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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Allt regnande i sommar har fyllt skogarna med massvis av gula kantareller. Tage, Hugo och Ester Bengtsson 
från Träkvista har fått en fin skörd av skogens guld.      Foto: Kenneth Bengtsson

Indragen
busslinje 
ger problem
Sedan busslinje 318 tagits bort har flera föräld-
rar reagerat på krångligare och längre resväg till 
skolan för barnen. | 4

FARTSYNDARE I TOPP
Trots en halvering av antalet fartsyndare på Ekerövä-
gen ligger Ekerö kommun fortfarande i topp i landet. | 14

 “Sommartider/semester, nu blir det släkt-
träff. Bilburna släktingar kommer från 
Småland, vägbeskrivningen har jag tecknat 
ner och postat medels brevduva, då man 
saknar dator. Jag kommer att möta släkten 
i Stenhamra centrum, för vidare lotsning till 
min hemadress. Här uppstår problemet, vi 
har inget centrum! “ | 28 tyck

ÅRETS SJÖRÄDDARE
Ekeröbon Stefan Andersson har tagit emot utmärkel-
sen ”Årets sjöräddare” för en en lyckad livräddning. | 12

VÄRLDSMÄSTARE
I polska staden Wolin samlades i sommar hundratals 
vikingar för at tävla i bland annat världsmästerskap 
brokamp. Segrare blev Alsnu vikingar från Adelsö. | 18

INTERNATIONELL 
TENNISSEGER
Det har gått bra för 
14-åriga Mirjam Björk-
lund från Ekerö i som-
mar. Hon vann bland 
annat i den stora inter-
nationella tävlingen ”Ten-
nis Europe U16 Birkeröd” 
i  Danmark. | sport 30
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Mälarö omsorg bedriver hemtjänst
med hjärta, omtanke och kompetens

Vi har personal med högskolekompetens 
inom rehabilitering och omvårdnad

08-560 243 66  www.malaroomsorg.se
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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

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
T.o.m. 22 aug: Tavlor och 
foton av Kerstin Lenné, Lena 
Hackzell, Marianne Karlsson 
och Monica Fickler. 25-26 
och 1-2 sep: Edita Rydhag – 
keramisk skulptur, Ragnhild 
Wenström – måleri. Öppet 
kl 12-16. Ekebyhovs slotts-
galleri. Arr: Mälaröarnas 
konstförening.

Galleri Utkiken
”För mig finns inget annat 
val” – en utställning med an-
ledning av Raoul Wallenberg-
året 2012. Raoul Wallenberg 
räddade tiotusentals unger-
ska judar undan de nazistiska 
förintelselägren. I utställning-
en lyfts hans liv och gärning 
fram. Invigning 27 aug kl 19 av 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Peter Carpelan. Galleri 
Utkiken, Kulturhuset, Ekerö 
C. Samarr: Forum för levande 
historia, Svenska institutet, 
Lidingö stad.

Hantverksstallet
T.o.m. 26 aug: Lotta Alpdotter 
– akvareller. 28 aug-16 sep: 
Konst och hantverk, Hant-
verksstallets egen utställ-
ning. Öppet tis-sön kl 11-17. 
Jungfrusund.

Konstvinden
Konstnärerna Charlotta Lind-
vall, Lotta Johnzon, Lilian Ohl-
son, Anna Eriksson – oljemål-
ningar, akryl och akvareller. 
Helen Karlsson – gipsdesign 

och måleri. Lotta Johnzon – 
Silversmide. Lördagar kl 11-15. 
Konstvinden, Träkvista torg.

EVENEMANG

Gymnastik
Terminsstart för gymnastik 
med sittande och stående 
rörelser. Kostnadsfritt, ingen 
föranmälan. 21 aug kl 10-11, 
träfflokalen Stockbygården, 
Klyvarestigen 1, Stenhamra. 
Arr: Ekerö kommun/fritids-
verksamhet för äldre.

Musik i sommarkväll
”Ryskt och polskt i salig 
blandning”. Medverkande: 
Johan Kyllmar, cello, Rickard 
Backlund, piano. Musik av: S 
Rachmanninov, F Chopin m fl. 
Andakt. 21 aug kl 19, Fären-
tuna kyrka. Arr: Svenska 
kyrkan, Färingsö församling.

QiGong
Terminsstart för QiGong. 
Föranmälan. Kostnadsfritt. 
24 aug kl 9-10, träfflokalen 
Stockbygården, Klyvaresti-
gen 1, Stenhamra. Arr: Ekerö 
kommun/fritidsverksamhet 
för äldre.

Ekebyhovs slott
25 aug kl 14: Tema Cornelis. 
Georg och Sarah Riedel 
framför nyupptäckta visor 
av C. Vreeswijk. Nätverket 
”Rädda Cornelis” informe-
rar om barndomshemmet 
på Ekerö. Kaféansvariga: 
Rädda barnen Mälaröarna. 
26 aug kl 14: Dansföreställ-

ning av föreningen Bailar. 
Vuxenskolan presenterar 
höstens verksamheter. Kafé-
ansvariga: Studieförbundet 
vuxenskolan, Skå IK damlag 
fotboll. 1 sep kl 14: Visgrup-
pen Kristall. 2 sep kl 14: Liisa 
Ödén Vento berättar om sin 
Peruresa. Kaféansvariga: 
Munsö vävstuga. 

Danskväll
Danskväll på Adelsö fest-
plats med Zekes. Dansbuss 
går från Stenhamra, Skå, 
Ekerö C och Träkvista och 
åter efter dansen. Camping 
finns för husvagn, husbil 
och tält. 25 aug kl 20-01. 
Arr: Adelsö IF.

Guidetur Helgö
”Centralplats, bondgård 
eller verkstad?” Linda 
Wåhlander,  arkeolog och 
museipedagog guidar i 
fornlämningsområdet och 
berättar om forntiden på 
Helgö med början i brons-
ålder, genom äldre järn-
åldern och in i vikingatid, 
blandat med fornnordiska 
myter och sagor. 26 aug 
kl 13-14. Turen utgår från 
Helgö fornlämningsområ-
des parkeringsplats. Ingen 
förbokning.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
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Halva priset!
   

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

* Gäller på utvalt bågsorti-
ment vid köp av kompletta 
glasögon t.o.m. 12-09-30. 

Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden

/rabatter.

Nyheter i butiken! Kom in och prova

på märkes-
bågar! *

50 % Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 3 350 000:-
8 rok, varav 5-6 sovrum
Boarea: 185 kvm, biarea: 20 kvm
Tomt: 422 kvm
Byggt: 1960, ombyggt 1998
Adress: Träkvista Bygata 21
Visas sön 19/8 15.00-16.00
och mån 20/8 18.00-18.30

Naturnära kedjehus i attraktiva
Träkvista med det mesta runt
knuten. Stor härlig altan i västläge
med sol från eftermiddag-kväll.
Placerad på lugn bygata ligger
detta hus tillbyggt -98 med 4-5
sovrum. Vacker lättskött tomt på
fram och baksidan av huset.
Gångavstånd till strand o buss.
Perfekt första hus!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2789.

EKERÖ TRÄKVISTA

Accepterat pris: 2 900 000:-
4 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 70 kvm, biarea: 28 kvm
Tomt: 2 494 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1945, Tillbyggt 1998-2002
Adress: Vallvägen 2
Visas sön 19/8 14.30-15.15

Strålande sjöutsikt med ostört
läge! 5 minuters gång till badplats.
Möjlighet till båtplats. Fint
renoverat hus med 3-4 sovrum.
Högt i tak med synliga bjälkar.
Två gäststugor på tomten varav
den ena på ca 30kvm, kan
användas som tonårsrum eller
uthyrningsdel. Nära buss. Ring för
övrig visningstid.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2569.

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA

Accepterat pris: 5 500 000:-
6 rok, boarea: 203 kvm
Adress: Enlundavägen 28A-C
Ring för visning!

Nyproducerade 2-plansvillor med sjönära läge!
Exklusiva materialval ljus planlösning. Bergvärme,
braskamin. Carport kommer att byggas
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2897.

FÄRINGSÖ SKÅ

Accepterat pris: 2 850 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 150 kvm, biarea: 52 kvm
Tomt: 600 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1973
Adress: Palettvägen 9
Visas sön 19/8 11.30-12.30
och mån 20/8 18.00-18.30

Välbevarad friliggande villa på
solig södervänd tomt. Barnvänligt
lugnt kvarter där huset är belägen
på återvändsgata. Mysig kamin i
allrum samt vackra parkettgolv i
vardagsrummet. Altan med
kvällssol långt in på kvällen. Soligt
läge och fint välskött trädgård. Ny
friggebod. Stort garage med
förråd. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3240.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 3 500 000:-
7 rok, boarea: 132 kvm och biarea: 26 kvm
Energiprestanda: 58 kWh/kvm år
Adress: Viksundsvägen 37
Visas sön 26/8 14.00-15.00

Trevlig sekelskiftesvilla med djupa nischer, stora
fönster o generös takhöjd. Stor sjönära fastighet.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2235.

FÄRINGSÖ VIKSUND

Accepterat pris: 6 995 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 187 kvm
Tomt: 645 kvm trädgårdstomt
Energiprestanda: 28 500 kWh/kvm
år
Byggt: 2007
Adress: Lisehöjdsvägen 3
Visas sön 19/8 13.30-14.30
och mån 20/8 18.00-18.30

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. Varmbonad friggebod/
gästrum om 15 kvm.
Genomgående exklusiva
materialval. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3209.

EKERÖ SKÄRVIK

Accepterat pris: 4 700 000:-
6 rok, boarea: 160 kvm och biarea: 80 kvm
Adress: Nyckelbyvägen 27
Visas sön 19/8 13.30-14.30 och mån 20/8 18.30-19.15

Gediget o smakfullt renoverat 30-talshus med
mycket charm o känsla. Stor uteplats i bästa
solläge Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2685.

EKERÖ NYCKELBY

Accepterat pris: 3 200 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 111 kvm
Tomt: 318 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2000
Adress: Siltgränd 5
Visas sön 26/8 14.00-15.00
och mån 27/8 18.30-19.00

Trevligt kedjehus i mycket gott
skick. Renoverat kök från år 2010.
Stor balkong, två uteplatser och
trädgård med
planteringsmöjligheter. Två
kaklade våtutrymmen, tre sovrum
och gott om förvaringsutrymmen.
Optimalt boende för en barnfamilj.
Nära till skola, dagis, bad och
småbåtshamn. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3124.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 1 450 000:-
Boarea: 39 kvm
Adress: Törnebergsvägen 6
Visas sön 26/8 15.00-16.00

Mysig sommar stuga ett stenkast från Stenhamra.
Grön och lummig trädgårdstomt i hörnläge i
området.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-3261.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 2 650 000:-
6 rok, boarea: 116 kvm och biarea: 50 kvm
Energiprestanda: 12 400 kWh/kvm år
Adress: Knalleborgsvägen 3B
Ring för visning!
Sms:a: FB 1071-3257 till 72456 för beskrivning

Välplanerat o rymligt radhus m södervänd
baksida. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-3257.

EKERÖ KNALLEBORG

Accepterat pris: 1 450 000:-
2 rok, boarea: 37 kvm
Adress: Vallvägen 4
Visas sön 19/8 13.15-14.00

Underbar sjöutsikt över Skansviken har detta
trevliga lilla fritidshus. Högt och insynsskyddat
beläget på stor naturtomt. Storstuga m öppen
spis. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2794.

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA
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Gudstjänster
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

ONSDAG 29 AUGUSTI

18.30 STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD

TIMMERMANNENS KAPELL

Gudstjänst
Mats Pyhäjärvi

SÖNDAG 2 SEPTEMBER

11.00 STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD

HERMAN PALMSALEN

Gudstjänst med nattvard
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Lars Brattgård
Församlingens körer sjunger
Mottagande av diakon Emma Grennard
Mer info här bredvid

Gudstjänstförberedelser

Välkommen att vara med och planera våra 
gudstjänster. Vi träffas torsdagar kl 18.00 
i Stenhamra församlingsgård
Start 30 augusti

Besöksadress: Herman Palms plan 4D Postadress: Box 7, 179 03 Stenhamra  Öppettider: Må-Fre 10-12 i augusti  
Tel vx: 08-564 209 20  Fax: 08-564 209 30 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/faringso

Temagudstjänst
kring miljö och hållbar utveckling

Upptakt 2 september 11.00 

Stenhamra församlingsgård

Vi firar gudstjänst med nattvard.  
Det är trettonde söndagen efter trefaldighet,  
Lars Brattgård leder gudstjänsten och församlingens körer 
sjunger. Mottagande av diakon Emma Grennard.  
Temat i gudstjänsten är miljö och  
hållbar utveckling. Lunch serveras.
Vi firar också att församlingen nått 
fas 2 i miljödiplomeringen och vi pre-
senterar församlingens verksamhet. 
Klockan 12.30 har Per Ribbing ett 
miljöföredrag och möjlighet finns att 
prova en El-bil. 

Kom och 
provkör en

El-bil

a Grennard. 

Energiföredrag
kl 12.30 med
Per Ribbing 

Musik i sommarkväll 

“Ryskt och polskt i salig blandning”

TISDAG 21 AUGUSTI

19.00 FÄRENTUNA KYRKA

Musik av: 
S Rachmanninov, 
F Chopin m fl. 
Johan Kyllmar, cello 
Rickard Backlund, piano 
Andakt Emma Grennard

ONSDAG 22 AUGUSTI

18.30 STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD

HERMAN PALMSALEN

Kiki Svee och Mats Pyhäjärvi
Ljud & Ljus: Sweden Mobile Sound, Daniel Andersson

4  nyheter | 

FÄRINGSÖ | Busslinje 
318 drogs in från och med 
sommartidtabellen. När 
skolorna snart ska komma 
igång visar det sig att skol-
barn på Färingsö nu fått ett 
bussbyte på resvägen till 
skolan.

Linje 318 var en direktför-
bindelse mellan Hilleshögs 
kyrka och Uppgårdsskolan 
i Stenhamra. När linjen nu 
lagts ner innebär det att en 
del skolbarn har fått flera by-
ten. Det gäller dem som bor 
i Jäsängen, Kungsberga och i 
Hilleshög och som går i Upp-
gårdsskolan. Utöver de byten 
som tillkommit framgick 
också att restiden för barnen 
skulle bli betydligt längre. 
En facebookgrupp startades. 
På gruppens sida tog man 
upp ett exempel på betydligt 
längre restid. ”Nu ska man 
åka 315 via Kumla by och 
byta buss i Svanhagen och 
åka tillbaka. Från Hilleshögs 
kyrka en resa på nästan 2 mil 
(40 - 60 minuter) istället för 
6 km/12 minuter som det tog 
förut.”

Då redaktionen kontak-
tade SL samt Arriva visade 

det sig att detta var något de 
inte kände till. Thomas Fyl-
kehed, strategisk planerare på 
SL, undersökte saken närmre 
och återkom med svar på vad 
som fallerat. 

– Det har blivit fel i vår 
reseplanerare. Den visar att 
man ska ta en annan buss 
med byte i Svanhagen. Då 
blir resan mycket längre och 
man kommer för sent till 
skolan. För de som reser på 
morgonen från Hilleshög till 
Stenhamra och sedan gör re-
turresan på eftermiddagen 
kan de göra sitt bussbyte vid 
Svartsjö. Då hamnar restiden 
på cirka 20 minuter. I verklig-
heten fungerar det och nu ska 
vi även uppdatera reseplane-
raren digitalt, förklarar Tho-
mas Fylkehed.

Även Tobias Ligneman, 
presschef på Arriva bekräftar 
att felet ligger i reseplanera-
ren.

– Jag har tittat på detta nu. 
Det som gäller är att om man 
till exempel startar vid Hil-
leshögs kyrka klockan 7.43, 
då är man framme klockan 
8.00 vid Uppgårdsskolan, 
säger Tobias Ligneman och 

tillägger att reseplaneraren 
kommer at korrigeras omgå-
ende.

Under de tider som skolbar-
nen åker ska restiderna ligga 
kring dessa 20 minuter. Öv-
riga tider är det däremot längre 
färder.

– För de som fått byten är det 
naturligtvis sämre än tidigare, 
det förstår vi. Men vi har även 
tittat på statistik och resandet 
med de här linjerna till och 
från Stenhamra är väldigt lågt. 
De allra flesta vill åka in till 
Brommaplan och de här för-
ändringarna har vi gjort för att 
vi vill snabba upp förbindelsen 
och öka möjligheten att ar-
betspendla från övre Färingsö 
in till Stockholm. Den snabba 
bussen som heter 338 och går 
från Björkvik via Kungsberga 
och direkt till Brommaplan, 
den har vi infört många flera 
turer på, säger Thomas Fylke-
hed och fortsätter:

– I och med att den linjen 
inte går via Stenhamra har 
man kapat restiden för arbets-
pendlarna på linjen väsent-
ligt. På SL har man prioriterat 
det stora antalet resenärer och 
gjort restidsförbättringar för 

dem som har en lång resväg 
till arbete eller skolor i Stock-
holm. Sedan har vi ändå  för-
sökt att se till att man kan resa 
lokalt men i vissa situationer 
har det blivit tvunget att det 
blir ett byte. 

Det har gjorts en stor tra-
fiköversyn över hela Ekerö 
kommun. Den har genom-

förts tillsammans med Ar-
riva, SL och kommunen. 
Bussturerna har anpassats 
efter skolans start- och slut-
tider. Däremot är de inte 
lika smidigt för skolbarnen 
på Färingsö då de ska färdas 
till och från aktiviteter efter 
skoltid så som musikun-
dervisning, sportaktiviteter 
med mera. 

– Kommunen har samråd 
med SL. Det är inte jag per-
sonligen som är med på dessa 
möten men jag kommer att 
verka för att det blir vettiga 
förbindelser för skolbarnen, 
säger Anders Anagrius, chef 
för barn- och ungdoms-
nämnden.

                            EWA LINNROS

Bättre för arbetspendlare 
men sämre för skolbarnen

Linje 318 är indragen. Följden blir bussbyte för flera skolbarn på Färingsö.     Foto: Ove Westerberg



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

Priserna gäller vecka 34 t o m söndag 25/8-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Färska turkiska 
 Kräftor 
 Pandalus.   1000 g.   Jumbo. Ca 20 st.  

     

  

 199k    /st 

 Från vår manuella 
fiskdisk 
 Hummer 
 Kanadensisk.   Ca 500 g.   Färsk . 

Inkommer Onsdag.  

 Jfr pris 258:00/kg.     

  

 129k    /st 

 Från vår manuella 
fiskdisk 
 Rökta Räkor 
      

     

  

 199k    /kg 

 Surdegsbaguette 
   400 g.   Bakad i butik.  

 Jfr pris 49:75/kg.     

  

 19  90  /st 

 Från vår manuella 
ostdisk 

 Tome de Basque 
     Fransk bondost som passar 

utmärkt till skaldjur.  

     

  

 159k    /kg 

 Jumbo 
 Avocado 
 Peru.   Ca 300 g.    

 Jfr pris 50:00/kg.     

 2 för 

 30k     

Äntligen!



6  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Paintball, 
fiske och vattenscoo-
teråkning är några av de 
utomhusaktiviteter som 
kommunens ungdomar har 
kunnat ägna sig åt under 
sommaren tack vare ett 
bidrag på 100 000 kronor 
från Stiftelsen Marcus 
och Amalia Wallenbergs 
minnesfond och ideella 
krafter.

I slutet av juni bestämde sig 
fonden som annars främst fi-
nansierar forskning och vars 
vice ordförande är ekeröbon 
Peter Wallenberg Jr, för att 

lämna ett oväntat ekono-
miskt bidrag. 

– Stiftelsen ville stödja nå-
gon lokal ungdomsverksam-
het och vi fick snabbt tänka ut 
vad vi skulle kunna ordna för 
mötesplatser för att aktivera 
de ungdomar som kanske an-
nars inte har något självklart 
att göra under sommaren, 
berättar Fabrikens verksam-
hetsutvecklare Ingrid Rog-
blad.

Initiativet hade sitt ur-
sprung i att Rolf Ber-
genstråhle som är välkänd 
bland kommunens ungdo-
mar både som fältassistent, 
från fritidsgården i Stenham-
ra och dessutom politiskt 
aktiv i barn- och ungdoms-
nämnden, hade bekymrats 
över hur många ungdomar 
satt sysslolösa utmed kana-
len. Han tog kontakt med 
Ingrid Rogblad för att se om 
de kunde samarbeta och i 
samma veva dök möjligheten 
till ekonomiskt bidrag upp.

När bidraget var beviljat fick 
de snabbt se till att inhandla 
redskap för uteaktiviteter 
samt knyta samarbetspart-
ners till projektet för att kun-

na komma igång så snart som 
möjligt. 

– Jag har själv hållit i alla 
aktiviteter på min lediga tid 
och fångat in ungdomarna 
som ville delta. Vi har bland 
annat haft vattenskoterkväl-
lar vid Jungfrusunds marina 
där ungdomarna även har 
kunnat spela beachvolleyboll 
och ett paintballevenemang 
som var väldigt populärt, be-
rättar Rolf Bergenstråhle.

Han berättar om hur väl 
träffarna har fallit ut och hur 
nöjda ungdomarna har varit 
över att träffas och lära känna 
varandra över de osynliga 
gruppgränser som ofta an-
nars präglar umgänget.

– Vi har fortfarande pengar 
kvar och kommer att ordna 
flera evenemang till. Vi räk-
nar med att det ska ha blivit 
åtta allt som allt när hösten 
kommer. Sedan ska vi ut-
värdera och redovisa till stif-
telsen vad vi har gjort och vi 
hoppas på att få fortsatt stött-
ning för liknande verksam-
het framöver, säger Ingrid 
Rogblad.

LO BÄCKLINDER

Ungdomsaktiviteter
med ideella krafter MÄLARÖARNA | Efter den 

dramatiska urspårningen 
av en fest i Stenhamra 
stenbrott i början av juni 
har läget varit förhållan-
devis lugnt när det kom-
mer till ungdomsfester på 
Mälaröarna. 

– Jag ser händelsen i stenbrot-
tet som en separat händelse 
och inte ett tecken på en upp-
trappning av våldsamheter, 
säger närpolischef Tommy 
Stiernerlantz angående det 
slagsmål som utbröt på fes-
ten och som bland annat ut-
mynnade i tio misshandels-
anmälningar. Festen fick till 
slut fick avbrytas av polis.

I övrigt kan han konstatera 
att det inte har varit några 
större tillställningar på de ut-
omhusplatser i kommunen 
som brukar locka till sig fest-

glada ungdomar. Åtminstone 
ingen som krävt polisingri-
pande.

– Men vi har gjort extra 
insatser under sommaren 
med anledning av händelsen 
i stenbrottet och säkrat upp 
med personal så att vi har 
haft bra bemanning på statio-
nen, fortsätter han.

Även den skolavslut-
ningsfest som arrangerades 
av ungdomar i kommunen i 
samarbete med fritidsgårdar-
na och Fabriken förlöpte väl.

– Det blev väldigt lyckat 
och vi uppskattar att ungefär 
300 ungdomar dök upp. Det 
var resultat av ett fint sam-
arbete som vi hoppas ska bli 
tradition framöver, konstate-
rar Ingrid Rogblad, verksam-
hetsutvecklare på Fabriken.

LO BÄCKLINDER

Stillsamt festande bland 
kommunens ungdomar

Både paintball och fiske har kom-
munens ungdomar kunnat prova 
på under sommaren. 

 Foto: Rolf Bergenstråhle
Lokala bandet Erasing memories släppte lös på scen under skolavslut-
ningsfestivalen på Skå festplats.                                        Foto: Anna Forsman

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

REA hos 
Kingswood!
30 % på utvalda varor från
bl a Himla, Gripsholm, Sia

10 % på övriga varor i butiken
Rean startar 20/8. Välkomna!

Sommarens sista dans!

 

Vill du veta mer? Se adelsoif.se

ZEKES
25/8 kl kl 20.00 - 01.00



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 12  2012

Onsdag 23/8
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Staffan Eklund 

Söndag 26/8
Adelsö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA 
Pernilla Hammarström  
piano: Mie Johansson

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA 
Staffan Eklund 
orgel: Helena Hansson

Drottningholms slotts kyrka
 kl 16.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST  
MED DOP 
Christer Kivi, 
orgel: Helena Hansson

Onsdag 29/8
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA  
Pernilla Hammarström

Söndag 2/9

ADELSÖ-MUNSÖ OCH LOVÖ 
SAMMANLYSTA TILL 
 
Ekebyhovskyrkan  kl 16.00

FESTMÄSSA 
Elin Rundh Dapo 
Pehr Albin Edén 
Staffan Eklund 
pastoratets Kyrkokörer

 ***

SOMMARCAFÉ 
torsdagarna 23/8, 30/8
i Ekebyhovskyrkan   
kl 12.00-15.00

KYRKRADION 101,4 mHz                
lördagar 12.00-13.00

Höststart  den 25/9

Upplev musiken tillsammans – sjung i kör!

För tredje året i rad arrangerades Ekerö körvecka, ett samarrangemang 

mellan Ekerö pastorat och kommun, Sensus och numera också Färingsö 

församling. En nyhet för året var att en av de avslutande konserterna hölls i 

Herman Palmsalen i Stenhamra.

Många har upptäckt glädjen i att sjunga i kör. Tillsammans får man vara med och skapa 
musikaliska upplevelser. När de dessutom, som under körveckan, förstärks med musiker 
och solister av hög klass, är belöningen för övningstimmarnas arbete stor!

Årets solister, alla med Ekeröanknytning var Lars Arvidsson, bas, Mikael Stenbaek, 
tenor, Kristina Hansson, sopran och Ulrika Skarby, alt. Ann Wallström var konsertmästare, 
Kerstin Baldwin dirigent och Lennart Lundblad ledsagade publiken genom konserten och 
var recitatör i det verk som brukar ingå i körveckans repertoar: Förklädd gud.

KOM MED OCH SJUNG!
Nu börjar en ny termin med nya möjligheter. 
i alla våra församlingar. Lena stämmor är en kör för dig som vill känna dig för som kör-

annan körtraditon ... 

hemsidan (svenskakyrkan.se/ekero) och i verksamhetskatalogen.
         Text och foto: Marianne Abrahamssson

                                              det händer i
 EKERÖPASTORAT     hösten 2012

Vad händer i Ekerö pastorat  
under hösten?

I höstens verksamhetskatalog kommer i brevlådan 

vecka 35. Här finns det mesta samlat.

Här finns bland annat: filmkvällar, samtalsgrupper, 

konfirmand- och ungdomsverksamhet, körer för 

olika åldrar, samtalsgrupper för livets små och 

stora frågor, föräldra- barngrupper, mötesplatser 

för olika åldrar och intressen.

Gemensam höststart
Söndag 2/9 kl 16.00 i Ekebyhovskyrkan

UPPTAKTSGUDSTJÄNST FÖR  

HELA PASTORATET

Vi säger tack till Elin Rundh Dapo och välkomnar  

nya medarbetare. 

Pastoratets kyrkokörer sjunger 

Efter gudstjänsten: Middag

Prova på att sjunga GOSPEL
Ekerö Gospel övar i Ekebyhovskyrkan på onsdagar 

19:45-22:00 under ledning av Daniel Stenbaek. 

Den 29/8 samt 5/9 har vi ”prova-på tillfällen” 

och efter detta kan du bestämma dig om du vill 

vara med. 

VÄLKOMMEN



  

  

Visning:   

Ekerö Närlunda, 150 kvm Oranievägen 9

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1983 Boarea: 150 kvm

Rum: 5 Tomt: 885 kvm

Energideklaration: 116 kWh/kvm

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492 Accepterat pris: 4 850 000 kr

  

  

Visning:   

Ekerö Närlunda, 181 kvm Ekvägen 23A

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1980 Boarea: 181 kvm

Rum: 7 Tomt: 727 kvm

Energideklaration: 110 kWh/kvm

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03 Accepterat pris: 4 950 000 kr

  

  

Visning:   

Ekerö Sommarstad, 177 kvm Hasselbacken 1

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 2000 Boarea: 177 kvm

Rum: 7 Tomt: 1 380 kvm

Energideklaration: 112 kWh/kvm

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28 Accepterat pris: 5 490 000 kr

  

  

Visning:   

Ekerö Lundhagen, 225 kvm Lundhagsvägen 36

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1905 Boarea: 205 kvm

Biarea: 20 kvm Rum: 6 Tomt: 1 075 kvm

Energideklaration: 84 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77 Accepterat pris: 7 500 000 kr

Visning:  

Ekerö Hummelvreten  232 kvm

Adress: Hummelvretsvägen 22

Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 176 kvm

Biarea: 56 kvm Rum: 6 Tomt: 934 kvm

Energideklaration:  101 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 850 000 kr

Visning:  

Ekerö Brunna 94 kvm

Adress: Tomtbacksvägen 60

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1992 Boarea: 94 kvm

Rum: 4 Avgift: 5 161 kr/mån inkl vatten, avlopp,

sopor & kabel-tv

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 425 000 kr

Visning:  

Färingsö Ölsta 115 kvm + 50 kvm

Adress: Solbergavägen 14

Typ: Villa Byggår: 1909 Boarea: 115 kvm

Rum: 6 Tomt: 2 489 kvm 

Energideklaration: 147 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 725 000 kr

Visning:  

Färingsö Ölsta 88 kvm

Adress: Karlskärsvägen 5

Typ: Villa Byggår: 1965 Boarea: 75 kvm

Biarea: 13 kvm Rum: 4 Tomt: 1 050 kvm

Energideklaration:  139 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77

Kontakta mäklaren

Accepterat pris: 1 575 000 kr

LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82 
Telefon: 08-560 328 40
Mail: ekero@maklarringen.se



Du når oss på 08-560 328 40
eller på  ekero@maklarringen.se

  

  

Visning:   

Färingsö Mörby, 186 kvm Gryningsvägen 1

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 2011/2012 Boarea: 186 kvm

Rum: 6 Tomt: 1 304 kvm

Energideklaration: 36 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77 Accepterat pris: 5 650 000 kr

  

  

Visning:   

Färingsö Stenhamra, 180 kvm Galtuddsvägen 26

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 2003 Boarea: 140 kvm

Biarea: 40 kvm Rum: 5 Tomt: 1 093 kvm

Energideklaration: 137 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77 Accepterat pris: 5 850 000 kr

  

  

Visning:   

Färingsö Stenhamra, 154 kvm Hampusvägen 7

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 138 kvm

Biarea: 16 kvm Rum: 7 Tomt: 728 kvm

Energideklaration: 71 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77 Accepterat pris: 2 995 000 kr

Visning:  

Färingsö Stenhamra Tomt

Adress: Strandvägen 20A

Tomt: 904 kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 625 000 kr

Visning:  

Färingsö Skå  230 kvm 

Adress: Enlundavägen 40

Typ: Villa Byggår: 1928 Boarea: 230 kvm

Rum: 7 Tomt: 1 446 kvm

Energideklaration:94 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 375 000 kr

www.maklarringen.se

  

  

Visning:   

Ekerö Träkvista, 159 kvm Grenvägen 1 

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1959 Boarea: 159 kvm

Biarea: 129 kvm Rum: 8 Tomt: 1 248 kvm

Energideklaration: 64 kWh/kvm

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03 Accepterat pris: 4 550 000 kr

Visning:  

Ekerö Sandudden124 kvm

Adress: Siltgränd 26

Typ: Villa Byggår: 2000 Boarea: 124 kvm

Rum: 5 Tomt: 260 kvm

Energideklaration:  87 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 200 000 kr

Visning:  

Färingsö Stavsborg 440 kvm

Adress: Frälsegårdsvägen 14

Typ: Villa Byggår: 1940 Boarea: 220 kvm

Biarea: 220 kvm Rum: 8 Tomt: 2 670 kvm

Energideklaration:34 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 375 000 kr



  

  

Visning:   

Ekerö Träkvista, 152 kvm Norra Kafévägen 23A 

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1929 Boarea: 130 kvm

Biarea: 22 kvm Rum: 6 Tomt: 2 716 kvm

Energideklaration: 148 kWh/kvm

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03 /bud: 4 650 000 kr

  

  

Visning:   

Färingsö Stenhamra, 236 kvm Klubbstigen 6

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 2005 Boarea: 176 kvm

Biarea: 60 kvm Rum: 6 Tomt: 1 051 kvm

Energideklaration: 103 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77 /Accepterat pris: 4 775 000 kr

  

  

Visning:   

Ekerö Träkvista, 242 kvm Väsbyvägen 13

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1953 Boarea: 177 kvm

Biarea: 65 kvm Rum: 7 Tomt: 1 534 kvm

Energideklaration:  Beställd

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03 /Accepterat pris: 5 250 000 kr

  

  

Visning:   

Ekerö Sommarstad, 158 kvm Kämpabacken 8

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1997 Boarea: 158 kvm

Rum: 5 Tomt: 1 209 kvm

Energideklaration:  89 kWh/kvm

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28 Accepterat pris: 4 200 000 kr

Visning:  

Färingsö Färentuna130 kvm

Adress: Björksäter 13

Typ: Villa Byggår: ca1850-tal Boarea: 130 kvm

Rum: 4 Tomt: 2 092 kvm

Energideklaration:  127 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 975 000 kr

Visning:  

Färingsö Viksund 170 kvm

Adress: Viksundsvägen 62

Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 148 kvm

Biarea: 22 kvm Rum: 6 Tomt: 1 999 kvm

Energideklaration: 120 kWh/kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 600 000 kr

Visning:  

Färingsö Mörby 190 kvm

Adress: Mörbyvägen 50

Typ: Villa Byggår: 2009 Boarea: 190 kvm

Rum: 7 Tomt: 1 010 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 750 000 kr

Visning:  

Ekerö Träkvista 126 kvm

Adress: Nedergårdsvägen 8

Typ: Villa Byggår: 2006 Boarea: 126 kvm

Rum: 5 Tomt: 544 kvm

Energideklaration:  Beställd

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03

Kontakta mäklaren!

/Accepterat pris: 3 750 000 kr

LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82 
Telefon: 08-560 328 40
Mail: ekero@maklarringen.se



Du når oss på 08-560 328 40
eller på  ekero@maklarringen.se

Visning:  

Ekerö Munsö 168 kvm

Adress: Sörgården/ Farmen 2

Typ: Villa Byggår: 1909 Boarea: 138 kvm

Biarea: 30 kvm Rum: 5 Tomt: 1 996 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 995 000 kr

www.maklarringen.se

  

  

Visning:   

Ekerö Hummelvreten, 111 kvm Bandygränd 28

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1967 Boarea: 111 kvm

Rum: 4 Tomt: 237 kvm

Energideklaration:  100 kWh/kvm

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28 Accepterat pris: 2 850 000 kr

Visning:  

Ekerö Ekudden 91 kvm

Adress: Ekuddsvägen 18A

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1985/1986

Boarea: 91 kvm Rum: 3 Avgift: 6 201 kr inkl värme,

vatten, avlopp, sopor, kabel-tv

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28

Kontakta mäklaren!

/Accepterat pris: 1 550 000 kr

Visning:  

Ekerö Älvnäs 180 kvm

Adress: Domherrevägen 7B

Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 180 kvm

Rum: 6 Tomt: 904 kvm

Energideklaration: 78 kWh/kvm

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 250 000 kr

 

 

 

Visning:   

Ekerö Träkvista, 358 kvm Brokadvägen 5

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 7 500 000 kr

Ett fantastisk härligt och "pampigt" hus i toppskick! Byggt 1939. Här får du ett unikt boende i Ekerö tätort. Stora

sällskapsrum i fil, 4-5 sovrum, stort kök, kaklade badrum varav ett med stort bubbel- badkar. Källare med hobbyrum

och bra förråd. Plan fin trädgårdstomt med stort altandäck i söder och nedsänkt utomhus-spa. Bergvärme.

Typ: Villa Byggår: 1939 Boarea: 238 kvm

Biarea: 120 kvm Rum: 8-9Tomt: 1 186 kvm

Energideklaration: 83 kWh/kvm

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03

  

  

Visning:   

Ekerö Lundhagen, 146 kvm Hagens Backe 36

Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1952 Boarea: 146 kvm

Rum: 8 Tomt: 1 707 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03 Accepterat pris: 6 250 000 kr

Visning:  

Ekerö Sandudden111 kvm

Adress: Siltgränd 9

Typ: Fritidshus Byggår: 2000 Boarea: 111 kvm

Rum: 5 Tomt: 297 kvm

Energideklaration:  34 kWh/kvm

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 995 000 kr



12  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Även om 
årets badväder kanske inte 
har varit det bästa så har 
kommunens badplatser 
kunnat erbjuda svalkande 
dopp i vatten utan föro-
reningar. Värre har det då 
varit med kanadagässens 
lämningar på bryggorna.

– Vi tar regelbundna vatten-
prover på de största badplat-
serna fyra gånger per säsong 
och i år har vi haft tjänligt 
vatten vid alla våra provtag-
ningar, berättar Elisabeth 
Svanholm, badvattenan-
svarig på miljö- och hälsos-
kyddskontoret.

Enligt de EU-direktiv som 
finns ska alla bad med fler 
än 200 badande få sitt vatten 
kontrollerat mellan tre och 
fyra gånger per säsong och 
dessa resultat ska rapporte-
ras till EU-kommissionen 
som sedan sammanställer 
en rapport för samtliga bad-
platser.

– Vi rapporterar också in 
värdena till ”Badplatsen” där 
man kan se resultaten från 
samtliga EU-bad i Sverige. 
Dessutom finns provsvaren 
här hos oss för den som ring-
er och frågar, vilket dock är 
förvånansvärt sällan som nå-
gon gör, fortsätter Elisabeth 
Svanholm.

För åtta av de största bad-
platserna i kommunen finns 
värdena tillgängliga på nätet 

och för ingen av dessa har 
sommarens provresultat va-
rit högre än gränsvärdena när 
det gäller E.coli och kolifor-
mabakterier.

– Då är det ett större pro-
blem med kanadagässen och 
deras avföring på bryggorna. 
Dock är våra entreprenörer 
skyldiga att städa bryggorna, 
men fåglarna kommer ju igen 
så snart de får chansen. Likaså 
kommer det in en del klago-
mål när det gäller låsta och 
överfulla toaletter.

Andra badplågor har varit 
förhållandevis sparsamma 
under sommaren som till ex-
empel algblomning.

– Vi har inte fått in några 
rapporter om blågröna alger 
i år och det kan kanske bero 
på att det har blåst ganska 
mycket och vattnet har kom-
mit i rörelse. Inte heller ver-
kar det ha varit någon större 
utbredning av badklåda som 
kommer av en ofarlig parasit 
som tar sig in under skinnet 
och orsakar kraftig klåda. 
Det har vi haft problem med 
tidigare år, avslutar Elisabeth 
Svanholm.

LO BÄCKLINDER

Blev årets sjöräddare 
genom vältajmad extratur

”Vi har inte fått in 
några rapporter om 
blågröna alger i år”

MÄLARÖARNA | Ett 
vältajmat infall och en 
dramatisk händelse med 
lyckligt slut gjorde att 
Stefan Andersson från 
Sjöräddningssällskapets 
Munsöstation fick den 
eftertraktade utmärkelse 
”Årets sjöräddare 2012”.

Den 19 juli 2011 var Stefan 
Andersson på väg att tanka 
det sjöräddningsfordon som 
han patrullerat Stockholms-
traktens vatten med, men 
bestämde sig för att ta en 
extra tur i den fina sommar-
kvällen.

– När jag kom farande på 
Riddarfjärden såg jag helt 
plötsligt människor som 
viftade vilt på stranden och 
upptäckte därefter ett par 
uppsträckta händer mitt ute i 
farleden, berättar han.

Han lyckades baxa upp den 
kraftige mannen som fått för 
sig att simma över till andra 
sidan, stärkt av alkohol, och 
forsla in honom till stranden 
där ambulans mötte upp och 
tog över. Mannen klarade sig 
och Stefan Andersson är glad 
över den lyckliga slump som 
gjorde att han valde att ta den 
extra turen trots att hans pass 

som frivillig sjöräddare redan 
var över.

– Det finns ingen tvekan 
om att jag kom i absolut sista 
sekund. Det är sällan som vi 
får vara med om att det går 
så bra vid den här typen av 
olyckor, eftersom man bara 
har ett par minuter på sig och 
vi oftast inte hinner fram i 
tid, fortsätter han.

Att det var en extraordi-

när händelse stärks också 
av Sjöräddningssällskapets 
motivering till utmärkel-
sen: ”Att ge av sin tid när 
larmet går är en hjälteinsats 
i sig. Att på ren känsla köra 
ett extra varv för säkerhets 
skull visar på ett engage-
mang bortom de flestas 
förståelse. Och där, mitt i 
farleden, ett par uppsträckta 
händer. En utmattad sim-

mare som sjunker. I abso-
lut sista sekund kom du till 
undsättning, trots att ingen 
ens larmat. Sjöräddnings-
sällskapets själ är baserad 
på frivilliga insatser och 
medmänsklig värme. Och 
den själen bor bokstavligen 
i dig.”

LO BÄCKLINDER

Stefan Andersson har arbetat som frivillig sjöräddare på Munsö sjöräddningsstation sedan 2007.
 Foto: Sjöräddningen

Bra badvatten i kommunen

Lördagen den 1 september.
Öppet kl 11 - 15.

Tigervingar med 
bluecheese dip samt 
vitlöksfrästa scampi med 
cocktailtomater!

Vi bjuder även på kaffe, 
kakor och saft till barnen!

valkomna!

Lö d d 1 t b

Kokslordago o
o o

Fina erbjudanden i en 
inspirerande köksutställning!

Vår kock från Husqvarna tillagar smakportioner, t ex:

Marbodal Bromma
Archimedesv 1-3, tel 08-515 114 10
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd och sön 11 - 15, marbodal.se/bromma

o o

hos Marbodal i Bromma!
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Sommarlovet är slut. Semestern likaså. Jordgubbarna är uppätna, 
glassen har smält och grillen svalnar långsamt. Men var inte ledsen för det. 

Hos oss hittar du allt som gör sensommaren till något att se fram emot. 
Välkommen till Bromma Blocks!

Äntligen skolstart!

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. facebook.com/brommablocks  brommablocks.se  



14   nyheter | 

EKERÖVÄGEN | Fort-
farande ligger statistiken 
över antal fångade fart-
syndare i topp för väg 261 
mellan Tappström och 
Brommaplan. Antalet har 
dock nära nog halverats 
sedan förra året. 

Under perioden januari till 
och med juni 2012 har 1 100 
hastighetsöverträdelser rap-
porteras på väg 261, vilket 
gör att vägsträckan hamnar 
på plats tio av alla landets ka-
meraövervakade vägar. Förra 
året rankades sträckan som 
nummer fem under mätpe-
rioden januari till augusti och 
då var motsvarande siffra 2 
484 förseelser för de tretton 
kameror som finns placerade 
utmed vägen.

– Det är verkligen po-
sitivt att fartsyndarna har 
minskat i antal, det är det 
som är vår målsättning med 
kameraövervakningen. Får 
vi färre överträdelser så får 
vi säkrare vägar, säger Ur-
ban Widell, tillförordnad 
chef vid polisens enhet för 
automatisk trafiksäkerhets-
kontroll.

Tommy Stiernerlantz, chef 
för Ekerö närpolis, tycker att 
det verkar rimligt att fortkör-

ningarna har minskat med 
tanke på stationens ökade 
satsningar på just trafiköver-
vakning.

– Vi har gjort en hel del 
fartkontroller även mellan 
kamerorna och dessutom 
tror jag att våra täta bussfils-
kontroller gör att trafikanter-
na saktar ner. Jag hoppas att 
det innebär att de även håller 
nere farten där vi inte står, sä-
ger han.

I topp bland landets kame-
raövervakade vägsträckor 
ligger E20 mellan Hassle och 
Holmestad med 1 637 rap-
porterade fortkörningar och 
samma väg mellan Alingsås 
och Ribbingsberg med 1 492 
rapporter.

Dock säger statistiken ing-
enting om hur många som 
verkligen fälls för fortkör-
ning då kamerorna regist-
rerar både motorcyklister 

som inte kan bötfällas då det 
inte går att identifiera dem, 
utryckningsfordon och ut-
omnordiska fordon som 
inte heller bötfälls. Kraftiga 
skyfall och snöfall kan också 
försvåra identifieringen av 
bilförare. 

Urban Widell uppskattar 
uppklarningsprocenten till 
ungefär 30 procent av de 
inrapporterade fallen och 
poängterar dessutom det 
vanskliga i att jämföra olika 
vägsträckor med varandra.

– Man får ha i åtanke att sta-

tistiken inte pekar ut enskilda 
mätplatser utan sträckor som 
kan ha ett varierat antal ka-
meror och är olika långa, sä-
ger Urban Widell.

LO BÄCKLINDER

Ekerövägens fartsyndare i topp 
trots halvering av antalet

Ökat antal 
inbrott under 
sommaren
MÄLARÖARNA | Under 
den senaste tiden har 
antalet inbrott ökat i kom-
munen. En ökning som 
polisen befarar kommer 
att bestå.

– Det har varit i snitt två in-
brott i veckan under den 
senaste tiden och det är en 
märkbar ökning för oss som 
varit väldigt förskonade tidi-
gare, berättar Tommy Stier-
nerlantz, chef för närpolis-
stationen.

Det har bland annat hand-
lat om nattliga inbrott i olåsta 
förråd.

– I dessa fall tror man att 
det handlar om ungdomar 
som tagit chansen när de 
upptäckt att förråden stått 
öppna. I vissa fall har ungdo-
marna blivit upptäckta och vi 
har säkrat spår som vi analy-
serar för närvarande, fortsät-
ter han.

I de övriga fallen misstän-
ker polisen att det kan handla 
om kända gärningsmän som 
rör sig i Norrort och som nu 
även börjat utöka sitt område 
till Ekerö.

– Tyvärr tror vi att det här 
kommer att fortsätta framö-
ver, säger Tommy Stierner-
lantz.

LO BÄCKLINDER

Vid polisens enhet för automatisk trafiksäkerhetskontroll i Umeå hanteras alla ärenden som kommer in från 
trafikövervakningskamerorna runt om i landet.                                          Foto: Kenneth Pauslsson

”Jag hoppas att det 
innebär att de 
håller nere farten 
även där vi inte står”

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



läs mer på www.boratt.se

I nya parkstaden Annedal bygger Borätt kvarter Körsbärsdalen med 105 lägenheter kring en 
blomstrande innergård och kvarter Sagoskogen med 46 lägenheter invid Annedalsparkens lummiga 
ekkulle. Moderna och ljusa lägenheter med uteplats eller balkong. Nära till Annedals nya skola, för-
skolor och trevlig strandpromenad längs Bällstaån till Marabouparken. Ett boende för alla åldrar med 
promenadavstånd till både Sundbybergs centrum och Bromma Blocks.

Storlek: 2 - 6 rok, 54 - 120 kvm
Pris: 1 745 000 - 3 775 000 kr
Avgift: 3 599 - 6 377 kr
Inflyttning: oktober 2012 - april 2013

Storlek: 2 - 4 rok, 48 - 125 kvm
Pris: 1 615 000 - 4 875 000 kr
Avgift: 3 280 - 6 330 kr
Inflyttning: Prel nov 2013 - mars 2014.

Välkommen att träffa oss på boutställningen i vår visningslokal på
Annedalsv. 35 vån K3 den 16 - 26 aug. kl. 11 - 19 alla dagar.

Kontakt: Pia Björklund, 08-441 57 92, pia.bjorklund@skandiamaklarna.se
Erik Saverstam, 08-441 57 19, erik.saverstam@skandiamaklarna.se

VISNING SÖNDAG 9/9 KL 11–12
VISNINGSLOKAL LÄNGS EKEBYHOVSVÄGEN. SKYLTAT FRÅN BRANDSTATIONEN.

STORLEK 2–5 RoK, 54–120m2

PRIS 1 515 000–4 595 000:– AVGIFT 3 534–6 321:–
INFLYTTNING PREL. KVARTAL 2, 2013

BO SNYGGT, BEKVÄMT OCH CENTRALT PÅ EKERÖ

EKERÖ
EKEBYHOV

Intill Ekebyhovsparken och Ekerö centrum bygger SBC Bo attraktiva bostadsrätter för dig 
som är 55+. Här erbjuder vi planlösningar med gott om svängrum och smarta finesser. 
Samtliga lägenheter har rymlig balkong eller uteplats. Det är nära till service och kommu-
nikationer samtidigt som husen omfamnas av grönska. Välkommen på visning!

sbcbo.seFörsäljning Anette Högberg, 08-441 57 98, anette.hogberg@skandiamaklarna.se

FÖR MER INFORMATION SE JM.SE ELLER MOBIL.JM.SE

RÅCKSTA
Tännforsen
Försäljningen har startat
Moderna lägenheter i kvarteret Tännforsen. Här bor du nära såväl Grimsta 

biograf, 200 butiker, restauranger och annan service - allt inom gångavstånd. 
Mycket nära även till tunnelbanans gröna linje som tar dig till Fridhemsplan på 
19 minuter. Råcksta är en 50-tals pärla som nu förädlas med ny bebyggelse 
och service under namnet Vällingby Parkstad.

Visning: Onsdag 15/8 kl 17-18
Ny visningsbostad på Råcksta gårdsväg 21, 4tr
Storlek: 2-4 rok, 40-93 rok
Pris: 975 000-3 200 000 kr
Avgift: 3 000-5 100 kr inkl. Telia Triple Play

 Preliminärt kvartal 2, 2014.
Kontakt: Carina Lindahl, 08-441 57 04,
carina@nytthemsthlm.se



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

Anders Hjelm

Ekerö Centrum 
Telefon  560 301 31

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
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Vi har tre öppna p-platser 
och tre garage. 

P-skiva gäller 2 timmar.

EKERÖ CENTRUM

UPPTÄCK

16  nyheter | 

SKÅ | I början av juli dog en 
ung man från Mälaröarna 
i en krock mellan en bil 
och mc i Skå. Föräldrar på 
Färingsö anser att trafik-
planeringen på platsen är 
en av orsakerna till olyckan 
och planer finns även på 
vissa förändringar utmed 
vägen.

Efter den senaste dödso-
lyckan i kommunen samla-
des återigen ungdomar på 
en olycksplats för att sörja 
och bearbeta en svår hän-
delse.

I efterdyningarna av 
olyckan har bland annat en 
facebookgrupp startats av en 
grupp föräldrar på Färingsö, 
i syfte att försöka påverka 
kommunen att få till en för-
ändring i trafikplaneringen 
på platsen.

Jonas Hedh, trafikplanerare 
på kommunen medger att 
inte platsen är särskilt väl 
planerad ur trafiksäkerhets-
synpunkt.

– Den är inte optimalt pla-
nerad, särskilt med tanke på 
att gång- och cykelbanan för-

svinner ut i tomma intet när 
den kommer fram till par-
keringen framför butikerna 
och bensinstationen, säger 
han.

Han känner dock inte till 
att det skulle finnas några 
planer på att göra några för-
ändringar, men hänvisar till 
Trafikverket som ansvarar för 
själva vägen.

På Trafikverket berättar 
man att det pågår diskussio-
ner kring området.

– Det finns planer på att ge-
nomföra åtgärder på delar av 
länsväg 800. Bland annat en 
cirkulationsplats i samband 
med byggnation av en buss-
depå vid Enlunda. Vid bytes-
punkt Svanhagen planeras 
också trafiksäkerhetsåtgärder. 
För gång och cykelväg finns 
inga beslut om utbyggnad, 

en det diskuteras, berättar 
Alexander Hurtig, målstrateg 
på Trafikverket och fortsät-
ter:

– Vi har historiskt sett kun-
nat studera att det sker olyck-
or på länsväg 800 och vägen 
är också upptagen i en analys 
där vi har tittat på möjliga 
sträckor att sätta upp trafiksä-

kerhetskameror i framtiden.
Olyckan är under utred-

ning och ännu vill inte någon 
dra några slutsatser om vad 
som är orsaken till den, men 
från den lokala polisens sida 
kan man inte se att det är någ-
ra brister i trafikplaneringen 
på platsen.

– Jag kan inte se att det är 

något fel på vägen utan det 
är upp till förarna som an-
vänder den hur de väljer att 
anpassa sin körning efter 
rådande förhållanden, säger 
Tommy Stiernerlantz, när-
polischef.

LO BÄCKLINDER

Mc-olycka i Svanhagen 
med dödlig utgång

”Det finns planer 
på att genomföra 
åtgärder på delar 
av länsväg 800”

På platsen för olyckan ligger parkeringsplatser och en bensinstation i direkt anslutning till vägen. 
 Foto: Lo Bäcklinder

Ny jour för 
brottsofferstöd
MÄLARÖARNA | Brottsof-
ferjouren i Solna-Sundby-
berg-Ekerö kommer enligt 
information till socialkon-
toret att avveckla sin verk-
samhet med anledning av 
svårigheter med att rekrytera 
personal och volontärer. Is-
tället har kontakt tagits med 
Brottsofferjouren i Väste-
rort angående ett samgående 
mellan de två jourerna.

Fastighetsägare
får åläggande
LOVÖ | En fastighetsägare 
på Lovö har av byggnads-
nämnden ålagts att betala en 
”byggnadsavgift” på 4576 
kronor och att undanröja en 
stor mängd fordon, obestäm-
bara vätskor och byggmate-
rial. I det fall fastighetsägaren 
inte gjort detta inom tre må-
nader ska ett vite betalas på 
100 000 kronor.

Lågt antal
nya miljöbilar
KOMMUNEN | I en rank-
ning gjord av Statoil hamnar 
Ekerö kommun på plats 227 
när det kommer till nyregist-
rering av miljöbilar. Under 
första halvåret 2012 registre-
rades 190 nya bilar i kommu-
nen varav 58 var miljöbilar.



Fågelperspektiv mot vattnet

Accepterat pris
3.150.000 kr Kvm 97
Avgift 5.628 kr Visas Sön
26/8 14.15-15.00 & tis
28/8 17.30-18.00
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4:A
MÄLARVYN 11

Exeptionell villa 20 meter från stranden...
Utgångspris 8.990.000 kr  Kvm 236+29
Visas Ring för visningtid.  Ekerö 08-560 304 22

GÄLLSTAÖ - PARKSLINGAN 25

Energiprestanda  kWh/m2, år Energiklass A

Fin Mälarvy. Tomt 2.016 kvm. Gästhus om 20 kvm.
Utgångspris 5.995.000 kr Kvm 187+135 Visas 26/8
15.15-16.15 & 28/8 18.30-19.00 Ekerö 08-560 304 22

LUNDHAGEN - MURREBOVÄGEN 6

Energiprestanda 47 kWh/m2, år Energiklass X

Mälarnära. By. 2005. Luftig, ljus. Möjlig båtplats...
Accepterat pris 6.995.000 kr Kvm 205
Visas Ring för visningstid. Ekerö 08-560 304 22

GÄLLSTAÖ - RULLEUDDSVÄGEN 7

Energiprestanda 116 kWh/m2, år Energiklass A

Mälarvy i söderläge! Härlig
villa i bästa skick...

Accepterat pris
5.450.000 kr Kvm154+30
Visas Ring för visningstid
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ SOMMARSTAD
ÄLGSTIGEN 7/RÖSV. 6

”Accepterat pris” innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre.
Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

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

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

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



GROVAVFALLSHÄMTNING V.35-38

Grovavfallet skall vara framlagt måndag morgon 
kl. 06.00 i respektive hämtningsvecka.
Du placerar grovavfallet och el-avfallet 
uppmärkt vid ditt sopkärl i separata högar. 
Saknas märkning hämtas inte avfallet. 

Hämtningsschema:
vecka 35
Adelsö, Munsö, Kärsö, Sundby, Helgö,  
Ekerö-nibbla, Ekerö sommarstad
vecka 36 
Lovö, Kärsö och Ekerö tätort (Närlunda,  
Träkvista, Älvnäs, Sandudden, Lundhagen, 
Väsby, Skärvik, Gällstaö) 
vecka 37 
Stenhamra tätort, Skå, Sockarby, Troxhammar, 
Mörby, Tureholm 
vecka 38 
Övriga Färingsö såsom Sundby, Sånga-Säby, 
Kumla, Skå-Edeby, Svartsjö, Ricksättra, Sånga-
Nibbla, Hilleshög, Färentuna, Kungsberga

www.ekero.se/avfall 

Det går även bra att kontakta Kundtjänst för VA 
och renhållning:
E-post: Kundtjanst@ekero.se  
Telefon: 08-560 394 00
Telefontid: vardagar mellan 9-12

Nu är det åter dags för 
grovavfallshämtning från hushåll 

GYMPAN börjar 3 september 

 

 

 

 

 

 
VÄLKOMMEN TILL VÅRA PASS

18  nyheter | 

KOMMUNEN | Hälften av 
landets elever saknar till-
gång till ett bemannat skol-
bibliotek men detta gäller 
dock inte i Ekerös skole-
lever. Kommunens samtliga 
skolor har skolbibliotek 
med utbildad bibliotekarie.

Kungliga biblioteket som 
är biblioteksmyndighet har 
skrivit en larmrapport om 
bristen på skolbibliotek i 
landet. Sedan 2011 ska alla 
skolenheter enligt skollagen 
ha tillgång till skolbibliotek. 

Skolenheter som inte har till-
gång till skolbibliotek bryter 
mot skollagen. Trots detta 
saknar hälften av landets 
elever tillgång till ett beman-
nat skolbibliotek. 

Detta gäller dock inte 
Ekerö kommun. Här har alla 
skolor bemannat skolbiblio-
tek.

– Det har varit så ganska 
länge dessutom. Det vi gör 
nu är att vi tar ett steg till och 
ser till att vi har utbildade 
bibliotekarier på alla skolor. 
Bemanning har vi haft tidiga-

re men det har inte alltid varit 
utbildad personal men från 
hösten har vi det på samtliga 
skolor i kommunen, berättar 
Lennart Lundblad, chef för 
Ekerö kultur.

Kommunen har 15 skolbib-
liotek och totalt 237 timmar 
med bemanning per vecka.   

– Vi vet att skolbiblioteka-
rien har den största betydelse 
för att stimulera elever till 
läsande och lärande och det 
är tråkigt att så många elever 
i landet fortfarande inte mö-

ter den stimulansen i skolan. 
Desto roligare är det att kun-
na konstatera att eleverna i 
Ekerös skolor är bland dem 

som har det bäst i landet i det 
här avseendet, avslutar Len-
nart Lundblad.

Totalt sett har 71 procent 
av skolenheterna tillgång till 
skolbibliotek. Andelen bland 
dem som besvarat under-
sökningen är något högre; 
79 procent. Det har inte skett 
någon säker ökning av andel 
skolenheter som har tillgång 
till skolbibliotek sedan före-
gående mätning 2008.

                         
                              EWA LINNROS

Kommunens skolbibliotek
bland de bästa i landet

EKERÖ | Den 28 augusti 
invigs en minnesutställ-
ning om Raoul Wallenberg i 
Galleri Utkiken.

I år är det 100 år sedan 
Raoul Wallenberg föddes. 
Med anledning av det och 
för att påminna om hans 
hjältemodiga insatser un-
der andra världskriget pre-
senteras utställningen  ”För 
mig finns inget annat val”  i 
samarbete med Utrikesde-
partementet, Svenska in-
stitutet, Forum för levande 
historia och Lidingö stad i 
Galleri Utkiken. 

Raoul Wallenberg var dip-
lomaten som under andra 
världskrigets slutfas räddade 
tiotusentals ungerska judar 
undan de nazistiska förintel-
selägren. I utställningen lyfts 
hans liv och gärning fram för 
att hedra och inspirera.

Ingrid Carlberg, förfat-
taren till boken om Raoul 
Wallenberg, ”Det står ett 
rum här och väntar på dig 
– Berättelsen om Raoul 
Wallenberg” kommer den 
18 september och berättar 
och samtalar om den till-
fällige diplomatens liv och 
spelet om hans öde. Ingrid 
Carlberg har trängt djupt in 
i arkiven, mött släktingar, 
medarbetare och överle-
vande.                                   

                                    

Utställning

KOMMUNEN | Marika 
Alneng blir kommunens nya 
bibliotekschef.

– Ekerö bibliotek har ett gott 
rykte i övriga landet så det är 
verkligen ett privilegium att 
få börja jobba här. Jag ser fram 
emot många nya bekantska-
per, både med människor 
och nya miljöer, säger Marika 
Alneng som i höst tillträder 
som bibliotekschef i kom-
munen. 

Att arbeta med läslust och 

bildning känns viktigt för 
Marika Alneng. Det är också 
något hon tycker är mycket 
roligt.

– Just nu är en riktigt spän-
nande tid att verka i där tek-
niken öppnar allt fler möjlig-
heter och nya sätt att tänka 
kring kunskap. Jag vill bidra 
med min nyfikenhet och lust 
att hitta bibliotekets roll i vår 
samtid och i den framtid som 
vi ännu bara kan ana något 
om, fortsätter Marika Aln-
eng.

Fritiden ägnar hon åt det hon 
mår som bäst av som att laga 
god mat, lyssna på musik, sy 
och samtala. 

– Mina två döttrar är mina 
bästa mentorer. Och så har 
jag har ju alltid behov av en 
bra berättelse, vare sig det är 
på teatern, via en film eller en 
bra bok.

                                                     

Marika Alneng, ny bibliotekschef.  
        Foto: Agnes Cromnow

”Vi vet att 
skolbibliotekarien 
har den största 
betydelse för att 
stimulera elever 
till läsande och 
lärande”

Ekerö kommun får ny bibliotekschef till hösten 

Bondens Marknad 
har flyttat till Adelsö

25 aug, 1 sept och 8 sept kl 10-15

Adelsöfärjan går hel och halv, följ sen skyltarna

Gröna Ön håller caféet öppet
 

Bondens Marknad sponsras av Miljöpartiet

www.bondensmarknadekero.se

Välkommen!

Det är två år 
till nästa val!

Vi vill höra vad du tycker nu.
Kom och ät en glass med oss.

Ekerö Centrum 
lördagen den 25 augusti.



Nya elnätspriser på Ekerö 
från 1 september 2012
Fortum Distribution AB ansvarar för elnätet på Ekerö.
På Ekerö genomförs steg två i utjämningen av 

elnätspriserna mellan Ekerö, Stockholm, Täby och Lidingö. 

Utjämningen är en del av ett riksdags beslut och för 

Fortums del medför inte utjämningen några ökade intäkter.

Exempel på prisändring, inkl moms:

Lägenhet  2 000 kWh/år  +9 kr/månad

Villa 16–20 A  5 000 kWh/år -25 kr/månad

Villa 20 A 20 000 kWh/år +56 kr/månad

Mer information och nya prislistor finns på  

fortum.se/utjamning eller ring oss vardagar  

kl 8–17 på 020-46 00 00. Mer information och pris - 

lista kommer med fakturan efter september månad.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag 
och för kommande generationer.  
Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser  
behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning  
och en trygg energiförsörjning.

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

STENHAMRA / HEMVÄRNSVÄGEN 4

G:A STENHAMRA
Accepterat pris: 2 100 000 kr / Boarea: 86 kvm
Biarea: 52 kvm / Tomt: 1034 kvm / Rum: 4 rum, 3 sov-
rum. Charmig enplansvilla med stort garage. Plan 
lättskött trädgårdstomt. Lungt och centralt i G:a 
Stenhamra, nära till allt. Det mesta från byggåret -62. 

STENHAMRA / KLYVARESTIGEN 14

LANTLIGT OCH CENTRALT
Accepterat pris: 2 000 000 kr / Boarea: 80 kvm
Biarea: 40 kvm / Tomtarea: 3 659 kvm / Rum: 3 rum.
Trevlig villa med braskamin, nytt kök och ett stort här-
ligt soldäck där kvällssolen fl ödar. Garage, gäststuga 
och förråd. Mäklare: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

TRE GODA SKÄL ATT VÄLJA MÄKLARHUSET
TRYGGT.1.  MÄKLARHUSET LIGGER I TOPP I SVENSKT KVALITETS-
INDEX ÅRLIGA NÖJD-KUNDENKÄT FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD!

LOKALT: 2. JOHAN SIÖNÄS – MÄKLARE MED LÅNG ERFARENHET. 
FÖDD, UPPVUXEN OCH ENGAGERAD EKERÖBO.

PERSONLIGT ANSVAR: 3. JAG SKÖTER HELA FÖRSÄLJNINGEN 
– MED PERSONLIGT ANSVAR FÖR RESULTATET.
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Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 

Överraskningar & erbjudanden från bl a följande leverantörer:

ÖÖ

Anmäl dig nu!
på www.faringsotra.se eller i butiken. Sista anmälnings-
dag 29/8 2012.   

Hela det hemliga programmet, vad som gäller och alla erbjudanden, får 
du som anmält dig via hemsidan.

TJEJKVÄLL
 tema: våga såga !!  

Massor av:
. Hantverkskolor  
. Tävlingar
. Demonstrationer 
. och annat kul

GALET BRA KLIPP hela kvällen

  4e året
   i rad

rett
d

   ONSDAG

 5/9
   kl 1830

din lokala färgspecialist

  GRILLSKOLA 
med



20  nyheter | 

ADELSÖ OCH POLEN | I den 
polska staden Wolin sam-
lades i början av augusti 
vikingar från hela världen 
för marknad och för tävlan 
i vikingatida stridskonst. 
Segrare blev svenska Alsnu 
vikingar från Adelsö.

Staden Wolin i Polen var en 
större stad än Birka och hade 
stor betydelse på vikingati-
den. Precis som på Birka har 
här också gjorts en hel del 
utgrävningar. Hit kommer 
sedan 18 år i rad deltagare 
från hela världen för att delta 
på vikingamarknaden och i 
krigskamper i äkta vikinga-
stil. Bland annat finns det nå-
gonting som heter brokam-
pen. Då slåss man fem mot 
fem.

– Vi har varit med några år 
i rad. Man slåss på en ramp-
gång som man har byggt upp 
som en bro helt enkelt. I år var 
det många lag som tävlade, 
berättar Johan Sandmark som 
är med i Alsnu vikingar.

Förra året åkte de ur täv-
lingen ganska fort men i år 
gick det betydligt bättre. Ett 
tjugotal lag med fem krigare 
i vardera ställde upp. 

– I år tog vi dem allihopa. 
Utöver att vi slog de tjugo la-
gen var det tre lag i final så vi 
fick slåss en extra gång innan 
vi gick vidare, fortsätter Jo-
han Sandmark.

 Det finns två olika stilar på 
denna krigsföring. Det finns 
den västerländska som byg-
ger mycket på kroppspoäng 
och teknik och den är som 
vilken kampsport som helst. 
Den österländska stilen som 
kallas för Bohurt bygger mer 
på uthållighet och brutalitet.

– Vi är ganska ensamma 

i Sverige om att slåss enligt 
den österländska stilen men 
vi har vänner i Danmark 
som slåss så och sedan är det 
Frankrike, Tyskland och öst-
erut som man slåss enligt 
den här stilen. Vi slåss med 
blankvapen med stålsvärd 
och yxor. Man kan aldrig slåss 
autentiskt man mot man utan 
man har olika slagserier, för-
klarar Johan Sandmark.

I denna ganska så tuffa och 
brutala krigskonst blev alltså 
Alsnu vikingar världsmästa-
re, men Johan Sandmark po-
ängterar at det är strikta regler 
som gäller. Det ligger mycket 
träning och övning bakom 
framgången.

– Vi tränar en gång i veck-
an med vänner i Stockholm 
och sedan varannan söndag 
i Munsö skolas gymnastik-
sal. Stundvis sker det att det 
blir skador men inte mer än i 
någon annan sport. Men det 
bygger otroligt mycket på att 
man övar och tränar. Vi har 
dem som har börjat träna 
med oss som vi har kunnat 
se att de inte är lämpade för 
att de inte kan hejda sig och 
adrenalinet tar över. Du ska 
kunna vara en god krigare 
men ändå måste du kunna 

kontrollera så att det inte går 
över styr, fortsätter Johan 
Sandmark.
Han arbetar själv på Munsö 
skola och har även arbetat en 
del för Riksantikvarieämbe-
tet på Birka. Han menar att 
det ofta förekommer att man 
har sopat det här med viking-
arnas krigande under mattan 
och istället lyft fram bonden 
och det vardagliga livet från 
vikingatiden. 

– Jag tycker absolut att det 
är viktigt men i var och var-
annan grav hittar vi vapen 
och varenda nordisk myt 
innehåller trolldomsbundna 
vapen och krigiska hästar 
och seder. Det måste haft en 
väldigt stor betydelse för den 
här krigarkulten. Istället för 
att sopa det under mattan så 
kan jag förklara för barnen att 
alla människor är ovärderliga 
och man får absolut inte slå 
någon, det är inte okej. Sam-
tidigt lyfter jag fram frågorna 
om varför jag tycker om att 
slåss och varför vi tycker om 
att titta på folk som slåss så 
som gladiatorer till exempel. 
Det väcker lite filosofiska 
tankar och jag tycker att det är 
viktigt att lyfta fram det och 
väga av de två delarna för att 
se vad som är rätt och fel.

Det är dock inte bara krigan-
det som är av vikt då Alsnu 
vikingar beger sig till Wolin.

– Marknaden är i huvudsak 
fredag till söndag men den är 
så stor så vi kommer dit redan 
på onsdagen och då är det 
redan mycket folk. Det är en 
stor inspirationskälla till det 
vi gör i Alsnu vikingar ute på 
Adelsö, avslutar Johan Sand-
mark.

EWA LINNROS

Alsnu vikingar världsmästare

EKERÖ OCH SPANIEN | Jill 
Jeginder och Sophie West 
från Ekerö har tagit en rejäl 
cykeltur i sommar. De star-
tade i Ekerö sommarstad 
och målet var Marbella i 
Spanien, en tur på 4300 
kilometer.

Jill Jeginder gjorde lum-
pen 2009 som insatssoldat 
i Skövde. Många av hennes 
lumparkompisar var spridda 
i södra Sverige och Jill tänkte 
att det vore trevligt att cykla 
ner och hälsa på dem.

– Jag sa till min kompis So-
phie West att vi kan ju cykla 
genom Sverige och sedan 
spånade vi vidare och sa att 
”äh, vi cyklar till Spanien”. 
Sophie blev så peppad och 
plötsligt ringde hon och sa 
att nu ska vi åka och kolla på 
cyklar och på den vägen var 
det, berättar Jill Jeginder.

Jill är 25 år och Sophie 24 år. 
Ingen av tjejerna är tränade 
cyklister men det hindrade 
dem inte från att trampa ge-
nom Europa ända ner till 
Marbella i södra Spanien där 
Sophies familj har ett hus.

– I början fick Sophie pro-
blem med sina knän. Därför 
fick vi ta en extra vilodag 
och en dag med väldigt kort 
sträcka. Då cyklade vi bara tre 
mil, fortsätter Jill.

I snitt cyklade de tio mil per 
dag. Den längsta etappen var 
17,5 mil.

– Det var när vi skulle in till 
Haag. Jag har en bror som bor 
där så då åkte vi dit, förklarar 
Jill. 

Deras rutt var inte spikrak 
eftersom de dels ville komma 
till vissa platser så som Paris, 
dels anpassade de färden efter 
de boendemöjligheter som 
de hade.

– Vi blev bland annat 
sponsrade med sex hotellnät-
ter av Scandic. Därför har vår 
rutt också anpassats lite efter 
var deras hotell har funnits. 
Sedan har vi  lyckats fixa bo-
ende via kompisar eller bott 
på ”bed and breakfast” och 
vandrarhem.

Med raster och lite olika 
stopp för att titta på något 
har de varit igång cirka tio 
timmar per dag. Vägarna har 

varit av varierande standard 
men i det stora hela har det 
rullat på bra. Dock hände en 
incident bara några dagar före 
målgång. 

– Fyra dagar innan vi var i 
mål blev jag påkörd av en bil. 
Det gick jättebra men först 
var jag chockad. Men jag fick 
bara skrapsår och cykeln blev 
väl lite ledsen men den var 
cykelbar i alla fall, berättar 
Jill.

Resan på 4300 kilometer tog 
sex veckor och tre dagar. 

– Det hade kunnat gå på 
sex veckor och två dagar men 
vi tog det lugnt på slutet för 
att vi skulle tima Sophies fa-
milj som ordnade med väl-
komstmottagning.

Det blev ett riktigt mot-
tagande i hamnen Puero Ba-
nus i Marbella där det satt en 
målbanderoll, ballonger och 
lagerkransar med guldband 
med texten ”Stockholm-
Puero Banus, Europe on bike 
9/6-24/7 2012”.

– Det har varit jättekul att 
träffa människor längs vägen 
och det roliga har också va-

rit att försöka kommunicera 
utan att kunna vare sig fran-
ska eller spanska, men vi har 
ändå lyckats, berättar Jill. 

Det blev inte cykling tillbaka 
till Sverige. Jill stannade tre 
dagar i Spanien och flög se-
dan hem till Sverige. Sophie 
var i skrivandets stund på väg 
hem med flyg.

På frågan om de fått mer-
smak för cykling svarar Jill att 
Sophie, som är lite av en täv-
lingsmänniska, tänker tävla i 
Vättern runt. Jill tänker också 
cykla det loppet men hon är 
inte så intresserad av att göra 
det på tid. 

– Jag funderar på mina 
nästa äventyr men har tänkt 
mig vandring eller kanske 
paddling. Jag vill också åka 
skidor så jag har även funde-
rat på att kanske ta något jobb 
på en skidort. Men det gäller 
att ha både tid och pengar och 
så vill jag dessutom plugga 
vidare, så vi vår se vad det bli, 
avslutar Jill Jedinger. 

                           EWA LINNROS

Under beteckningen ”Birka Boys” visade Alsnu vikingar några vikingatida lekar.                    Foto: Joanna Lundblad  

Vikingalägret sett från sjösidan av Wolin.                            Foto: Joanna Lundblad  
 

Utöver den ”brokamp” som Alsnu vikingar blev världsmästare i var det även ett stort vikingaslag med 800 
vikingar i kamp.                                                  Foto: Teodor Lundblad 

 

”I år tog vi dem 
allihopa. Utöver 
att vi slog de tjugo 
lagen var det tre 
lag i final så vi 
fick slåss en extra 
gång innan vi gick 
vidare”

På cykel från sommarstan till Marbella

Det tog sex veckor och tre dagar för Jill Jeginder och Sophie West att 
cykla från Ekerö sommarstad till Marbella i södra Spanien. På bilden har 
de just kommit fram.                             Foto: Jonas Hansen



   |  50 år sedan   

50 ÅR SEDAN | Färingsö 
sjöscoutkår som inte har 
mer än två år på nacken år 
1962, har redan hunnit så 
långt i sin verksamhet att 
man kunnat skaffa sig en 
egen båt. Båten är en så 
kallad Slända – en typ av 
segelbåt som lämpar sig 
utmärkt för juniorsegling.

Sedan båten kom i kårens 
ägo har det varit full fart 
på seglandet varenda dag. 
Närmast på önskelistan står 
nu ytterligare några båtar till 
nästa sommar. ”Sjöscoutkå-
ren fyller ett stort behov då 
det som bekant är rätt dåligt 
beställt med ungdomsfören-
ingar på Färingsö. Det var på 

hösten 1960 som verksam-
heten startades under led-
ning av folkskollärare Björn 
Holtsberg och småskollära-
rinnan Margareta Lindblad.”

Seglarna liksom simsko-
leeleverna detta år har det 
nog lite kämpigt. Sommaren 
1960 är nämligen kall. Men 
trots detta där Mälarens vat-
ten endast har 18 plusgra-
der, har åtskilliga barn på 
Mälaröarna lärt sig simma, 
”respektive förkovrat sina 
tidigare förvärvade vatten-
sportfärdigheter i simsko-
lorna”.

Flera skolor har varit igång, 
nämligen Kersgatan, Hagen, 
Munsö, Sockby, Mörby och 

Karlskär. Simskolan på Lovö 
har inte haft någon verksam-
het detta år på grund av det 
dåliga vädret. När anmäl-
ningstiden till simkursen 
utgick, hade inte en enda 
flicka eller pojke anmält sig.

”Simskolorna har i da-
garna haft sina avslutningar 
i samband med högtidliga 
promotioner. Kommunernas 
förtroendemän har bekran-
sade äntrat hederspodierna, 
uttalat visa ord om vikten 
av gedigna simkunskaper 
och utdelat  utmärkelser av 
många slag till förtjänta sim-
mare.”

                          EWA LINNROS

Simskola trots kall sommar 

”En prydlig bukett simmarflickor på Kersgatans badplats samlade kring sin lärare. Från vänster: Marienne 
Saers, Hannicke Saers, Mari-Louise Lindgren, fru Kerstin Balck-Ahlén, Margareta Lindgren och Margareta 
Winsnes.” 
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Vi ses i Ekerö Centrum 
 –   Ditt eget personliga  centrum på hemmaplan

I EKERÖ CENTRUM

Vi syns

upptäck 
våra 
tre 

garage

Handla 
på hemma-

plan!

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

Garageport –
        spara 5000:-

Erbjudandet gäller 18/8 – 1/9 2012

Bredd: 254 cm

Höjd: 214 cm

Dörr LD46 
inkl motor 

13995:-
(18 995:-)

ÖVRIGA LINDAB  
GARAGEPORTAR 

15%
RABATT



Mån  7.30 - 19.00
Tis  7.30 - 19.00
Ons  7.30 - 19.00
Tors  7.30 - 19.00
Fre   8 .00 - 16.00

 VÅRA ÖPPETTIDER

Tel 08 -560 313 31  
Bryggavägen 133, Jungfrusund 
www.naprapaternaekerö.se

FÖRE EFTER

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Ta hand
om dig i höst

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Ansiktsbehandlingar
Massage
Naglar
Fotvård
Vaxning

SPA- behandlingar
Fransar & Bryn, mm.

Med en packe böcker i bagaget 
och ett öppet sinne har 24-åriga 
Angelika Kahlos från Träkvista 
precis anlänt till Burmesiska 
gränstrakter för att undervisa 
unga, kvinnliga exilburmeser i 
mänskliga rättigheter. Nära ett 
halvårs intensivt arbete väntar 
nu i en väldigt annorlunda miljö.

Det är en förväntansfull Angelika 
Kahlos som tar sig tid dagen före 
avfärd, mitt i den intensivaste pack-
ningen för att komma förbi redak-
tionen och berätta om det uppdrag 
hon står inför att ge sig i kast med. 
Hon brinner för frågor som gäller 
kvinnor och flickors rättigheter i all-
mänhet och frihets- och jämställd-
hetsfrågor i synnerhet.

– Jag tror att alla människor behö-
ver hitta ett sammanhang för att må 
bra och inom det här området kän-
ner jag att jag hör hemma, förklarar 
hon sitt stora engagemang.

Hon har varit ideell informatör 
åt biståndsorganisationen ”Kvinna 
till kvinna”, varit engagerad i tjej-
joursrörelsen genom Stjärnjouren i 
Sundbyberg och praktiserat på Con-
cord Sverige som samlar 45 svenska 
bistånds-, människorätts- och ut-
vecklingsorganisationer. En diger 
lista för en ung kvinna.

– Jag lämnade min hemstad Sunds-
vall 2008 för att studera mänskliga 
rättigheter i Stockholm och har både 
under och efter mina studier arbetat 
inom den ideella sektorn, framförallt 
med fokus på kvinnor och flickors 
rättigheter, berättar hon.

Men nu står hon inför en uppgift 
som är än mer utmanande. Under 
nära fem månader ska hon bo till-
sammans med och undervisa en 
grupp unga kvinnor som är på flykt 
från Burma. 

Platsen är Mae Sot i Thailand, 
sju kilometer från den burmesiska 
gränsen. Hennes uppgift kommer 
att vara att hålla i den dagliga under-
visningen som bland annat fokuse-
rar på mänskliga rättigheter, koloni-
alism, miljö, demokrati och genus.

– Det är tolv kvinnor som bor där 
nu och de tillhör alla olika organi-
sationer som jobbar för förändring 
i Burma. Det är stor variation i de-
ras förkunskaper och erfarenheter, 
men jag ska försöka hålla undervis-
ningen på en nivå så att alla kan ha 
glädje av den. Jag tycker också att det 
är viktigt att fokusera på det ömsesi-
diga utbytet och att jag kan lära mig 
mycket av deras erfarenheter.

Hon berättar om situationen i 
Burma som styrs av en militärregim 
och har ett stort antal politiska fång-
ar. Under 2011 släpptes flera hundra 
politiska fångar, däribland opposi-
tionsledaren och fredspristagaren 
Aung San Suu Kyi som suttit i hus-
arrest under nära 15 år.

– Även om det finns vissa ljus-
glimtar så är det fortfarande en svår 
situation i landet. Det är väldigt 
slutet och isolerat och oliktänkande 
har det svårt. Det finns också myck-
et etniska konflikter som späs på av 
militärregimen.

Det betyder att kvinnorna som 

Angelika ska undervisa inte kan 
röra sig fritt av rädsla för att bli upp-
täckta och att inte hon heller kom-
mer att kunna vara helt öppen med 
vad hon gör på platsen.

Hon bereder sig på att leva under 
spartanska förhållanden tillsammans 
med de burmesiska kvinnorna och 
personal från S-studenters Burmaut-
skott, vilka är ansvariga för projektet 
som finansieras med Sida-pengar.

– Vi kommer att vara mellan 15 och 
20 personer som bor tillsammans 
i deras organisationshus. Det finns 
bara två toaletter, inget rinnande 
varmvatten och vi sover tillsammans 
med sovsäckar eller filtar på golvet.

Hon inser att det är ett energikrä-
vande projekt som hon står inför, 
särskilt med tanke på att hon även 
planerar att studera halvtid på dis-
tans under vistelsen, men har en 
plan för hur hon ska fylla på med 
nya krafter.

– Jag ska försöka komma ut och 
cykla mycket och träna när jag får 
chansen, det måste jag för att må 
bra. Jag vet att det finns tillgång till 
internet och kommer kunna chatta 
och skypa med nära och kära. Men 
jag förstår att det blir intensivt att 
leva tillsammans med en grupp 
människor tjugofyra timmar om 
dygnet, sju dagar i veckan.

Mathållningen är också något 
som hon funderat över och för-
modligen får anstränga sig lite för 
att ordna.

– Vi ska hjälpas åt i matlag som 
ansvarar för maten, men jag är i stort 

sett vegan, så det är tveksamt om jag 
kommer kunna äta den mat som la-
gas. Jag får ställa in mig på en fem må-
naders detox, säger hon och skrattar.

Men helt klart tror hon att erfaren-
heterna ska få henne att utvecklas 
och mogna. Under sin tid i Mae 
Sot planerar hon att både blogga 
och twittra för att informera om 

projektet och sina upplevelser. För-
hoppningen är också att när hon väl 
är hem igen ska kunna dela med sig 
av sina erfarenheter genom föreläs-
ningar i skolor till exempel för att 
sprida kunskap om det område som 
engagerar henne mest – kvinnor 
och flickors situation i världen.

LO BÄCKLINDER

Volonterar för kvinnors rätt
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Många av de burmesiska kvinnor som bor i Mae Sot har tidigare erfarenhet av primitivt boende i flyktingläger. Gemensamt för dem alla är dock att 
de befinner sig illegalt i Thailand och inte kan berättar varifrån de kommer eller visa sig på bild. 

 Foto: Maria Ehnhage

Namn Angelika Kahlos
Bor Träkvista
Aktuellt  Ska tillbringa fem månader i Mae Sot, Thailand för att un-
dervisa exilburmesiska kvinnor i demokratifrågor bland annat.
Bäst med Mälaröarna Närheten till naturen och lugnet. Jag är van 
att vara nära skog och vatten från min uppväxt i Sundsvall och blir 
lugn och harmonisk av det. Mälaröarna har överträffat mina förvänt-
ningar och jag trivs jättebra här.

ANGELIKAS ORD STRAX EFTER ANKOMST

>> Mae Sot, som jag befinner mig i, är ute på landsbygden. Det tog mig 
mer än nio timmars bussresa att ta mig hit som ensam västerlänning 
i en andraklass-buss tillsammans med lokala resenärer som blev vett-
skrämda när bussen stoppades för en ID-kontroll. Fastän alla egentligen 
vet att de flesta som bor här (omkring 70 procent) är burmeser så 
vågar folk inte berätta sin nationalitet, eftersom de flesta tagit sig över 
gränsen illegalt. 

Det är regnperiod nu och vissa gator är översvämmade, så antingen 
är de helt och hållet avstängda eller så får man vada i lårhögt, brunt vat-
ten. Överallt ser jag herrelösa hundar som jag inte får klappa på grund 
av rabiesrisken och trafiken är vettlös. Det är vänstertrafik och många 
omkörningar, dessutom dyker cyklar, tuk-tuks och mopeder plötsligt 
upp från små gränder och gator hela tiden. På sina ställen i staden lig-
ger sopor utspridda och många hus är enkelt konstruerade av plåt.

Angelika Kahlos ser fram emot att skaffa sig nya erfarenheter och kun-
skaper under sina fem månaders arbete nära den burmesiska gränsen. 

 Foto: Privat



Du kan se din tidtabell redan nu på sl.se eller på mobil.sl.se. Från 15 augusti 
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!

Linje 176, 177 och 302 På grund av 
framkomlighetsproblem på Frösunda-
leden går linjerna via Gränsgatan–
Råsundavägen. Hållplats Solna centrum 
norra dras in och istället trafikeras  
hållplatserna Näckrosen och Råsunda.

Linje 302 Ny avgång från Knalleborg till 
Brommaplan kl. 08.46.

Linje 309 Eftermiddagsturerna till 
Sandudden måndag–fredag förlängs och 
utgår från Brommaplan.

Linje 311 Flera nya turer införs måndag–
fredag i båda riktningar.

Linje 312 Ny avgång från Brommaplan 
måndag–fredag kl. 08.45 med retur från 
Adelsö kl. 09.50. För resenärer till/från 
Adelsö införs bussbyte vid Sjöängen på  
de flesta turerna.

Linje 336 Ny avgång från Brommaplan  
till Svartsjö kl. 15.15.

Linje 338 Två nya morgonturer från 
Björkvik införs vilket ger 20-minuterstrafik 
under den mest belastade tiden. Även från 
Brommaplan införs fler direkta turer till 
Björkvik.

20 augusti byter vi  
till hösttidtabell

Aktuell trafikinformation Ekerö:

SL i samarbete med

Perfekt till festen och umgänget på kvällen.

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 Ö ttid åå f 6 30 18 lö 9 14

Förläng sommaren 
med Terassvärme 
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NYUTGIVET 

BOK | ”Jag vet att... du slu-
tade aldrig älska livet: En 
bok om min mamma, en vid-
rig sjukdom och den grym-
ma verkligheten”. Så lyder 
titeln på en nyutkommen 
bok, skriven av 28-åriga 
Linda Jernberg. Hennes mor 
gick bort i cancer endast 
54 år gammal. Det var i sep-
tember förra året och Linda 
bestämde sig då att skriva 
en bok om det värsta året i 
hennes liv.

Linda Jernberg är uppvuxen 
på Ekerö. Numera bor hon i 
Bromma men arbetar fortfa-
rande på Färingsö. 

– I slutet av förra året för-
lorade jag och mina syskon 
vår älskade mamma i en av 
de vidrigaste sjukdomar som 
finns. Det tog bara nio måna-
der från att mamma var fullt 
frisk och vi fick hennes can-
cerbesked tills hon förlorade 
kampen den 16 september 
2011, berättar Linda Jernberg.
Hon använde sig mycket av 
Cancerfondens hemsida och 
såg där att de hade öppnat 
bloggar för besökare. Där 
började Linda att skriva i en 
blogg. Hon hade också ett 
litet block i sin ficka där hon 
skrev ner sådant hon tänkte 
på och kände.

– Sedan kände jag att jag 
ville skriva mer. Då la jag 
ihop allting från bloggen och 
alla mina lappar. Jag började 
på boken strax före det att 
mamma gick bort. Jag fick tag 
på hennes sjukhusjournaler 
och återberättade allt. Jag tror 
att det har hjälpt mig mycket. 
När jag var klar med boken 
stängde jag locket på ångest-
burken, berättar Linda och 
fortsätter:

– I början skrev jag mest för 
min egen skull, men det finns 
ju andra människor som är 
i samma situation som jag. 
Man känner sig så fruktans-
värt ensam och övergiven. 
Jag är inte ensam om mitt 
grymma öde. Jag är inte en-
sam om att känna som jag gör 
och jag är absolut inte ensam 
om att sakna. Min historia är 
bara min men den är tyvärr 
inte unik. Jag hoppas därför 
att min historia kan hjälpa 
någon annan att inse att man 
inte är ensam.

”Jag vet att... du slutade 
aldrig älska livet: En bok om 
min mamma, en vidrig sjuk-
dom och den grymma verk-
ligheten” är utgiven på Re-
cito förlag.
 

EWA LINNROS
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Måleri och skulpturer
EKEBYHOV | Den 25 augus-
ti startar höstens första 
utställning på Ekebyhovs 
slottsgalleri. Måleri och 
keramisk skulptur kommer 
att fylla de fyra gallerirum-
men.

Ragnhild Wenström målar i 
både olja och akvarell. Hon 
har alltid målat även om 
hon i yrkeslivet varit verk-
sam som talpedagog.

– Sedan 1990 har jag gått 
på en lördagsakademi och 
lärt mig  det akademiska 
måleriet, det vill säga så som 
alla målade förr i världen, 
före 1900-talet kan man 
väl säga, berättar Ragnhild 
Wenström.

Hon har gjort kopior på 
Renoir och flera av de stora 
mästarnas verk för att lära 
sig både naturmåleri och 
porträtt. 

– Sedan har jag utvecklat 
mitt måleri och jag målar 
lite mer modernistiskt och 
använder mig av skiktmå-
leri, fortsätter Ragnhild 
Wenström. 

Skiktmåleri är en blandtek-
nik av tempera och olja och 
innebär att det  är flera skikt 
på varje tavla. 

Inspirationen får hon från 
naturen.

– Jag har målat mycket 
från havslandskap. Det be-
ror på att jag har seglat i 
40 år. Det är därför jag har 
målat i akvarell, det går inte 
att måla i olja på sjön, säger 
Ragnhild Wenström.

Hon är mycket naturin-
tresserad, både av blommor 
och fåglar och hon är fram-
förallt förtjust i träd.

– Gå ut och luta pannan 
mot en ekstam ska du se vad 
som händer, det är magiskt.
Hon målar det akademiska 
måleriet då hon lär sig hela 

tiden, men hon lutar mer 
och mer åt det halvabstrakta 
måleriet. 

Nu har jag målat en hel 
del halvabstrakta målningar, 
inte helt abstrakt dock, av-
slutar Ragnhild Wenström.

Tillsammans med henne 
ställer skulptören Edita 
Rydhag ut. Hon arbetar med 
keramisk skulptur och är 
en av tre medlemmar från 
Sverige som är invald i den 
internationella keramiska 
akademin.

– Den har sitt säte i Ge-
neve och med finns 450 ke-
ramiker från hela världen, 
berättar Edita Rydhag.

Hon är verksam interna-
tionellt och har ett digert CV 
bakom sig. Ändå startade 
hennes konstnärsliv rela-
tivt sent. När hon fick barn i 
trettioårsåldern började hon 
med lera.

– Jag är från början filo-
sofie doktor, sedan fastnade 
jag i leran och där finns jag 
än. Jag älskar det jag håller på 
med, det är en livslång kär-
lek, säger Edita Rydhag.

Inspiration får hon från li-
vet, naturen och tankar.

–  Jag bytte en gång pen-
nan mot lera. Det går att 
skriva hela berättelser i lera 
också om man vill, säger 
hon.

Edita Rydhag tycker om 
den grova leran men hon ar-
betar även i porslin.

– Jag arbetar med  det fi-
naste porslinet, bondchina. 
Det är som yogurt. Van-
ligtvis gjuter man med den 
men det vill jag inte göra, så 
jag hittade på ett annat sätt. 
Jag blandade i naturfibrer och 
gjorde en massa av det och 
jobbade fritt, berättar hon och 
fortsätter:

– När jag sedan sätter lite 
färg på det och tvättar av det 

och ser strukturen i själva slä-
ta ytan, så blir jag förälskad. 
Det här är det finaste porslinet 
medan leran jag jobbar med är 
den tuffaste. Det är verkligen 
att byta form, känsla och tan-
kar, allting blir annorlunda, 
förklarar Edita Rydhag.

Hon gör alltid bara ett ex-
emplar av varje form. Det 
finns så många former att göra 
att hennes liv inte är långt nog 
menar hon.

Utställningen pågår under 
två helger.

                             EWA LINNROS ”Getting wings”. Båda skulpturer av Edita Rydhag. 

” Umas kattungar”, målning av Ragnhild Wenström.
 

EKERÖ | Den 25 septem-
ber firas Cornelisdagen på 
Ekerö för andra året i rad. 
Tanken är att återuppväcka 
Cornelisminnen men också 
att berätta om kampen 
för att bevara Cornelis 
Vreeswijks barndomshem i 
Sundby.

Cornelis Vreeswvijk kom till 
Sverige från Holland 1950 
och familjen bosatte sig i ett 
litet torp i Sundby på Ekerö.

I samband med att de-
taljplanen för området ut-
formades för några år sedan 
uppmärksammade kultur-
nämndens ordförande Gu-
nilla Lindberg att torpet ris-
kerade att rivas. Tillsammans 
med några andra eldsjälar bil-
dade hon då nätverket ”Räd-
da Cornelis”. 

– Jag har drivit den här frå-
gan helt opolitiskt och rent 
ideellt. Vreeswijk är en natio-
nalskald och han bodde sina 
första år i Sverige i detta torp. 
Det har i allra högsta grad ett 

kulturhistoriskt värde, säger 
Gunilla Lindberg.

I samband med att nätver-
ket ”Rädda Cornelis” bildades 
förra året arrangerades också 
en Cornelisdag med guidning 
vid torpet och efterföljande 
konsert på Rosenhills trädgår-
dar. Dagen blev mycket lyckad 
och i år går den av stapeln den 
25 augusti.

– Men den här gången flyt-
tar vi in Cornelis i finsalongen 
då vi kommer att vara på Eke-
byhovs slott. Det finns kanske 
de som inte tycker att det pas-
sar, men vid sidan av Bellman 
och Taube är det Cornelis som 
vi sjunger på allsånger och så 
vidare. Han är en av vår tids 
största poeter, det kan man 
inte förneka vare sig man gillar 
honom som person eller inte, 
fortsätter Gunilla Lindberg.

Georg Riedel, som har ar-
betat tillsammans med Cor-
nelis, kommer tillsammans 
med dottern Sarah Riedel och 
pianisten Jonas Östholm att 

framföra nya tonsättningar 
ur Cornelis stora visskatt från 
den nya skivan ”Cornelis vs 
Riedel”. Men det blir även 
sådana låtar som man känner 
till. 

– Den här programpunkten 
är klockan två och pågår cirka 
en timme. Efter det kommer 
vi från nätverket att berätta 
hur det står till med torpet 
idag, berättar Gunilla Lind-
berg och fortsätter:

– Detaljplanen för områ-
det är överklagad och nu är 
ärendet i miljödomstolen. 
Därmed blir det inte en ome-
delbar försäljning av fastighe-
ten eftersom detta kan ta tid, 
förklarar Gunilla Lindberg.

Samtliga äldre byggnader i 
området ska styckas av och 
säljas. Anledningen är att 
Stockholms stad, som äger 
marken, vill ge plats åt cirka 
14 nya villor. Byggnaderna 
hyrs idag ut som hyresrätter. I 
detaljplanen har tomten med 
torpet styckats av och heter 

”Cornelis stuga”. Den tom-
ten kommer att bjudas ut till 
försäljning vid sidan om. Den 
ingår inte i försäljningen av de 
andra fastigheterna. 

– När detaljplanen är klar 
kommer dessa fastigheter att 
köpas av ett byggföretag. Har 
det då inte kommit en köpare 
till Cornelis stuga kommer 
man helt enkelt bara att ta 
bort torpet och sedan säljer 
man det som en villatomt 
som alla andra, fortsätter Gu-
nilla Lindberg.

Det kommer att finnas 
möjlighet för dem som be-

söker Cornelisdagen att ställa 
frågor om det hela. Nätver-
ket kommer även att arrang-
era ett bildspel i slottets foajé  
som visar bland annat olika 
platser på Ekerö där Cornelis 
förmodligen har vistats. Det 
är Rädda barnen som håller i 
kaféet denna dag, vilket gjor-
de att det var extra roligt för 
Georg Riedel att komma då 
han är engagerad i Rädda bar-
nen. Arvodet för artisterna 
står Ekebyhovs intresseför-
ening för.

                                 EWA LINNROS

Cornelis Vreeswijk in i finsalongen 

Cornelis barndomshem på Ekerö.                 Foto: Gunilla Lindberg.
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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

Pensionärs
taxa

1 juni till 31 augusti kl 8 -16 
inom Ekerö tätort

Tappström/Träkvista/
Skärvik

70 kr



Ölsta rhythm and roots  Den 21 juli fylldes Ölsta folkets hus och park 
av gungande toner och rytmer när kända och okända artister spelade 
upp.  Mikael Rickfors och Jonatan Stenson, Kjell Gustavsson Rhythm’n 
Blues Orchestra och lokala musikerna Adam och Anton Torkkeli var 
några av dragplåstren.                   Foto: Göran Forsberg
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Seaside eller “Gamle Skogøy” som hon heter nu, togs emot vid Narviks 
kaj den 24 juli med salut och musik. Upprustningen har kommit långt 
men än finns mycket kvar att göra. Föreningen “Skogøys venner” efter-
lyser fortfarande en livbåt och inredning från båten.             
                       Foto: Jarle Jakobsen

Rekordlax  Morgonen den 22 juli fick Eva Carlsson på Kungshatt en 
överraskande stor fångst när hon drog upp näten ur Mälaren. Här visar 
hon upp den rejäla lax på 17,5 kilo som fastnat. 

 

Foto: Arne Nilsson

Jamaicas självständighetsdag  firades i år med stor tillställning den 
4 augusti i Skå bygdegård. Förutom att det fanns jamaicansk mat och 
dryck till försäljning berättade bland annat Audrey Jonson (bilden) om 
Jamaica förr i tiden. Kvällen avslutades med en gungande reggeakon-
sert.                                         Foto: Ingrid Rogblad

Kung Ladulås, som är den första pjäs som skrivits om Magnus 
Birgerssons liv och verk, framfördes i juli vid sju föreställningar i den 
natursköna, nyskapade amfiteatern vid Stenby trädgård på Adelsö. 
Ovan vänslas biskop Bengt (Peter Falkenborg) med kung Magnus 
Ladulås (Carsten Gram).                   Foto: Ove Westerberg

Extratjänster  Förskolan Kids2Home firar nu 1-årsjubileum. Kocken 
Patrik Karlberg, grundare till Restaurang Jungfrusund, erbjuder för-
utom vällagad mat till barnen även lunch- och middagslådor till föräld-
rarna.                              
      Foto: Per Uppman

Adelsö hembygdslags hembygdsdag vid Uppgården den 12 augusti 
bjöd på ett ovanligt brett utbud. Förutom det sedvanliga tunnbröds-
baket, marknad, visning av äldre tiders verktyg och hembakat, bjöds det 
på musik av Ölaget, konstutställning samt en imponerande föreställning 
av väldresserade hundar, häst och får.                            Foto: Ove Westerberg      

Hem till Ekerö 15 % billigare taxa
Vi kör hem era ungdomar tryggt och säkert 

Fasta budpriser från Tappström/Träkvista inom Stockholms tullar

med fasta priser

Boka förbeställningar på www.ekerotaxi.se



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

• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
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Installations-
hjälp 

datorer / 
program

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Skydda 
datorn 

vid åska

SÄLJES

Kalksten 60 x 30 x 1,5 
Caliza blanca 30 kvm 
(vit-beige) säljes i  original-
förpackning 295 kr/kvm:  
8850 kr. Kantsten 60 x 7 x 
2:  25 kr/st, ca 60 st. Kan 
användas inne och ute på 
väggar eller golv. Susanna 
073-633 03 78.

Sågbyxor Husqvarna 
storlek 54, D 108 samt 
tillhörande jacka, märke 
Björnkläder, storlek me-
dium. Pris: 500 kr. 
Tel: 070-717 43 82.

Diabildsprojektor samt 
filmduk – båda med stativ 
200 kr. 070-789 70 37.

Vävstol Göta. 90 cm, 4 
skaft, 6 trampor, tillbehör. 
2500 kr. 070-789 70 37.

Växasäng i furu med
ribbotten och madrass, 
ca 90 x 120-190, 300 kr. 
Babyresesäng inkl mad-
rass och väska, 150 kr. 
Tel 070-311 74 83, Anita.  

Renault Twingo årsmodell 
1997 säljes. Sommardäck 
på alufälg samt vinterdäck. 
Gått ca 12000 mil. Nyser-
vad. Prisförslag 11000 kr.
Ring Ellinor 070-910 30 01.

En flickcykel, 3 vxl, 20 tum 
och en pojkcykel, 3 vxl, 
24 tum. 800 kr per styck. 
Finns i Stenhamra. 
Tel. 076-112 0 029 el 
669 92 38.

En elektrisk häcksax, 
400 kr och en handgräs-
klippare, 300 kr. Finns i 
Stenhamra. Tel. 076-112 00 
29 el 669 92 38.

Crosstrainer, perfekt för 
skonsam träning,
900 kr. Tel 070-582 41 32.

Säljes fin crosstrainer med 
finesser, lite använd, för dig 
som cyklar inne. Har kostat 
drygt 3000 kr, Säljes för 
600 kr. 073-778 06 19.

Obetydligt använda kill- 
jeans m knappgylf. Levsi 
- blå (mörka) st W34 L34.  

Acne – grå st W34 L34. 
Pris 250 kr st. 070-526 
29 99.

Enstavig plankgolv 14 mm 
Tarkett amerikansk ek, 
antik vitborstad m fasad 
kant. 2 nya paket 4,28 kvm. 
Nypris 3700 kr. Nu 1900 kr. 
070-526 29 99.

KÖPES

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Bor på Ekerö, kan 
göra hembesök. Vänligt 
och kunnigt bemötande.
400 25 835.

UTHYRES

Fullt möblerad villa om 
150 kvm, uthyres 1-2 år, i 
Älvnäs. Maila ewa@stolk.se 
för mer information.

Nybyggd Lägenhet på 
Malta! Fin lägenhet med 
härlig havsutsikt uthyres i 
Marsascala. 3 sovrum med 
6 bäddar, 2 badrum. Pool 
inom området, klippbad, 
strand och restauranger 
på gångavstånd. Uthyres 
veckovis. Telefon: 560 212 
34, 070-695 12 50.
 

ÖNSKAS HYRA

Min man och jag önskar 
hyra bostad på Ekerö. Jag 
arbetar på ön och våra två 
barn har dagisplats här. Vi 
har hyrt en bostad här i tre 
år (be gärna om ref), men 
detta kontrakt löper ut. Om 
möjl hyr vi omöbl ca 1-2 år. 
0708-81 28 45. 
sandrasog@hotmail.com

BORTSKÄNKES

Palettciklider 5 st hanar 
bortskänkes. Finns i Skär-
vik. 070-745 64 13.

EFTERLYSNING

Efterlyser 
Sigrid! 
Försvann 
24/5 fr 
Norrudden. 
Troligen 
sedd i Rick-

sättra, Färingsö. 

Tappat halsband. Hittelön 
1000 kr. Tacksam för tips! 
Cecilia 070-854 33 33.

Perserkatt försvunnen 
från Stavsborg 17/5, 
sköldpaddsfärgad och vit. 
Har någon sett henne? 
Tacksam för all info även 
om hon är avliden. 
070-730 68 12.

Bärgarlön betalas till den 
som kan ge upplysningar 
om ”Jolly” – en 1,8 x 1,1 
meter liten vit släpjolle  
som har iakttagits dri-
vande kring  Gällstaö/ 
Tappström. Ring 070-726 
1382. Jollen försvann från 
Gällstaö vid midsommar.

ÖVRIGT

Positano! Vi kom ej dit! 
Ber om ursäkt för bett, 
lögner och intensitet. 
Känner mig tillfreds, 
men du fattas mig! F

TACK

Stort grattis till Göran 
Hiort och hans stab på 
Ekgården. Har haft den 
äran att få arbeta där som 
sommartimmis och all per-
sonal är så snäll, rar och 
förstående för de boende 
och semestervikarier. Tack 
från Nattpia

Jag vill tacka alla fantas-
tiskt fina och deltagande 
människor i Närlunda som 
har tipsat och spanat efter 
Bella, vår blåa sibiriska 
katt. Hon blev funnen av 
Marianne på Pomonavä-
gen, en vecka efter försvin-
nandet, som ringde mig! 
Stort tack för det! 
Camilla Dahlqvist

RIS

Till dig som ”långlånat-
min-cykel-utan-att-fråga” 
–lämna tillbaka den så jag 
kan fortsätta att cykla med 
picnic och bada med mina 
barn. Jenny med Vegan 
och ny cykelkorg 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Inga dator- 
frågor är 
dumma

Val av dator, 
vad ska jag 
tänka på?

Bläckstråle - 
eller laser-
skrivare? 

VI VET
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Mina släktingar kom fram! Till sist!
Sommartider/semester, nu blir 
det släktträff. Bilburna släktingar 
kommer från Småland, vägbeskriv-
ningen har jag tecknat ner och 
postat medelst brevduva, då man 
saknar dator. Jag kommer att möta 
släkten i Stenhamra centrum, för 
vidare lotsning till min hemadress. 
Här uppstår problemet, vi har inget 
centrum! 

Vad hjälper en vägbeskrivning, när jag 
missat målet...  Jag har missat att berätta, 
borde skrivit Konsum/Coop istället. 
Nu ringer man och undrar var ligger 
Stenhamra centrum? Var är ni frågar jag, 
vid Svartsjö slott, men det var stängt.

Att sätta Stockholm på världskartan 

är ett slitet utryck, men att berätta om 
Ekerö är bara en glädje. Har man läst sin 
historia, finner man att historieboken 
talat sanning. Här ligger den öppen för 
sina läsare. Väl förbi Kina slott och dess 
unika bostäder, där Elsa Beskows tanter 
vandrat omkring, kör man genom åsen 
via en tunnel, på en av landets vackraste 
vägar.

På vänster sida ser man en ekbevuxen 
kulle, det är familjen Wallenbergs 
gravplats. Väl förbi denna plats, ser 
man Ekerö centrum, där ett sjömärke är 
vägvisaren för såväl bil, som båtburna 
besökare.

Alla kommuner har rondeller! 
Så även Ekerö. Vackert utsmyckad 

med blomsteruppsättningar på en bädd 

av gräs ligger den och delar upp trafiken. 
Här tar ni till höger och följer vägskyl-
tarna mot Färingsö och Stenhamra!

Jag  lovar att under veckan visa er Mitt 
Ekerö. Att verka och bo på en ö, har sina 
fördelar. Man kan aldrig gå vilse, man 
kommer alltid till Mälarens vatten, 
livets källa. Vi hinner bara se en del av 
Ekerös 140 öar, men de sevärda hinner 
vi med.

Att ni kom vilse, får ni min ursäkt för, 
men ledande politiker har lovat oss ett 
nytt centrum i Stenhamra inom en snar 
framtid, då kommer ni alltid rätt!

Direkt till Stenhamra centrum!

– Hälsar Anders i Stenhamra
sommaren 2012

Under våren har jag fått den 
stora äran att hjälpa till med 
att förbereda kommunens 
fina badplatser inför badsä-
songen. I uppdraget har bland 
annat legat bottenstädning 
för att få bort farliga föremål 
från bottnarna. Från vatten-
brynen ut till 4,5 meters djup 
eller cirka 50 meter ut från 
stranden har jag dessvärre 
behövt bärga hela 12 kilo golf-
bollar. Eftersom en golfare 
kan slå ut bra mycket längre 
än så, så inser vi allihop att jag 
bara har skrapat på ytan över 

hur otroligt många golfbollar 
vi har liggande i våra vatten. 

Jag kan fullt förstå njut-
ningen i att stå på en strand 
och inte behöva fundera på 
siktet , utan det är bara att slå 
ut för fulla krafter. Jag tror 
inte för en sekund att det 
ligger något medvetet miljö-
svineri i den oskyldiga leken 
och träningen. Dock har det 
visat sig nya och mycket 
alarmerande tecken kring 
denna lek. Det har helt nyli-
gen inletts spetsforskning i 
Danmark och i Kalifornien 

kring just golfbollar i marina 
miljöer. Den rådande teorin 
är att en (1)  golfboll kan döda 
alla marina organismer i 
1000 liter vatten! Om det är 
mer eller mindre än så är ju 
mindre viktigt i samman-
hanget. Zink, koppar och 
kadmium är mjukgörare i 
bollarna och har absolut ing-
enting ute i vår miljö att göra 
– de är akut toxiska för alla 
vattenlevande organismer. 
Gifterna läcker ut under lång 
tid – det tar naturen mellan 
100 och 1000 år att bryta ner 

en golfboll. Än längre tid 
givetvis att sedimentera ner 
tungmetallerna till ofarligt 
djup under bottnarna. 

Så snälla golfare  – upphör 
med denna lek genast tills ni 
styrt tillverkarna att ta fram 
komposterbara golfbollar för 
träning. Till alla föräldrar – ät 
absolut ingen fisk från vatt-
nen runt Stockby, Södran 
eller Mörby badplatser. 

– Jimmy Sjöblom, 
den där dykaren

Golfbollar – en tickande miljöbomb

Torghandel är trevligt och nu 
råder dessutom konkurrens 
på Mälarö torg. Det är bra. 
Men.... hur kan kommunen 
tillåta en av torghandlarna att 
breda ut sig så att bänkarna 
framför bankomaten, på 
torget, är blockerade?

Svaret kommer troligen att 
bli : ”Det finns flera bänkar 
på Mälarö torg.” Javisst, men 
inte i skuggan. På eftermid-
dagen ligger övriga bänkar 
mitt i solgasset och det är ju 
skönt för dem som gillar sol. 
Det finns dock personer som 
vill sitta och ta igen sig i skug-
gan en varm sommardag.

Som det är nu har de ing-
enstans att sitta och vila och 
betrakta folklivet. Kan möj-
ligen torghandlaren minska 
sitt utrymme så även sittplat-
ser i skuggan finns?

– Hälsningar 
Gunilla Gustafsson, 
Lundhagen

En plats 
i skuggan

REPLIK

I svar på insändare 18 juni 
angående Stenhamra skriver 
Peter Carpelan: ”Vi vet också 
att det finns intressenter som 
vill göra något av bensinsta-
tionstomten och gamla ICA. 
Vi hoppas att du, Anders, nu 
har fått svar på dina frågor.”

Vad Anders tycker vet vi 

inte, men vi och många andra 
är definitivt inte nöjda. Hur 
länge har detta ytterst vaga 
och intetsägande svar leve-
rerats om och om igen till 
medborgarna? Ska vi vänta 
till 2072 innan någon vill ta 
på sig det jobb kommunen 
borde göra?

Varför lyfter kommunen 
inte ett enda finger under alla 

dessa år för att ens städa upp 
på tomten? Hängande lösa 
kablar, krossade lampor...

När jag flyttade hit för fem 
år sedan inbillade jag mig 
att detta var en tillfällig öde-
tomt. Jag undviker att bjuda 
ut bekanta hit, för att slippa 
visa det pinsamma eländet.

För en tid sedan hade 
rabatterna rensats, vi var 

många som trodde ”Oj! De 
gör något!”. Men icke, det var 
tydligen en pensionär som 
städat upp på eget initiativ. 
Är det så Peter Carpelan vill 
att det ska fungera? Vi kanske 
måste bilda ett medborgar-
garde också, eftersom polisen 
inte verkar bry sig så mycket 
om oss heller?

När satte Peter Carpelan 

sist sin fot i Stenhamra, vilket 
år? Han borde komma hit och 
prata öppet med sina tusen-
tals väljare och förklara exakt 
vad som händer. Annars 
ligger han illa till inför nästa 
val.

– Hälsningar
Stefan och Linda

Det pinsamma eländet

UV-bild på 3,5 meters djup vid Södrans badplats. 
Foto: Jimmy Sjöblom

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.

Vart tar alla pengar vägen?
Jag är en vanlig medborare i Ekerö kommun och min fråga är vart alla pengar tar vägen? I Ekerö kommun är majoriteten 
av invånarna välavlönade så varför får vi till exempel inte en simhall eller en bredare väg från Skärvik till mataffären Coop 
Konsum. Ja, det är förargande att vi är den fattigaste kommunen i Stockholmsregionen. Min fråga är alltså: vart tar alla pengar  
vägen?

– Undrande ekeröbo

25 % RABATT

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

Troxhammar Butiksby

Nu kan du boka
 tid via nätet!

på FETTSUGNING & 
RYNKREDUCERING 

Bli av med fettdepåer och celluliter med hjälp av 
vår nya högteknologiska apparatur där resultatet 

blir bättre än med kirurgisk fettsugning. 
(Erbjudandet gäller under augusti och september)

NYHET! Köp presentkort via vår hemsida

Svartsjö Matsal
Lunch  –  Catering  –  Festvåning

NYHET! 
Högklassiga dessert-
och smörgåstårtor

Svartsjövägen 5, mittemot Svartsjö slott
08-730 30 90

www.svartsjömatsal.se
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Kommunen distribuerar flera 
gånger om året ett reklam-
blad för kommunledningen 
som man kallar för ”Ekerö 
tidning”. Ska kommunin-
vånarna betala skattemedel 
för att  kommunstyrelseord-
föranden ska visa sig själv i 
helfigur? På sidorna 2 och 3 
slår sig Carpelan för bröstet 
över att kommunen nu ligger 
på 52:a plats  i landet när det 
gäller företagsklimat. En mer 
normal journalistisk bedöm-
ning av detta kan man se i 
MN, där nyheten blir en halv 
spalt. Men Carpelan tar upp 
nästan ett helt uppslag, inklu-
sive flerspaltig bild på sig själv 
över hela sidans höjd. 

Ekerö tidning har resurser 
till en exklusiv formgivning, 
fyrfärgstryck rakt igenom, 
maffiga bilder av inhyrda 
fotografer – allt för att fram-
hålla det sittande kommu-
nalrådets förträfflighet. Vad 
har detta kostat kommunens 
skattebetalare? Hela produk-
ten är utformad så att man 

ska tro att detta är en objektiv, 
journalistisk produkt. I själva 
verket är det kommunens 
kanslichef som är ansvarig 
utgivare och sålunda har det 
avgörande inflytandet på vad 
som skrivs i tidningen. Han 
har till sitt förfogande något 
som kallas ”redaktion” men i 
själva verket är kommunan-
ställd personal. Kommunens 
kanslichef  är direkt under-
ställd kommunstyrelsen. 

Som sagt, ska Ekerö kom-
muns invånare via skatten 
finansiera ett reklamblad för 
kommunen med informa-
tion som inte är objektivt 
utformad utan framställer 
kommunledningen  i bästa 
tänkbara dager och dess-
utom mycket bättre kan ges 
i den tidning, som Ekerö 
faktiskt har förmånen att ha? 
Begreppet ”samhällsinforma-
tion” ska användas om neu-
tral, faktamässig information, 
inte som reklamblad.

– Sven Gustavsson 

Reklamblad för pampen

Farligt övergångsställe
Idag på min dotters födel-
sedag tog vi oss en cykeltur i 
det fina vädret. Det blev lite 
väl spännande fick vi se när 
dagen gick. När vi väl kom 
ut till Färentunavägen, efter 
att ha cyklat runt Skå och 
Stenhamra, tyckte jag det var 
bäst att leda cyklarna efter 
Färentunavägen fram till 
Svartsjövägen. Har erfarenhet 
av folk som inte är så bra på 
att köra bil där!  Det visas inte 
mycket hänsyn!

Nåväl, vi överlevde fram 
till Svartsjövägen i alla fall, 
peppar peppar. Då skulle vi gå 
över på övergångsstället som 
nån intellegent människa 
lagt där efter en kurva, från 
Färentuna sett. En bil kom 
och stannade och jag tog tag i 
dottern och vi gick raskt över. 
Då hördes ett brak bakom oss 
precis innan vi hunnit över. På 
andra sidan vände jag mig om, 
fick se en bil som kommit från 
Färentuna och inte sett att en 
bil stannat vid övergångsstäl-
let. Farten var knappast 50 
som det faktiskt står på skyl-
tarna där. Föraren hade slängt 
ner bilen i diket, inget litet 

dike heller och sedan farit upp 
på en infart som ligger precis 
vid övergången. Då insåg jag 
vad som hade hänt om inte 
han hade tagit den vägen i 
diket! Dottern grät och blev 
rädd och jag blev förbannad 
för att det hade kunnat gå rik-
tigt jäkla illa idag! Jag hoppas 
att du som körde inte har 
några barn som behöver gå 
över en väg/gata någongång 
och riskera livet.

För övrigt så undrar jag 
vilken idiot som lagt över-
gångsställe där, där man ris-
kerar att dö om man går över? 
Sätt upp rödljus istället! Det 
var andra gången jag råkat ut 
för en galning som inte stan-
nat där. Den gången hade jag 
dottern i barnvagn och fick 
springa för att inte bli påkörd!

Vad väntar vi på? Att nån 
faktiskt ska dö där eller? Sätt 
också upp nåt hinder, för det 
är det enda folk förstår. Jag har 
cyklat väldigt mycket i mina 
dar, men här i Stockholm tar 
det priset. 

– Arg mamma,
 ledsen dotter

En liten tanke
Jag har endast läst diskussio-
ner om en breddning av den 
trafikerade vägen från Ekerö 
till Brommaplan, som aldrig 
leder framåt?

Nya lösningar behövs och 
en av de tankar jag fått är att 
bygga på höjden. Finns ingen 
sådan möjlighet?

Bygg ytterligare en väg på 
stolpar ovanpå den gamla! 
Så gör man på andra platser i 
världen. 

– Annie Mohl

När får vi 
badhus?
Hej! Jag är en tjej på snart 12 
år och tycker att det borde 
finnas ett badhus på Ekerö. 
De har pratat om det i flera år 
men det har aldrig kommit.

– En badgalen tjej

Glädjande
Upptäckte i juli på väg till 
Stenhamra att Trafikverket 
nu ändrat hastighets-
begränsningen mellan 
Fridhem och Västerängen 
till 50 km per timme. Bra! 
Den tidigare hastigheten 70 
var ett hån mot de boende 
som har vägen slickande 
kring knuten. Nu gäller det 
att Trafikverket agerar lika 
omdömesfullt vad gäller 
vägsträckan mot Gustavshill 
där vägen bitvis just stryker 
kring husknutarna. 

– Sakta ner farten med  
hänsyn till boende

Ta upp det!
Hej! Jag är en tjej med hund. 
När jag är ute med min hund 
ser jag hundbajs på vägar och 
på gräsmattor. Det är inte 
så trevligt! Om alla tog upp 
det skulle det bli bra mycket 
roligare. Dessutom om man 
har tagit på sig ansvaret för 
en hund får man plocka upp 
efter den också. Så alla hund-
ägare – börja med det nu! 

– En smått irriterad 
hundägare

www.butiksbyn.se

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

     
   

UNNA DIG
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Sväng höger 1000 meter 

efter Lullehovsbron



Flera segrar för Ekerö tenisklubbs spelare i sommar
TENNIS | Sommarens ten-
nistävlingar runt om i lan-
det har gett flera framgång-
ar för Ekerö tennisklubb.

– Väldigt många av våra 
spelare har varit i farten i 
sommar och många av dem 
har presterat bra i mindre 
tävlingar. Till Båstad reste 
16 laddade spelare från 
Ekerö tennisklubb för att 
tävla i den klassiska svenska 
Grand Slam tävlingen. 

Resultatmässigt var 2012 
ett stort steg i rätt riktning för 
Ekerö och man kan konstatera 
att vi är på gång, berättar Jonas 
Tydén, ETK:s chefstränare.

Störst framgångar har Ni-
cole Hedblom och John 
Edlund haft med semifinal 
respektive final i Båstadten-
nisen. 

John Edlund vann fem 
matcher i singelspelet och 
avancerade som oseedad 
hela vägen till final i Båstad-
tennis 16B. Väl där blev Nils 
Heimer USI för tuff och be-
segrade John med 6-2, 7-5. 
John avancerade dessutom 
till kvartsfinal i Pojkdubbel 
16B ihop med klubbkompi-
sen Tom Johansen där de på 
vägen fram slog ut andra-
seedade paret i raka set. 

Nicole Hedblom vann även 
hon fem matcher i Båstad-
tennis innan hon föll mot 
slutsegrarinnan Malin Falk 
från Saltsjö Duvnäs i tre 
tuffa set. Nicole avancerade 
också till omgång två i dub-
bel.

– Nicole och John har 
dessutom vunnit varsin 
mindre tävling i juli. John 
Edlund vann P16-klassen 
i Oskarshamn och Nicole 
Hedblom vann F14-klassen 
i Norrtälje. Hon har spelat 
bra hela sommaren och har 
också vunnit en turnering i 
dubbel i Oskarshamn, fort-
sätter Jonas Tydén.

I början på augusti avance-
rade Nicole Hedblom fram 
till final i Bålsta TKs ”Inför 
JSM Cup” där hon dessvärre 
föll mot toppseedade Karo-
lina Ström, Bålsta TK.

Flera spännande resultat 
kan väntas då augusti är en  
fullspäckad tennismånad 
med JSM i Båstad/Skum-
meslöv där ETK har nio 
deltagare, regionsmäster-
skapen på SALK med 15 täv-
lande från ETK och KM ute 
sista veckan i augusti.

EWA LINNROS

FOTBOLL | Skå IK:s 
fotbollsdamer har bara 
förlorat en enda match i 
seriespelet och ligger etta i 
division 3a. 

– Det har gått väldigt bra. Vi 
har ett bra flyt och vi har be-
stämt oss för att försöka gå 
hela vägen. Det är inte säkert 
att det går men just nu är det 
roligt och tjejerna tränar på. I 
och med att det går så bra är 
de mycket positiva till trä-
ning också, säger Kjell Hell-
ström, damlagets tränare.

De spelade den första 
höstmatchen redan i juni då 
de mötte Viksjö. Nu återstår 
åtta matcher.

– Nu blev tyvärr den nästa 
seriematchen uppskjuten på 
grund av att Vallentuna har 
tappat några spelare under 
sommaren. De ligger sist i 
serien och det var dem vi 
skulle möta, fortsätter Kjell 
Hellström.

Nu får Skå IK istället  spela 
en tidig seriefinal mot Djurs-
holm 17 augusti, det vill säga 
efter det att denna tidning 
gått till tryck.

– Vi hade nog helst haft en 
match före men det är ingen-
ting att göra något åt. Djurs-
holm ligger på andra plats i 
serietabellen med tre poäng. 
De har förlorat två matcher. 
Djurgården kommer tätt ef-

ter med tre förlustmatcher. 
Vi har slagit båda lagen i vå-
ras. De vi förlorade mot var 
Hammarbys ungdomslag Ba-
jen, berättar Kjell Hellström.

Seriesystemet görs om 
från nästa år. Detta innebär 
att de som vinner division 
3-serien får kvala till divi-
son 1.

– Det blir alltså ett snäpp 
högre, men vi är inte säkra 
på om vi platsar där. Men 
det kan ju vara roligt att 
vinna serien och kvala i 
alla fall, sedan vet man inte 
om det går hela vägen. Det 
kan också bli så att vi inte 
har tillräckligt med spelare 
för att spela så högt upp. Å 
andra sidan kanske vi blir 
mer attraktiva och att det då 
kommer ut tjejer som vill 
spela hos oss, säger Kjell 
Hellström och förklarar att 
de själva inte har tillräckligt 
stort underlag på Färingsö-
sidan för att de ska kunna 
försörja ett damlag.

– Tyvärr har samarbetet 
upphört som fanns förr 
med Ekerö IK där tjejer 
slussades över till Skå när 
de blivit kring 13 år. Därför 
har vi redan nu börjat prata 
med Ekerö IK om ett samar-
bete i någon form framöver, 
avslutar Kjell Hellström. 

                   
                            EWA LINNROS

DET HÄNDER  TILL DEN 2 SEPTEMBER

FOTBOLL 
Damer div 3a: 21/8 kl 20 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-
Vallentuna BK Dam  28/8 kl 20 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-
Bajen DFF
Damer div 4a: 22/8 kl 20 Svanängens IP: Skå DFF-Spånga IS FK  2/9 
kl 16:30 Svanängens IP: Skå DFF-Sollentuna Fotboll IF 
Herrar div 3 ns: 25/8 kl 15:30 Träkvistavallen: Ekerö IK-Bollstanäs 
SK 
Herrar div 7d: 25/8 kl 13 Söderby: Munsö IF-FC of Hässelby  2/9 kl 17 
Adelsövallen: Adelsö IF-Wollmars FF 

 

LÄGET! DEN 13 AUGUSTI

FOTBOLL
Herrar div 3 ns
Ekerö IK 14 8 4 2 33 - 20 13
Bollstanäs SK 13 8 3 2 49 - 12 37
IFK Österåkers FK 14 7 4 3 31 - 25 6
BKV Norrtälje 14 7 3 4 34 - 13 21
Bele Barkarby FF 14 6 6 2 31 - 23 8
Athletic FC 14 7 3 4 29 - 23 6
Märsta IK 14 5 5 4 31 - 24 7
Unik FK 14 5 4 5 25 - 23 2
Ängby IF 14 5 3 6 29 - 14 15
Viggbyholms IK 13 5 1 7 24 - 22 2
Fardhem IF 14 1 2 11 12 - 40 -28
Råsunda IS 14 0 0 14 10 - 99 -89

FOTBOLL
Damer div 3a
Skå IK & Bygdegård 10 9 0 1 37 - 10 27
FC Djursholm 11 9 0 2 38 - 14 27
Hässelby SK FF 11 6 3 2 20 - 11 21
Djurgården TFF 11 7 0 4 21 - 17 21
IK Frej Täby 11 5 2 4 19 - 17 17
Bajen DFF 11 3 2 6 15 - 23 11
IFK Viksjö 10 3 1 6 17 - 31 10
Kallhälls FF 9 2 2 5 15 - 21 8
Vallentuna BK Dam 10 1 1 8 12 - 30 4
Bollstanäs DFF 10 1 1 8 10 - 30 4 

 
 

FOTBOLL 
Damer div 4a
Sollentuna Fotboll IF 8 7 1 0 36 - 2 22
Enebybergs IF 8 7 0 1 29 - 7 21
Mariebergs SK 9 6 0 3 25 - 15 18
Essinge IK 8 4 2 2 12 - 9 14
Spånga IS FK 9 4 1 4 17 - 10 13
Ängby IF 8 3 2 3 17 - 11 11
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
Järla IF FK 13 9 2 2 28 - 12 29
Älta IF 12 8 2 2 29 - 16 26
Reymersholms IK 14 7 5 2 25 - 13 26
FC Andrea Doria 12 8 1 3 34 - 24 25
Vasasällskapet FK 14 5 4 5 26 - 23 19
Spånga IS FK 13 6 0 7 29 - 26 18
FC Krukan 12 5 2 5 19 - 17 17
Skå IK & Bygdegård 13 5 2 6 19 - 17 17
Hässelby SK FF 12 5 1 6 22 - 22 16
Djurgårdsbrunns FC 14 4 2 8 19 - 34 14
Långholmen FC 13 2 4 7 17 - 30 10
Turkiska SK 14 1 1 12 14 - 47 4 

FOTBOLL
Herrar div 7d
Wollmars FF 10 10 0 0 49 - 8 30
Bromstens IK 10 9 0 1 40 - 13 27
FC of Hässelby 9 6 0 3 23 - 17 18
FC Innerstan Stockh. 9 5 1 3 34 - 13 16
Skönadals BK 9 5 1 3 32 - 11 16
Adelsö IF 9 5 0 4 19 - 12 15
Västerort IF 10 3 1 6 19 - 42 10
En Bro Förmyckers IF 10 1 1 8 9 - 27 4
Solna FC 10 1 1 8 8 - 44 4
Munsö IF 10 0 1 9 8 - 54 1 

Skå IK:s damlag 
toppar serien 

Skå IK:s damlag leder sin serie och har endast förlorat en match denna 
säsong.                                                                              Foto: Eva Liljeros

Tennisseger på 
internationell nivå
TENNIS |Mirjam Björklund 
från Ekerö har haft en 
mycket framgångsrik ten-
nissommar. 

Mirjam Björklund, 14 år, 
vars hemmaklubb är SALK 
tog sig till semifinal på en 
delad tredje plats i ”Båstad-
tennis Corem Open 14 år”, 
A-klass där Sveriges 32 bästa 
14-åringar deltog. 

I den stora internationella 
tävlingen ”Tennis Europe 
U16 Birkeröd” i  Danmark 
för tjejer 14 och 16 år, segrade 
Mirjam Björklund i 16-års-
klassen efter final mot för-
staseedade israeliskan Talya 
Zandberg. 

Det blev även seger i ”Tho-
mas Sabo Open”, Båstad där 
hon vann över Sverigefyran 
Ida Jarlskog och finalslog Sve-
rigetvåan Adna Sofradjia. 

Mirjam Björklund har 
också gått till final i ”Strand-
badsturneringen”, Falken-

berg. Det är en av deltävling-
arna i ”Nike Junior Tour” där 
landets bästa spelare slåss om 
åtta platser till masters-slut-
spel. Junior Masters omfat-
tar ett antal juniortävlingar 
i ålderklasserna 12 och 14. I 
dessa tävlingar, A- och B-täv-
lingar, samlas poäng beroen-
de på resultat. De åtta spelare 
i varje klass som samlat flest 
poäng spelar som avslutning 
ett Masters. Vecka 34, det vill 
säga då denna tidning kom-
mer ut, spelas SM. Då avgörs 
vilka som kommer med. 
Mirjam Björklund är just nu 
bland de åtta bästa.

EWA LINNROS

14-åriga Mirjam Björklund seg-
rade i den stora internationella 
tävlingen ”Tennis Europe U16 
Birkeröd” i  Danmark för tjejer 14 
och 16 år, då hon vann 16-årsklas-
sen mot förstaseedade israelis-
kan Talya Zandberg.                                         
          Foto: Maria Björklund
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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

I SAMTLIGA 
PRISER INGÅR:

8 års bilgaranti
3 års vagnskada

3 års fri assistans

MMITSUBISHI ASX 1 6 AS&G KOMFORT

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

Sveriges längsta 
bilgaranti

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

Buster och Starlet cup  Tidigt i somras deltog  
EIK:s F96 i innebandycup i Mora. Trots att de 
spelade mot ett år äldre lag fick de med sig en 
tredjeprisbuckla hem. 

 Foto: Ekerö IK

Fotbollsfest  för personer med funktionsnedsätt-
ning hölls under försommaren på Träkvistavallen i 
ett samarbete mellan flera kommuner och Ekerö 
kommun och Ekerö IK som värd.

 Foto: Anette Flemming

Champen 2012  För fjärde året i rad anordnades 
fotbollsturneringen den 14 juli på Träkvistavallen. 
I år blev finalen en ren ekeröangelägenhet då Il 
Vincitores vann med 4-2 över Lundhagen Boys.                                                          
                            Foto: Mats Carlsson

Tigrar till Tammerfors  Strax före sommaren 
åkte EIK:s P01 Tigers till Tammerfors för att delta 
i en av Finlands största innebandycuper. Lyckliga 
återvände de till Ekerö med ett silver i bagaget.  

 
Foto: Ekerö IK

Magnus Ladulås-loppet   på Adelsö ägde rum 
den 7 juli. Anders Axling sprang milen på 37,17 
minuter. 52 minuter senare gick 82-årige Bertil 
Nilsson från Mälarö SOK i mål tillsammans med 
Lotta Whitlock och Tina Qviberg från Adelsö IF.           
                                         Foto: Ove Westerberg
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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

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

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

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
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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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

Nedan följer ett urval av de larm 
och anmälningar som inkommit till 
närpolisen på Mälaröarna under som-
maren.

Förutom nedanstående händelser kan 
polisen även rapportera att ett stort an-
tal cyklar och mopeder har blivit stulna 
under sommaren. Likaså har nära trettio 
båtstölder och stölder från båt rapporte-
rats in. Bensinsmitningar, skadegörelse 
på bilar och stölder av registreringsskyl-
tar har också skett i stor utsträckning lik-
som klotter och vandaliseringar av kom-
munens byggnader.

12 JUNI | Skadegörelse sker på Färentuna 
förskola där någon krossat en fönsterruta.

i en personbil i Svartsjö.
 
13 JUNI | Ett vildsvin blir påkört vid 
Rastaborg.

14 JUNI | En moped som tidigare stulits 
från Drottningholm påträffas köran-
des i Hässelby.

15 JUNI | En singelolycka med person-
skada sker vid Lovö kyrkallé. Föraren 
blir även rapporterad för rattfylleri samt 
olovlig körning.

-
na på Träkvistavallen.

garage i Tappström.

18 JUNI | En arbetsplatsolycka sker 
på Färingsö trä då en anställd gör illa 
handleden.

23 JUNI | Stenhamraskolan blir utsatt 
för skadegörelse. En person slår sönder 
en glasruta och får åka till sjukhuset för 
omplåstring.

24 JUNI | Grov stöld genom inbrott sker 
i en villa i Skå.

25 JUNI | I Stenhamra blir en vimpel 
stulen från en flaggstång.

27 JUNI | Grov skadegörelse sker på en 

tomt i Skå där någon sågat ned ett tiotal 
träd utan lov.

28 JUNI | Stöld genom inbrott på en 
byggarbetsplats inträffar vid Tapp-
ström.

-
pare sker från en tomt i Nibbla.

30 JUNI | Stöld genom inbrott sker i ett 
garage  i Närlunda.

Lovö kyr-
ka, Drottningholm.

1 JULI | Trafikolycka med personskada 
inträffar på Ekerövägen vid Drottning-
holm.

2 JULI | Grov stöld genom inbrott i villa 
sker i Närlunda.

5 JULI | En trafikolycka med personska-
da sker mellan en cyklist och fotgängare 
vid Wallenbergsallén, Lovön.

mellan en mc och en bil på Färentuna-
vägen i höjd med OKQ8 Skå.

6 JULI | Stöld sker ur ett garage i När-
lunda.

Ekerö 
sommarstad.

8 JULI | Stöld av tavlor sker från en lä-
genhet vid Ekebyhov.

9 JULI | Försök till stöld genom inbrott i 
en husvagn sker i Träkvista.

-
väska när de badar vid Södran i Trä-
kvista.

i Träkvista.

10 JULI | Från Drottningholm stjäls 
ett släp med bland annat en gräsklippare 
på.

-
tomt i Närlunda.

12 JULI | Stöld genom inbrott i ett förråd 
sker på en tomt i Närlunda.
13 JULI | Inbrott i ett fritidshus sker i Skå.

18 JULI | En trafikolycka med person-
skada sker mellan två bilar på Ekerövä-
gen i höjd med Ekerö kyrkväg.

vik utanför Ekerö.

20 JULI | Grov stöld genom inbrott i 
villa sker i Ekerö sommarstad.

Sånga-Sä-
by konferensanläggnings förråd. 38 TV-
apparater blir stulna.

24 JULI | Stöld genom inbrott i förråd 
sker i Sandudden.

29 JULI | I en gångtunnel under Ekerö-
vägen eldas ett jordgubbsstånd upp. 
Brandkåren släcker.

från en terrass på Drottningholms 
golfklubb.

i Älvnäs grusgrop. Föraren blir även 
rapporterad för olovlig körning och ratt-
fylleri.

31 JULI | Sjöfylleri samt vårdslöshet i 
sjötrafik inträffar på Harholmen i Fä-
rentuna, då föraren trillar i vattnet och 
den obemannade båten fortsätter upp på 
en privat brygga.

1 AUGUSTI | En kanin i Stenhamra blir 
utsatt för djurplågeri med dödlig utgång.

5 AUGUSTI | Stöld genom inbrott i villa 
sker i Träkvista.

6 AUGUSTI | Grov stöld genom inbrott i 
villa sker i Ekerö sommarstad.

-
sunds café.

i Älvnäs.
När-

lunda.

7 AUGUSTI | En stulen bil från Fären-
tuna hittas i Norsborg i samband med 
att några män är på väg att lasta bilen i en 
container.
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Stort antal stölder och inbrott

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Cykel 
”Lovö runt anno 1929” – 
Lugn cykeltur på Lovön 
på både asfalt och gamla 
grusvägar. Med på turen en 
karta från 1929. Vad finns 

kvar och vad är nytt? Rast 
vid Lovö vattenverk och 
Erskines ”låda”. Medtag 
matsäck och massor av 
vatten. Ledarna håller med 
karta. Kläder efter väder. 
Föranmälan. Deltagaravgift 
30 kr medlem, övriga 60 kr. 
Ledare: Mats Helmersson 
och co. 1 september kl 10-14, 

samling vid brandstationen 
i Tappström. Arr: Frilufts-
främjandet.

Marknad
Färingsö marknad. Säljare 
och skolklasser ställer upp 
sina lokalt tillverkade pro-
dukter, hantverk, blommor 
och grönsaker till försälj-

ning. 1-2 september kl 12-16, 
Färingsö hembygdsgård, Öl-
stavägen 27, Färentuna. Arr: 
Färingsö hembygdsförening.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se 
(Manusstopp:

 2 veckor  före utgivning)

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

Gardinstänger och skenor Gardintyger  
Markisväv  Sybehör  Garn  mm 

Jungfrusundsv 2 
Träkvista 

Tel:  560 355 01  

Öppet: 
Mån-fre 10-18

    Lör 10-14

Plisségardiner
Lamellgardiner 
Rullgardiner 

Måttbeställning



En annons på 
denna sida  kostar 

395:-
exkl moms per införanden

Arsbokning gäller

Ring 560 356 00

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
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ADVOKATBYRÅ

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

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

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

BYGGVAROR

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

TAXI
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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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

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.

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

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

Husgrunder 
och 

Markanläggning 

0707-99 64 21
Howqvist Anderson Entreprenad har bytt namn

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING
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Däckspecialisten!
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Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö 
Prenumerationer
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
837-0017

TRYCK V-TAB, Södertälje 2012

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

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

HEMSIDA www.malaro.com/mn

Utgivning 
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

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Bredband, 
är det något 

för mig?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Brommaplan 420, Bromma  
Tel. 08-709 86  50 

 
Camilla 
Rönnbäck

malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

Älskade 
Lowie!
Söndagen den 
17 juni gjorde 
du entré. 
Stolta 
föräldrar 
Malin och 
Emil.

Grattis Ludvig 
som fyllde 
4 år den 1 
augusti! 
Stora 
grattiskramar 
från mamma, 
pappa och 
Viktor.

Stort grattis 
till vår älskade 
Liam Forssén 
på 7-årsdagen 
den 21/8
önskar 
mamma, 
pappa och 
Jesper.

Grattis 
Hampus 
Strate på 
10-årsdagen 
den 23/7 från 
mormor, mor-
far, mostrar, 
morbröder 
och kusiner.

Den 9 juni 
vigdes 
Anna von 
Schéele och 
Lars Branden-
feldt i Ekerö 
kyrka. Släkten 
önskar dem 
all lycka!

Grattis på din  
födelsedag 
Edgar. Du 
fyllde 8 år den 
13/8. Grattar 
gör mamma, 
pappa och 
storebror  
André.

Grattis 
Jonathan 
på 15-års-
dagen den 
10 augusti 
önskar 
farmor 
och farfar.

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

DÖDA

• Rosita Larsson, Fären-
tuna, avled den 29 maj i en 
ålder av 70 år.

• Kurt Tundahl, Stenham-
ra, avled den 2 juni i en 
ålder av 75 år.

• Inga Lisa Maria Ceder-
holm, Färentuna, avled 
den 3 juni i en ålder av 
94 år.

• Astrid Karlsson, Sten-
hamra, avled den 8 juni i 
en ålder av 84 år.

• Svante Gustaf Fischer-
ström, Ekerö, avled den 14 
juni i en ålder av 75 år.

• Kaj Bertil Pettersson, 
Ekerö, avled den 14 juni i 
en ålder av 59 år.

• Kurt Gerald Jacobsén, 
Munsö, avled den 17 juni i 
en ålder av 84 år.

• Eva Margareta Engström, 
Adelsö, avled den 20 juni i 
en ålder av 68 år.

• Maj-Britt Ingegärd Jans-
son, Stenhamra, avled den 
24 juni i en ålder av 90 år.

• Daga Dagmar Galle, 
Ekerö, avled den 26 juni i 
en ålder av 87 år.

• Inger Elisabet Strand-
berg, Lovö, avled den 26 
juni i en ålder av 84 år.

• Rigmor Margareta Ma-
tilda Lind, Ekerö, avled den 
27 juni i en ålder av 74 år.

• Axel Hedlund, Sten-
hamra, avled den 5 juli i en 
ålder av 20 år.

• Maj Viktoria Breitz, 
Ekerö, avled den 8 juli i en 
ålder av 83 år.

• Sylvi Margaretha Fors-
ström, Ekerö, avled den 13 
juli i en ålder av 70 år.

• Bengt Olof Friman, 
Ekerö, avled den 21 juli i en 
ålder av 91 år.

• Ebba Agnes Ottilia        
Söderström, Ekerö, avled 
den 24 juli i en ålder av 
98 år.

• Mary Johansson, Ekerö, 
avled den 31 juli i en ålder 
av 98 år.

• Sigfrid Severin Karls-
son, Adelsö, avled den                 
6 augusti i en ålder av      
74 år.

FÖNSTERPUTS

www.ekerostad.com
070-159 41 14

Glöm inte RUT-avdraget!

Vår älskade Mamma
Mormor och

Gammelmormor

Mary Johansson
f. Löfström

* 1 juni 1914

har idag stilla insomnat

Ekerö  31 juli 2012

ANN-CHRISTINE och ROLF
MARIANNE och KJELL

ANN-CHARLOTTE och GUNNE
URBAN

Barnbarn  Barnbarnsbarn
Släkt

Lugnt och stilla kom du
Lugnt och stilla gick du
Dina bördor har du burit

utan klagan
Med en ängels tålamod har

du härdat ut
Nu får du äntligen vila till

slut
bland rosor, syrener och

jasminer.
Din långa resa är nu över.

Marianne

Begravningen äger rum fredagen
den 24 augusti kl 11.00 i Ekerö
kyrka. Efter akten inbjudes till

minnesstund. Osa till alfa/Ekerö
begravningsbyrå senast 20
augusti. Tel 08-560310 65.

Ett stort tack till personalen på
Ekgården, avd. Skogsgläntan för

god omvårdnad.

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

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

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

Vår älskade

Karl-Erik
Kihlgren
* 6 mars 1937
✝  30 juli 2012

har lämnat oss i stor sorg
och saknad

ANNIKA  JOHAN
med familjer

Marianne med familj

Släkt och vänner

Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne
Ljust och soligt
Lyser Ditt minne

Begravningen har ägt rum.

Klockarebolagets begr. byrå 
tel 08-268110.

VED
550:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

Nu söker vi fler hantverkare!  

Är du F-skattare som har 
tröttnat på administration?  
 
Vi erbjuder anställning med 
fria villkor! Ring så berättar vi 
mer!    08-410 417 70 

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 981 kvm. Semestervägen 10 A. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

EKERÖ TRÄKVISTA Villatomt med generös byggrätt och kommunalt v/a i gatan

Soligt läge i lugnt område Carport om ca 50 kvm Nära till allt
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ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 1 289 kvm. Hagaringen 1. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ TAPPSUND Plan tomt med soligt läge i detaljplanerat område

Garage Ca 300 m till Mälaren med bad och båtplats Centralt
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ACCEPTERAT PRIS 850 000 kr/bud. TOMT 2 541 kvm. Skogsbrynsvägen 37. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ FÄRJESTADEN Plan villatomt i lantligt lugnt område

Mycket nära badstrand Båtplats Godkänd infiltrationsbädd
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TOMT Tomtarea ca 1 000 m² . Näktergalsvägen - skyltat. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ ÄLVNÄS 7 st villatomter

Pris 2 100 000 kr - 3 700 000 kr Vissa med sjöutsikt Del i brygga
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ACCEPTERAT PRIS 1 350 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 199 m². Enlundavägen 29 A. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ SKÅ Solig villatomt i populärt område

5 minuter med bil till Ekerö Centrum Kommunalt VA
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ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 829 m². Årstidsvägen 1. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ MÖRBY Stor plan villatomt med hörnläge

Gångavstånd till Troxhammars GK och buss mot Brommaplan
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ACCEPTERAT PRIS 895 000 kr/bud. TOMT 1 365 kvm. Lil la Stenby Väg. EKERÖ Elizabeth Kumlin 0708-384141.

ADELSÖ STENBY 2 st villatomter pris/st

Kommunatl V/A Detaljplan Sjönära och gångavstånd till färjan
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ACCEPTERAT PRIS 975 000 kr/bud. TOMT 2 005 kvm. Vifärna. EKERÖ Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ VIFÄRNA 2 st villatomter pris/styck

Charmig lantlig idyll Förahndsbesked för byggnation Fritt läge
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PRIS 695 000 kr/bud. TOMT 1 972 kvm Tomt med utsikt över äng/hage. Tomtarea 1 972 m² (friköpt).Byggrätt för stor villa
samt uthus/förr. Sättra gård,Adelsö-sättra 3:33. EKERÖ Elizabeth Kumlin 08-56410943.

ADELSÖ SÄTTRA Villatomt

V/A i tomtgräns samt detaljplan Fri utsikt över äng och hage
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ACCEPTERAT PRIS 4 750 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 252 m². Näktergalsvägen 7. EKERÖ Christer Eriksson
0722-22 98 08.

EKERÖ ÄLVNÄS Obebyggd sjötomt

Svagt sluttande ned mot vattnet Fin strandlinje
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WWW.SVENSKFAST.SE



ACCEPTERAT PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 2 698 kvm . ENERGIPREST. 87 kWh/m²/år. Stugvägen 2. EKERÖ
Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ 5 rok, 137 + 27 kvm

Välskött 50-talsvilla Nytt helkaklat duschrum Stor solig tomt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 600 000 kr/bud. TOMT 4 060 kvm. Alholmsstigen 8. EKERÖ Elizabeth Kumlin 0708-384141.

ADELSÖ TOFTA HOLMAR 4 rok, 62 kvm + gästhus

Egen brygga och strand Gediget timmerhus Stor välskött tomt
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ACCEPTERAT PRIS 3 750 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 759 m². ENERGIPREST. 68 kWh/m²/år. Havrevägen 7.
EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 7 rok, 180 kvm

Tillbyggd och i toppskick Stor solig hörntomt Nära båtklubb
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 2 582 m². ENERGIPREST. Energiprestanda 112 kWh/m² år..
Frejas Väg 8. EKERÖ Christer Eriksson 0722-22 98 08.

EKERÖ HELGÖ 4 rok, ca 90 kvm

Sjöutsikt Nyrenoverat och i toppskick Garage 40 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 295 000 kr/bud. TOMT 216 kvm. ENERGIPREST. 89 kWh/m²/år. Klevbergsvägen 113.
EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, ca 135 kvm

Mycket bra skick Allt i ett plan Tre luftvärmepumpar

S
M
S
:A

6
9
8
1
7
T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 1 999 kvm . Blåbergsängen 5. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

MUNSÖ EKEBY 3 rok, ca 64 kvm + 1rok ca 35 kvm

På solig tomt ligger dessa två hus i toppskick!
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 kr/bud. AVGIFT 4 795 kr/månad. ENERGIPREST. 99kWh,m2/år. Vallviksvägen 13.
EKERÖ Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 110 kvm

Lägenhet i etaga med nvllakänsla Öppen spis Nära till allt!
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ACCEPTERAT PRIS 2 400 000 kr/bud. TOMT 216 kvm Lättskött plan villatomt om 216 m² (friköpt).. ENERGIPREST.
125 kWh/m²/år. Klevbergsvägen 69. EKERÖ Elizabeth Kumlin 0708384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 140 kvm

Bekvämt 1-plansboende Nya fönster o rediatorer Barnväligt område
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 8 923 m². Stjärtnäsvägen 36. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 5 rok, 77 kvm + 77 kvm

Nyrenoverat Nytt stort garage Stor härlig tomt

S
M
S
:A

8
4
6
6
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 4 450 000 kr/bud. TOMT 1 955 kvm. Bredlötsvägen 36. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ 6 rok, ca 162 kvm

Nybyggd familjevilla Makalös vy över böljande åkrar Söderläge
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ACCEPTERAT PRIS 5 950 000 kr/bud. TOMT 3 371 kvm . Bergsrundan 18. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

EKERÖ HELGÖ 5 rok, ca 150 kvm

Ett fantastiskt ställe i toppskick m privat läge ett stenkast från Mälaren
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 375 000 kr/bud. TOMT 186 kvm . ENERGIPREST. 106 kWh/m²/år. Hampvägen 6. EKERÖ
Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ VÄSBY 5 rok, ca 125 kvm

Trivsamt och välskött radhus i populärt och barnvänligt område
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ACCEPTERAT PRIS 1 295 000 kr/bud. TOMT 2 521 kvm. Pinnmovägen 4. EKERÖ Elizabeth Kumlin 0708-384141.

ADELSÖ STENBY 2 rok, 43 kvm + gästhus

Fri utsikt över hagar och ängar Lungt läge invid återvändsgata
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ACCEPTERAT PRIS 1 775 000 kr/bud. TOMT 2 050 kvm . Skogsbacken 4. EKERÖ Elizabeth Kumlin 0708-384141.

ADELSÖ SÄTTRA 3 rok, 77 kvm + 77 kvm

Ljust o fräscht Renoverat 2012 Helkaklat badrum, nytt kök, kamin
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ACCEPTERAT PRIS 5 400 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 907 m². ENERGIPREST. 101 kWh/m²/år. Glasmästarens
Väg 6. EKERÖ Christer Eriksson 0722-22 98 08.

FÄRINGSÖ SKÅ 4 rok, ca 141 kvm

1-plansvilla i toppskick Stort trädäck med pool Dubbelgarage
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 425 000 kr/bud. TOMT 2 654 kvm. Fröjs Väg 8. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ HELGÖ 3 rok, ca 28 kvm

Högt & ogenerat läge Kommunalt V/A kommer Nära till bad & buss
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ACCEPTERAT PRIS 2 650 000 kr/bud. TOMT 2 631 kvm. ENERGIPREST. 87 kWh/m²/år. Fårbacksvägen 1. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

ADELSÖ HALLSTA 4 rok, ca 163 kvm

Modernt 1-planshus 6 meter i takhöjd Gästhus Garage Lantligt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 650 000 kr/bud. TOMT 3 090 kvm. Eldgarnsvägen 33. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA 3 rok, ca 46 kvm

Charmigt hus Sjöutsikt Härligt uterum Stor lummig tomt
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ACCEPTERAT PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 1 595 kvm. ENERGIPREST. 87 kWh/m²/år. Törnbyhill
Stenhamravägen 56. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ TÖRNBY 5 rok, ca 132 + 79 kvm

Ostört naturnära läge Vidsträckt vy över åkrar Dubbelgarage
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 6 295 000 kr/bud. TOMT 846 kvm. ENERGIPREST. 79 kWh/m²/år. Talgoxevägen 1. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ ÄLVNÄS 8 rok, ca 186 kvm

Charmigt timmerhus från 1831 Sjönära Fantastisk Mälarvy
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 300 000 kr/bud. TOMT 963 kvm. ENERGIPREST. 65 kWh/m²/år. Gudmundvägen 3 B.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 147 + 48 kvm

Välskött 70-talsvilla Underbar tomt Perfekt solläge Barnvänligt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 7 500 000 kr/bud. TOMT 920 kvm . Lindvägen 5. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, ca 200 kvm + 25 kvm garage + 25 kvm gästrum/atelje

Arkitektritat villa i modern stil med vacker vitputsad fasad Sjönära!
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ACCEPTERAT PRIS 3 500 000 kr/bud. TOMT 12 776 kvm. ENERGIPREST. 243 kWh/m²/år. Stora Karlslund,Adelsö
Ringväg 181, Adelsö Ringväg 179. EKERÖ Elizabeth Kumlin 0708-38 41 41.

ADELSÖ HALLSTA 7 rok, 230 kvm

Förverliga drömmen om en gård! 2 bostadshus Stor ekonomibyggnad
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ACCEPTERAT PRIS 3 825 000 kr/bud. TOMT 2 800. Sten Banérs Väg 5. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ HELGÖ 3 rok, ca 100 kvm + gästhus med dusch/bastu

1-plans hus på underbar trädgårdstomt med pool.
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ACCEPTERAT PRIS 4 700 000 kr/bud. TOMT 1 465 kvm. ENERGIPREST. 87 kWh/m²/år. Ekebyhovsvägen 3. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ EKEBYHOV 7 rok, ca 212 kvm

Representativ villa med generösa ytor Sagolikt vacker trädgård Centralt läge med nära till allt man kan önska Naturnära Båtplats
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr/bud. AVGIFT 3 183 kr/månad. Björkuddsvägen 38A. EKERÖ Elizabeth Kumlin
0708-384141.

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, 64,8 kvm

Fantastisk blomstrande tomt Gaveltomt m s/v-läge Nyrenoverat kök
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ACCEPTERAT PRIS 4 995 000 kr/bud. TOMT 1 288 kvm. ENERGIPREST. 86 kWh/m²/år'. Ringblomman 40.
EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ SOMMARSTAD 5 rok, ca 163 kvm

1-plans villa med ett underbart trädäck med pool Toppskick!
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