-
ler ”uppnått mål i skolan” 
hamnar kommunen på plats 
24.

Undersökning är omfat-
tande och tar upp många 
variablar. Några av dessa är 
antalet anmälda brott där 
Ekerö hamnar på plats 65, 
valdeltagande plats 4, kom-
munal skattesats plats 18 
och soliditet plats 258. 

Undersökningen genom-
fördes för sjunde året i rad 
och väger samman ett 40-tal 
variabler. Dessa är baserade 
på befintlig statistik, främst 
från Statiska centralbyrån.                                     

                                                    

”Vi får se hur det 
ekonomiska läget 
ser ut framåt 
höstkanten”

Skå

Priserna gäller för v 25 (18/6–24/6 2012)

 Färsk laxfi lé 
 Sjöboden. Norge. 

    Odlad, Salmo Salar.      

   /kg 

   /st 

   /kg 

 Fläskytterfi lé   Nybergs Deli.   Ursprung Sverige. Ca 800 g.     Max 2 köp/hushåll.  

 /kg 

Svenska tomater  
Klass 1. 

 

 Gräddglass  
 GB.   500 ml.     Jfr pris 14:00/liter. 
  Max 5 köp/hushåll.  

 /st 

Glad midsomm ar 
            önskar vi på ICA Skå!

 Böckling 
 Sjöboden.          

   /kg 

 Matjesillfi lé   Sjöboden.   1 kg.   Hink.      



SOMMARCAFÉ
Varje torsdag under tiden 
7/6  - 30/8
är det sommarcafé i 

Ekebyhovskyrkan 
mellan kl 12.00-15.00.
En träffpunkt och mötesplats för alla åldrar. Det kommer att    
finnas matiga mackor, korv & bröd, samt fika.

Du kan umgås, läsa tidningar, spela spel eller annat du har  
lust med. Du kan vara ute eller inne, sola dig  i sol eller andras 
sällskap. 

Välkommen!

KYRKSIDAN

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

Gudstjänster

Mer information:

www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i 
SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                     nr 11 2012

Adelsö-Munsö
Adelsö kyrka
MÄSSA I SOMMARTID 
15/7 kl 19.00

MUSIKGUDSTJÄNST 
29/7 kl 19.00

Uppgården, Adelsö
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
1/7 OCH 12/8 kl 11.00

Munsö kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST 
23/6 och 8/7 kl 19.00

MÄSSA I SOMMARTID 
19/8 kl 19.00

FRILUFTSGUDSTJÄNST – LAXSJÖN 
22/7 kl 19.00 
Gemensam vandring från Munsö 
kyrka kl 17.00

Husby loge
MUSIKGUDSTJÄNST 
5/8 kl 18.00

Ekerö
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA 
1/7-22/8  
varje söndag kl 11.00

SOMMARMUSIK 
to 12/7 och 26/7 kl 19.00

KONSERT Ekerö körvecka 
lö 11/8 kl 18.00 - biljetter  
www.billjett.nu, 0771- 776600

Ekebyhovskyrkan
MÄSSA 
varje onsdag kl 19.00

Lovö
Lovö kyrka
KYRKOGÅRDSVANDRING 
19/6 kl 18.00

MUSIK I SOMMARKVÄLL 
19/6 och 5/7 kl 19.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
5/8 och 12/8 kl 11.00

HÖGMÄSSA 
19/8 kl 11.00

Drottningholms slottskyrka
MUSIK I SOMMARNATTEN 
22/6 kl 22.00

HÖGMÄSSA 
24/6 kl 16.00

MUSIKGUDSTJÄNST 
varje söndag 1/7-29/7 kl 16.00

 

SOMMARTIDER ...
Nu är det sommar – och allt går in i en annan rytm.  
Mycket av vardagsverksamheten tar sommarlov –  
men gudstjänster firas och under sommaren har vi 
extra mycket musik.

Olika gudstjänsttider
Under semestertider har vi större frihet att leva i vår egen  
dygnsrytm. Gudstjänsttiderna i våra olika kyrkor ger också 
valmöjligheter.

Den traditionella gudstjänsttiden – söndag kl 11.00  
gäller i Ekerö kyrka.

Den som vill kan stanna på en kopp kaffe efteråt. 
Kl 16.00 är det musikgudstjänster i Drottningholms  

slottskyrka under juli månad.
 

kvällstid, 19.00 eller i något fall 18.00. Undantag: På Upp-

Musik i sommarkväll
Tisdagen i midsommarveckan är första tillfället att 
njuta av sommarmusik – nästa är midsommarnatten i 
Drottningoholm.

Nästan varje torsdag i juli är det sommarmusik – 
alternerande mellan Ekerö och Lovö kyrkor.

-
kyrkan att fyllas av sång dagtid – EKERÖ KÖR-
VECKA. Körveckan avslutas med tre konserter 
– fredagskvällen i Eric Ericsson-hallen på Skepps-
holmen och på lördagen i  Herman Palmsalen i 
Stenhamra och i Ekerö kyrka.

Mötesplatser
Varje torsdag hela sommaren är det sommarcafé på 

I Ansgarskapellet på Björkö är det en annan 
typ av möten - förutom sommarkyrkan har man 
stor chans att möta turister från andra delar av 
Sverige och en stor del av världen.

mötesplats för stillhet och eftertanke. En möjlighet till samtal 

– kanske överlämna det man inte kan säga till någon annan ...
Marianne Abrahamsson, foto: Kyrkobild
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SOMMARKYRKA
i Ansgarskapellet på Björkö 

10 juli-2 augusti
alla dagar 11.30-15.30

Guidning, litet bokbord, enkelt fika

Gör en utflykt till Björkö och besök den vackra 
kyrkan med dess konstskatter 

Vi önskar alla kunder och 
volontärer en skön sommar!

LÖRDAGEN DEN 7 JULI
50% PÅ ALLA KLÄDER

Butiken & inlämningen har 
sommarstängt v. 28-30



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 Tappström
Sjönära och barnvänligt boende med ett centralt läge bara 20 min från Brommaplan. Låga driftskostnader.
4 bra sovrum och badrum på samma plan. Stora sällskapsytor med utgång till insynsskyddad altan i soligt
läge. Rymligt och fräscht kök med rostfria vitvaror. Inglasad balkong i västerläge. 50 meter till badbrygga
och båtplats.

*Boarea: 123 kvm, biarea: 31 kvm
*Tomt: 217 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 450 000 kr

  Boarea: 123 kvm, biarea: 31 kvm
Tomt: 217 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 450 000 kr

Tappströmsvägen 58
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sommarstad
Sjöutsikt och en fantastisk vy över vackert Mälarölandskap och Ekerö kyrka. Högt fritt söderläge! Härligt
timmerhus i mycket bra skick. Låga driftskostnader med bergvärme installerat 2011. 4 sovrum, modernt
Puustellikök med granitbänkskivor, ljus och rymd i sällskapadel med ca 6 meter i takhöjd. Murad eldstad.
Fräscha våtrum. 2007 ny relaxavdelning med bastu, dusch och sällskapsdel. Utomhusspabad 2010. Altan
och balkong. Lättskött naturtomt. Besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 177 kvm, biarea: 29 kvm
*Tomt: 1 670 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 275 000 kr

  Boarea: 177 kvm, biarea: 29 kvm
Tomt: 1 670 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 275 000 kr

Backplan 4 /Asknäs
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden
Sjönära! Trivsam 2-plans hus i omtyckt område invid Mälaren. Modernt, lättskött och funktionellt boende i
barnrikt område med skola och förskola. Entréplan med vardagsrum, kök, sovrum/kontor/gästrum och kaklat
duschrum. Övre plan med tre bra sovrum, klädkammare och ett kaklat badrum/tvätt. Ljust och fräscht skick.
Uteplats med markis, fin lättskött liten trädgård. Carport. Bad och fina promenadområden. Besiktigad och
försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 124 kvm
*Tomt: 260 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 200 000 kr

  Boarea: 124 kvm
Tomt: 260 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 200 000 kr

Siltgränd 26
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Väsby
Toppskick mitt i villaidyllen! Smakfullt och påkostat renoverad villa i nyskick med nytt kök, nytt badrum samt
ny gäst- wc. Vitpustad fasad. Genomgående ekparkett, ljust målade väggar och släta tak med infällda spot-
ligts. Egen företagsdel med dusch och wc. Låga driftskostnader. Lummig och insynsskyddad trädgård i soligt
läge om hela 1126 kvm som vetter mot allmänning. Garage. Nära skola, förskola, buss och bad. Kort prome-
nad till skola, dagis, buss och bad. Besiktigad!

*Boarea: 124 kvm
*Tomt: 1 126 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 695 000 kr

  Boarea: 124 kvm
Tomt: 1 126 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 695 000 kr

Slåttervägen 30
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
Centralt läge i populärt område! Villa i fint skick om 150 kvm med påkostade och fina materialval. Idylliskt
och barnvänligt område. Fyra bra sovrum med möjlighet att enkelt dela av till fler vid behov. Ljusa och trevliga
sällskapsytor i öppen planlösning och utgång till stor trädäckad altan i soligt läge. Fint anlagd och lättskött
tomt med perenna rabatter i perfekt solläge. Närlunda mycket omtyckt område med endast en kort
promenad till badstrand, förskolor, skolor samt buss som tar dig till Brommaplan på en kvart. Garage.
Besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 150 kvm
*Tomt: 885 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 850 000 kr

  Boarea: 150 kvm
Tomt: 885 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 850 000 kr

Oranievägen 9
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Lundhagen
Charmig sekelskiftesvilla med sjöutsikt! Högt vackert söderläge. Ett härligt hus med hög trivselfaktor,
renoverat och moderniserat. Vackra rum med spröjsade fönster, trägolv, genomgånde ljusa färger och fina
tapeter. 3 kakelugnar och braskamin. Bergvärme. Huset har två våningar + mysig vindsvåning. Fristående
garage byggt 2001 med loft och förråd. Uthus och lekstuga. Fin trädgårdstomt med bra ytor för lek och spel.
Fastigheten har ett lugnt och barnvänligt läge längs återvändsväg och nära gångavstånd till fin badstrand, F-9
skola och förskolor. Bra busskommunikatoner samt 5 min till bilfärja Jungfrusund-Slagsta. Besiktigad och
försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: ca 205 kvm, biarea: 20 kvm
*Tomt: 1 075 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 7 500 000 kr

  Boarea: ca 205 kvm, biarea: 20 kvm
Tomt: 1 075 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 7 500 000 kr

Lundhagsvägen 36
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Väsby
Påkostad villa i toppskick om totalt 269 kvm mitt i villaidyllen. Nära skola, förskola, aktiviteter, affärer och
bad. Låga driftskostnader med bergvärme. Endast 20 min från Brommaplan, buss 200 meter från huset.
Fyra bra sovrum på samma plan, nytt kök, nytt badrum, ny gäst- wc och stora sällskapsytor. Soligt läge mot
allmänning. Garage.

*Boarea: 169 kvm, biarea: 100 kvm
*Tomt: 1 020 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 495 000 kr

  Boarea: 169 kvm, biarea: 100 kvm
Tomt: 1 020 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 495 000 kr

Borstvetevägen 13
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
Mycket fint skick! Centralt lugnt läge i Ekerö tätort med nära gångavstånd till Mälaren. Både in och utvändigt
är allt smakfullt renoverat. Nytt tak, fönster, fasad + tilläggsisolering, ombyggt/nytt kök, kaklade våtrum, fina
ytskikt och ekparkettgolv. Stor altan under tak. Balkong på ovanvåningen. Plan och lättskött trädgårdstomt
med höga fina häckar. Söderläge! Nytt garage (2005) med gästrum/kontor. Besiktigad.

*Boarea: 129 kvm, biarea: 5 kvm
*Tomt: 457 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 800 000 kr

  Boarea: 129 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 457 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 800 000 kr

Harvägen 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Färingsö Viksund
Sjönära och båtplats i Hilleshögviken! Livskvalité i fastigheten belägen i en härlig lantlig miljö med
äppelträdgårdar, fårhagar, Mälarens glittrande vatten, djur och vacker natur. Det är endast någon minuts
promenad från huset till båtplats och badstrand. Trevlig 1,5-plans villa om 6 rum, nytt kök från Puustelli -05.
4 sovrum. Inglasat uterum. Braskamin. Vinterbonat gästhus, förrådsbyggnad samt tonårshus/kontor.

*Boarea: 148 kvm, biarea: 22 kvm
*Tomt: 1 999 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 600 000 kr

  Boarea: 148 kvm, biarea: 22 kvm
Tomt: 1 999 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 600 000 kr

Viksundsvägen 62
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

*Boarea: 230 kvm
*Tomt: 1 446 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 375 000 kr
*EnlundavÃ¤gen 40
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  
Boarea: 230 kvm
Tomt: 1 446 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 375 000 kr
Enlundavägen 40
Carola Sellman 0702-56 00 77

Färingsö Mörby
Kommande försäljning i augusti. Drömboende vid Mälarens glittrande vatten i idylliskt område. En påkostad
och smakfullt inredd 1 1/2 -plans villa med fint anordnad trädgårdstomt och strålande sjöutsikt. Totalt 190
kvm fördelat på 6 rum och kök. Genomgående hög standard med ljus och modern färgsättning. Öppen
planlösning med stora sällskapsytor och stora fönsterpartier. Braskamin. Bygglov för dubbelgarage finns.
Vackert lantligt läge i barnvänligt område som angränsar till Mälaren. Endast 20 min bilväg från Brommaplan.
Två minuter från Mörbybadet med sim-skola för barnen sommartid.

*Boarea: 190 kvm
*Tomt: 1 010 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 750 000 kr

  Boarea: 190 kvm
Tomt: 1 010 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 750 000 kr

Mörbyvägen 50
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Totalrenoverat enplans atriumhus i toppskick på ett av områdets bästa lägen. Bara att flytta in. Atriumgård
med spa-bad och trädäck. Skyddad trädgård på baksida, vetter mot allmänning. Isolerat uterum förlänger
sommaren. Separat förråd. Barnvänligt område med bilfri gångväg till skola och daghem.

*Boarea: 108 kvm, biarea: 5 kvm
*Tomt: 170 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 450 000 kr

  Boarea: 108 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 170 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 450 000 kr

Humlegränd 8A
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Hummelvreten
Fin villa om 6 rum och kök samt stort vidbyggt dubbelgarage. Nytt kök, diverse nya ytskikt, nytt yttertak,
omdränerat mm. Stor balkong med högt och soligt s/v-läge. Mycket bra läge längs med återvändsväg och
med hörntomt gränsande mot grönområde/skog. Ett perfekt hus för barnfamiljen då förskolor, skola (åk F-9),
buss och  fritidsaktiviteter finns på nära gångavstånd. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad
och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 176 kvm, biarea: 56 kvm
*Tomt: 934 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 850 000 kr

  Boarea: 176 kvm, biarea: 56 kvm
Tomt: 934 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 850 000 kr

Hummelvretsvägen 22
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden
Ett av Sanduddens bästa hus! Här får du ett nyrenoverat
och extra stort hus med både fin sjöustikt och pool. Helt
nytt kök med öppen planlösning mot vardagsrum med
braskamin. Fyra sovrum och tv-rum. Läckra nyrenoverade
badrum m modern inredning. Baksida med stort altandäck
och nedsänkt pool. Fint västerläge och sjöutsikt.

*Boarea: 121 kvm
*Tomt: 328 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 995 000 kr
*SandgrÃ¤nd 8
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 121 kvm
Tomt: 328 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 995 000 kr
Sandgränd 8
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Stor fin villa med hög trivselfaktor och en varm gemytlig
"skånehuskänsla". Smakfullt, bra skick och många fina
detaljer. Härligt kök om ca 34 kvm med braskamin, köksö
och stora ytor. 4 sovrum, vardagsrum och allrum. 2 kaklade
våtrum, bastu. Dubbelgarage. Plan trädgårdstomt. Lugnt
läge och mycket barnvänligt. Ringmärkt!

*Boarea: 176 kvm
*Biarea: 60 kvm
*Tomt: 1 051 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 775 000 kr
*Klubbstigen 6
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  

Boarea: 176 kvm
Biarea: 60 kvm
Tomt: 1 051 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 775 000 kr
Klubbstigen 6
Carola Sellman 0702-56 00 77

Färingsö Kungsberga Myrudden
Sjöutsikt! Mycket sjönära läge med sol hela dagen och
fantastiska solnedgångar! 1-plans villa med ett härligt läge
nära Mälarens strand. Modernt, lättskött och stilrent!
Braskamin. Servitut på område vid sjön, båtsamfällighet
och fiskerätt. Stor altan på sjösidan. Vinterbonat gästhus.
Garage. Ny v/a anläggning. Uppvuxen fin trädgårdstomt.

*Boarea: 121 kvm
*Biarea: 15 kvm
*Tomt: 2 055 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 250 000 kr
*Myrudden Erikslund
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  

Boarea: 121 kvm
Biarea: 15 kvm
Tomt: 2 055 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 250 000 kr
Myrudden Erikslund
Carola Sellman 0702-56 00 77

Ekerö Träkvista
En arkitektritad och engelskinspirerad villa från 1959.
Södervänd tomt med nybyggd pool och trädäck. Ljus
färgsättning, vardagsrum med braskamin och fyra bra
sovrum. Garage och bra förrådsutrymmen i källarplan.
Centralt läge på Ekerö med gångavstånd till skola, affär
och buss. Gott om parkeringsmöjligheter. Besiktigad.

*Boarea: 134 kvm
*Biarea: 86 kvm
*Tomt: 806 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 725 000 kr
*VadmalsvÃ¤gen 2
*Lena Falck 070-759 59 97

  

Boarea: 134 kvm
Biarea: 86 kvm
Tomt: 806 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 725 000 kr
Vadmalsvägen 2
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Skärvik
En av Ekerö tätorts finaste tomter, en delad sjötomt, är till
försäljning. Här får du perfekt solläge och strålande
sjöutsikt. Tillsammans med två grannfastigheter har man
rätt att anlägga egen strand och brygga. På stenkast
avstånd fr vattnet får ett 2-planshus, garage och uthus
uppföras med upp till 250 kvm byggnadsarea.

*Tomt: 2 172 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt + 2961 kvm vatten.
*UtgÃ¥ngspris: 4 600 000 kr
*LisehÃ¶jdsvÃ¤gen 1C
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  
Tomt: 2 172 kvm Trädgårdstomt + 2961 kvm vatten.
Utgångspris: 4 600 000 kr
Lisehöjdsvägen 1C
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

4:a Ekerö Sandudden
Härligt ljusflöde och fin utsikt har denna trevliga lägenhet
om 4 rok. Omtyckt och efterfrågat seniorboende för dig
som är +55. Kök och vardagsrum med öppen planlösning
och utgång till balkong i sydväst. Tre sovrum, två hel-
kaklade badrum samt klädkammare. Centralt och bra läge
på Ekerö med gångavstånd till buss och affär.

*Boarea: 97 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 750 000 kr
*Avgift: 5 370 kr inkl vÃ¤rme, vatten och kabel-tv
*MÃ¤larvyn 3
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 97 kvm
Utgångspris: 2 750 000 kr
Avgift: 5 370 kr inkl värme, vatten och kabel-tv
Mälarvyn 3
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö  Ekebyhov
Tillfälle att förvärva en kontorsfastighet i två plan, ca 320
kvm totalt! Beståenda av 6-8 kontorsrum, kök och 3
toaletter i varje plan. Fastigheten är idag uthyrd med en
hyresintäckt på 25.000 kr kallhyra/månad (hyresgästen
har 2 månades uppsägningstid). Gott om parkerings-
möjlighet på den egna tomten.

*Boarea: 320 kvm
*Tomt: 960 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 250 000 kr
*BryggavÃ¤gen 104B
*Lena Falck 070-759 59 97

  
Boarea: 320 kvm
Tomt: 960 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 250 000 kr
Bryggavägen 104B
Lena Falck 070-759 59 97
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Färingsö Stavsborg
Sjönära boende i totalrenoverad villa från 40-talet. Härligt lantligt läge strax invid Mälaren m bad o båtplats
ligger denna mycket trevliga villa. Allt i bästa skick! Stora härliga ytor, högt i tak, trägolv o många fina detaljer.
Kök m hög standard. Kaklade o påkostade våtrum i modern design. Upp till 6 sovrum varav 4 på samma plan.
Dubbelgarage i huset samt mkt bra förråds -och hobbyutrymmen. Bergvärme o nytt avlopp. Stort altandäck
m s/v-läge. Balkong o uteplats. Fin trädgårdstomt m hörnläge. Bra solläge! Nära till mataffär, ridanläggningar,
skola och förskola samt bra buss komunikationer till Brommaplan. 

*Boarea: 220 kvm, biarea: 220 kvm
*Tomt: 2 670 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 375 000 kr

  Boarea: 220 kvm, biarea: 220 kvm
Tomt: 2 670 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 375 000 kr

Frälsegårdsvägen 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sommarstad
Villa i utmärkt skick anno 2000 - Lungt och idylliskt läge med panoramautsikt över åkrar, kyrka och Mälarens
glittrande vatten från såväl kök, matplats som vardagsrum. 5 bra sovrum, 3 våtrum varav en med bastu samt
extra allrum. Hobbyrum och dubbelgarage. Golvvärme på båda planen. 2 balkonger + stenlagd uteplats
under tak och underbar lekvänlig tomt med isolerad gäststuga. Lugn återvändsgata. Fastigheten är Ringmärkt
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 177 kvm
*Tomt: 1 380 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 490 000 kr

  Boarea: 177 kvm
Tomt: 1 380 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 490 000 kr

Hasselbacken 1
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Helgö
Totalrenoverad fastighet 2008 i fin lantlig miljö på popu-
lära Helgö. 4 rum och kök varav 2-3 sovrum och fina
öppna sällskapsytor. Stor lättskött tomt med nyanlagd
gräsmatta. Härlig utsikt över ängarna och Mälaren. Stor
tillbyggd altan med grillplats, utan insyn och med sol hela
dagen. Garage.

*Boarea: 169 kvm
*Biarea: 36 kvm
*Tomt: 3 274 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 500 000 kr
*KaggeholmsvÃ¤gen 58
*Lena Falck 070-759 59 97

  

Boarea: 169 kvm
Biarea: 36 kvm
Tomt: 3 274 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 500 000 kr
Kaggeholmsvägen 58
Lena Falck 070-759 59 97

Färingsö Kungsberga
Litet och lättskött permanentboende centralt i Kungsberga. 1-planshus med renoverat kök med stor mat-
plats/allrum, samt ett stort och ett lite mindre rum. Duschrum med wc och tvättmaskin. Altan med s/v-läge.
Kommunalt v/a. Fastigheten ligger i detaljplanerat område med byggrätt för stor villa samt garage. Plan
trädgårdstomt. 2 uthus. Endast några minuters promenad till mataffär, grill/pizzeria, bad, buss, ridanlägg-
ningar mm.

*Boarea: 57 kvm. biarea: 15 kvm
*Tomt: 1 064 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 1 575 000 kr

  Boarea: 57 kvm. biarea: 15 kvm
Tomt: 1 064 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 1 575 000 kr

Kvarnvägen 17
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Munsö
Unik villa med anor från 1700-talet om totalt 168 kvm, smakfullt renoverad 2006. Bra planerat med inrett
övre plan samt loft, stora sällskapsytor. Synliga takbjälkar och en takhöjd på 5 meter ger fantastiskt ljus och
rymd i huset. Modernt kök, 4 bra sovrum, renoverat badrum och wc. Underbar tomt i soligt läge. Garage. 40
min från Brommaplan.

*Boarea: 168 kvm
*Tomt: 1 996 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 995 000 kr

  Boarea: 168 kvm
Tomt: 1 996 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 995 000 kr

Sörgården/ Farmen 2
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Underbar arkitektritad modern villa ett stenkast från Mälaren. Annorlunda planlösning i olika etage.
Genomgående hög inredningsstandard med rymliga rum, moderna materialval och fint ljusflöde. Stort läckert
kök, vardagsrum med dubbel takhöjd, "Master bedroom" på 58 kvm och ytterligare 5 sovrum, 1 allrum o 3
badrum. En villa för den stora familjen och/eller den som söker det där lilla extra. Centralt läge nära bad,
dagis, skola och buss. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 278 kvm
*Biarea: 70
*Tomt: 994 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 995 000 kr

  Boarea: 278 kvm
Biarea: 70
Tomt: 994 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 995 000 kr

Strandvägen 17B
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Väntholmen
Sjönära och sjöutsikt! Fantastiskt läge endast ett stenkast från Mälarens strand och egen brygga. Fint 1-plans
hus om 3 rum + nytt modernt kök i ek och vitvaror med hög standard. Kaklat duschrum. Stor altan med sol
hela dagen. Braskamin. 2 st luftvärmepumpar. Nytt avlopp -04. Borrad brunn + sjövatten. Vinterbonat gäst-
hus med trinettkök och veranda mot sjön. Fin blomstrande trädgårdstomt. Växthus. Gångavstånd till busshåll-
plats med bra kommunikation till Brommaplan. Besiktigad och dolda fel försäkrad.

*Boarea: 85 kvm
*Tomt: 2 055 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 400 000 kr

  Boarea: 85 kvm
Tomt: 2 055 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 400 000 kr

Älghornsvägen 22
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gällstaö
Härlig sjöutsikt, modern design och fina materialval har
detta trevliga 2-plans radhus ritat av Gert Wingårdh.
Genomgående hög inredningsstandard och fint ljusinsläpp.
2-3 bra sovrum och 2 helkaklade badrum. Vardagsrum med
braskamin. Två fina uteplatser. Garageplats. Barnvänligt och
nära till dagis, buss, bad m m.

*Boarea: 106 kvm
*Tomt: 99 kvm
*Accepterat pris: 3 600 000 kr
*GÃ¤llsta BygrÃ¤nd 7
*Lena Falck 070-759 59 97

  
Boarea: 106 kvm
Tomt: 99 kvm
Accepterat pris: 3 600 000 kr
Gällsta Bygränd 7
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Skärvik
Nästan nybyggd villa med högt härligt läge och sjöglimt i
populära Skärvik. Öppen planlösning på entréplan och
påkostade materialval. Stort trädäck runt huset, bara att
välja om man vill sitta i sol eller skugga. Gäststuga om 20
kvm. Carport. Barnvänligt område, belägen vid liten
återvändsgata. Del i bad- och båtbrygga.

*Boarea: 162 kvm
*Tomt: 1 826 kvm sluttningstomt
*Accepterat pris: 5 950 000 kr
*MossvÃ¤gen 32
*Lena Falck 070-759 59 97

  
Boarea: 162 kvm
Tomt: 1 826 kvm sluttningstomt
Accepterat pris: 5 950 000 kr
Mossvägen 32
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Lundhagen
Lundhagen med strålande sjöutsikt. Rymligt parhus med
högt och fritt söderläge. Totalt ca 200 kvm fördelat på
kök, matrum och v-rum med utgång till utbyggd balkong i
söder. Tre bra sovrum och stort allrum som går att dela av.
Två badrum och mycket bra förrådsutrymmen samt eget
fristående garage. Besiktigad.

*Boarea: 148 kvm
*Biarea: 47
*Tomt: 349 kvm
*Accepterat pris: 3 750 000 kr
*LundhagsvÃ¤gen 41
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 148 kvm
Biarea: 47
Tomt: 349 kvm
Accepterat pris: 3 750 000 kr
Lundhagsvägen 41
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Färingsö Färentuna
Livskvalitét på Svartsjölandet! Sjöutsikt! Fantastiskt timmerhus från mitten av 1800-talet, tillbyggd 2010. Allt
varsamt renoverat. Vackra breda trägolv, stengolv från Marrakech, synliga takbjälkar, ljus, rymd och många
vackra detaljer. Ett härligt hus om 4 rum och kök med hög trivselfaktor och där gammalt och nytt skapar en
trevlig harmoni. Bra förvaringsutrymmen. Högt fritt s/v-läge med vidsträckt utsikt och sjöutsikt! Sol hela
dagen och bra kvällssol! Tre altaner. Gästhus. Gångavstånd till Mälaren, buss, skola och vacker natur.
Besiktigad.

*Boarea: 130 kvm
*Tomt: 2 092 kvm natur
*Accepterat pris: 3 975 000 kr

  Boarea: 130 kvm
Tomt: 2 092 kvm natur
Accepterat pris: 3 975 000 kr

Björksäter 13
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Lundhagen
Lyxigt rymligt hus med ett av Lundhagens bästa lägen! Njut av glittrande sjöutsikt över Mälaren bara ett
stenkast från Lundhagens fina badplats. Totalyta 320 kvm. Stort härligt kök med fin vedspis.  Vardagsrum
med kakelugn. 4 bra sovrum och stort allrum. Läcker relaxavdelning och dubbelgarage i huset. Vackert anlagd
trädgård.

*Boarea: 200 kvm
*Biarea: 120
*Tomt: 1 330 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 9 500 000 kr

  Boarea: 200 kvm
Biarea: 120
Tomt: 1 330 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 9 500 000 kr

Hagens Backe 3
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
Sjönära läge med andel i båtbrygga och bastuflotte har
denna fina 1-plans villa. Stor härlig tomt med fri utsikt.
2-3 bra sovrum, stort kök med burspråk, stort v-rum i
vinkel med utg till härligt trädäck m sjöglimt.Tvättstuga/
groventré o stort badrum. Gäststuga och 2 uteförråd.
Utbyggnadsmöjl. Besiktigad & dolda-fel försäkrad.

*Boarea: 120 kvm
*Tomt: 824 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 995 000 kr
*KoltrastvÃ¤gen 23
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 120 kvm
Tomt: 824 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 995 000 kr
Koltrastvägen 23
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista
Modern villa byggd 2007 med 7,5 m takhöjd i köket och
ca 4,5 med ryggåstak i rummen på övre plan. Totalt 215
kvm fördelat på kök, vardagsrum med braskamin, 4 sovrum,
allrum/kontor, tvättstuga med groventré + extra groventré
med gott om förvaringsytor. Nära skola, dagis och
badplats. Besiktigad.

*Boarea: 215 kvm
*Tomt: 974 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 995 000 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: 4 995 000 kr
Semestervägen 5B
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
Superfin tomt med högt vackert läge, sjöutsikt åt två håll
och härlig kvällssol. Här kan du bygga dig ett eget dröm-
boende! 1/5 av tomten får bebyggas. Enligt detaljplanen
får du bygga ett 1-plans hus samt inredningsbar vind alt
souterrängvåning. Anslutningsavgift för v/a om ca 117.000
kr tillkommer.

*Tomt: 808 kvm sluttningstomt
*Accepterat pris: 1 895 000 kr
*RÃ¶dhakevÃ¤gen 3A
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  
Tomt: 808 kvm sluttningstomt
Accepterat pris: 1 895 000 kr
Rödhakevägen 3A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista
Attraktivt parhus med perfekt läge på centrala Ekerö. Ljust
och fräscht och nästan som nytt! Byggår 2006. Vardags-
rum med stora fönsterytor, fräscht kök, 3 bra sovrum,
allrum och helkaklade våtrum. Stort altandäck som delvis är
under tak. Härlig trädgård med fina planteringar och stora
gräsytor. Carport med förrådsdel.

*Boarea: 126 kvm
*Tomt: 544 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 975 000 kr
*NedergÃ¥rdsvÃ¤gen 8
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 126 kvm
Tomt: 544 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 975 000 kr
Nedergårdsvägen 8
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
Vidsträckt sjöutsikt! Högt soligt läge, sen kvällssol och
fantastiska solnedgångar. Trevligt hus med 3 våningar. Högt
i tak, burspråk, flera sällskapsrum, 3-5 sovrum, 2 kaklade
våtrum, gott om förvaring och flera extra rum. Altandäck i
2 stora etage, ogenerat och helt utan insysn. Mycket nära
gemensamt område vid sjön, bastuflotte och badstrand.

*Boarea: 200 kvm
*Tomt: 1 510 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 650 000 kr
*KoltrastvÃ¤gen 6
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  
Boarea: 200 kvm
Tomt: 1 510 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 5 650 000 kr
Koltrastvägen 6
Carola Sellman 0702-56 00 77

Färingsö Väntholmen
Livskvalitet! Högt och fritt läge med strålande utsikt över
Mälaren, 35 min från Brommaplan. Stuga med permanent-
standard om 60 kvm på naturtomt i område med både
permanent- och fritidsboende. Byggrätt om 190 kvm för
huvudbyggnad. Del i badbrygga. Båtplats ingår.

*Boarea: 55 kvm
*Biarea: 5 kvm
*Tomt: 3 028 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 695 000 kr
*StorhagsvÃ¤gen 18
*Cecilia Ternow 0709-492 492

  

Boarea: 55 kvm
Biarea: 5 kvm
Tomt: 3 028 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 695 000 kr
Storhagsvägen 18
Cecilia Ternow 0709-492 492

Adelsö Hallsta
Endast några minuter från Mälarens strand! Rofyllt läge och
fantastiskt natur. Bra läge i ytterkant av litet trivsamt
område. Charmigt fritidsställe med 3 byggnader i ny skick!
Hus med fint allrum, fullt utrustat kök med matplats, tvätt-
rum med toa. Eget v/a från -99. Tillbyggnadsmöjligheter.
Gästhus + hobbyrum/förråd.

*Boarea: 29 kvm
*Biarea: 19 kvm
*Tomt: 2 568 kvm natur/skogstomt
*Accepterat pris: 795 000 kr
*HallstavÃ¤gen 69
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  

Boarea: 29 kvm
Biarea: 19 kvm
Tomt: 2 568 kvm natur/skogstomt
Accepterat pris: 795 000 kr
Hallstavägen 69
Carola Sellman 0702-56 00 77

Färingsö Ölsta
Underbart sekelskifteshus, totalrenoverat 2008 med
bibehållen charm och gamla detaljer. Kök i gammeldags
stil, vackert verandarum, flera eldstäder, ca 2,70 i tak-
höjd, trägolv. 2 kaklade våtrum. Hus II: totalrenoverat
07/08, ca 50 kvm 4 rum + allrum och pentrykök + ca
50 kvm förrådsutrymme. Nära Mälaren med bad och
båtplats. Besiktigad.

*Boarea: 115 kvm + boarea: 50 kvm
*Tomt: 2 489 kvm trÃ¤dgÃ¥rd/naturtomt
*Accepterat pris: 3 725 000 kr
*SolbergavÃ¤gen 14
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  
Boarea: 115 kvm + boarea: 50 kvm
Tomt: 2 489 kvm trädgård/naturtomt
Accepterat pris: 3 725 000 kr
Solbergavägen 14
Carola Sellman 0702-56 00 77

Ekerö Gräsåker
Välskött radhus om totalt 172 kvm med perfekt hörnläge!
Fräscht kök med matplats för 4-6 personer. Stort vardags-
rum med utgång till fin skyddad trädgård. Övre plan med 3
bra sovrum och stort ombyggt kaklat badrum. Källarplan
med bra extra utrymmen, bl. a gillestuga och förråd.
Garage i länga. Mycket bra läge, nära både skola och dagis.

*Boarea: 116 kvm
*Biarea: 57 kvm
*Tomt: 188 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 850 000 kr
*GrÃ¤sÃ¥kersvÃ¤gen 11F
*Lena Falck 070-759 59 97

  

Boarea: 116 kvm
Biarea: 57 kvm
Tomt: 188 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 850 000 kr
Gräsåkersvägen 11F
Lena Falck 070-759 59 97

2:a Ekerö Bokskogen
Gränsande till den vackra bokskogen ligger denna väl-
planerade 2:a med arbetskök, vardagsrum och stort
delbart sovrum. Två balkonger, en vid entrén och en
stor balkong med utgång från vardagsrummet, skyddat
söderläge. Värme, vatten, kabel-TV och garageplats ingår
i avgiften.

*Boarea: 53 kvm
*Accepterat pris: 1 300 000 kr
*Avgift: 3 199 kr
*GustavavÃ¤gen 56 1tr
*Lena Falck 070-759 59 97

  
Boarea: 53 kvm
Accepterat pris: 1 300 000 kr
Avgift: 3 199 kr
Gustavavägen 56 1tr
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Sandudden
Rymlig 2-plans villa m stor härlig insynsskyddad tomt om
1460 kvm m generöst trädäck o utomhusspa. 4 bra sovr,
stort kök o stort v-rum m utgång till härligt trädäck, allrum
m utgång till balkong. Tvättstuga/grov entré, stort badrum
m bastu samt helkaklat duschrum m golvvärme.Dubbel-
garage. Sjönära läge m närhet till fin bad plats. Nära till
skola, dagis o buss. Besiktigad & Dolda-fel försäkrad.

*Boarea: 184 kvm
*Tomt: 1 460 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 995 000 kr
*KrossvÃ¤gen 2
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 184 kvm
Tomt: 1 460 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 995 000 kr
Krossvägen 2
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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KOMMUNEN | Trots att det 
länge varit lag på godkänd 
rening av avloppsvatten så 
finns det minst 380 fastig-
heter i kommunen som har 
avlopp som rinner i stort 
sett orenat ut i våra vat-
tendrag. Nu tar kommunen 
krafttag för att få bukt med 
miljöproblemet.

– Det är både ett nationellt, 
regionalt och kommunalt 
mål att stoppa övergöd-
ningen av Mälaren och 
detta arbete är ett led i det, 
säger Kaspar Fritz, kom-
munens miljö- och hälsos-
kyddschef.

Han berättar att kommu-

nen har arbetat med att få 
bukt med att få bort de icke 
godkända toalettavloppen 
sedan senare delen av 90-ta-
let och hittills har 500 an-
läggningar åtgärdats. Dock 
återstår nära 400 avlopp och 
många av dessa finns i Fären-
tuna och på södra Färingsö.

– Vi kommer skicka ut all-
män information till alla hus-
håll, men även direktadresse-
rade brev till dem som enligt 
våra uppgifter inte har god-
kända avlopp, fortsätter Kas-
par Fritz.

Hans avdelning fått extra 
medel för att kunna arbeta 
med att nå miljönämnden 
och kommunens mål som 

innebär att alla avloppsan-
läggningar som inte kommer 
att bli anslutna till det kom-
munala nätet ska vara god-
kända år 2020.

– Vi har en projektanställd 
miljöingenjör som bara ar-
betar med detta under en 
period vilket gör att det just 
nu finns bra möjligheter att få 
råd och stöd om hur man kan 
gå tillväga.

Att bygga ut eller byta sitt 
avloppssystem kan bli en af-
fär som i värsta fall kan gå på 
100 000 kronor beroende på 
befintligt system, men för 
många kan det räcka med att 
komplettera den anläggning 
man har idag.

Även om Kaspar Fritz för-
står att det kan innebära eko-
nomiska problem för vissa 
fastighetsägare så tror han 
ändå att förståelsen är stor 
för att åtgärderna är nödvän-
diga för att skona vattnet i 
Mälaren.

– Vi hoppas folk inser att 
det här är ett jobb som måste 
göras och att vi kan få till en 
dialog med fastighetsägarna. 
I allra sista hand kan kommu-
nen ge ett föreläggande, men 
vi hoppas på att kunna lösa 
det här i samförstånd, säger 
han.

LO BÄCKLINDER

Kommunen tar krafttag 
mot olagliga avlopp

STOCKBY | Sönderbrutna 
bryggor och en förstörd 
välkomstskylt förhindrar 
iordningsställandet av 
Stockbybadet inför som-
maren.

– Tekniska kontoret ville göra 
en särskild satsning på Stock-
bybadet med nya bryggor 
och en välkomstskylt inför 
badsäsongen, men tyvärr har 
denna satsning förstörts av li-

gister, berättar Lars Johnson, 
intendent tekniska kontoret.

Bryggorna på Stockbyba-
det förstördes vid ovädret 
hösten 2011 och därför in-
vesterade kommunen i nya 
bryggor för cirka 200 000 
kronor. Helgen innan bryg-
gorna skulle läggas i vandali-
serades en av sektionerna och 
bröts sönder, vilket innebär 
att bryggorna inte kan läggas 
i som planerat.

– Vi hade också satt upp en 
påkostad skylt som skulle 
ge besökare på Stockbyba-
det information och historik 
kring ångbåtsbryggan. Skyl-
ten sattes upp för bara ett 
par veckor sedan men härom 
helgen har någon rivit ner 
den från sin stolpe, avslutar 
Lars Johnson.

LO BÄCKLINDER

Förstörelse i Stockby kostar hundratusentals kronor

KOMMUNEN | Att kommu-
nens nuvarande miljösam-
ordnare slutar sin tjänst 
skapar oro bland kom-
munens miljöengagerade 
medborgare. Från stadsarki-
tektkontorets håll kommer 
dock lugnande besked.

– Vi är rädda för att tjänsten 
som miljösamordnare ska 
dras in till förmån för någon 
mer politiskt lätthanterlig 
funktion. Angelica Arons-
son, som har haft tjänsten har 
gjort ett enormt jobb och haft 
en mycket viktig roll i samar-
betet mellan föreningar och 
beslutsfattare, säger Bo Ny-
lén, Naturskyddsföreningens 
ordförande på Mälaröarna.

Han beskriver att förening-
ens förhoppning är att tjäns-
ten istället ska omvandlas till 
en kommunekolog, som ser 
de mer övergripande ekolo-
giska intressena i kommunen.

Johan Hagland, miljö- och 

stadsbyggnadschef, ser dock 
ingen anledning till oro.

– Tjänsten försvinner inte 
utan vi kommer att rekrytera 
en ny miljösamordnare un-
der hösten, berättar han.

Den enda eventuella för-
ändring han kan se är en ut-
vidgning av tjänsten.

– Vi har fått i uppdrag att se 
om man kan vidga uppdraget 
något för att göra miljöarbe-
tet mer synligt och att jobba 
mer mot en hållbar utveck-
ling i kommunen. Då måste 
vi även titta över om det är 
någon del i den nuvarande 
tjänsten som vi kan ta bort.

Den organisatoriska pla-
ceringen av tjänsten som ti-
digare legat under kommun-
ledningsstaben innan den 
flyttades till stadsarkitekt-
kontoret, ska även ses över 
ytterligare en gång.

LO BÄCKLINDER

Stor oro när kommunens 
miljösamordnare slutar

Mälaröarnas naturskyddsförening tackade av Angelica Aronsson. 
 Foto: Åsa Lindgren

Kommunens nyinköpta brygg-
moduler har vandaliserats under 
tiden de legat och väntat på att 
monteras ihop i vattnet.

 
Foto: Ekerö kommun

LANTHANDEL SORTIMENT 
BUTIKSBAKAT BRÖD
BUTIKSPAKETERAT KÖTT
BENSIN TILL LÅGPRIS
BETALA MED 
PUMPKORT ELLER BANKKORTTel: 560 200 41

Boka i god tid för att vara 
säker på en ”torr” fest.

2,5 kg

2,5 kg

Ekerö Kyrka

Nibble
Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö▼

Vi hyr ut Zip-up  

Upp till 6 meters höjd

Trevlig  
midsommar

önskar Calle och Elizabeth  
med personal!

199:-
3 för 

100:-

Ø 43 cm
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ÖPPETTIDER: VARDAGAR 10 - 18.30. LÖRDAG 10 - 15. ICA SUPERMARKET ALLA DAGAR 8 - 22

CAFÉ

Ekerö tobakEkerö  Kemtvätt

Tappström Ekerö Blomman

Ekerö Centrum

Thai Wok 
& Sushi  –
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EKERÖ | Ekeröbåten 
Silva har blivit k-märkt av 
Sjöhistoriska museet.

Sjöhistoriska museet har k-
märkt fritidsbåtar på prov 
sedan 2009. I fjol utvärde-
rades projektet som nu blir 
en bestående del av museets 
verksamhet. Nio fritidsbåtar 
har nu k-märkts och salongs-
motorbåten Silva som har sin 
hemmahamn på sommaren 
vid Ekerö båtklubb och på 
vintern på Tufa marin på Fä-
ringsö, är en av de k-märkta 
båtarna. 

Viola och Anders Wid-
ström är stolta ägare till Silva 
som är byggd 1923 av båtkon-
struktören C G Pettersson. 
Dess fina skick idag är paret 
Widströms förtjänst.

– Vi hittade den som ett 
vrak utanför Lomma i Mal-
mö för 17 år sedan. Då hade 
den stått på land i 15 år. Vi 
tog hem den till Ekerö och 
renoverade den i sju år och 
nu har vi haft den över tio år 
i sjön, berättar Anders Wid-
ström.

Han lyckades få reda på 
vem som en gång beställt 
båten och fick kontakt med 
dennes sonhustru.

– Av henne har vi fått or-
ginalporslinet som en gång 
hörde till båten, ritningarna 
och så fick vi fotografera av 

en massa bilder från hennes 
album.

Första ägaren hade en ö i 
Göteborgs skärgård där han 
hade byggt en hamn till Silva. 

– Ön har släkten kvar så vi 
blev bjudna dit för några år 
sedan. Efter 50 år fick Silva 
komma till sin hemmahamn. 

Det var väldigt gripande och 
roligt, berättar Anders Wid-
ström.

De nyttjar sitt smycke ofta 
och har mellan 60 till 70 
övernattningar per år.

Ur Sjöhistoriska museets 
motivering till kulturmin-
nesmärkningen av Silva:

”Silva tillhör den äldre gene-
rationen fritidsbåtar som till-
verkades i ett exemplar med 
egen ritning. Genom åren har 
den genomgått en del om-
byggnader. Efter över 15 år på 
land har nuvarande ägare ge-
nomfört en omfattande nöd-
vändig upprustning. Tack 

vare ägarens erfarenheter och 
det dokumentationsmaterial 
som finns kvar, har resultatet 
blivit en båt som nu fått ett 
utseende nära ursprunget. 
Det dokumentationsmate-
rial med bland annat foto-
grafier, som ägaren visat gör 
att båtens historia kan följas 

på ett förtjänstfullt sätt. Sta-
tens maritima museer anser 
sammantaget att Silva är kul-
turhistoriskt värdefull och 
uppfyller vad som krävs för 
att anses vara en k-märkt fri-
tidsbåt.”

                            EWA LINNROS

Båt från Ekerö blir k-märkt

Salongsmotorbåten Silvas är byggd 1923 på Landin & Johansson, Långedrag, konstruktör är C G Pettersson.         Foto: Olle Neckman

T R O X H A M M A R               B U T I K S B Y

I caféet hittar du 
också en del presenter. 

Varmt välkomna 
till vår mysiga 

gårdsbutik & café!

Äntligen har vi öppnat 
Country Chic-butiken!

Ovanpå Cafe Ramla in 
i Troxhammar Butiksby!

Ekerö centrum – Mälarö torg 14
Telefon 560 355 94
Månd-fred 10-18.30. Lörd10-15

Vi har nu fyllt butiken med 
nya varor som passar till altanen, 

hemmet, stranden eller 
varför inte en present till en vän.

Ha en skön sommar!

Sommarerbjudande!

Folktandvården Ekerö
Tegelbruksvägen 1B. 

Tel 08-123 152 85

E-post atv.ekero@ftv.sll.se

Trevlig sommar!
Vi fi nns här om ni behöver oss.

Sommaren är för många den bästa tiden på 

året. En tid då sol, bad och glass varvas med 

grill och sena sommarkvällar. Men tyvärr kan 

olyckan vara framme även på sommaren och 

därför håller vi vår klinik öppen för er.

Välkomna!

BUTIKEN ÖPPNAR ÅTER 4/8 och INLÄMNINGEN 7/8

SOMMARTIDER

LÖRDAGEN DEN 7 JULI - 50% PÅ ALLA KLÄDER

JUNGFRUSUNDS MARINA

Vi önskar alla 
kunder en 

Glad Sommar

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Ansiktsbehandlingar
Massage

Naglar
Fotvård
Vaxning

SPA- behandlingar
Fransar & Bryn, mm.

Vi har öppet hela 
sommaren

utom vecka 29 & 32
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locks ägs och utvecklas av 

facebook.com/brommablocks  brommablocks.se  Öppettider:  Vardagar 10-20,  lördag 10-18,  söndag 10-18.
Coop Forum 8-22 varje dag. Systembolaget vardagar 10-20, lördagar 10-15. Du hittar oss vid Bromma fl ygplats.

KÖP EN RIKTIGT FIN 
SOMMARKLÄNNING. 
GRÄSFLÄCKAR 
INGÅR. 

Förutom allt det vanliga (riktigt bra shopping, rejält med parkerings-
platser, smarrig mat med mera) kan du nu även spela fotboll på 
 Bromma Blocks. I våras invigde vi vår alldeles egna femmannaplan 
som nu står öppen för dig, dina barn och alla andra besökare 
(eller motståndare om man så vill). Kika in på brommablocks.se för 
alla detaljer och sommarens planerade aktiviteter. Välkommen!      
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FÄRENTUNA | Färentuna-
skolans problem med 
underdimensionerade 
lokaler ser ut att lösas. 
Kommunstyrelsen har 
beslutat att bevilja 600 
000 kronor för att till-
godose lokalbehovet på 
Färentuna skola.
 
Förutom att lokalerna är för 
små är de också nergångna 
och även utemiljön är sliten. 
Sedan 1991 har kommunen 
vid ett flertal tillfällen tagit 
fram förslag på hur en ny 

skola ska se ut, men ingen-
ting har gjorts. Mälaröarnas 
nyheter skrev i mars om pro-
blemen. Marie Truedsson, bi-
trädande produktionschef på 
kommunen, berättade då att 
man såg över fler alternativ 
för att ta hand om situationen 
på Färentuna skola. 

I början på maj beslutade 
kommunstyrelsen att bevilja 
att projektmedel från Sten-
hamra förskola ska omdispo-
neras med motsvarande 600 
000 kronor, för att tillgodose 
lokalbehovet på Färentuna 

skola i väntan på renovering 
och tillbyggnad. 

– I och med detta kommer 
ytterligare en provisorisk pa-
viljong att utplaceras. Det är 
positivt som en tillfällig lös-
ning för att vi ska klara oss 
några år innan allt är klart. Vi 
hoppas dock att vi står inför 
en ny- och ombyggnation 
snart, säger Katarina Haw-
kins, rektor på Färentuna-
skolan som även hoppas på 
att ett beslut om detta kan tas 
före sommaren.

– Tanken är att paviljongen 

löser underkapaciteten något 
från och med dag ett samt 
att paviljongen i förhållande 
till det större projektet kring 
enheten kommer att fung-
era som evakueringslokal. 
Det större projektet hoppas 
vi kan påbörjas redan under 
hösten, säger Mikael Caiman 
Larsson, produktionschef för 
förskolor och skolor.

Beslutet att omdisponera 
projektmedel från Stenham-
raskolan har tagits utifrån att 
behovet av ytterligare för-
skolelokaler i Stenhamra har 

minskat, vilket framkommit 
då nämndkontoret för barn- 
och ungdom uppdaterat ka-
pacitetsplanen och bearbetat 
förskolekön. Behoven är i 
dagsläget förflyttade till Fä-
rentuna/Skå-området, där 
trycket på förskoleplatser är 
stort.  

– Med anledning av folk-
omröstningens resultat den 
25 mars 2012 fick tekniska 
kontoret och kommunled-
ningskontoret i uppdrag 
från kommunstyrelsen att 
utarbeta ett förslag till revi-

dering av investeringsbudget 
2012. Förslaget kommer att 
behandlas före sommaren 
både i tekniska nämnden, 
kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige. Vägledande 
för framtagning av reviderad 
investeringsbudget 2012 har 
varit att prioritera skolpro-
jekten, det vill säga Fären-
tuna, Närlunda och Träkvista 
skola, säger tekniska nämn-
dens ordförande Anna-Karin 
Ullgren.

                            EWA LINNROS

SkogsäventyrBrums resa i Sverige

Kommunen avsätter pengar till att rusta Färentuna skola 

MÄLARÖARNA | En rad 
förändringar i busstrafiken 
träder i kraft från och med 
22 juni då sommartidtabel-
len börjar att gälla. Det blir 
förbättringar för Färingsö 
och Munsö i första hand.

– Linjerna 315, 317 och 338 
är populära linjer och vi 
har fått väldigt mycket 
önskemål om utökad trafik 
på just 338:an. Den linjen 
kommer att få heldagstrafik 

i båda riktningarna alla da-
gar i veckan,  berättar Malin 
Bergkvist, personalutveck-
lare på Arriva.

Linje 318 kommer att dras 
in. Trafiken ersätts av 315 och 
316. Linje 315 förlängs från 
Svartsjö till Hilleshög via 
Kungsberga och hela vägen till 
Jäsängen. 

– 316 är en nygammal linje 
som kommer att trafikera 
sträckan Svanhagen, Sten-
hamra till Svartsjö. Linje 316 

kommer att trafikeras alla da-
gar med ungefär samma tur-
täthet som 313 har idag, fort-
sätter Malin Bergkvist.
Syftet med linjen är att ge 
Svartsjö fler förbindelser till 
och från Brommaplan, att 
skapa direkt förbindelse mel-
lan Stenhamra och Svartsjö, 
att ge hållplatserna Signesberg 
och Igelviken trafik och att ge 
Eriksberg direkta förbindelser 
med Stenhamra, framförallt 
för skolelever.

– Linje 317 går inte längre via 
Kungsberga utan istället via 
Färentuna skola. Det blir sam-
trafik med linje 315 vid Fären-
tuna kyrka, berättar Malin 
Bergkvist.

Färingsö får kortare restider 
till och från Brommaplan på 
alla sträckor norr om Svan-
hagen, utom Sånga Säby-
sträckan samt högre turtät-
het på sträckorna Igelviken 
– Björkliden – Färentuna 

kyrka samt sträckan Lyckås 
– Björkvik. Dessutom åter-
öppnas hållplatserna Fären-
tuna skola och Röbacka.

 
Munsö får en ny kvällstur i 
varje riktning måndag till 
fredag samt fem respektive 
tre nya turer i varje riktning 
lördagar och söndagar.  Det 
ger en buss i timmen hela 
dagen. De två sista turerna 
mot Sjöängen – Slut på linje 
311 kommer inte längre att gå 

via Kaggeholm. 
Linje 312 får ny avgång 

från Brommaplan till Adelsö 
klockan 18.45 och retur från 
Adelsö klockan 19.50.

Två nya avgångar i båda 
riktningarna lördag och 
söndag ger regelbunden 
tvåtimmarstrafik mellan 
cirka klockan 6.45-18.45 från 
Brommaplan och åter.

                           
                           EWA LINNROS

Stora förändringar på flera busslinjer på Mälaröarna från mitten av juni månad

FÄRENTUNA | Gosedjuret 
Brum från Ekebyhovs sär-
skolefritids har varit på 
ett riktigt äventyr runt 
hela Sverige. För drygt fyra 
månader sedan sattes han 
på ett tåg norrut. 

Den 13 februari for en ”de-
legation” med elever och 
personal från Ekebyhovs sär-
skola till Stockholms central. 
Med sig hade de gosedjuret 
Brum som utrustats med en 
ryggsäck och en lapp runt 
halsen. På denna stod: ”Om 
ni hittar mig någonstans vill 
jag väldigt gärna ha hjälp med 
att komma till en förskola el-
ler ett fritids. Ni får gärna 
lägga i ett brev eller en bild i 
min ryggsäck. Sätt mig på ett 
nytt tåg, en buss eller gärna 
ett flyg, så att jag kan fortsätta 
min resa.”

Efter att barn och personal 
ätit hamburgare med Brum, 
satte de honom på X 2000  
mot Sundsvall.

– På Brums lapp fanns ock-
så information om Facebook-
gruppen ”Brums resa genom 
Sverige” som vi hade startat. 
Där kunde alla följa och också 
skriva om hans resa, berät-
tar Eva Wirén som är initia-
tivtagare till Brums resa och 
elevassistent på Ekebyhovs 
särskola.

Ryggsäcken har under re-
sans gång fyllts med teck-
ningar och även en dagbok. 
Första stoppet blev i Gävle. 
Det var där han fick sin dag-
bok. Denna dagbok fylldes 
med teckningar och berättel-
ser om vad Brum varit med 
om och det är inte lite. Re-
sponsen blev enorm.

– Vi hade aldrig kunnat 
drömma om att det här skulle 

bli så stort. Det har också va-
rit ett fantastiskt projekt här 
på skolan. En gång i veckan 
har vi gått in på Facebook och 
tittat på vad som hänt och 
vart Brum har varit, fortsät-
ter Eva Wirén.

På särskolan sitter en stor 
Sverigekarta där Brums hela 
resa är uppmärkt. Den går 
norrut till Umeå och vidare 
ända in i Norge. 

– Han var i Bodö, men det 
fanns inga barn där så han fick 
åka med samma buss tillbaka 
till Sverige.

Brum har besökt inte min-
dre än tio större orter och 
däremellan mindre byar. 
Han har varit i Arvidsjaur på 
ett samecenter och hälsat på 
renar, han har varit med och 
matat 29 killingar hos en fa-
milj utanför Umeå och häl-
sat på brandmän i Arjeplog.

Trots den långa resan och 
de många barn som säker-
ligen kramat och lekt med 
Brum, är han mycket fräsch 
och välbevarad. När man 
kikar i dagboken ser man 
också att omsorgen om lille 

Brum varit stor. På en bild 
sitter han iklädd en plast-
påse i snön bredvid en snö-
gubbe.

Resan hade nog kunnat pågå 
betydligt längre, men perso-
nalen och barnen ville gärna 
ha hem Brum före sommar-
lovet. Via facebook fick sär-
skolan be att få hem Brum 
så att han kunde vara med på 
skolavslutningen. Före som-
marlovet ska barnen på sär-

skolan få ha  Brum en natt var 
hemma hos sig, men sedan 
blir det sommarlov även för 
Brum.

– Han måste få vila upp sig 
och smälta alla intryck. Sedan 
kanske det till hösten kan bli 
en ”Brums resa nummer 
två”. Då kan vi skicka honom 
söderut i Sverige, avslutar 
Eva Wirén.

                             EWA LINNROS

EKERÖ | Minna Janson 
Reiman från Ekerö har till-
sammans med två kompisar 
levt i skogen under fem 
dygn och testat överlev-
nadskonst.
 
De tre 18-åriga tjejerna går 
på Bromma gymnasium och 
har under sitt sista år jobbat 
med ett projektarbete kring 
att överleva ute i skogen i fem 
dygn.

–  Vecka 20 var det dags för 
oss att bege oss ut i skogen, 
berättar Minna Janson Rei-
man.

De åt hundkex- och mask-
rosrötter som de först kokade. 

– Det smakar inte så myck-
et, men man måste få tag i 
väldigt mycket och det är 
ganska jobbigt. Speciellt när 
man inte har så mycket en-
ergi, fortsätter Minna Janson 
Reiman.

De var i Småland där det 
fanns en källvattensjö och 
även en bäck i närheten. Tan-
ken var att de även skulle för-
söka fiska, men de fick inget 
napp.

– Just den dagen då vi hade 
kämpat oss ner till sjön i regn-
väder för att fiska mådde vi alla 
ganska dåligt. Det var andra 
dagen och var en topp då man 
mådde jättedåligt. 

De hade med sig en deciliter 
havregryn var. De trodde att 
de skulle kriga om de där de-
cilitrarna men när de väl åt 
grynen smakade det riktigt 
illa. Det fick bli fortsatt kost av 
skogens rötter, men de hade 
noga tagit reda på vad som 
verkligen gick att äta. De har 
fått stor hjälp av Stefan Käll-
man som är biolog och som 
har forskat om och utvecklat 
överlevnadsstrategier för to-
talförsvaret. Han gav tjejerna 
en guidning över vad de kun-
de äta och hur de skulle bygga 
upp sitt boende.

 – Vi byggde kojorna av 
granris och pinnar och det 
räckte för att hålla borta även 
regn. 

Hela projektet har avlöpt väl 
och tjejerna har fått stor upp-
märksamhet i media. 

– Det var verkligen jättekul 
och det är en otroligt bra erfa-
renhet att ha gjort sådant här, 
säger Minna och fortsätter:

– Även när vi mådde som 
sämst var vi alla eniga om 
att vi lätt kunde göra om det 
igen. Men det var fruktansvärt 
skönt att komma hem och få 
sova i sin egen säng och du-
scha varmt.                           
                            
   
                             EWA LINNROS

Gosedjuret Brum från Ekebyhovs särskola har ”på egen hand” rest runt 
Sverige i fyra månader. Lagom till sommarlovet har han nu kommit hem 
till barnen på särskolan.     Foto: Ewa Linnros

Från vänster: Kira Sirelius, Minna Reiman, Elin Djerfsten.  
                        Foto: Diana Sirelius
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SKÅ | Trycket efter en 
4H-klubb på Mälaröarna har 
länge varit stort, men först 
nu har några drivna eldsjä-
lar tagit tag i saken. Den 
20 maj invigdes den första 
klubben på Törnby gård och 
verksamheten börjar växa 
fram allt eftersom.

– Vi har fått otroligt bra re-
spons och det här verkar vara 
väldigt efterlängtat bland 
mälaröborna, berättar Ylva 
Reynols, ordförande i klub-
ben.

Hon berättar om alla möj-
ligheter som nu öppnar sig 
inom ramen för 4H-verk-

samheten. Allt vilar dock på 
grundtanken som i korthet 
går ut på att man ska ”lära 
genom att göra” och de fyra 
”H:na” som är huvud, hand, 
hjärta och hälsa.

– Det handlar inte bara 
om djur i 4H:s verksamhet. 
Det finns klubbar som håller 
på med allt från friidrott till 
hantverk, även om fokuset 
i Skå 4H-klubb än så länge i 
huvudsak handlar om djur 
och djurskötsel, fortsätter 
hon.

Redan idag finns en hel del 
djur på gården, men förhopp-
ningsvis gör sponsormedel 
och bidrag att hönsen, kat-

terna, kaninerna och hästar-
na kan få sällskap av både en 
åsna, en ponny och några får.

Redan i sommar hoppas 
klubbens medlemmar på att 
kunna ordna dagläger för 
barn mellan sex och fjorton 
år.

– Ungdomarna i klubben 
har sökt bidrag från kommu-
nen för att kunna hålla två 
dagläger i sommar och ett i 
höst dit barn och ungdomar 
i kommunen kan få komma 
och bland annat ta hand 
om djuren under dagarna, 
berättar Ylva Reynols, vars 
fjortonåriga dotter är en av 

de drivande ungdomskraf-
terna.

Folkpartiets aktiva har un-
der många år drivit frågan om 
att starta en 4H-verksamhet 
på Ekebyhovs slott och för-
hoppningen är att de båda 
klubbarna ska ha ett tätt sam-
arbete. Kanske blir det även så 
att någon av verksamheterna 
så småningom kan utvecklas 
till en 4H-gård med lite mer 
omfattande verksamhet och 
kanske till och med anställd 
personal som kan ta hand om 
besökare och djur.

LO BÄCKLINDER

MÄLARÖARNA | Varje år 
delar Kristdemokraterna på 
Ekerö ut sitt Vitsippspris 
för att uppmuntra ideella, 
positiva företeelser i kom-
munen som gör Ekerö till en 
bättre plats att leva på. 

Årets pris delades ut på Eke-
byhovs slott den 19 maj och 
detta år gick det till Röda 
korsets anhöriggrupp för 
demens, en stödgrupp för 
anhöriga till personer som 
drabbats av en demenssjuk-
dom.

Att diagnostiseras med en 
demenssjukdom innebär att 
plötsligt stå inför en rad för-
ändringar i livet. Det är indi-
viduellt hur stora dessa för-
ändringar blir, i vilket förlopp 
de sker och under hur pass 
lång tid, men förändringar 
blir det. Inte minst för den di-
agnostiserades anhöriga. 

Ofta kallas demens för de 
anhörigas sjukdom och det 
beror på att den utveckling 
som diagnosen vanligtvis tar 
även påverkar de anhörigas 

tillvaro, vanor, och livskvali-
tet. Det blir svårt att leva som 
man tidigare gjort och sär-
skilt om man inte har tidigare 
erfarenhet av någon form av 
demenssjukdom kan det bli 
tufft. Det är lätt att känna sig 
förvirrad och ensam och då 
kan det vara skönt att få prata 
med någon som har upplevt 
något liknande. 

En anhöriggrupp kan vara 
en trygg och hjälpande hand 
där man får träffa personer i 
samma situation och tillsam-
mans dela upplevelser, tankar 

och känslor som utomståen-
de kan ha svårt att sätta sig in i 
och förstå till hundra procent.

Ekerös anhöriggrupp består 
idag av tio anhöriga och leds 
av Margareta Thörnqvist och 
Maj-Britt Källskog som varit 
med sedan starten 2006. 

– Vi träffas nu var fjortonde 
dag för att prata, ge varandra 
stöd och råd och helt enkelt 
finnas där. Oftast sker möte-
na på en vardag runt lunchtid 
på Ekgårdens äldreboende, 
säger Margareta Thörnqvist. 

Ett möte börjar vanligtvis 
med att man fikar och låter 
var och en berätta vad som 
har hänt sedan senaste mö-
tet, man lyssnar, ger tips och 
delar oftast både skratt och 
gråt. Gruppen har tystnads-
plikt och allt som sägs och 
hörs stannar där.

Förutom att man i gruppen 
delar varandras erfarenhe-
ter om hur man kan hantera 
de situationer som uppstår 
tillsammans med den de-
menssjuke, ger gruppen även 
praktiska tips och informa-

tion om vilken sorts stöd och 
hjälp du som anhörig kan få 
av kommunen. Till exempel 
när det gäller dagvård, hem-
tjänst och liknande.

– Gruppen är öppen för alla 
anhöriga som har lust och tid 
att ses under dagtid. Som an-
hörig räknas närstående till en 
person med demenssjukdom. 
Det kan vara allt från en make 
eller maka, barn eller barnbarn 
till syskonbarn eller en god 
vän, förklarar Margareta. 

IDA KIHL

Under invigningen av Skå 4H ville många barn testa att rida på både 
ponny och åsna.              Foto: Skå 4H

Törnby gård i Skå blir först med 4H

Stödförening för anhöriga till dementa gör stor skillnad

Kontor, lager, verkstad uthyres 
i moderna lokaler på Bryggavägen 127

Kontakt: JM Airtech AB, Thomas Jemt
Tel. 08-29 13 06, 070-747 26 54
Bryggavägen 127, 178 38 Ekerö

Lillvillans Trädgård
Hemodlat, inget annat! 
Sommarplantor, krukväxter, 
perenner, kryddor och grönsaker

Stugvägen 3, Färingsö 2 km före Hilleshög

0709-620 999

RK Valve representerar hela WATER BOY’s 
program för bevattning och trädgårdskötsel. 
Vi erbjuder projektering, leverans och installation

 Gräsklippar-robotor      
 Handbevattning       
 Dys/Slagpendelbevattning      
 Droppbevattning                       
 Automatik         
 Marktäckning        
 Pumpar         
 Ventiler, slang, kopplingar    RK Valve HB

 
 

Färentuna Tel 560 433 53, 0709-60 97 90 rkvalve@gmail.com

Kvalitet behöver 
inte vara dyrt
Se komplett information och 
priser på vår hemsida
www.ekerobegravning.se

Anders Hjelm

Ekerö Centrum 
Telefon  560 301 31
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Ett par gånger om året fylls Tappströms-
skolans lokaler av mängder med kläder 
och klädbytarsugna människor. Inför 
hösten råder dock en viss oro i gänget 
då det är osäkert om de får vara kvar i 
samma lokaler. Bakom klädbytardagarna 
ligger ett enormt arbete utfört av ett tju-
gotal personer som gör detta helt ideellt. 

– Belöningen är alla glada människor som 
gjort fantastiska fynd och så har vi första tjing 
på att handla, säger Marie Sondell som är en av 
dem som varit med från början.

Klockan närmar sig halv två men trots att 
klädbytardagen pågått sedan halv tio och det 
varit en strid ström av besökare, finns här 
massvis med kläder kvar att köpa. Det betyder 
inte att det inte har sålts något men mängden 
inlämnade kläder är så stor att det räcker långt.

– Folk brukar börja köa nästan en timme 
innan vi öppnar. De vill komma först för att 
de tror det allra bästa ligger överst men så är 
det inte, berättar Marie Sondell. 

Klädbytardagen har vuxit hela tiden. När de 
öppnade den här dagen stod över tvåhundra 
personer och köade. Sedan har det varit en 
jämn ström av folk under dagen. Det har fun-
nits klädbytardagar tidigare, men de upp-
hörde. På våren 2002 drog ett nytt gäng igång 
klädbytardagar.  

– Vi är sex stycken som har varit med från 
början. Det var Anna Frölich som tog kontakt 
med den organisation som hade klädbytarda-
gar innan. De hade kvar klädstänger, kassa-
apparater, galgar med mera som vi kunde ta 
över, fortsätter Marie Sondell.

Organisationen är mycket omfattande för 
dessa dagar. 

– För det första ska vi få ihop så att alla vi 
tjugo personer finns på plats och har möjlig-
het att vara med. Sedan är det dessutom fem 
ungdomar som är med och hjälper till och där 
har vi sagt att de ska vara över 14 år. De kan 
sitta i kassan och riva lappar men de får inte 
hantera kassan. Sedan hjälper de till att sorte-
ra kläderna och cirkulerar och svarar på frågor, 
förklarar Marie Sondell.

De måste schemalägga vem som ska göra 
vad. Vissa sitter i kassan och vissa cirkulerar. 

– Det som är väldigt tråkigt är att det fak-
tiskt stjäls en del. Här pratar vi om tröjor för 
20 kronor som folk stoppar ner i sin väska. 
Därför måste vi ha folk som cirkulerar, berät-
tar Suzanne Larsson som också hon har varit 
med från början.

Klädbytardagarna ligger på en lördag. På fre-
dagen är alla som ska hjälpa till på plats klock-
an 17.30. På en och en  halv timme plockar 
de fram bord, sätter upp klädställningar och 
märker ut efter storlekar. Dessutom märker de 
upp hur salen såg ut innan så att de kan åter-
ställa allt som det var. 

– Vi vill ju inte störa skolan och det ska inte 
bli oordning bara för att vi har varit här. Men 
vi har faktiskt aldrig fått något klagomål från 
skolan, fortsätter Suzanne Larsson.

Till största delen har de varit i Tappströms-
skolans matsal. Under några år fick de dock 
vara i Träkvistaskolans matsal då det bygg-
des om i Tappström. Nu har de fått besked av 

kommunen om att de kanske inte får vara kvar 
i Tappströmskolan, detta beroende på att man 
är orolig för att alla kläder och människor ska-
par ohälsosamma partiklar i luften.

– Jag köper absolut att de har regler, men 
vad har de för mätvärden? Visst är det säkert 
mycket partiklar i luften men det är en lör-
dag, det är ingen mat i lokalen. En vanlig dag 
när det är mat här och en massa ungdomar i 
rörelse här, vad är partikelhalterna då? säger 
Suzanne Larsson och Marie Sondell fäller in:

– Vi betalar dessutom för en extra städning 
som rimligtvis görs på söndagen efter att vi 
har varit här. 

Magnus Ljung som är fritidshandläggare på 
kommunen, säger att de tittar på olika möjlig-
heter. 

– På något sätt måste vi hitta en plats som 
är lite lämpligare än de skolmatsalar som nytt-
jas nu. Men vi vet inte vilken lösning det blir 
ännu.

Förutom klädbytardagarna har även Frilufts-
främjandet sina skidbytardagar här, också de 
välbesökta bytardagar.  

– Vi har en nödlösning som skulle vara att 
använda idrottshallarna, men det vill vi helst 
inte. När det gäller bord är det till och med 
enklare med en sådan lokal. Att flytta de fasta 
bord som finns i skolan och som egentligen 
inte tål förflyttningar på det viset, är inte bra. 
Vi har ett samarbete med flera kommuner 
som har just sådan utrustning som vi kan ta 
in. Vi får betala en slant för det men då är det 
också bord som klarar av den här hanteringen, 
säger Magnus Ljung.

Marie Sondell och Suzanne Larsson måste 
snart bryta upp från intervjun. Än är deras ar-
bete inte över för dagen, även om lokalerna är 
stängda för besökarna.

Alla lappar som plockats av de sålda plaggen 
och sakerna ska räknas samman tre gånger. De 
som har lämnat in kläder, leksaker, barnvag-
nar med mera till försäljning denna gång är 
150 stycken. Det betyder 150 kuvert som ska 
fyllas med ersättning. 25 procent av försälj-
ningspriset dras av för omkostnader så som 
lokalhyra, städning och komplettering av ma-
terial. 

– Det som inte blir sålt hämtas antingen till-
baka av de som lämnat in dem eller så skänker 
många kläder och osålda saker. Detta går vida-
re till Erikshjälpen. De i sin tur är jätteglada att 
få komma. På denna klädbytardag i april blev 
det cirka 50 sopsäckar som skänktes, berättar 
Marie Sondell.

När pengar och lappar är räknade ska alla bord 
tillbaka och kvarlämnade kläder packas i sop-
säckar till Erikshjälpen. De som jobbat med 
klädbytardagen kommer hem fram mot sju, 
halvåtta på kvällen.

– Man är trött men samtidigt är det väldigt 
roligt. Vi får så mycket positiva kommentarer. 
Alla tycker att det är så bra och alla är glada 
och gör fynd och de säljer också och tjänar lite 
grann, säger Marie och Suzanne Larsson fort-
sätter:

– Många köper dagiskläder härifrån. Det är 
ju inte slitet, det är helt suveräna grejer att sälja 
vidare. Det är riktig återvinning det här, pas-

sande i en eko-kommun.
Deras enda oro nu är var de kommer att 

hamna till höstens klädbytardag.
– Den här lokalen är den bästa. Den är 

stor och rymlig, parkeringen ligger precis 
intill och det ligger centralt, avslutar Marie 
Sondell.

– Det här ska lösas, det är en fråga som vi 
inte kan låta bli att lösa men vi har inte sva-
ret på hur lösningen ser ut idag, säger Mag-
nus Ljung på kommunen.

EWA LINNROS

2   reportaget | 

Bord placeras ut och märks upp efter storlekar innan inlämningen av kläder börjar. När försäljningen är igång 
är det en strid ström av folk under hela klädbytardagen. På nedersta bilden ses hela ”staben” som anordnat 
klädbytardagen våren 2012. Flera av dem har varit med under alla tio år.      Foton: Katarina Thelin, Ewa Linnros

Klädbytardagen för tionde året i rad

Vår idé är att tillhandahålla ett 
komplett sortiment med maskiner, 
allt från skruvdragare till
minigrävmaskiner. 

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare



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

Mer information hittar du 
på ivt.se/kampanj.

Styr Sveriges
effektivaste

värmepump direkt  
i din smartphone!

IVT PremiumLine EQ:

 Sveriges effektivaste berg- och jordvärmepump enligt oberoende tester.* 

 Sänker dina värmekostnader med upp till 80%.

   Våra värmepumpar är de enda som klarar Svanens hårda krav.

 10 års försäkring på kompressorn ingår. För vi chansar aldrig. 
års

IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

#1

*Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

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



MÄLAREN | En fritidsak-
tivitet som hör sommaren 
till är fiske och Mälaren har 
finfina fiskar i sjön.
Sportfiskaren, fiskeguiden 
och tillika helgöbon Fredrik 
Örnberg vet vilka fiskar 
som finns och vad man ska 
tänka på när det är dags att 
agna kroken.

Mälaren har gott om abborre, 
relativt gott om gädda och 
inte minst, gott om gös. Att få 
gös i fångsten är inte fy skam 
med tanke på att det är en god 
matfisk, men det finns en hel 
del at tänka på. 

– Det finns ett minimimått 
för hur liten gösen får vara för 
att man får ta upp den. Från 
och med den första juli i Mä-
laren har man höjt det måttet 
från 40 till 45 centimeter. Det 
gör att alla gösar får en chans 
att hinna att leka en gång 
innan de blir fångade, berät-
tar Fredrik Örnberg som tar 
emot på sin båt för en fiske-
tur.

Gösen leker under våren 
och försommaren när vat-
tentemperaturen är omkring 
elva grader. Den är väldigt 
utsatt när den leker och i och 
med det lättfångad.

Honan lägger sin rom. Den 
hanne som får spruta mjölke 
är sedan ansvarig för den gro-
pen och ”står” i vattnet och 
vaktar. 

– Vi tar inte upp romstinna 
honor men under leken ska 
man inte ta upp hannar hel-
ler. Gör man det finns det 
ingen som vaktar rommen 
och andra fiskar äter upp den, 
fortsätter Fredrik Örnberg.

Generellt brukar en gös på 
45 centimeter väga mellan 
1,5 och 2 kilo. Får man större 
gösar uppåt  3,5 till 4 kilo och 
man får fler så bör man slänga 
tillbaka de som är större. 

– Det finns inget maxmått 
på gös men det är ju de stora  
honorna som för arten vi-
dare. Jag tycker det är onödigt 
att ta upp romfisk överhu-
vudtaget.

Även om det finns gott om 
gös och det är möjligt att få 
upp 30-40 stycken på en dag 
är det viktigt att tänka lång-

siktigt på beståndet och bara 
behålla det man verkligen har 
behov av. När man slänger 
tillbaka de fiskar man inte ska 
behålla finns också en viktig 
detalj att komma ihåg.

– Man ska tänka på att det 
inte är så bra att fiska djupare 
än tolv meter om man har 
tänkt att släppa tillbaka fis-
ken. Sliter man upp en fisk 
från botten så djupt och se-
dan kastar tillbaka den, har 
fisken fått så stora tryckför-
ändringar att den inte klarar 
av det, säger Fredrik Örnberg 
och tillägger:

– Det är däremot väldigt 
viktigt att släppa tillbaka fisk. 
När jag fiskar gädda släpper 
jag tillbaka i stort sett alla 
gäddor.

Det är relativt gott om gädda 
i Mälaren men i Östersjön 
har det blivit obalans när 
torsken försvann och sälen 
kom in i innerskärgården och 
började äta annan fisk istället 
för torsk. Men Mälaren är ett 
ganska slutet ekosystem, det 
är bara vi människor som på-
verkar.  När det gäller gädda 
får man bara ta upp gäddor 
mellan 40-75 centimeter och 
tre stycken per person och 
dygn. 

– De större gäddorna är 
verkligen viktiga för bestån-
det. En tio kilos romstinn 
hona är produktionsmässigt 
mycket värd.  Den kan ha upp 
till 300 000 romkorn, berät-
tar Fredrik Örnberg och fort-
sätter:

– Jag tycker inte att gäd-
dan är speciellt god och den 
har mycket ben, men per-
sonligen tycker jag att det är 
den roligaste fisken att fiska. 
Varje gädda har någon form 
av unik personlighet. En del 
är lynniga, en del är aggresiva 
och huggen är ofta ganska 
brutala.

Gäddan är växelvarm så 
det blir mer fart på den ju 
varmare det är. Då får man 
ganska roliga drillningar, de 
far omkring och hoppar. Man 
bör också här undvika att fis-
ka gädda under lekperioden 
som inträffar när vattentem-
peraturen blir rätt, direkt ef-

ter islossningen. 
Utöver gös och gädda finns 

det gott om abbore och här 
råder inga minimi- eller max-
mått för vad man får ta upp. 
Aborren brukar leka på hös-
ten men de är inte lika lätta 
att få tag på när den leker.

Malen är helt fredad i Mä-
laren. Upp mot Sigtuna kan 
man få asp men den är fredad 
när de leker. Siklöjan har va-
rit fredad fem, sex år helt och 
hållet då den höll på att för-
svinna. Nu har man öppnat 
upp för yrkesfiskarna att fiska 
den igen. 

Om man väljer att ha levande 
bete är det viktigt att betet 
kommer från Mälaren och 
ingen annan sjö.

– När vi fiskar gös brukar 
vi använda löja till exem-
pel, men det finns utmärkta 
konstgjorda beten. All rov-
fisk hugger alltid på en ska-
dad fisk. Man använder be-
ten som ser ut som en riktig 
fisk. Dessa beten beter sig 
som en skadad fisk. När ett 
sådant bete sänks ned i ett 
stim av 200 riktiga fiskar 
väljer fångstfisken det konst-
gjorda betet eftersom den ser 
skadad ut. Många beten har 

också ofta röd färg någon-
stans vilket också signalerar 
en skada eller en öppen gäle, 
berättar Fredrik Örnberg.

Det finns speciella gäddrag 
som inte ser ut som en fisk 
med lång, tofsig svans. De 
har två enkelkrokar vilket 
gör att man kan kasta in dem 
i vassen utan att de fastnar. 
Och i vassen brukar gäddor-
na hålla till.

– Jag tror faktiskt inte att 
de tror att det är en fisk utan 
jag tror att de blir arga på den. 
Det brukar vara riktigt bruta-
la hugg på dessa drag. Oftast 

hugger de inte inne i vassen 
men man lockar ut gäddorna 
ur vassen där de hugger då 
betesfisken är helt oskyddad. 

När det har blåst på ett par 
dagar brukar man säga att 
gäddan har blåst upp mot 
land men så är det inte alls. 
Det är plankton och små-
räkor som har blåst upp. Då 
kommer det småfisk, aborrar 
och sedan kommer gös och 
gädda. Alla är där maten är.

Gösen ligger ofta djupt på 
dagen och kommer upp 
framåt kvällen. Det är därför 
man brukar säga att man ska 
fiska gös på natten.

Vad är då de perfekta förut-
sättningarna för att få mycket 
napp? Många har lärt sig att 
det nappar som bäst när det 
regnar men det är bara en 
myt förklarar Fredrik Örn-
berg och han vet inte vad den 
kommer från. 

– Det som verkligen gör 
det svårt att fiska är när det 
är helt vindstilla och bleke, 
just när man fiskar gädda 
och fiskar som går grunt. När 
det inte är någon vind då ser 
fiskarna rakt genom vattnet 
och ser båtens konturer och 
minsta lilla ljud hörs om man 
stampar i botten på båten.

Väder med blandat sol och 
moln är bra. Lågtryck är inte 
bra, däremot är det bra direkt 
efter ett lågtryck och sedan 
att det är hyfsad temperatur 
i vattnet. För gädda ska tem-
peraturen komma över 10 
grader och upp till 15 grader. 

– Många skyller på olika 
saker när de inte får fisk. Ett 
sådant exempel är fullmåne. 
Det har att göra med högt och 
lågt vatten egentligen, men 
i Mälaren påverkar inte det. 
Men det är bra att ha något att 
skylla på, säger Fredrik Örn-
berg och far iväg ut för att prö-
va fiskelyckan en stund till.

Skribenten till denna arti-
kel fick inget napp denna dag 
men det blir svårt att skylla 
på dagens förutsättningar då 
Fredrik Örnberg efter inter-
vjun fick 19 gäddor. Alla kas-
tades förstås tillbaka i sjön.

                           EWA LINNROS

Det nappar i Mälaren
22  nyheter | 

Fredrik Örnberg är sportfiskare och fiskeguide. Här ses han med en ståtlig gäddfångst.       Foto: Peter Törnqvist

De speciella gäddragen kan kastas in i vassen utan att de fastnar. Och i vassen brukar gäddorna hålla till.
 Foto: Ewa Linnros

 

FÄRINGSÖ MARKNAD
1-2 SEPTEMBER 2012

Marknaden kommer att traditionellt hållas på
Hembygdsgården i Färentuna.

Dags att anmäla ditt deltagande
Produkterna måste vara tillverkade eller odlade 

på Mälaröarna. Hyra av bord: 150 kr/dag. 
Medlemmar har företräde.

Karin Ekarna tel. 560 404 25 
ekarna.karin@tele2.se 

Siv Lager tel: 560 431 03 senast 1 augusti

Välkomna!
Färingsö hembygdsförening

   

Konsthantverk
Galleri 

Öppet i sommar: 
Tisdag-söndag kl 11-17 

www.hantverksstallet.se
Bryggavägen 133. Tel. 560 353 00 



Såld!

Radhus på badrocksavstånd
från Mälaren...

För mer info, kontakta
Mäklare Niklas Bergsten
Ekerö 08-560 304 22

TAPPSTRÖM
TAPPSTRÖMSVÄGEN 86

Mälarnära drömvilla av
högsta klass. 205 kvm,
byggår 2005. Möjlig
båtplats ett stenkast bort.

Ring Niklas Bergsten för
mer info. 08-560 304 22.

GÄLLSTAÖ
RULLEUDDSVÄGEN 7

Fin sjöutsikt! Stor balkong i
högt ljust söderläge.

Utgångspris 2.750.000 kr
Kvm  97  Avgift  5.370 kr
Visas Ring för visning.
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4.5:A
MÄLARVYN 1

Expressv
ärderin

g

Expressvärdera
din bostad!!

Är du redo för goda nyheter? Din bostad är fortfarande
värd en förmögenhet! Beställ en expressvärdering på
www.husmanhagberg.se så får du svar inom en arbetsdag. 

Välkommen att bli nöjd du också!

Anno 1795.
Sagolik atmosfär i
vacker Mälarmiljö.

Kvm 260+100 Tomt 14.551 kvm
Visas Vänligen ring för privat visning.
Mäklare Håkan Jansson. Ekerö 08-26 29 29

EKERÖ PRÄSTGÅRD 2

Med vår tjänst Kommande får du ett smakprov på en kommande bostadsförsäljning. Håll utkik för mer information om bostaden! Ska du också sälja men inte än? Med tjänsten Kommande maximerar vi
förutsättningarna. Läs mer om Kommande på www.husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklare.

Välkommen till Ekerökontoret på Jungfrusundsvägen 1 08-560 304 22. Fler saluobjekt på www.husmanhagberg.se/ekero

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Nordsjö One är färgen som behåller glans 
och kulör i upp till 16 år!

Gustavalund
Här finns vi!

Bryggavägen

Centrum

C

MÅLA HUSET I SOMMAR?

Din idé – vår design!

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

www.malaroidedesign.se
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RABATT PÅ NORDSJÖ 

ONE FASADFÄRG!
Kan inte kombineras med andra rabatter.



Lisbeth Fredriksson ser fram emot att inte planera alltför mycket efter pensioneringen 
för att kunna ta dagen som den kommer. På nedre bilden tillsammans med kollegan 
Birgitta Zaar och socialchef Johan Pehrsson.                         Foto: Privat och Ekerö kommun

Det tog några år för henne att 
avsluta det jobb som hon brin-
ner för, men efter 42 år har 
Lisbeth Fredriksson tackat för 
sig på kommunens socialkon-
tor.

Lagom till sommaren avslutade 
Lisbeth Fredriksson sina sista åta-
ganden inom socialtjänsten och 
lämnade in nyckelkort och telefon. 
Känslorna är aningens kluvna, men 
hon har hunnit fylla 67 år och hon 
har haft lång tid på sig att förebereda 
sig och har dessutom gjort det på ett 
medvetet sätt.

– Jag har fått handledning i att av-
sluta mitt yrkesliv, samtidigt som 
det även har funnits utrymme för att 
prata om privata tankar och känslor. 
Det borde verkligen alla få en chans 
till när de ska pensionera sig, säger 
hon med övertygelse.

Hon har också haft en period av 
nedtrappning genom att avsluta och 
lämna över sina sista ärenden, sätta 
in sin efterträdare i arbetet och sor-
tera ut och tömma alla pärmar och 
papper.

Det finns inte många områden 
inom socialtjänsten som hon inte 
har arbetat med under sitt yrkesliv. 
Huvudområdet har varit individ- 
och familjeomsorg där hon arbetat 
både med äldre- och handikapp-
omsorgen, dåvarande barnomsor-
gen, flyktingverksamhet och miss-
bruksvård. Under en turbulent tid i 
socialtjänsten var hon tillförordnad 
socialchef och under de senaste åren 
har hon varit sektionschef för vux-
ensektionen.

Hon tittar tillbaka på ett rikt 
yrkesliv som började med en so-
cionomutbildning som avslutades 
1970. Ganska omgående hamnade 
hon som socialsekreterare i Fä-
ringsö kommun, vilken snart slogs 
ihop med Ekerö till ett socialkontor 
med sju anställda.

– Idag är vi 55 personer på kon-
toret. Visserligen har ärendebelast-
ningen ökat eftersom kommunen 
växt mycket, men det är även myck-
et mer komplexa ärenden idag som 
kräver större arbetsinsats, förklarar 
hon och fortsätter:

– Förr jobbade man mycket mer 
isolerat till skillnad mot idag då man 
använder arbetsgruppen som stöd 
och även får kontinuerlig handled-
ning. Vi har också mycket större 
krav på oss idag när det kommer till 

individuella vårdplaner och doku-
mentation till exempel.

Med blicken i backspegeln kan 
hon också se tydligt hur fokuset 
på olika problemområden har för-
flyttats under åren. Under vissa 
perioder har till exempel stora re-
sursers satsats på missbruksvård 
medan dagens fokus till stor del 
ligger på kvinnofridsfrågor och 
unga vuxna.
– Jag tror att systemet är mer rättsä-
kert idag och jag ser att klinterna är 
mer delaktiga på ett sätt som de inte 
var när jag började arbeta.

Engagemanget för att hjälpa män-
niskor med att hantera sina svårig-
heter och lösa problem har hållit i 
sig genom åren och en av de saker 
hon uppskattat mest har varit att 
hitta lösningar både för klienter och 
inom organisationen. 

Även om Lisbeth har ett professio-
nellt förhållningssätt till de klienter 
hon mött, så är det många som gjort 
starka avtryck genom åren.

– Jag måste vara väldigt försiktig 
med att berätta detaljer eftersom 
inga personer ska kunna identifie-
ras, men det finns många enskilda 

personer, vars livsöden har påverkat 
mig mycket. Särskilt när det hän-
der att någon hör av sig efter många 
år och berättar om vilken skillnad 
mina och mina medarbetares insat-
ser har gjort.

Även om Lisbeth njuter av att 
kunna disponera sina dagar hur hon 
vill som pensionär, så finns det en 
hel del i arbetslivet som hon redan 
känner att hon saknar.

– Jag kommer att sakna arbets-
kamraterna väldigt mycket och att få 
umgås med människor i så varieran-
de åldrar. Vi har en väldigt bra stäm-
ning i arbetsgruppen och mycket 
professionell personal. Jag kommer 
också att sakna de utmaningar som 
finns inom socialtjänsten. Men jag 
kommer inte att sakna att jobba 
kvällar och helger, säger hon med ett 
skratt.

Nu försöker hon att ta en dag i ta-
get. Inte boka in för mycket och 
göra sådant som hon försummat när 
hon jobbat, som till exempel att läsa 
böcker, gå på konserter och utställ-
ningar.

– Men jag blev tillfrågad om jag 
ville gå med i Rädda barnen och nu 
sitter jag med i styrelsen, säger hon 
med ett menande skratt.

Och utan att dra alltför förhastade 
slutsatser så kan man nog tänka sig 
att Lisbeth kommer att ha gott om 
sysselsättning även framöver.

LO BÄCKLINDER

42 år av engagerande arbete

Namn Lisbeth Fredriksson
Aktuellt Slutar sitt arbete inom socialtjänsten efter 42 år
Bor  Tappström
Intressen En hel del kulturella som till exempel läsning, teater och 
utställningar. Ser fram emot att få tid för att få mer tid för matlag-
ning, fotografering och längdskidåkning. Åker gärna till Grekland.
Bäst med Mälaröarna  Att man har tillgång till naturen och ändå 
förhållandevis nära till storstaden

24  profilen | 

”Det finns många 
enskilda personer, vars 
livsöden har påverkat 
mig mycket”

 RÖSTER OM LISBETH  FREDRIKSSON

>> Lisbeth har varit en mycket kompetent och professionell medar-
betare och haft en kreativitet i sig som banat väg för nytänkande och 
nya arbetssätt inom socialtjänsten. Hon har månat om sin personal 
och på detta sätt skapat en särskild Ekeröanda som handlar om triv-
sel och gemenskap. Hennes lugn och hennes klokhet har gjort att hon 
haft förmågan att hitta lösningar på de mest komplicerade problem.

Johan Pehrsson, socialchef

>> Lisbeths största insats under min tid som ordförande var när hon, 
i luckan mellan två ordinarie socialchefer, gick in som tjänsteförät-
tande socialchef. Det var en svår tid på flera sätt, med kritik från både 
kommunens revisorer och länsstyrelse. Lisbeth var då, med sin långa 
erfarenhet och personlighet, som en fast punkt för organisationen. 
Den trygghet som Lisbeth bar med sig var i den situationen ovärder-
lig.

Staffan Strömbäck, socialnämndens ordförande

Pensionärstaxa
1 juni till 31 augusti kl 8 -16 
inom Ekerö tätort
Tappström/Träkvista/Skärvik
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www.vasterortdjursjukhus.se

Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA • Telefon 08-36 26 70
ÖPPET:  Vardag: 8.00-21.00, Lördag, Söndag & Helgdag: 10.00-16.00

Kom till oss  – vi hjälper Dig!
Vi erbjuder veterinärer med specialistkompetens

inom kirurgi och medicin, välutrustad operationsavdelning,
egen avdelning för tandproblem, avancerat laboratorium, 

ultraljud och digitalröntgen.

AKUTBESÖK?

TELEFON 08-36 26 70

BOKA TID?

TANDPROBLEM?

Din NÄRAKUT för hund och katt!

VÄNTETIDS
GARANTI

PÅ AKUTBESÖK
Läs mer på vår hemsida
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Öppettider: mån-fre 8:30-17, lör 9-14 

Tips när du ska 
lägga rör.

Tänk på:

Böj

Rensning

Tänk på:

-

Förminskning

ÖÖ

Behöver du hjälp? 
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ÖLSTA | Den 21 juli öppnar 
Ölsta folkets park portarna 
för en musikfest med gung-
ande rytmer. Med kända 
dragplåster som Mikael 
Rickfors och Jonatan 
Stensson och lokala artis-
ter som bröderna Torkkeli 
hoppas arrangörerna på en 
välbesökt tillställning.

– Jag går en arrangörsutbild-
ning genom Folkets hus och 
parker och i den ingår att 

man ska göra ett praktiskt 
projekt. Eftersom jag har 
konstaterat att det inte finns 
någon bluesfestival som äger 
rum utomhus i närheten av 
Stockholm tänkte jag att det 
kunde vara lämpligt att ar-
rangera en i Ölsta folkets 
park, berättar Katrin Friberg, 
ordförande i Ölsta Folkets 
hus och park.

För att bredda begreppen 
ytterligare och göra plats för 
mer än bara bluesmusik fick 

arrangemanget namnet Öl-
sta Rythm and Roots.

– Vi kommer hålla till på 
dansbanan istället för på sto-
ra scenen för att kunna hålla 
en intim känsla, fortsätter 
Katrin Friberg.

Förutom Mikael Rick-
fors och Jonatan Stensson 
som kommer spela Rick-
fors musik, intas scenen 
även av Kjell Gustavsson 
och Rythm´n Blues Or-
chestra samt Allen Finney 

Combo från USA. Det unga 
bluesstjärnskottet Ida Bang 
med band kommer även 
uppträda och Ekeröbröder-
na Anton och Adam Tork-
keli. 

De sistnämnda spelar så-
väl blues, soul, funk, rock 
och klassiskt som de fram-
för både akustiskt och elek-
triskt med 6- och 12-sträng-
ade gitarrer samt bas.

LO BÄCKLINDER

Mikael Rickfors till 
Ölsta rythm and roots

ASKNÄS | För femtonde 
året blir det fyra stycken 
”Askanäs-konserter” i Ekerö 
kyrka under sommaren och 
hösten.

”Askanäs konserter” startade 
1996 och har haft över 70 
konserter med över 10 000 
besökare inder åren. Sedan 
1996 har det bara varit en 
sommar utan konserter.

– Då hörde många av sig 
och undrade om det inte 
skulle bli några konserter 
så det fortsatte sedan. För-
sta fem åren hade vi sex 
konserter men nu blir det 
bara fyra stycken, berät-
tar Elemér Lavotha som är 
upphovsman till Askanäs 
konserterna.

Han är själv musiker lik-
som hela hans familj. När de 
flyttade till Ekerö tyckte de 
att Ekerö kyrka var perfekt 
för kammarmusik.

Elemér Lavotha har ett 
stort kontaktnät bland kända 
musiker och tack vare det är 

de medverkande av högsta 
kvalitet.

– En av dem som ska vara 
med är Ellen Nisbeth, violi-
nist, som vann årets Svenska 
solistpriset. Detta är faktiskt 
en stor bedrift, med tanke på 
de andra suveräna musikerna 
som var med i finalen, berät-
tar Elemér Lavotha.

Den första konserten som 
äger rum den 8 juli bjuder på 
musik av Sjostakovitj, Beet-
hoven och Brahms. På piano 
Stefan Lindgren, violoin Joa-
kim Svenheden, viola Patrik 
Swedrup och Elemér Lavotha 
på cello.

I augusti blir det Lide och 
Schubert och medverkar 

gör Nils Erik Sparf på violin, 
Elemérs hustru Anette Wi-
strand Lavotha på violin, de-
ras son Andreas Lavotha på 
cello och även Elemér själv 
på cello. Ytterligare två kon-
serter spelas i september och 
oktober.

EWA LINNROS

Mikael Rickfors är ett av de tyngsta namnen när Ölsta folkets park bjuder in till en gungande musikfest den 21 juli.                Foto: Evalott Rickfors

KOMMUNEN | I slutet av 
maj åkte Lennart Lundblad, 
chef för Ekerö kultur till 
Tbilisi för att berätta om 
Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra och inspirera 
georgierna inför deras arbe-
te med att bygga upp egna 
barnbibliotek. 

I april besökte en delegation 
från Georgiska kulturdepar-
tementet Sverige och gjorde 
då bland annat ett besök på 
Barnens eget bibliotek i Sten-
hamra för att få inspiration 
till att bygga upp liknande 
verksamheter i Tbilisi. Detta 
följdes av en inbjudan till 
Lennart Lundblad om att fö-
reläsa vid en konferens om 
barnbibliotek vid universite-
tet i Tbilisi den 27 och 28 maj.

– Det som delegationen 
från Georgien fastnade för 
med Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra var sättet vi byggt 
upp biblioteket på, hur vi ar-
betar med innehållet och inte 
minst den starka förankring-
en som biblioteket har i sitt 
närområde, som ”biblioteket 
mitt i byn”, berättar Lennart 
Lundblad.

Under konferensen berättade 
han om hur Stenhamrabiblio-
teket har byggts upp med små 
medel men med en stark vi-
sion om att skapa ett bibliotek 
som finns på barnens villkor.

– Det som är speciellt med 
vårt bibliotek är att det finns. 
Trots alla nedläggningshot 
som duggat tätt genom åren 
har det blivit väldigt etable-
rat, välbesökt och uppskat-
tat. Det har totalt gått emot 
trenden och har ökande ut-
låningssiffror i motsats till de 
flesta bibliotek i landet.

Förutom att dela med sig av 
egna erfarenheter fick Lennart 
Lundblad med sig många egna 
positiva upplevelser hem från 
resan och är glad för det vän-
liga bemötande han fick.

– Det som var mycket min-
nesvärt var den starka käns-
lan för den egna folkliga kul-
turen, språket och historien. 
Och inte minst uttryckskraf-
ten i sången och dansen. Ge-
orgisk stämsång griper verk-
ligen tag i sin lyssnare och 
dansen är oerhört expressiv, 
berättar han.

LO BÄCKLINDER

KOMMUNEN | Ekerö 
kommuns ungdomskul-
turstipendium utdelas till 
ungdomar i åldern 13-25 år 
som är bosatta respektive 
verksamma i Ekerö kommun 
eller har annan särskild 
anknytning till kommu-
nen. Årets stipendiater 
blev Lovis Björk och Rode 
Gustavsson.

Lovis Björk tilldelas 2012 
års ungdomsstipendium för 
att hon är en ung, lovande 
fotograf som skapar bilder 
som berör. Lovis dokumen-
terar både natur, årstider 
och människor, allt med en 
konstnärlig blick. Kultur-
och fritidsnämnden vill med 
ungdomskulturstipendiet 
uppmuntra Lovis till fortsatt 
fotograferande och möjlighet 
till publicering så att fler kan 
få ta del av hennes bilder. 

Rode Gustavsson tilldelas 
2012 års ungdomsstipen-
dium för sin talang och vilja 

att sprida intresse för klassisk 
musik. 

Rode Gustavsson går sista 
året på Musikgymnasiet Lil-
la Akademien med mycket 
goda vitsord från sin violin-
lärare. Han bidrar till kultur-
livet i Ekerö genom att delta i 
olika konserter, särskilt inom 
kyrkan. Kultur- och fritids-
nämnden vill genom ung-
domskulturstipendiet upp-
muntra Rode Gustavsson till 
fortsatta musikaliska studier.

EWA LINNROS

Barnens bibliotek på 
export till Georgien

Lennart Lundblad,  (tvåa från höger) tillsammans med svenska och 
georgiska delegater i samband med konferensen i Tbilisi.

 Foto: Ekerö kommun

I sommar kommer Ekerö kyrka att ljuda av toner från Sjostakovitj, Beethoven och Brahms när årets 
Askanäskonserter äger rum.                Foto: Ewa Linnros

Unga kulturutövare får 
stipendium från kommunen

Askanäskonserter för femtonde gången i Ekerö kyrka

Lovis Björk och Rode Gustavsson 
är årets ungdomskultursipendiater. 

Foto: Ebba Kotz och 
Annika Gustavsson
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SVARTSJÖ | Fyra helger 
under juli och augusti 
fylls åter Svartsjö slott av 
barockmusik. 

”Drakdrottningens förban-
nelse” heter den barockopera 
som kommer att spelas i två 
av slottets övre salar.

– Det är en opera för barn 
och andra barnsliga, berättar 
Elisabeth Holmgren som är 
producent från föreningen 
”Helt barockt” som står bak-
om produktionen.

Föreningen arrangerar 
barockmusik med profes-
sionella artister tillsammans 
med unga musiker, under 
utbildning. I ”Drakar och de-
moner” spelas rollerna och 
även en del av instrumenten 
av barn och ungdomar. De 
kommer från Lilla akademin, 
som är en musikutbildning 
med undervisning från för-
skoleklass till postgymnasial 
nivå.

– Vi vill att de ska få en 
möjlighet att visa upp sig och 
även att de ska få undervis-
ning. Det får de i och med att 
de medverkar och i och med 
att vi har proffs med, fortsät-
ter Elisabeth Holmgren.

Det är inte helt enkelt att 
hitta de personer som spelar 
de tidiga instrumenten.

– Det är också en sådan sak 
som vi vill försöka ändra på. 

Ungdomarna har själva 
skrivit ihop historien innan 
Suzanne Persson som är 

musikalisk ledare, började 
plocka in musiken. Det blir 
bland annat musik av Purcell, 
tidig italiensk barockmusik 
och även lite folkliga toner.

Det är fem sångare med 
och en rad statister som gör 
talroller. De professionella 
musiker som deltar är Su-
zanne Persson som spelar 
teorb vilket också Torbjörn 
Söderqvist gör. Agneta Hell-
ström spelar blockflöjt och 

ett instrument som heter 
didgeridoo, Harald Lirare 
spelar venlira, sälgpipor och 
skränpipor, på cembalo finns 
Gabriella Sjögren och  Kon-
stantin Ivanov på slagverk.

– Vi spelar de två sista hel-
gerna i juli och de två första 
i augusti, avslutar Elisabeth 
Holmgen.

                        
                          EWA LINNROS

Barockopera på Svartsjö slott

Miranda Holmgren medverkar i föreställningen.        Foto: Felicia Holmgren

… önskar dig en
härlig sommar

TRE GODA SKÄL 
ATT VÄLJA MÄKLARHUSET

TRYGGT. MÄKLARHUSET LIGGER I TOPP I SVENSKT KVALITETSINDEX 
ÅRLIGA NÖJD-KUNDENKÄT FÖR !

JOHAN SIÖNÄS – MÄKLARE MED LÅNG ERFARENHET. 
FÖDD, UPPVUXEN OCH ENGAGERAD EKERÖBO. 

JAG SKÖTER HELA FÖRSÄLJNINGEN 
– MED PERSONLIGT ANSVAR FÖR RESULTATET.

STENHAMRA / FÅLLVÄGEN 4

VÄLPLANERAT CENTRALT 
2 975 000 kr / : 143 + 26 kvm 

: 765 kvm / Rum: 5 rum och kök
Välp lanerad rymlig villa med garage, inglasat ute-
rum, uteplatser, braskamin och bastu. Stort vardags-
rum och allrum. Ljust trevligt kök med stor matplats. 

: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

FÄRENTUNA / SKOGSBACKEN 4

BAD OCH EGEN BÅTPLATS 
1 495 000 kr / : 40 kvm

: 2 500 kvm / Idylliskt läge med närhet 
till bad och egen båtplats. Välhållet och fräscht 
fritidshus på nyanlagd stor plan tomt med rofyllt 
lantligt sydvästläge. Nytt avlopp. Bygglov fi nns för 
ytterligare 23 kvm. 

: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

STENHAMRA C / KLEVBERGSVÄGEN 1

UNIKT GAVELLÄGE 
2 975 000 kr / : 144 + 35 kvm 

: 730 kvm / Rum: 5 rum och kök / Enda 
huset med fritt gavelläge. Mycket välskött. Härliga 
sällskapsutrymmen. 30 kvm inglasat uterum. 41 
kvm vardagsrum. Nyare ljust kök med matplats. 

: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

FÄRENTUNA / STAVSBORGSVÄGEN 13

STALL, TOMT 14 593 KVM 
3 975 000 kr / : 104 + 104 kvm

: 14 593 kvm / Teglad enplansvilla med 
källare, garage och separat ekonomibyggnad. Idag 
stall, verkstad, garage och förråd. Bergvärme och 
öppen spis. Fd handelsträdgård, ca 35 min från 
Brommaplan. 

: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

Öppettider: mån-fre 8:30-17, lör 9-14 
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LagervaraLaLLLL gDUSCHHÖRNA  
Helena, 90x90 cm
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Erbjudandet gäller 16/6–30/6  2012

En svalkande dusch är aldrig fel !



Alsnu Vikingar arrangerade ”Vikingavecka 2012 – En världsarvs-
festival” den 7-10 juni. De två första dagarna invaderades den his-
toriska vikingamyllan av tredjeklassare från kommunens skolor. 
Vikingamarknaden i helgen var däremot öppen för alla som ville få i sig 
lite vikinga-atmosfär.                    Foto: Ove Westerberg

Nationaldagsfirande Under årets upplaga av det traditionella firandet 
av 6 juni i Drottningholmsparken var temat ”Traditioner och spelmans-
musik”.  I paraden sågs både scouter, små och stora vikingar samt helt 
vanliga firare, bärandes på vimplar och flaggor.

 Foto: Joanna Lundblad

  öarna runt | 

Tartuffe hos Kulturskolan  Onsdagen den 30 maj spelade 
Kulturskolans teaterelever pjäsen Tartuffe av Molière. Ewa Lindberg har 
varit dramalärare för gruppen.  

Foto: Monica Svensson

Svensk allemanssrätt var ämnet för dagen när franska TV3 besökte 
Tranholmen och Mälaröarnas naturskyddsförenings ”prova-på-padd-
ling” den 23 maj. Möjligheterna till att prova kajakpaddling återkommer 
under hela sommaren.

 Foto: Gösta Norrgård

Amfiteater i en sagolik och mäktig naturmiljö har skapats i Stenby 
trädgård på Adelsö. Först ut på den nya spelplatsen blir det historiska 
dramat Kung Ladulås. Här ska en fältlägerliknande scenografi göras 
som anstår en kung. Dramat har nypremiär den 4 juli, sista speldag är 
den 15 juli.                     Foto: Ove Westerberg

”Hoppets ö” Kurön firade sina 100 år som behandlingsinstitution 
under Frälsningsarméns ledning den 1 och 2 juni. Trots sämsta tänkbara 
födelsedagsväder med kyla, konstant regn och snudd på stormvarning 
var det många från grannöarna och fastlandet som deltog i firandet. 
Vädret ställde dessvärre in den planerade båt- och fartygsregattan. 

 Foto: Ove Westerberg

Båtresa  Ekerö-Munsö hembygdsförenings årliga utflykt ägde rum den 
19 maj i form av en  båtresa med S/S Mariefred i samarrangemang 
med Stiftelsen skärgårdsbåten. Resan startade på Gällstaö och gick 
söder om Ekerö med återresa genom Långtarmen och med uppehåll på 
Stallarholmen och vid Mälsåker. 

 Foto: Lars Isaksson

Dansuppvisning Den 24-26 maj arrangerade Studieförbundet vuxen-
skolan sina årliga dansuppvisningar i Erskinesalen som var fylld till sista 
sittplats. Ett stort antal dansglada elever fick chansen att visa vad de 
åstadkommit under året.                     Foto: Rodrigo Parás

Grön flagg I samband med skolavslutningen den 7 juni bytte 
Mälaröarnas Waldorfskola namn till Drottningholmsskolan och blev 
dessutom Grön Flagg-certifierad. Detta firades med tårta och uppträ-
danden av barnen.                           Foto: Georg Skult

Bertil Ifwers museum på Munsö höll sedvanligt öppet hus den 26 
maj. Ett femtiotal besökare tog tillfället i akt till guidning i det välfyllda 
museet och hembakt fika i det vackra vädret.

 Foto: Thomas Jacobsén



VÄLKOMMEN TILL ORTENS  
STÖRSTA SANDLÅDA

UNDER VECKA 28 EXTRA ÖPPET! 
Dessutom ger vi 10% rabatt  

vid köp med släpkärra 

Älvnäs Grus
Älvnäsvägen
08-560 301 46

Vi har sand, grus, sten och krossprodukter till ditt bygge eller trädgård.

SJÄLVKLART LASTAR VI ÅT DIG!

08-564 109 50



Många plockar blommor till 
fröken eller till midsom-
mar. Förra året hittade jag 
en otroligt pampig växt 
nedanför Maskbacken. Jag 
tyckte det vore jättekul att 
komma med en sådan enorm 
blomma till festen. Men 
efter att jag skurit av den och 
gått en bit började det svida 
på handen och stora blåsor 
blommade upp. Led länge 
av att jag kommit i kontakt 
med den giftiga vätskan! 
Jättebjörnloka heter växten! 
Många barn rör sig i området 
– varna dem! Det finns trev-
ligare blommor att plocka. 

– Trevlig midsommar

30 !

Skrivelse till polisen och Ekerös politiker 
Vi är djupt oroade över att ”våra” 
poliser i allt större utsträckning 
lånas ut till grannkommunerna. 
I dagsläget är det väldigt stökigt 
runt om i kommunen framförallt 
under helgnätter.  Medan våra 
poliser är i Västerort så härjas det 
ganska friskt på Mälaröarna. Det 
är misshandel, skadegörelse och 
inbrott.

Se bara på den sista händelsen i 
raden (fredag den 1/6): Ett litet, till 
synes oskyldigt stundentfirande 
i Stenbrottet i Stenhamra spårade 
ut totalt. Det kom uppemot 100 
ungdomar (från kommunen och 
från Haninge) och stämningen var 

aggressiv och hotfull. Det förekom 
en stor mängd alkohol och många 
av ungdomarna kände sig rädda och 
trängda. 

Våra fältassistenter, Rolf Bergen-
stråhle och Johan Bratås kom dit 
vid 22-tiden, då var det kaos på 
platsen. Ett flertal ungdomar blödde 
och en låg avsvimmad på marken. 
Fältassistenterna hade fullt upp med 
att skydda både sig själva och andra 
från aggressiva personer, utrustade 
med batonger, flaskor och eventuellt 
knivar.  Polis tillkallades till platsen 
men anlände först en timme senare... 
En timme är lång tid i detta kaos. 
Bevakningstjänst kom till platsen 
men var tvungna att invänta polis 

innan de gick in. De, tillsammans 
med fältassistenterna hade fullt sjå 
att stoppa så att inte fler tog sig in på 
området.  

När väl polisen kom en timme 
senare upplevde de situationen som 
väldigt hotfull. I detta hade då våra 
ungdomar och fältassistenter vistats 
under en lång stund. Slutligen var det 
2-3 ungdomar som fick lämna platsen 
i ambulans med skärsår och hjärn-
skakning. Det är bara tur att ingen 
skadades mer allvarligt eller att något 
ännu värre hände. 

Vi undrar bara hur allvarlig en 
situation här i kommunen ska vara 
för att polis ska kunna komma med 
kort varsel? 

Buset lär sig att polisen inte är till-
gänglig och situationen kommer 
garanterat bli värre om inget görs, 
nu! 

Med denna skrivelse vill vi upp-
mana polisen och kommunens poli-
tiker att ta sitt ansvar. 

Vi bor och betalar skatt här och 
kräver att våra poliser i första hand 
ska finnas till för oss och våra barn/
ungdomar.  

Våra närpoliser gör ett fantastiskt 
jobb, problemet är bara att de vistas 
på öarna alldeles för lite, framförallt 
på helger och nätter.

– Föräldraföreningen
i Uppgårdsskolan

REPLIK

I en insändare skriver sig-
naturen ”Ise, Svartsjö café” 
bland annat att hon inte haft 
något besök av politiker 
etcetera. Vidare skriver Ise att 
hon inte fått någon hjälp från 
kommunen. Företagande 
bygger naturligtvis på vars 
och ens entreprenörskap . 
Det är inte kommunen som 
bygger företagen utan alla 
de fantastiska entreprenörer 
som finns i vår kommun. Jag 

kan glädjande konstatera att 
Ekerö kommun har gått upp 
i Svenskt näringslivs under-
sökning med 160 placeringar 
på tre år och i år med 100 
placeringar till plats 52 av lan-
dets 290 kommuner. Ekerö 
kommun arbetar tillsammans 
med företagen i en strävan att 
förbättra företagsklimatet och 
här är dialogen i fokus med 
många företagsbesök och 
möten med näringslivet.

Att inte någon politiker 
varit och besökt Svartsjö 

café stämmer inte. När caféet 
var nyöppnat besökte jag er 
och presenterade mig som 
ordförande i näringslivs-
rådet och önskade er lycka 
till med verksamheten. 
Näringslivsrådet och vår 
näringslivschef Stefan Pellén 
och näringslivskoordinator 
Merete Palmberg står alltid till 
tjänst för er och alla företagare 
i kommunen, för att hjälpa till 
med råd, stöttning och dialog.

Att caféet finns med i 
moderaternas broschyr 

beror på att vi tycker det var 
ett utmärkt initiativ från 
er som driver caféet. Att vi 
sedan skriver att det är ett bra 
näringslivsklimat beror på 
att vi dels, drivit frågan om 
ett bra näringslivsklimat, 
dels Svenskt näringslivs 
undersökning som nyligen 
presenterades, vilken base-
ras på ekeröföretagarnas 
uppfattning om bland annat 
kommunens service. Detta 
kommer vi att fortsätta 
arbeta med. Jag beklagar att 

ni inte gillade att vara med 
på bild i detta sammanhang, 
men önskar er all lycka 
med ert företag. Du är alltid 
välkommen att kontakta 
mig, näringslivsrådet och 
vår näringslivsenhet om du 
behöver hjälp eller har syn-
punkter. Jag önskar dig en 
glad sommar!

– Ingemar Hertz (M),
ordförande Ekerö 
kommuns näringslivsråd 

Svar på insändare ”Årets raket” 

Vidrig växt
REPLIK

Jag känner en person som 
heter Ulf Ekbrant. Han 
startade en Facebookgrupp 
som heter ”Gör något åt 
köerna på Ekerövägen 
Nu!” Jag tycker att det är en 
bra grupp och jag är själv 
medlem där. Jag bjöd in Ulf 
till möte när gruppen var 
relativt nystartad och berät-
tade om bakgrunden till alla 
vägprojekt som pågår. Ulf 
lyssnade mycket intresserat 
när jag berättade om att vi är 
överens med Trafikverket 
om breddningen men att 
Riksantikvarieämbetet och 
Statens fastighetsverk gör 

allt för att hindra, hejda 
och stoppa en utbyggnad 
av Ekerövägen och därmed 
ekeröbornas rätt till en god 
trafiksituation. Vi skildes åt i 
god anda och jag bad honom 
att kontakta mig om han ville 
veta hur det går eller få svar 
på någon fråga. Vi står trots 
allt på samma sida eftersom 
vi vill uppnå samma mål. En 
bättre framkomlighet för alla 
ekeröbor som pendlar till 
och från sina arbeten!

Formellt kan vi överklaga 
länsstyrelsens avslag på vår 
skrivelse för samåkning i 
kollektivkörfältet. Men det 
bedöms som helt lönlöst 
när vi samtidigt hanterar 

genomförandet tillsam-
mans med Trafikverket, 
Statens fastighetsverk och 
Riksantikvarieämbetet i 
frågan om dels breddningen 
av väg 261, dels tillkom-
sten av trimningsåtgärder, 
gång- och cykeltunnlar 
längs Ekerövägen. Då är det 
bättre att välja striderna med 
dessa myndigheter för att nå 
fram till ett genomförande. 
Därutöver för jag sedan lång 
tid tillbaka diskussioner med 
borgarråden i Stockholms 
stad om Brommaplan, som 
för övrigt är en av många 
pusselbitar i trafiksystemet. 
Här kan Facebookgruppen 
hjälpa sin kommun och alla 

ekeröbor genom att bilda 
opinion mot de statliga 
myndigheter som förvägrar 
ekeröborna att slippa att sitta 
i ändlösa köer. 

När det gäller parkeringen 
för kommunens anställda. 
Kom in i matchen! Syftet 
var att infartsparkeringen 
skulle få fler platser och att 
inga kommunanställda eller 
besökare till kommunen 
skulle ta upp platser där. Hur 
kan det vara fel? I våra detalj-
planer för centrumutbyggna-
derna i Stenhamra och Ekerö 
planerar vi för ännu fler in-
fartsparkeringar.   

Färjan mellan Jungfrusund 
och Slagsta är avgiftsfinan-

sierad. Det betyder att den 
bär sina egna kostnader. Vad 
gäller färjan mellan Färingsö 
och Lövsta så pågår arbetet 
med denna men det är kom-
plicerat eftersom vägen är 
smal och kommunen inte 
äger marken.   

Ulf, Jag tycker att du ska gå 
med i Facebookgruppen och 
kontakta Ulf Ekbrant! Det är 
en klok man tycker jag. Vi har 
en bra kontakt och jag har för 
avsikt att fortsätta vårt goda 
samarbete för en bättre fram-
komlighet på Ekerövägen.

– Peter Carpelan (M), 
kommunstyrelsens 
ordförande

Svar på insändare ”Till våra folkvalda”

ty
ck

!

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

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

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

Sluta klanka ner på oss

REPLIK

Kommentar till insända-
ren från ”Anhörig” i förra 
numret av MN.

Vi har haft en jobbig vinter 
med nystart och nya chefer 
och nej det har verkligen inte 
varit lätt, men vi har alltid 
sett till att våra boende inte 
har drabbats!

Att skriva att man bör se 
över kompetensen på Kullen 
blir jag upprörd över då vi är 
otroligt duktiga som hållit 
detta skepp flytande med 
nya avtal, renovering etce-
tera. 

Man kanske kunde skriva 
som anhörig ” Vad otroligt 
fint min mamma får nu med 
nyrenoverade köket”,  för 

alla vet vi ju att inom sinom 
tid så måste hus rustas upp 
och med glädje ser man ju 
slutmålet.

Så snälla, sluta klanka ner 
på oss som kämpar dagligen 
för att era anhöriga ska få en 
så fin vardag som möjligt. Vi 
är där för dem och inte för att 
Carema care ska få rubriker.

De får mat, de får dricka 
(vin till helgen), de får förrätt 
och dessert och de får den 
omvårdnad som behövs. 

Vi hinner inte alltid gå ut 
med alla dagligen men hur 
ser de andra hemmen ut 
på Ekerö? Är de så mycket 
bättre?

– Stolt undersköterska

REPLIK

Tack för din trevliga insän-
dare där du frågar oss 
om dels äldreboendet i 
Stenhamra, dels om utveck-
lingen för Stenhamra. Sedan 
vi talades vid i mars, har 
socialnämnden beslutat 
om tidplan för arbetet.  Det 
gäller både äldreboende och 
seniorbostäder. Nämnden 
kommer att arbeta med båda 
dessa projekt parallellt så 
att äldreboendet och seni-
orbostäderna på ett bra sätt 
ska komplettera varandra. 
Tidplanen för de politiska 
besluten innehåller tre steg: 

1. Inspiration och infor-
mation. Socialnämnden 
genomför studiebesök, 

seminarier och föreläsningar 
för att få in så många bra 
idéer som möjligt. Då bjuds 
både pensionärsföreningar 
och andra intresserade in. 
Detta sker under närmaste 
halvåret. 

2. Inriktningsbeslut. Alla 
goda tankar och idéer som 
kommit fram i det första 
steget ska sammanställas 
så att socialnämnd, kom-
munstyrelse och kom-
munfullmäktige kan fatta 
beslut. Det är många beslut 
som ska fattas, bland annat 
ramprogram för äldreboen-
det, programbeskrivning för 
seniorboendet och detalj-
planebeslut. Dessa beslut 
ska vara fattade i början av 
nästa år. 

3. Genomförande. I detta 
skede genomförs upphand-
lingar och markanvisningar. 
Detta bör kunna genomföras 
under 2013. 

Därefter ska byggnaderna 
projekteras och byggas. Med 
denna tidplan kommer det 
att vara möjligt att ha ett nytt 
äldreboende i Stenhamra vid 
årsskiftet 2015/16. Men, för 
att avsluta med en brasklapp 
eller två, i så här stora pro-
jekt finns det alltid en risk 
att något dyker upp, känt 
eller okänt. Om detaljplanen 
överklagas, behovsbilden för 
äldreboende förändras eller 
något annat, idag okänt, så 
kan tidplanen påverkas. 

Vad gäller planeringen 
för övriga Stenhamra, så 

pågår ett omfattande arbete 
i olika delar. Förutom seni-
orbostäder och äldreboende 
i de centrala delarna pågår 
ett arbete med området 
runt det vackra Sjöhäll och 
Klyvarstigen för nya bostä-
der.  Markägarna vid Törnby 
och Eknäs vill påbörja 
utvecklingen av sina områ-
den. Vi vet också att det finns 
intressenter som vill göra 
något av bensinstations-
tomten och gamla ICA. 

Vi hoppas att du, Anders, 
nu fått svar på dina frågor. 

– Peter Carpelan (M), 
kommunalråd
Staffan Strömbäck (M), 
socialnämndens 
ordförande  

Bästa Anders!
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Jag tar stigen från Jung-
frusundsvägen upp mot 
Hummelvretsvägen och 
passerar Ekerövallen. Jag får 
ett leende på läpparna när 
jag ser och hör barn i alla 
åldrar spontant eller organi-
serat spela fotboll. Här får de 
springa av sig sin överskotts-
energi. Kvällstid är det nästan 

alltid någon på planen. Ska 
denna lättillgängliga plats för 
barns idrottande ersättas av 
ett stort antal nya bostäder? 
Ska barnens väg till Träkvista 
skola trafikeras av ännu 
fler bilar än idag till följd av 
en omfattande nybyggna-
tion? Nej, tycker många på 
Hummelvretsvägen! Nej, 

bygg inte på den mycket 
omtyckta Ekerövallen. Vår 
skrivelse har kommunen 
ännu inte besvarat, men vi 
hoppas och tror att vår kritik 
får politikerna att tänka ett 
varv till. Låt oss få behålla 
Ekerövallen!

– Hummelvretsbo

Jag tycker att vi ska få fler skateparker på Ekerö. Just nu finns det bara små och dåliga. Varför kan 
vi inte få fler och bättre?                                                                                                                 

  – Skatekille

REPLIK

Svar till John Latham, fritids-
husägare Färingsö om ”Var 
är Ekerö kommun på väg?” 

Tack för dina synpunkter, 
men jag tycker inte att det 
är en sann bild du bygger 
upp av Ekerös historia och 
framtid. Först och främst 
finns det en bred politisk 
samsyn i översiktsplanen 
som togs av kommunfull-
mäktige 2005. Den betyder 
bland annat  att Ekerös mer 
koncentrerade samhällsut-
byggnad ska rymmas inom 
ett så kallat tätortsband som 
sträcker sig från Stenhamra 
i norr, till Svartsjö i öster, 
till Sandudden i väster och 
Jungfrusund i söder. 

Fördelningen av resur-
serna inom välfärdens kärna 
fördelas naturligtvis efter 
behoven och antal invånare 
samt hur de till antalet för-
delar sig över vår till ytan 
stora kommun. 

När det gäller samhällsut-
byggnaden av till exempel 
Stenhamra så är det såhär: 
För det första är det fel att 
påstå att planerna lyser 
med sin frånvaro för de 
centrala delarna. Stenhamra 
ligger inom det så kallade 
tätortsbandet. I Stenhamra 
har det pågått ett samråd 
med stenhamraborna sedan 
2008 där kommunens för-
troendevalda, boende och 
tjänstemän i samråd planerat 
Stenhamras framtid med 
en ny centrumbebyggelse 
och nytt äldreboende. Men 
vi lever i en demokrati. Det 

betyder att processen inne-
håller många demokratiska 
inslag av samråd, detaljpla-
ner, förslag, överklaganden 
och beslut av kommunfull-
mäktige innan något spadtag 
kan tas. Denna process tar 
ofta lång tid. 

Du har också fel i din 
beskrivning av orsaken till 
kommunens höga låne-
skuld. Om du har bott i 
Ekerö till och från i ett halvt 
sekel så kanske du minns 
finanskrisen i början på 
1990-talet. Du kanske också 
minns att inflyttningen 
till Ekerö ökade kraftigt, 
det föddes många barn, 
Ekerövägen breddades, 
Ekerö centrum höll på att 
färdigställas och vi fick en 
ny färjeförbindelse mellan 
Jungfrusund och Slagsta. Vi 
är nog många som minns att 
det också var mycket dyrt att 
bygga och låna under första 
halvan av 1990-talet. Ekerö 
kommun genomgick under 
den här tidsperioden stora 
förändringar från den lilla 
landsbygdskommunen till 
en förortskommun i Stor-
Stockholm. Det var aldrig i 
det läget motiverat att säga 
nej till att bygga/tillbygga 
nya skolor/förskolor. Det är 
klart att mina företrädare var 
tvungna att låna för att möta 
de krav de nya invånarna 
hade på välfärdsservice. De 
om- och tillbyggnader vi 
genomförde under början 
av 2000-talet var lika nöd-
vändiga. 

I nutid har vi inom den 
borgerliga alliansen drivit 

frågan om att sälja aktierna 
i AB Ekerö bostäder i syfte 
att betala av på kommunens 
höga låneskuld för att för-
bättra kommunens framtida 
ekonomiska förutsättningar. 
Pengarna skulle dels använts 
till att renovera och bygga till 
några av kommunens skolor, 
dels underlättat tillkomsten 
av ett badhus med mera. I 
nuläget har vi en stark eko-
nomi men marginalerna är 
för små för att möta de stora 
investeringarna som kom-
munen står inför de kom-
mande åren. 

Inflyttningen till kommu-
nen fortsätter och det finns 
ingenting i nuläget som 
tyder på att det kommer att 
stanna av vare sig här eller i 
regionen.  Allianspartierna 
har en gemensam valplatt-
form som du hittar på Ekerös 
webbplats. I vår vision kan 
du läsa om vad vi gått till val 
på och vad vi oförtrutet arbe-
tar vidare med. 

Ekeröbornas rättmä-
tiga förväntningar på god 
kvalitet och service i våra 
verksamheter är självklara 
och det är en ansvarsfull 
och stimulerande uppgift 
att motsvara det förtroende 
som vi har fått av medbor-
garna.  Alliansens vision är 
att fullgöra det kommunala 
uppdraget och upprätthålla 
den goda kvalitet vi har i våra 
verksamheter.

– Peter Carpelan (M), 
kommunstyrelsens 
ordförande

Ingen sann bild av Ekerö

Ekerö behöver fler sommarjobb
En del föräldrar kan ordna 
sommarjobb åt sina ung-
domar, andra har inte den 
möjligheten. Många kom-
muner satsar på sommarjob-
ben, man ser nyttan både för 
kommunen, ungdomarna 
själva, det lokala näringslivet 
och i förlängningen för sats-
ningen mot ungdomsarbets-
löshet.  

I Ekerö kommun finns i 
år 30 sommarjobb. Det är få 
om man ser till behovet. Det 
bor cirka 1200 16-18-åringar 
i Ekerö. Förra året sökte över 
200 ungdomar sommarjobb, 
i år var det 160 som sökte. 130 
av dem fick alltså ett ledsamt 
besked. 

Några veckors jobb under 

sommarlovet är för många 
ungdomar första chansen 
att plocka vuxenpoäng, ett 
första steg mot arbetslivet. 
Ett viktigt steg. Att ta ansvar 
och göra sin del i ett sam-
manhang utan föräldrarnas 
närvaro, att göra nytta och 
få betalt, det stärker både 
självförtroendet och semes-
terkassan. Det ger kunskaper 
och insikter som skolan 
omöjligt kan förmedla. Det 
ger erfarenhet och kontakter. 
En nittonåring som haft ett 
par-tre sommarjobb har ett 
mycket bättre läge än den 
som lekt sig igenom alla 
sommarlov. 

Det råder ingen brist på 
arbetsuppgifter. De finns hos 

kommunen själv och inom 
det lokala näringslivet likväl 
som i närliggande kommu-
ner. Årets 30 sommarjobb 
har varit lätta att hitta och det 
skulle gå att hitta många fler 
med en ganska rimlig arbets-
insats. 

Alltså: Jobben finns, ung-
domar som vill jobba finns, 
folk som kan skaffa och orga-
nisera sommarjobben finns. 
Det enda som fattas är ett 
politiskt beslut om fler som-
marjobb. Vi hoppas på nästa 
sommar.

– Lena Holst, 
gruppledare för 
Miljöpartiet de Gröna 
på Mälaröarna

Behåll Ekerövallen!

Ekerö måste få fler skateparker!
Öppettider: mån-fre 8:30-17, lör 9-14 

Kyl-Frys 

12 390:-
(14990:-)

KYL–FRYS, 70 cm bred
ENF4452AOX
FrostFree och TwinTech 
ger dig gott om förvarings-
utrymme samt en bra  
miljö för dina råvaror.  
LCD-display på dörren 
och handtag i metall. 
Rymlig grönsakslåda på 
skenor. Högerhängd.

TasteGuard  
kolfilter motverkar 
att lukter sprider 
sig mellan  
råvarorna. 

OBS! 70 cm bredd

Er
bj

ud
an

de
t g

äl
le

r 
16

/6
–3

0/
6 

 2
01

2
w

w
w

.d
av

id
ar

m
st

ro
ng

d
es

ig
n.

co
m



THAIBOXNING | Ekeröbon 
William Wisén, 17 år tog 
guld då det för första gång-
en någonsin arrangeras 
junior-SM och riksmäster-
skap i ”diplom Muaythai”.

Tävlingen arrangerades av 
Svenska Muaythai-förbun-
det och Varbergs thaibox-
ningsklubb i mitten av maj.

William Wisén vann klas-
sen 63,5 kilo efter tre tuffa 
matcher. William Wisén har 
tränat thaiboxning i cirka 
tre år och tävlar för klubben 
Stockholm Muay Thai. 

Nästa mål är junior-VM i 
Sankt Petersburg i septem-
ber.

Muaythai, eller thaibox-
ning som det också kallas är 
en kampsport från Thailand 
där man tävlar i fullkontakt.

På junior-SM var tävlings-
formen 3 x 2 minuter. 

De tävlande hade hjälm, 
väst, benskydd. Även om det 
rör sig om fullkontakt gäller 
inga knä mot huvud och inga 
armbågstekniker.

                            EWA LINNROS

3   sporten | 

VM-segrare

BROTTNING | Efter endast 
ett år i Sverige och åtta 
månaders brottningsträning 
tog 16-åriga Ekerökillen Aziz 
Berbi guld i sin viktklass 
i brottning. Nu är siktet 
inställt mot nya framgångar.

– Jag har tränat för Djurgår-
dens brottningsförening i 
ungefär åtta månader och 
innan dess några månader i 
Kirgizistan, berättar en glad 
och stolt Azis Berbi om sina 
framgångar som nådde sin 
hittills högsta topp när han 
stod högst upp på prispallen 
och tog emot sin guldmedalj i 
69-kilosklassen den 5 maj.

Tränaren Jörgen Alsterbåge 
har mycket gott att säga om 
sin adept.

– Han är en jättefin kille som 
kämpar på ett beundransvärt 
sätt. Han är väldigt teknisk 
och jag brukar kalla honom 
för ”katten” eftersom han är 
så smidig och hur enkelt som 
helst vänder ett underläge till 
ett överläge, berättar han.

Det har bara gått drygt ett 
år sedan Aziz Berbi kom till 
Sverige som flykting, men 
svenskan är redan flytande 
och hans dagar är späckade 
med studier på Tappströms-
skolan och träning.

Nu har han siktet inställt mot 
framtiden och förhoppnings-
vis nya brottningsframgångar. 

– Nästa mål blir att vinna 
VM, säger han med ett stort 
skratt, men blir sedan all-
varlig och fortsätter:

– Jag vill inte bara tänka 

på brottning utan jag vill 
satsa på att plugga också 
och vill gärna bli jurist så 
att jag kan hjälpa andra 
människor.

        
                     
                      LO BÄCKLINDER

Sportnyhet? 
Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

DET HÄNDER  TILL DEN 18 AUGUSTI

FOTBOLL 
Damer div 3a : 11/8 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Vallentuna 
BK Dam.
Herrar div 3ns: 8/8 kl 20 Träkvistavallen: Ekerö IK-IFK Österåkers FK
Herrar div 4m: 20/6 kl 19 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-
Spånga IS FK  8/8 kl 19 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-
Reymersholms IK 
Herrar div 7d: 11/8 kl 13 Söderby: Munsö IF-Wollmars FF 19/8 kl 17 
Adelsövallen: Adelsö IF-Solna FC

 

LÄGET!   DEN 11 JUNI

FOTBOLL
Herrar div 3 ns
IFK Österåkers FK 9 6 1 2 23 - 16 7
Athletic FC 9 5 2 2 19 - 14 5
Märsta IK 9 4 4 1 26 - 12 14
Viggbyholms IK 9 5 1 3 22 - 16 6
Bollstanäs SK 9 4 3 2 22 - 9 13
Ekerö IK 9 4 3 2 19 - 13 6
BKV Norrtälje 9 4 2 3 20 - 7 13
Unik FK 9 4 2 3 19 - 16 3
Bele Barkarby FF 9 2 5 2 19 - 18 1
Ängby IF 9 2 2 5 13 - 11 2
Fardhem IF 9 1 1 7 6 - 26 -20
Råsunda IS 9 0 0 9 9 - 59 -50

FOTBOLL
Damer div 3a
Skå IK & Bygdegård 8 7 0 1 28 - 7 21
FC Djursholm 8 6 0 2 27 - 12 18
Hässelby SK FF 8 4 3 1 16 - 8 15
Djurgården TFF 7 4 0 3 10 - 11 12
Bajen DFF 8 3 2 3 14 - 14 11
IK Frej Täby 7 3 2 2 11 - 12 11
IFK Viksjö 7 3 0 4 12 - 20 9
Vallentuna BK Dam 8 1 1 6 10 - 21 4
Kallhälls FF 7 1 1 5 7 - 18 4
Bollstanäs DFF 8 1 1 6 9 - 21 4 

 

FOTBOLL 
Damer div 4a
Enebybergs IF 7 7 0 0 29 - 2 21
Sollentuna Fotboll IF 7 6 1 0 31 - 2 19
Essinge IK 8 4 2 2 12 - 9 14
Spånga IS FK 7 4 1 2 17 - 8 13
Ängby IF 7 3 2 2 15 - 8 11
Mariebergs SK 6 3 0 3 20 - 13 9
Skå DFF 8 2 0 6 14 - 18 6
Bagarmossen Kärrt. 8 1 0 7 8 - 44 3
Åkersberga BK 8 0 0 8 4 - 46 0

FOTBOLL
Herrar div 4m
Älta IF 9 6 2 1 22 - 12 20
Järla IF FK 9 6 1 2 18 - 8 19
FC Andrea Doria 9 5 1 3 21 - 18 16
Skå IK & Bygdegård 9 4 2 3 16 - 10 14
Spånga IS FK 9 4 0 5 20 - 19 12
Hässelby SK FF 9 4 0 5 16 - 18 12
Djurgårdsbrunns FC 9 4 0 5 15 - 21 12
Vasasällskapet FK 9 3 2 4 18 - 16 11
FC Krukan 9 3 2 4 10 - 11 11
Reymersholms IK 8 2 4 2 9 - 9 10
Långholmen FC 9 2 3 4 13 - 17 9
Turkiska SK 8 1 1 6 7 - 26 4

FOTBOLL
Herrar div 7d
Wollmars FF 7 7 0 0 30 - 7 21
Bromstens IK 7 7 0 0 26 - 8 21
FC of Hässelby 9 6 0 3 23 - 17 18
Skönadals BK 9 5 1 3 32 - 11 16
Adelsö IF 8 5 0 3 19 - 9 15
FC Innerstan Stockh. 7 3 1 3 27 - 11 10
Västerort IF 8 2 0 6 15 - 41 6
Solna FC 8 1 1 6 5 - 31 4
En Bro Förmyckers IF 7 1 0 6 6 - 19 3
Munsö IF 8 0 1 7 8 - 37 1

SM-seger i brottning

SM-seger i Muaythaiboxning

Azis Berbi, stolt guldmedaljör.                                     Foto:  Jörgen Alsterbåge

William Wisén tig guld i thaibox-
ning i junior-SM.           Foto:  Mia Falk

BÅTRACE | Stenhamrabon 
Tobias Söderling vann 
VM-seger i Paris.

Tobias Söderling från Sten-
hamra vann VM i F4s-klas-
sen i båtrace i Paris. Efter två 
av fyra tävlingar leder han 

VM-serien. Tobias gick där-
med också upp till VM top-
pen totalt sett. Nästa race är 
Europamästerskapet på Rid-
darfjärden den 16-17 juni (då 
denna tidning redan gått till 
tryck). Tobias som är 19 år, 
har tävlat sedan 2004. 

Det gick även bra för andra 
svenskar i Paris. Daniel Spar-
ring var tvåa under tidsträ-
ningen, följd av Oskar Samu-
elsson. Dessutom var Niklas 
Friberg femma. 

                            EWA LINNROS

Tobias Söderling från Stenhamra vann VM i F4s-klassen i båtrace i Paris.             Foto: Johan Söderling



FOTBOLL | För andra året 
i rad anordnade Skå IK 
bygdegård fotbollscupen 
Birkabollen mini på Kristi 
himmelsfärdsdagen. Cupen 
är för de minsta barnen 
som spelar i 5-mannalag.

– Tanken i år var att vi skulle 
ha en cup för både pojkar och 
flickor. Förra året var det en-
dast pojkar. Vårt mål var att 
bjuda in 48 lag, precis som 
förra året, men redan efter 
ett par veckor var platserna 
fyllda och då tog vi ett beslut 
om att utöka lagen till 64, 

berättar Jörgen Gren, som 
tillsammans med Daniel 
Karlsson var ansvarig för ar-
rangemanget.

– Det var en stor utma-
ning att få ihop det. Det 
har aldrig varit så många 
lag som har spelat en cup 
på en och samma dag inom 
Skå IK bygdegårds historia. 
Vi spelade 96 matcher på 
sex planer och för att hålla 
spelschemat så startades 
sex matcher samtidigt, fort-
sätter han.

När det var mindre än en 
månad kvar till cupen fanns 

det endast enstaka platser 
kvar och en del lag fick inte 
plats, men liksom förra året 
deltog AIK, Hammarby IF, 
Brommapojkarna, Hud-
dinge, Bele Barkarby FF 
med flera lag även i år. 

Cupens första matcher 
startade klockan åtta på 
morgonen och sista match-
en startade klockan sju 
på kvällen. Det var cirka 
3000 personer som besökte 
Svanängen under cupen om 
man räknar ihop spelare, 
ledare och föräldrar, vilket 
var nytt publikrekord.

– Det var många lyckliga 
spelare som åkte från Svan-
ängen oavsett hur matcher-
na hade gått. Det viktigaste 
är att ha kul på plan och 
att publiken hejade på sina 
spelare. Och pricken över i 
är att man får åka hem med 
fin medalj runt halsen, sä-
ger Jörgen Gren.

Redan nu har anmälning-
arna inför nästa års Birka-
bollen mini börjat komma 
in vilket talar för att succén 
kommer att upprepa sig.
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FOTBOLL | Den 24 maj 
samlades 200 tjejer från 
årskurs 3 och 4 i Ekerö 
kommun på Träkvistavallen. 
Alla hade ett gemensamt 
mål – att spela Skol-DM 
2012 som arrangeras 
gemensamt av Ekerö IK och 
Skå IK. 

– Från halv nio på morgonen 
fram till tre på eftermid-
dagen spelades närmare 50 
fotbollsmatcher. Solen sken 
från en klarblå himmel och 
det gick åt mycket vatten för 
att släcka törsten och svalka 
sig med. 

– På förmiddagen var det 
årskurs 3 som kämpade om 
vandringspokalen. Efter 
mycket slit kammade Sten-
hamraskolans tjejer till sig 
vinsten och kunde glada och 

trötta ta med sig vandrings-
pokalen hem till Färingsö, 
berättar Eva Liljeros, Skå IK. 

Årskurs 4 spelade sina 
matcher då temperaturen 
hade stigit ytterligare några 
grader på termometern, vil-
ket satte sina spår i orken hos 
tjejerna. Ekebyhovsskolans 
4:or höll ut bäst och knep 
vandringspokalen för andra 
året i rad. 

– Inom kommunens två 
stora idrottsföreningar drivs 
för närvarande projekt som 
lägger fokus på tjejer och 
fotboll. Skol-DM är en del i 
dessa projekt och man hop-
pas med denna typ av ar-
rangemang locka fler tjejer 
att spela fotboll inom de två 
klubbarna, säger Eva Liljeros.

                                                                 

Birkabollen mini 2012

Årets skol-DM bjöd 
på 50 fotbollmatcher

200 tjejer deltog i årets Skol-DM.                                                 Foto:  Eva Liljeros

64 lag deltog i årets upplaga av Birkabollen mini. Det blev totalt 96 matcher under dagen.                                                                      Foto:  Daniel Karlsson

100 kr/mån
Teckna förmånligt serviceavtal gällande 
36 månader eller max 6000 mil. Beloppet 
betalas som engångsbelopp 3600 kr i 
samband med bilköpet.



Framgångar
för Ekerö TK
TENNIS | Ekerö tenisklubbs 
juniorsektion går framåt. 

Josefin Millenros från Ekerö 
tennisklubb vann Sollen-
tunaspelen i imponerande 
stil med 6-0, 6-2 mot Emma 
Södergren från Sollentuna 
TK. Nathalie Hedblom från 
Ekerö TK kom till semifinal i 
samma turnering. 

Nicole Hedblom gick även 
till final i Järfälla Open efter 
flera starka vinster. Ekerö 
TK:s Tom Johansen och John 
Edlund tog sig till kvartsfinal 
i Järfälla.

3   sporten | 

HÄSTSPORT | Färingsö 
rididrott (FRI) i Stenhamra 
arrangerade i valborgshel-
gen hopptävlingar för häst 
och ponny. Tävlingarna är 
numera en tradition och 
är klubbens stora aktivitet 
som samlar ryttare och 
föräldrar.

Under de två tävlingsdagarna 
deltog ryttare från 25 olika 
ridklubbar och totalt startade 
drygt 260 ekipage i tävling-
ens nio olika klasser. 

För arrangörsklubben FRI 
är denna hemmatävling ett 
mål för många av klubbens 
ryttare som under året tränar 
i de hoppgrupper som finns 
vid ridskolan. 

Deltagandet har stor 
bredd med ponnyryttarna 
som gör sin första riktiga 
tävling till de 40+-ryttare 

som rider sin årliga tävling.
34 ryttare från klubben 

tävlade på 47 olika hästar från 
ridskolan och totalt blev det 
drygt 150 startande ekipage 
från hemmaklubben.

Av de under tävlingsda-
garna nio olika klasserna är 
40+-klassen för de äldre ryt-
tarna en tradition som åter-
kommer vid varje tävling. I 
år segrade Camilla Törnetoft 
från Drottningholms ridsäll-
skap på hästen Ransom. Hin-
derhöjden i klassen är 95 cen-
timeter.

I år var FRI ansvariga för 
att genomföra Stockholms 
läns ridsportförbunds lek-
tionshästmästerskap och 
detta mästerskap var en av 
klasserna under tävlingen. 
Tävlingen är för lektionsryt-
tare vid ridskolor och delta-
gande hästar skall vara hästar 

som används i lektionsverk-
samhet. Till årets tävling 
kom deltagare från åtta olika 
ridskolor.

I seniorklassen segrade 
Johanna Hallerstedt från 

Djursholms ridklubb på 
hästen Travis. I juniorklas-
sen segrade Elisabeth Sjö-
berg från Färingsö rididrott 
på hästen Rhea. Tvåa kom 
Emma Rydeberg med Mr 

Surprise och trea blev Ma-
thias Sjöberg med Walenka. 
Båda tävlar för hemmaklub-
ben Färingsö rididrott.                     

                
                    HÅKAN SJÖBERG

Hopptävlingar för häst och ponny

Mälaruppfödda hästar från Skå ridcenter till final

ETK:s Josefin Millenros vann 
Sollentunaspelen.                        

Elisabeth Sjöberg med Rhea, vinnare av Stockholms läns ridsportförbunds lektionshästmästerskap för juniorer.

HÄSTSPORT | Helgen 5-6 
maj anordnades treårstest 
på ridskolan Strömsholm. 
Skå ridcenter fick fina 
resultat. 

Skå ridcenter ställde i år 
upp med två hästar. Det 
var hingsten Don Czar EG 
(Eneby gård) och stoet Fi-
delie EG. Båda hästarna är 
uppfödda och utbildade på 

Skå ridcenter under ledning 
av Jerry Jahn. 

– De är uppvuxna på lös-
drift vid Mälaren i Marie-
berg, Skå på Mimmi och 
Sven Johanssons marker där 
de har fått god omvårdnad, 
berättar Jerry Jahn.

Hästarna var väl förbe-
redda i det tre bedömnings-
grenarna: löshoppning, vis-
ning för hand och ridprov. 

Jerry Jahn visade hästarna 
tillsammans med Tove 
Svärdh. 

Hästarna fick fina betyg 
och omdömen både som 
dressyr- och hopptalanger 
vid treårstestet. Domarna 
kommenterade även att 
hästarna var mycket väl vi-
sade. 

Nu väntar sommarbete 
innan finalen i tre-årscham-

pionatet som går av stapeln 
i oktober månad på Flyinge 
i Skåne, dit de båda hästarna 
är kvalificerade. 

Hingsten Don Czar EG:s 
far är Don Primero, en tysk 
dressyrhingst. Moder är 
fullblodet Czardas vars far 
är Exeller fullblod. Stoet 
Fidelie EG:s stamtavla be-
står av fadern Fidertanz och 
modern Little Striver vars 

far är Heslegårds Weltme-
ister.

Treårstesten är regionala 
och utförs över hela landet 
och är bland annat ett ut-
bildningsmål, en talangjakt 
och en kvalväg till tre-års-
championatet. Mälardalens 
varmblodsklubb stod som 
arrangör.

 

www.tradgardsakademin.se

info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering 

för dig som vill bli trädgårdsdesigner!
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ÖPPETTIDER: 
VARDAGAR 10 - 18.30 
LÖRDAG 10 - 15
ICA SUPERMARKET ALLA DAGAR 8 - 22
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Vi har tre öppna p-platser 
och tre garage. 

P-skiva gäller 2 timmar.

EKERÖ CENTRUM

UPPTÄCK



Din sommarupplevelse 
finns på Adelsö festplats!

Vill du veta mer? Se adelsoif.se

CALLINAZ
 30/6 kl 20.00 - 01.00

SEGERSTRÖM 
14/7 kl 20.00 - 01.00

ZEKES
25/8 kl kl 20.00 - 01.00

Midsommarafton 
22/6 kl 12.00 - 15.00

 

Klipp ut och 
spar annonsen!

Det var dagen då en kabelbrand orsakade 
stopp i tågtrafiken norr om Stockholm och 
därmed även kaos i biltrafiken. Asfaltläggning 
i Solna spädde på bekymren och bilköerna 
ringlade i slow motion.
 

Det råkade hända sig att just den dagen hade jag fått 
en åtråvärd tid hos bilbesiktningen. Min 15 år gamla 
Saab, som stått avställd på landet, läs Färentuna, hela 
vintern skulle bedömas på en bilbesiktning i Solna.

14.45 skulle vi vara där, bilen och jag. Det var absolut nödvändigt 
eftersom bilen skulle användas nästa dag och då vara körklar.
Eftersom jag inför besiktningen måste åka från Stockholm och 
hämta bilen ute på Väntholmen, Färentuna, började jag med att 
ta tunnelbana till Brommaplan. Där skulle jag byta till buss 176 
till Stenhamra för vidare befordran med buss 317 till Kronhagen, 
Väntholmen. En resa som brukar ta cirka en timme. Klockan 12.05 
skulle buss 176 gå från Brommaplan, så jag hade gott om tid. Skulle 
kanske till och med hinna med en liten solstund i trädgården på 
landet innan jag körde bilen till bilprovningen i Solna, en tripp på 
knappt fyra mil. Men ödet ville annorlunda. 

På grund av kabelbranden och kaoset avgick buss 176 från 
Brommaplan först 12.25, nästan en halvtimme försenad. Så när vi 
kom fram till Stenhamra hade förstås anslutningsbuss 317 gått för 
länge sen. Nu hade klockan hunnit bli runt 13 och tiden började bli 
knapp. Mycket knapp. En lätt panik spred sig och jag undrade hur 
i all sina dar jag skulle kunna ta mig från Stenhamra till Kronhagen 
utan buss och utan bil. Då dyker en helt annan buss, nummer 318, 

upp ur intet. Den ska gå till Jäsängen, inte 
till Björkvik som min buss 317.

Efter litet palaver med busschauffören, 
som idogt ringer ”centralen” för att höra 
vart buss 317 tagit vägen meddelas att den 
gått för länge sedan och att det inte lär dyka 
upp någon ny 317 de närmaste timmarna. 
Chauffören och jag enas då om att jag 
måste få ta en taxi på SL:s bekostnad. Men 

hur lång tid skulle det ta att få en taxi till Stenhamra och vidare till 
Kronhagen?

– Och egentligen är det ju kabelbrandens och inte SL:s fel att 
förseningarna uppstått, sa chauffören med logik i stämman och 
mån om SL:s trängda ekonomi. 

Vi var bara två passagerare som skulle ha åkt med den försvun-
na buss 317. Den andre var en man, som raskt förklarade att han 
kunde promenera i stället. Men jag skulle för långt bort och det var 
helt otänkbart att promenera.

– Äsch, hoppa in i bussen, så kör jag dig, säger plötsligt chauffö-
ren. Det blir en extrasväng, men det är ändå så rörigt i dag...

Lycka! Tack snälla SL! Glad i hågen hoppade jag upp på bussen 
och vi fartade iväg längs de syrenomhängda slingervägarna och njöt 
av våren, chauffören och jag. Hon hette Monika och vi upptäckte 
att vi hade mycket att prata om kring våra barndomar på Svartsjö-
landet och mycket annat som rörde Färentuna. Och jag fick plöts-
ligt bekanta mig med helt nya platser längs 318-bussens krokiga 
ban: idylliska Hilleshög och Jäsängen. När bussen nått sin ordinarie 
ändhållplats Jäsängen bar det i väg i den där extrasvängen. Buss på 
villovägar, tänkte jag. Precis som i John Steinbecks 40-talsroman. 
Som enda passagerare forslades jag så till min hållplats Kronhagen. 
Medan den serviceinriktade chauffören måste köra vidare hela 
vägen till Björkvik för att hitta en vändplats för bussen!

Efter denna kaotiska dag, fylld av stress och panik är jag beredd 
att gå i döden för SL. Aldrig skälla en stavelse över förseningar, 

snökaos och annat otyg. Kunde man kanske 
utverka en S:t Eriks-medalj åt den hjälpsamma 
SL-chauffören? Hur det gick med min Saab? Jo, 
på absolut rekordtid körde jag in till Solna och 
bilprovningen. Och bilen, ja, den klarade sig 
igenom!

Lena Rainer

Buss på 
villovägar

• Välkomna med bidrag till Kolumnen! 
Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck, 
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som 
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett 
inlägg i kolumnen betyder inte att  redaktionen ställer sig bakom 
de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till 
kolumnen@malaroarnasnyheter.
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FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE

Sveriges längsta
bilgaranti

Mitsubishi Center Stockholm. 
Jämtlandsgatan 131-133,
Vällingby. 08-120 300 50. 
www.mitsubishistockholm.se

*20% kontant, 50% restvärde. Avtalstid 3 år. Metallictillägg tillkommer. Bränsleförbrukning bl. körning 
från 5,5–5,9 l/100km. CO2-utsläpp från 135–150g/km. Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad.

MITSUBISHI ASX 1,6 AS&G KOMFORT 

TILL OTROLIGA 169 900 KR
Månadsavgift 1987 kr/mån* 

Årsmodell 2012. Omgående leverans

KAN DET BLI BÄTTRE?
Endast hos Mitsubishi Center. Tryggt, enkelt och problemfritt.

I SAMTLIGA 
PRISER INGÅR:

8 års bilgaranti
3 års vagnskada

3 års fri assistans



Ekerö 
Vårdcentral 

F’SONS
ALLSERVICE AB
Tel 560 47 111

nyheterMÄLARÖARNAS

Binärdata AB

Öppet hela 
sommaren!

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB
Tel. 560 357 27
www.anias.se

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Nisse,  

Christer, Henrik, Sofia, 
 Mattias och Christoffer

Semesterstäng veckorna 27--29
Staffan med personal

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

 

Arne, Christina, 
och Henrik

Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise,  
Gerry och Ronny

Träkvista
Peo Leopoldsson 
med Personal Närlunda

Willy och Agneta  
med personal

Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

Ekerö Färglager

Skå
Kjell med personal

Tom med personal

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer



Du kan se din tidtabell redan nu på sl.se eller på mobil.sl.se. Från 17 juni 
kan du också hämta ditt eget tryckta exemplar på bussen, i spärren eller 
på SL Center. För mer information gå in på sl.se eller ring SL:s kundtjänst 
08-600 10 00. Trevlig resa!

Aktuell trafikinformation Ekerö:
Linje 176 och 177 Morgontrafiken 
lördagar och söndagar startar en timme 
tidigare.

Linje 309 Flera turer måndag–fredag 
förlängs till Brommaplan.

Linje 311 Nya avgångar måndag–fredag 
från Brommaplan. kl. 18.15 samt från 
Sjöängen kl. 20.38. Lördagar och 
söndagar utökas trafiken med flera nya 
avgångar.

Linje 312 Får en ny kvällsavgång 
måndag–fredag samt två nya avgångar 
lördagar och söndagar.

Linje 315 Förlängs från Svartsjö till 
Färentuna–Kungsberga–Jäsängen.

Linje 316 Ny linje på sträckan 
Svanhagen–Stenhamra–Svartsjö.

Linje 317 Linjen går inte längre via 
Kungsberga vilket gör att restiden till 
Ilända–Björkvik minskar.

Linje 318 Linjen läggs ned. Linjerna 315, 
316 och 338 ersätter.

Linje 323 Får nya avgångar måndag–
fredag från Brommaplan 
kl. 10.30 samt från Strömdal kl. 10.47. 

Linje 338 Får flera nya turer måndag–
fredag och även trafik lördagar och 
söndagar.

Linje 342 Får en ny avgång lördagar och 
söndagar från Älvnäs till Jungfrusund  
kl. 17.23.

SL i samarbete med

Sommaren är här!
Ny tidtabell 22 juni. 

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

För dig som vill ha service 
och brett produktutbud!

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

HEM- 
LEVERANS  

från 
 400:-

   |  50 år sedan   

50 ÅR SEDAN | En välbe-
sökt brottningstillställning, 
en framgångsrik sommar-
marknad och ett exotiskt 
besök föranleder uppmärk-
samhet i sommarnumren 
av Mälaröarnas nyheter för 
femtio år sedan. 

Sommarens publikrekord 
vid Skå festplats slås inte vid 
midsommarfirandet utan när 
Djurgårdens brottningssek-
tion arrangerar en brott-
ningsuppvisning. Inte min-
dre än 550 personer betalar 
inträde för att bland annat se 
den för tiden kände brott-
ningsprofilen Bengt Fridh 
visa upp sina förmågor.

1962 års majblommeför-
säljning går också över 
förväntan kan Mälaröar-
nas nyheter rapportera 
om. Under de fem år som 
försäljningen har pågått 
har antalet sålda blommor 
fördubblats. 

– På Ekerö och Färingsö 
har sålts 500 stora och 2 500 
små majblommor. Omkost-
naderna är praktiskt taget 
inga och nettoförtjänsten 
blir därför närmare 11 000 
kronor som ska användas 
till olika sociala ändamål, 
berättar fru Maj Ericson, se-

kreterare i Färingsökommit-
tén av Förstamajblommans 
riksförbund.

Även 1962 års upplaga av 
Ekerö sommarmarknad slår 
försäljningsrekord. Ekerö 
kyrkliga syförenings kassör 
kan efter genomförd mark-
nad räkna in 5 020 kronor. 
Det härliga sommarvädret 
har sannolikt betydelse för 
resultatet, men de vackra 
hantverken som saluförs 
och lottas ut av syfören-
ingsdamerna är de verkliga 
inkomstbringarna. Somliga 
lotterier är slutsålda redan en 
halvtimme efter att markna-
den inletts.

De två unga sångarförmå-
gorna Berit Jonsson och Tord 
Slättegård från Operaskolan 
sjunger även några operett-

melodier till ackompanje-
mang av Per Åke Andersson 
och drar ner mängder av 
applåder och ropas även in 
på nytt på scen. 

Ett exotiskt besök på 
Adelsö röner också upp-
märksamhet i Mälaraöarnas 
nyheter sommaren 1962. ”U-
landsgästen” miss Saeeda 
Nabi Bakhsh från Karachi, 
Pakistan tillbringar några da-
gar hos familjen Lindblad på 
Kunsta gård. Detta är ett led 
i hennes flera veckor långa 
besök i Stockholmstrakten, 
med många studiebesök och 
möten med såväl politiker 
som kvinnoföreningar och 
privatpersoner. 

Att familjen Lindblad får 
långväga gäster tycks dock 
inte vara en engångsföre-
teelse. ”För ett par år sedan 
hälsade även ett par austra-
lier på” framgår i artikeln.

För övrigt gäller det att 
ordna lockarna och ansa 
nackhåren i god tid före juli 
för både Bengtssons dam-
frisering i Kungsberga, Fri-
sérsalongen i Träkvista och 
Damfriseringen i Träkvista 
håller semesterstängt under 
en stor del av juli.

LO BÄCKLINDER

Kvinna från Pakistan gör 

exotiskt studiebesök på Adelsö

Familjen Lindblad, Kunsta gård 
på Adelsö fick exotiskt besök av 
miss Saeeda Nabi Bakhsh från 
Pakistan.



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

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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Salong 

hud, kropp 
& massage

 Ansikts- och kroppsbehandlingar  

Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

   Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

Tel 070-200 31 97  
www.salonghudkroppmassage.se  
Välkomna! Stina och Hans

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

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

Snickeri   Målning   Tapetsering   Renovering   Montering

   = Personlig hantverkare =

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

Plisségardiner Lamellgardiner Rullgardine Gardintyger 
Gardinstänger och skenor Markisväv Sybehör Garn mm 

Jungfrusundsvägen 2, Träkvista, Tel:  560 355 01   
Mån-fre 10-18. Lör 10-14. Lördagsstängt 30/6 - 11/8

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

28 MAJ | Stöld sker ur en garagelänga på 
Ekudden. 

Sand-
udden

Träkvista.
Träkvista -

29 MAJ | 
Statoil.

Bryggavägen 

Uppgårdssko-
lan

Statoil.
Drott-

ningholmsparken.

Kärsön.

Färentuna.

30 MAJ | 
Munsö.

Färingsö, 
-

Nyckelby -

-

Stenhamra -
gängare.

Eke-
byhovsskolan.

31 MAJ | 
Adelsö

Tappström

-

Ekerövägen.

Älvnäsvägen

Högby

1 JUNI | 
Ekerö

-
Munsö -

Ekerö

Adelsö.

3 JUNI | Sandud-
dens
4 JUNI | 

Färentuna -

5 JUNI | 
Munsö.

6 JUNI | 
Rastaborg -

Ekebyhov.

7 JUNI | -
Adelsö.

Skå 
barnby
stulen.

Älvnäs.

8 JUNI | 
Älvnäs.

Tappström. 

Statoil.
Skå -

9 JUNI | 
Drottningholm.

10 JUNI | 
Statoil

38  larmet går | 

Ett stort antal båtstölder

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Löpning
”Magnus Ladulås-loppet”. 
Banan är 10 km. Maxtid är 2 
timmar, stavgång ej tillåtet. 
Anmälan. 7 juli, start kl 14. 
Start och mål i anslutning till 
Adelsövallen. Arr: Adelsö IF.

Askanäs konserter
8 juli kl 16: Sjostakovitj, 
Beethoven, Brahms.
5 augusti kl 16: Linde, Schu-
bert. Ekerö kyrka.

Båtevenemang
Sveriges ångbåtsförenings 
sommarmöte på Rastaholm, 
en rad spännande båtar 
dyker upp. 7 juli: Slupar visas 
upp och eventuellt finns viss 

möjlighet att åka en liten 
tur. 8 juli: Sluparna drar sig 
hemåt. Samarr med Stock-
holms segelsällskap.

Barockopera
”Drakdrottningens förban-
nelse” – en barockopera för 
barn och andra barnsliga. 
Musikalisk ledning: Suzanne 
Persson, berättelse, regi och 
sång av unga musiker och 
skådespelare tillsammans 
med etablerade barock-
musiker. Produktion ”Helt 
barockt”. 21, 22, 28 och 29 juli, 
4, 5, 11och 12 aug kl 13.30 och 
15.30. Svartsjö slott. 

Ölsta Rhytm & Roots
Blues, soul och svängigt 
gung. Mikael Rickfors, Jona-
tan Stenson, Kjell Gustavsson 
Rhythm’n Blues Orchestra, 
Allen Finney Combo, Ida 

Bang med Band, Adam och 
Anton Torkkeli. Entréavgift. 
21 juli kl 16-01, Ölsta folkets 
park. Arr: Ölsta folkets hus 
och park.

Parken spelar
Musik av Haydn, Kraus, 
Silverstolpe och Mozart 
framförs av Drottningholms-
teaterns orkester på olika 
platser i parken. Fri entré. 28 
juli kl 12-14: Festpaviljongen, 
Silverkammaren, Våffelbruket 
och Vakttältet. Kl 15.30 flödar 
musiken ut ur Déjeunersa-
longens öppna fönsterdörrar. 
Koncept: Susanne Rydén.

Orgelkonsert
”Mozart och hans vänner”. 
Rickard Backlund – organist. 
Andakt. 31 juli kl 19, Sånga 
kyrka.

Operaintroduktioner
Lättsam introduktion inför 
operaföreställningen ”Or-
lando paladino”. 1 och 7 aug: 
kl 18.30, 11 aug: kl 15. Drott-
ningholms slottsteater.

Ekerö körs körvecka
Lars-Erik Larssons ”Förklädd 
gud”, Wolfgang Amadeus 
Mozart ”Missa Brevis”. Len-
nart Lundblad – recitatör 
och konferencier. Orkester 
med Ann Wallström – kon-
sertmästare, Kerstin Baldwin 
– dirigent. 11 aug kl 14-15.30, 
Stenhamra församlingsgård, 
Herman Palmsalen, Herman 
Palms plan 4C.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

Alltid Einarsson – Einarssons Bygg

Kontrollansvar 
med riksbehörighet

Byggarbetsmiljö-
samordnare (bas)

Byggnadskonsult

Byggbesiktningar

Projektledning

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

AE Ei B d AB



• Privatpersoner annonserar GRATIS. 
• Max 150 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.
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SÄLJES

En blå Mitsubishi Lancer 
S/W GI 1,6. Manuell växel-
låda, årsmodell 1998 i 
brukskick, registrerings-
nummer FHD 103, 23000 
mil, nybesiktigad utan 
anmärkning, friktionsdäck, 
sommardäck utan fälg, CD-
spelare och AC. Pris: 8500:-  
Billigare vid snabb affär.

Trädgårdtraktor Husqvarna 
2002. 16 HK och klippbredd 
107 cm. Inkl snöplog. Välvår-
dad, servad och felfri. 
12000:-. 070-579 96 05.

En stor, 
vacker, svart 
skalar-hanne 
30 kr, 4 st 
palettciklider 
10 kr/st,  2 st 
bolivianska 

fjärilsciklider 15 kr/st, silver-
molly-yngel 5 kr/st. Fiskarna 
finns i Skärvik men vi kan 
mötas upp i centrum om så 
önskas. 070-745 64 13.

1 st dubbel utebur på ben. 
Går att dela till 2 separata 
delar. 800 kr. 1 st innebur 
dubbel 250 kr. Tel: 070-090 
05 44, Marie.

Ragdoll/maincoon, brun-
tabby. Mycket sociala och 
trevliga. Avm, vacc, id-märkta, 
friskintyg. Lev v 29. P 3500:-.
Tel 070-0900544, Marie

Hyundai i20 Comfort Plus. 
Smidig småbil som kan ta 
mkt packning. Låg bensin-
förbrukning. Svart, manuell 
växel, 3600 mil, ABS-brom-
sar, ACC, airbag, en ägare, 
vinterhjul, dragkrok. 84200 
kr. 070-540 96 12.

KÖPES

Vinylskivor köpes! Rock, 
Progg, Punk, New Wave, 
Jazz, Hårdrock, Modern 
jazz, Reggae mm. Betalar 
kontant och hämtar. Ring 
eller maila Jörgen. Tel: 
073-808 12 28 eller jorgen.
skoglund64@gmail.com

UTHYRES

Fullt möblerad och nyreno-
verad lägenhet om 50 kvm i 
villaidyll uthyres omgående 
till företag. Svar endast via 
email: je.stefan@telia.com

Villa i lugn fiskeby, Las 
Playitas,  Fuerteventura. 
Fiskehamn, badstrand, 
golf, restauranger, mataf-
färer på nära gångavstånd. 
Närmaste stad 4,5 km, buss 
från byn. 2500 kr/vecka. Tel: 
560 420 66 eller 073-378 
37 05. För mer info googla: 
Casa Marta.

ÖNSKAS HYRA

Skötsam familj på två vuxna 
och ett barn önskar hyra bo-
stad på Ekerö eller Färingsö 
under en period med start 
omkring 1 augusti 2012. 
Max hyra 15000:-/månad. 
Alla svar beaktas, kontakta 
Daniel 073-760 85 77 eller 
disaksson77@hotmail.com

Kille 34 år på Ekerö söker 
stuga eller rum på Färingsö 
från slutet på juni för per-
manent boende med en må-
nadshyra från 3000-5500/ 
månad. Har fast jobb och 
inkomst.  Roy Johansson 
mail: golf1_82@hotmail.com 
mobil. 070-616 85 24.

UPPHITTAT

Gul hankatt, tyvärr avliden, 
upphittad 10/6 i Lisselby 
på Stugvägen. Tel: 070-396 
94 44.

EFTERLYSNING

Guldarmband tappat 1/6 vid 
Ekebyhovs slott. Hittelön
Tfn 070-944 81 41.

Skandinaviens ledande leverantör av backup och disaster recovery. Läs mer på www.onlinebackupcompany.se eller www.binardata.se

Även lite data kan vara värdefull. Är din?
 

The Online Backup Company AB Binärdata AB  
 

Läsare av MN får gratis etablering  
 

 

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer



40  familj | 

Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

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

Däckspecialisten!
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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

2012
Jan 23
Feb 6, 20 
Mar 5, 19  

Apr 2, 23 
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20

Sep 3, 24 
Okt 8, 22
Nov  5, 26 
Dec 10, 17

Redaktion
KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

Annonser
KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnas-
nyheter.se

Hemsida 
www.malaro.com/mn

ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg

 nyheter
MÄLARÖARNAS

MN på nätet  
redan på 

torsdagar
 malaro.com

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

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

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Köpa dator 
med

 installation?

Brommaplan 420, Bromma  
Tel. 08-709 86  50 

 Johan Kull

malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

Grattis vår 
prinsessa 
Nellie på 
9-årsdagen! 
Kramar 
mamma, 
pappa och 
Linus.

Grattis 
vårt lilla 
charmtroll 
på 7-årsda-
gen den 21 
juni önskar 
mamma, 
pappa och 
storasyster 
Elin. 

Sofia föddes 
28 decem-
ber. Glada 
föräldrar 
är Jeanette 
Bengtsson, 
Per Carls-
son och 
storebror 
Samuel.

Till min äls-
kade dotter 
Johanna 
Kohlström 
som fyller 
17 år den 
19 juni. 
Pussar och 
kramar från 
mamma.

Hipp, hipp 
hurra André 
på din 
10-årsdag 
den 13/6.
Grattis från
mamma, 
pappa och 
lillebror 
Edgar.

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bredband, 
är det något 

för mig?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00

info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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AC - service

Sjönära villatomter
Älvnäs stallar

Ekerö
www.toja.se

FÖRLOVADE

• Erika och Hans, Kao Lak i solnedgången 
den 13 maj 2012.

DÖDA

• Ella Eriksson,  Svartsjö, avled den 15 maj   
i en ålder av 87 år.

• Peter Engström, Skå, avled den 20 maj    
i en ålder av 41 år.

• Gösta Gillström, Ekerö, avled den 27 maj 
i en ålder av 91 år.

Nykluven

VED
500:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

Vår Älskade

Yvonne

Svensson
* 16 augusti 1949

✝ 25 maj 2012

MAX   MADELENE
Mamma Ivy

Peter och Lillemor
Anette och Rolf
Leif och Agneta

med familjer
Släkt och vänner

I kärlek levde Du,
i tro dog Du,
i frid vilar Du.

Begravningen har ägt rum 
i stillhet.

Vår kära

Inga Cederholm
* 3 juni 1918

har lämnat oss i stor
sorg och saknad

†  3 juni 2012

Inger  Maud  Carina
med familjer

Din levnadsdag är
slut,

Din jordevandring
ändad

Du har kämpat ut
och dina kära lämnat
Far har räckt ut

handen
Du har fattat den
På den andra stranden
mötas ni igen

Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste. 

Min älskade Maka
Vår kära Mamma, Mormor,

Farmor och Syster

Rosita Larsson
*  3 april 1942 

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Färentuna 29 maj 2012

A R T U R
JONAS och KATRIN
ANNA och JOHAN

RICKARD och ANNIKA
Barnbarn

Anita, Bernt med familjer
________________________  

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 

den 21 juni kl. 15.00 i 
Färentuna kyrka

FÖNSTERPUTS

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Glöm inte RUT-avdraget!

Adelsö
Sluttande tomt med 
utsikt över hagar och 
ängar. Sjöglimt mot 
Mälaren. 2223 kvm. 
Bra bussförbindelser 
till Brommaplan. 
Priside: 695.000 kr
Mer info tel: 560 510 43,
070-592 19 79



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

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! 41

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

M
O
TO

RB
RANSCH

E
N
S

R

I K S F Ö R BU
N

D

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

TAXI

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
www.fsons.se

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

Boka på
ekerotaxi.se

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

KONTORSMATERIAL M.M

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

    Tel 08-560 355 35   info@aseanna.se

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

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

 070-747 20 03   070-799 64 21070 747 20 03 070 799 64 2111111 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

www.howqvistanderson.se



ACCEPTERAT PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 1 694 kvm. Björkviksvägen 59 A. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA 6 rok, ca 143 kvm

Enplansvilla från 2005 Utsikt över vackert åkerlandskap Bergvärme
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ACCEPTERAT PRIS 6 495 000 kr/bud. TOMT 846 kvm. Talgoxevägen 1. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ ÄLVNÄS 8 rok, ca 186 kvm

Charmigt timmerhus från 1831 med sjönära läge och fantastisk sjöutsikt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 kr/bud. AVGIFT 6 826 kr/månad (inkl. värme). Ekuddsvägen 34 K. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ EKUDDEN 4 rok, ca 103,5 kvm

Gavelläge Härlig uteplats i sydväst Ljusa inredningsval Bergvärme
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ACCEPTERAT PRIS 1 825 000 kr/bud. AVGIFT 5 639 kr/månad (inkl. värme). Gustavavägen 6. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ BOKSKOGEN 5 rok, ca 110 kvm

4 sovrum på samma plan Uteplats i söder Centralt & Naturnära
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WWW.SVENSKFAST.SE



Semesterläge?
Inte för oss. 

Funderar du på att sälja din bostad? Hör av dig redan idag så bokar vi tid för 
en värdering. Varmt välkommen in i bobutiken eller läs mer på svenskfast.se

Glad sommar!

ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. TOMT 967 kvm. Skogstorps Tomtväg 2. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin
0708-384141.

ADELSÖ MÄLBY ca 30kvm + 11kvm, 2 rok + sovloft

Totalrennoverat/nybyggt Permanentstandard Sovrum + sovloft
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TOMT 1 000 kvm - 1 452 kvm. Pris 2 100 000 kr - 3 700 000 kr Accepterat pris. Näktergalsvägen. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ ÄLVNÄS 7 st sjönära villatomter

50-150 m från Mälaren Del i brygga och framtida sjöbod
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ACCEPTERAT PRIS 3 500 000 kr/bud. TOMT 12 776 kvm. Stora Karlslund. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin
0708-384141.

ADELSÖ HALLSTA 7 rok, 230 kvm

2 bostadshus ca 300kvm ekonomibyggnader Uthyrningsmöjligheter
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ACCEPTERAT PRIS 1 775 000 kr/bud. TOMT 2 855 kvm. Sandstuvägen 3. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin
0708-384141.

ADELSÖ STENBY 4 rok, 75 kvm

Fräscht & välbyggt Lummig insynsskyddad tomt Gästhus & förråd
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 395 000 kr/bud. TOMT 2 967 kvm . Solviksvägen 6. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ - MUNSÖ 5 rok, 128 kvm

Solig altan med fin sjöutsikt Stort vidbyggt garage
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 2 650 000 kr/bud. TOMT 2 631 kvm. Fårbacksvägen 1. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

ADELSÖ HALLSTA 4 rok, ca 163 kvm

Modernt 1-planshus 6 meter i takhöjd Garage & Gästhus
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 500 000 kr/bud. TOMT 10 538 kvm. Kungshatt Eriksberg 4. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

LOVÖ KUNGSHATT 6 rok, ca 70 kvm

Ett av dom första husen på Kungshatt Sjötomt med egen brygga
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Linn Lagerqvist, Christer Eriksson,
Elizabeth Kumlin, Martin Larsson, Susanne Eriksson

Välkommen att kontakta oss!
Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT 2 582 kvm . Frejas Väg 8. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ HELGÖ 4 rok, ca 90 + 40 kvm

Helrenoverad villa i TOPPSKICK med sjöutsikt! Prissänkt!
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