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Fibernät
öppnar
möjligheter
I en storsatsning rullas nu enorma längder
fiberkabel ut i kommunen. Snabba, säkra uppkopplingar och nya informationstjänster erbjuds
snart till stora delar av mälaröborna. | 4

OMFATTANDE BRAND I RADHUS
När 20 personer behövde evakueras efter den brand
som totalförstörde tre lägenheter i Gustavalund
visade mälaröborna en stor vilja att hjälpa de nödställda. | 14

❥

Mälarö

OMSORG
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“Vi är en grupp på cirka 130 föräldrar och
ungdomar som kämpar för att få tillbaka en
direktlinje till skolan för boende i SvartsjöHillersjöområdet. Vi är mycket tveksamma
till att våra barn ska stå halvtimmesvis vid
vägkanten i vinter.” | 26 tyck

FÖRSLAG TILL BADHUSFINANS
Miljöpartiet har lagt en motion för att bland annat
reda ut hur stor skattehöjning som skulle behövas för
att finansiera ett nytt badhus i kommunen. | 6

TEAM BAGGES SÅNGARE
Körmedlemmarna i Team Bagge i Körslaget tävlar om
500 000 kronor. Vinstpengarna ska gå till någonting
i kommunen. I denna tidning presenteras samtliga
tjugo sångare. | 18 och 20

VÄRLDSMÄSTARE
E

ÄPPELTIDER
Slottsäpplena i Ekebyhovs genbank fick sig en rejäl skjuts i mognadsprocessen när Sveriges pomologiska sällskap beskar in ljus och luft den 16 september. Ovan instruerar Mats Lindberg den nye sällskapsmedlemmen
Sture Nordmark från Sätuna, Färingsö.
Foto: Ove Westerberg

Tobias Söderling från
Stenhamra tog guldmedalj i båtracerklassen F4s
i Polen i augusti. Totalt
deltog 27 båtar i VMserien. | Sporten 28

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

www.statoil.se
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BILTVÄTT
Ren bil på 4 min!
Träkvista
08-560 300 96

på n cken
a

Naprapati
Massage Yoga mm

FriskvårdCenter
Jungfrusundsvägen 5, Träkvista torg
www.mfcenter.se OTel. 560 333 99
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Vi är specialister på
progressiva glas

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
”43 år senare” – konstutställning av Ina Almegård,
Pi Eriksson, Mats Eriksson,
Veine Johansson, Hans Lindström, Matti Nurmi och Jan
P. Zetterström. 6 och 7 okt
kl 12-16, galleriet, Ekebyhovs slott. Arr: Mälaröarnas
konstförening.

Våra progressiva glas ﬁnns som BAS, BÄTTRE och BÄST.

Glas + båge

Från

2690:-

Hantverksstallet
Till och med 30 sep: medlemmar ur Konstringen,
blandade tekniker. Från 4
okt: Eva Ekberg – akvareller.
Öppet tis-sön 11-17, Jungfrusund.

Prisex. Progressiva BAS inkl. båge.

Kvalitetsglasögon
med lägsta

PRISGARANTI

*

Boka tid redan idag!

glada ögontjänare på Ekerö Optik!

VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Utföres av leg. optiker. Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc.).

290 KRONOR

Vi bjuder alltid på kaffe!

Thorbjörn med personal

Namn:......................................................... Min bokade tid: Datum...........

Giltig t.o.m. 2012-10-31

KLIPP UT OCH TA MED TILL BUTIKEN

Hjärtligt välkomna önskar era

/ .......... Kl.....................

(Plus många ﬂer välkända märken)

www.dinsyn.se
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Service, kvalitet och omtanke
Ekerö Centrum, Mälarö Torg 14.
Tel: 08-560 313 10
Måndag - Fredag 10 - 18.30, Lördag 10 - 15

Konstringen
Utställning på 25 olika platser runt om på Mälaröarna
med 43 olika konstnärer. På
Ekebyhovs slott visas samlingsutställning med samtliga konstnärer representerade. 28-30 september,
kl 11-17. Kartblad kommer
att finnas i Drottningholmskiosken, Ica Tappström samt
i Stenhamra på biblioteket.
Utställning
”Det var en gång... en
vikingatid”. Återinvigning av
lek- och upplevelseutställningen om vikingatiden. En
fantasifull, kul och lärorik utställning för barn och unga.
Prova vikingadräkter, kliv in
i långhuset, gå ombord på
vikingaskeppet och mycket,
mycket mera att upptäcka.

Kl 12-16, Barnens eget bibliotek i Stenhamra.

EVENEMANG

Bridge
Partävlingar, oftast kan spelpartner ordnas för den som
är singel. 20 kr inkl kaffe.
Mån, tis och tor kl 10-14.30.
IT-ladan. Arr: Mälaröarnas
pensionärsföreningar.
Torsdagsvandringar
Varierande val av stigar och
vägar med eftersträvan att
få motion och samtidigt
få lärdom om hembygd,
fågel- och djurliv och växter. Stavgångare också välkomna. Tag gärna med lite
fika för en kortare rast. Kl
9.30- ca 12. Kostnad: fritt
för medlem, övriga 30 kr/
gång, kontant. Samling vid
anslagstavlan vid Träkvista
torg. Ledare: Ivar Danefjäll.
Arr: Friluftsfrämjandet
Mälaröarna.
Svampvandring
Xerxes Persson leder i
riktning mot säkra svampställen. Vid helt otjänlig
väderlek, titta på Friluftsfrämjandet Mälaröarnas
hemsida. Ingen förhandsanmälan. Kostnad: fritt
för medlem, övriga 30 kr
kontant. Tag med matsäck,
kniv och korg och burk
för eventuella bär, samt
mobiltelefon. 30 september kl 10, åter ca kl 14.

Samling vid kommunhusets
parkering, för samåkning i
varandras bilar till svampmarker. Arr: Friluftsfrämjandet Mälaröarna.
Sträckskådning
Ekebyhovsbackens höga
topp i landskapet ligger bra
till som vägvisare för fåglarnas väg söderut. Stora
mängder duvor, finkar, piplärkor, trastar, gäss samt
en del rovfåglar passerar
förbi backen. En del fåglar
går ned för att födosöka
före sin flytt till varmare
länder. Ledare: Jan Sondell,
Urpo Könnömäki. 29 sep
kl 7 och framåt, Ekebyhovsbackens topp. Arr:
Mälaröarnas ornitologiska
förening.
Ekebyhovs slott
29-30 sep: Bokbord båda
dagarna. 30 sep kl 14:
Ekerö Royal Jazz. Kaféansvariga: Lions Club,
Färingsö. 6 okt kl 14: folkmusik med Ölaget. 7 okt
kl 14: jazzgruppen Maybe
Tuesday. Kaféansvariga:
Sri Lanka faddrar.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
27 september)

FORTS PÅ SIDAN 30

fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

EKERÖ NYCKELBY

EKERÖ EKEBY

Accepterat pris: 4 700 000:-

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

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

FÄRINGSÖ VIKSUND
Accepterat pris: 3 500 000:-

7 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 132 kvm, biarea: 26 kvm
Tomt: 4 174 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 58 kWh/kvm år
Byggt: 1886
Adress: Rosenhill
Ring för visning!

Accepterat pris: 3 500 000:-

6 rok, varav 3-2 sovrum
Boarea: 121 kvm, biarea: 101 kvm
Tomt: 3 149 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 1965, ombyggt 2004
Adress: Flintvägen 3
Visas sön 30/9 14.00-15.00 och mån 1/10 19.15-19.45

Underbar oas på vackra Munsö. Bör upplevas! Helt insynsskyddad tomt med påkostat utekök. Vedeldad
badtunna. Väl omhändertagen villa med modernt kök, och två badrum. Hel källare med rum. Stort garage
samt massor av yta för förvaring. Två utmärkta gästhus. Badrocksavstånd till brygga och grillplats.
Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-1146.

Viksundsvägen 37. Mycket trevlig
sekelskiftesvilla med djupa
nischer, stora fönster och generös
takhöjd. Stor sjönära fastighet om
4174kvm. Villa med häftig
arkitektur! Hus från 1886 i två plan
med stort renoveringsbehov på
insidan (bra skick utsidan). Högt i
tak och underbar terrass mot
Mälaren. Bergvärme från 2008.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3278.

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

FÄRINGSÖ STENHAMRA

EKERÖ BOKSKOGEN
Accepterat pris: 2 600 000:-

Accepterat pris: 2 550 000:-

5 rok
Boarea: 110 kvm
Avgift: 5.639:-/mån inkl värme,
vatten, garage och kabel-TV
Byggt: 1991
Adress: Gustavavägen 46

7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 134 kvm, biarea: 58 kvm
Tomt: 1 465 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1910, ombyggt 1986
Adress: Skoghemsvägen 14

Ring för visning!

Visas sön 30/9 12.00-13.00
och mån 1/10 18.00-18.30

Exklusiv 5:a med bästa läget i
trevliga Bokskogen invid Ekerö
Centrum. Fyra sovrum på privat
övervåning. Nedervåningen
bjuder på öppen planlösning
mellan nyrenoverat kök,
vardagsrum ut till trevlig altan
under tak. Två renoverade
badrum. Här är det bara att flytta
in och trivas! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2448.

Med superfint läge finner ni denna
lilla "gård". Hus med lantlig
känsla. bla vedspis i kök, kamin i
vardagsrum. Fem sovrum,
inglasat uterum i söder. Badrum
med bastu. Uthus samt garage.
Plan tomt med staket. Ca 800m
till buss 176. Nära Stenhamra
med Konsum, skola o dagis.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1884.

EKERÖ ÄLVNÄS

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA
Accepterat pris: 1 800 000:-

Accepterat pris: 1 800 000:-

Tomt: 1 588 kvm Sluttningstomt
Adress: Älvnäsvägen 55

3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 60 kvm, biarea: 12 kvm
Tomt: 2 760 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1942
Adress: Jäsängen, Furuvägen 17

Ring för visning!

Byggklar tomt med högt fritt läge.
Detaljplan medger bygge av hus
på max 200kvm samt uthus/
garage max 45kvm.
Södervänd med sol hela dagen.
Nära buss och bad. Huset på
tomten är i mycket dåligt skick
och inte använt på många år.
KommVA vid tomtgräns mot
gatan. Anslutningsavgift 178
192kr. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3304.

EKERÖ

Ring för visning!

Välkommen till detta mysiga torp
på stor och lummig tomt i
Kungsberga. Här finns gammal
charm och moderna inslag i
samma hus. Påbörjat bastuhus på
tomten och nyrenoverat badrum
och kök. Nytt avlopp med 3kammarbrunn och vattentoalett
-2012. Solig altan!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3290.

EKERÖ SANDUDDEN
Accepterat pris: 1 590 000:-

Fast pris från 5 950 000:-

3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 45 kvm
Tomt: 3 354 kvm Naturtomt
Byggt: 1961
Adress: Ekebyvägen 4

7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt
Byggt: 0
Adress: Tallåsen 1-13

Visas sön 23/9 15.00-16.00

Visas sön 30/9 15.00-16.00

Sms:a: FB 1071-3141 till 72456 för
beskrivning

Charmigt fritidshus på stor och
insynsskyddad naturtomt beläget
på vackra Munsö. Tre rum och
kök, mysig uteplats med murad
öppenspis. Fungerar utmärkt som
både värmekälla och grillplats!
Närhet till badplats och
busshållsplats. Möjlighet till
båtplats i området finns.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3318.

EKERÖ SANDUDDEN

Nu är det dags för säljstart av
etapp 4 i Västra Sandudden! C4hus bygger villor i två plan om 198
kvm på högt belägna tomter med
fantastisk utsikt över Mälaren. Nu
finns ett bra alternativ för den
stora familjen! 6 tomter kvar!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3141.

EKERÖ SANDUDDEN
Fast pris från 4 945 000:-

Fast pris från 4 600 000

6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 170 kvm
Tomt: 1 050 kvm Sluttningstomt
Byggt: 2012
Adress: Fantans Väg 2-12

Byggt: 0
Adress: Sanduddsvägen 48-64

Visas sön 30/9 15.00-16.00

Sms:a: FB 1071-2904 till 72456 för
beskrivning

Nu säljer C4-hus etapp 3 på
Fantans Väg! 170-182 kvm i två
plan med fin utsikt över den
anlagda dammen i området.
Samma fina hustyp som i de
tidigare etapperna. Carport och
förråd ingår. 4 st kvar i denna
etapp! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2904.

Visas sön 30/9 15.00-16.00

Nu startar försäljningen av en ny
etapp i populära Sandudden!
C4-hus bygger bra planerade
villor i två plan om 153 kvm på
Sanduddsvägen. Carport och
förråd ingår. Nära till den anlagda
dammen i området, skola,
förskola och busshållsplats. 9
tomter finns i denna etapp.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3294.
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Matinsamling
inom räckhåll
KOMMUNEN | Inom ett år
ska kommunens förskolor, skolor och särskilda
boenden sortera matavfall
separat. Privata hushåll ska
även erbjudas möjligheten,
men detta projekt tar längre tid att genomföra.
Enligt beräkningarna består
drygt 40 procent av det avfall
som hanteras i kommunen
av matrester. För att få en
miljövänligare hantering av
dessa sopor antog kommunfullmäktige en avfallsplan i
november 2010 med målet
att 35 procent av detta ska
samlas in för biologisk behandling senast 2015.
I en nyligen genomförd
förstudie konstaterar tekniska kontoret att det är tveksamt om det målet kommer
att uppnås. Dock genomförs en del åtgärder relativt
omgående. Dels anställs en
projektledare som ska arbeta
med att införa matavfallshantering i kommunen, dels
beslutas att kommunens
skolor, förskolor och särskilda boenden ska påbörja utsortering av matavfall inom
ett år.
Systemet ska vara frivilligt
och de som väljer att sortera
ska premieras genom lägre
taxa.

LO BÄCKLINDER

Ekerö föregångare
i fibernätsbygge
KOMMUNEN | Ett enda litet
jack i väggen som bereder
väg för oändliga möjligheter
kommer snart finnas tillgängligt för de allra flesta
mälaröbor när nu utbyggnaden av fibernätet har påbörjats i kommunen.
På ﬂera platser runt om på
Mälaröarna har ﬁberkablarna
redan börjat rullas ut. På vissa
ställen läggs de i beﬁntliga
rör i marken, på andra ställen
grävs nya kanaler där kabeln
läggs ner och på ytterligare
några hängs de som luftledningar. Den febrila verksamheten handlar om att göra
kommunen redo för att kliva
in i nästa era av informationsöverföring.
– Det har varit en hisnande utveckling inom ITtekniken under de senaste
fem åren, som hela tiden
kräver snabbare dataöverföring. Genom att bygga
ut fibernätet får vi i princip obegränsad bandbredd,
berättar Thomas Olsson,
kommun- och stadsnätsansvarig på Telia, som tillsammans med nätleverantören

Skanova står bakom nätutbyggnaden.
Genom satsningen blir
Ekerö kommun först ut i
Stockholms län med att kunna erbjuda ﬁberkabel till de
allra ﬂesta hushållen och satsningen anses vara den största
och viktigaste på många år.
Enligt

kommunens beräkningar kommer antalet invånare under de närmaste fem
åren att ha stigit från 26 000
till över 30 000 och antalet
egna företagare antas uppgå
till tio procent. Behovet av att
ansluta såväl smartphones,
surfplattor,
spelkonsoler,
internetradio och videokonferenser till internet ökar,
vilket också ökar behovet av
snabba, säkra uppkopplingar
utan begränsningar.
I vissa prioriterade områden, som Adelsö och delar av
Träkvista, har projektet redan
påbörjats och arbetet med att
rulla ut ﬁberkabel kommer
ske i ett snabbt tempo under
resten av året.
– Enligt våra planer ska vi
ha ett stamnät framdraget till
alla kopplingsskåp vid års-

skiftet och under andra eller
tredje kvartalet 2013 ska alla
kunder som vill vara anslutna
till det, säger Jörgen Lindholm, Skanova.
Anslutningen till kopplingspunkterna kommer varje
fastighetsägare eller företagare
själva att få bekosta och i dagsläget ligger den kostnaden på
16 900 kronor för villaägare i
tätorten. För den som bor eller
verkar i glesbygd krävs att ﬂera
hushåll sluter sig samman i
”byalag”, vilka sedan får hjälpas åt med anslutningskostnaderna. Det ﬁnns dock en hel
del bidrag att söka för att få ner
kostnaderna.
Det nät av fiber som nu ska-

pas kommer att vara ett så
kallat ”öppet nät” som ägs
och drivs av Skanova. Sedan
är det upp till varje hushåll eller företag att själv välja vilken
leverantör och vilka tjänster
som man vill ha. Idag är det
möjligt att få både telefon, TV
och datatraﬁk, men vad som
kommer att erbjudas i framtiden vågar ingen sia om.
LO BÄCKLINDER

Färingsö församling 24 september - 7 oktober 2012

Gudstjänster

temakväll i stenhamra

ONSDAG 26 SEPTEMBER
18.30 Timmermannens kapell,
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Lars Brattgård

Prästen Leif Lindström berättar om Gudsbilder i Bibeln.
Kvällen börjar med veckomässa i Timmermannens kapell
kl 18.30. Föredraget börjar kl 19.00. Frågor? Ring Lars
Brattgård tfn 08-564 209 22.
ONSDAG 26 SEPTEMBER
19.00 Stenhamra församlingsgård

SÖNDAG 30 SEPTEMBER
11.00 Färentuna kyrka
Gudstjänst med små och stora, dop
Kiki Svee, Lars Brattgård, Annika Becker,
Tonprickarna. Dopkalas för alla döpta.
ONSDAG 3 OKTOBER
18.30 Timmermannens kapell,
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Lars Brattgård
SÖNDAG 7 OKTOBER
11.00 Sånga kyrka
Gudstjänst med nattvard
Kiki Svee

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

Någon att tala med
Vår diakon och våra präster kan erbjuda
enskilda samtal för dig som vill ha stöd
i olika livssituationer. Diakon Emma
Grennard nås enklast tisdagar eller
torsdagar på tfn 08-564 209 34

välkommen med i svenska kyrkan!

Hur vill Gud bli sedd idag?

seriöst svängigt

Gospelglöd
Gospelkonsert med Ekerö Gospel
Daniel Stenbaek, piano
Magnus Ahlgren, elbas
Oscar Eriksson, slagverk
Pernilla Thörewik, dirigent
LÖRDAG 29 SEPTEMBER
19.00 Herman Palmsalen,
Stenhamra församlingsgård

orgelkonsert med sångsolist

Gudstjänstförberedelser

På Adelsö har dragningen av fiberkabel redan påbörjats. Vissa sträckor följer nätet de befintliga lufledningarna.
Foto: Lo Bäcklinder

Höstorgel
W A Mozart - Exultate Jubilate,
Laudate Dominum.
Malin Edström, sopran
Rickard Backlund, orgel
LÖRDAG 6 OKTOBER
15.00 Färentuna KYRKA

Besöksadress: Herman Palms plan 4D Postadress: Box 7, 179 03 Stenhamra Tel vx: 08-564 209 20
Öppettider: Måndag - fredag 10-12. Måndag - tisdag även 13-15 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/faringso

DOPKALAS
Söndag 30 september kl 11.00
i Färentuna kyrka
En härlig festgudstänst för alla döpta
Välkommen på en härlig Gudstjänst med små och stora
med dop! Barnkören Tonprickarna sjunger, Kiki Svee
leder gudstjänsten och efteråt blir det kalas i Färentuna
församlingshem.

Välkommen!

1-års jubileum!
för vår delikatessdisk!

99k
/kg

Laxﬁlé
Norge. Hel sida.

159k

99k

/kg

/kg

Vongole Musslor

249k
/kg

Älgfärs
Åke P. Ursprung Sverige.

Serranoskinka

Varan inkommer torsdag.

Spanien. Lufttorkad.

249k
/kg

Löjrom
Kalix.

999k
/kg

Fransk Lantsalami

Tappström

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

Priserna gäller vecka 39 t o m söndag 30/9-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Badhusfrågan
MÄLARÖARNA | Lena Holst
(MP) och Krister Skånberg
(MP) har har lagt en motion
för att bland annat reda ut
hur stor skattehöjning som
behövs för ett nytt badhus i
kommunen.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag av kommunfullmäktige
att beräkna hur stor skattehöjning som skulle behövas
för att ﬁnansiera byggande,
drift, underhåll och avskrivningar på det omdiskuterade
badhuset.
Motionen tar även upp att
”återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag
till utformning och kostnadskalkyl av ett rådslag om ett
med hjälp av skattehöjning
ﬁnansierat badhus. Förslaget
bör också omfatta utformning och kostnadsberäkning
av den medborgardialog som
bör föregå rådslaget”.
Motionen, som togs upp
på kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, remitterades till kommunledningskontoret för beredning.
– Då vet man ju aldrig vad
som händer. Men de hörde i
alla fall på våra argument och
det verkar som att de lyssnar
på det, berättar Lena Holst.
Vad beträffar rådslag menar Lena Holst att det är

viktigt att medborgarna i
kommunen deltar i beslut
kring badhuset och att de,
på ett lättillgängligt sätt, får
insyn i vad det innebär att
ta beslut om att bygga ett
badhus.
– Jag skulle vilja påstå att
man måste räkna med en
miljon i månaden bara för
driftskostnaden. Och det
ﬁnns ingen kommun som
har lyckats få en entreprenör att betala det, för det går
inte ihop. Det kostar helt
enkelt kommunala pengar
att ha ett badhus, det är bara
så. Ovanpå driftskostnaden
är det byggnadskostnaden.
Var tar man dessa pengar
från? Vill vi ta pengarna från
våra skattepengar så att det
påverkar kärnverksamheter
såsom äldrevård och skola
eller vill vi ﬁnansiera det på
ett annat sätt, undrar Lena
Holst.
Miljöpartiets förslag till en
annan form av ﬁnansiering
för att bygga ett badhus, är
kopplat direkt till en skattehöjning.
– Tio öres skattehöjning ger
fem till sex miljoner om året.
Detta är dock uppskattningar
då det handlar om skatteunderlaget och detta varierar. Men det innebär att vi
skulle behöva höja skatten

cirka tjugo öre för att täcka
driftskostnaderna.
Intresset för rådslag ﬁnns
också inom kommunen. Frågan blev aktuell i samband
med folkomröstningen om
försäljning av Ekerö bostäder.t
– Jag har i kommunstyrelsen tagit initiativ till och föreslagit att kommunlednings-t
kontoret ska få i uppdrag att
ta fram riktlinjer och förslag
på hur rådslag kan användas
i kommunens framtida beslutsprocesser. Jag tycker att
man kan se rådslag som en
modern och lättare form av
folkomröstning där medborgare får tycka till om konkreta
förslag i vissa typer av frågor,
säger
kommunstyrelsens
ordförande Peter Carpelant
(M).

 SÅ TYCKER VI
BADHUS | Kan du tänka dig att betala 20 öre mer per intjänad hundralapp i skatt för att
finansiera ett badhus?
Tycker du att det vore en bra idé att kommunen har ett rådslag om saken?

Bo
Bo Nilsson,
Nilsson, Ekerö:
Ekerö:

–– Ja,
Ja, det
det skulle
skulle jag
jag absolut.
absolut.
–– Javisst,
Javisst, det
det vore
vore det.
det.

används med omdöme så kan
det vara ett bra sätt för kommunledningen att få en bred
kunskaps- och förankringsprocess runt en viss fråga.
Vad gäller Miljöpartiets
motion så är denna under beredning.
– Vi ännu inte hunnit ta
stälning i frågan och får återkomma längre fram, avslutar
Peter Carpelan.

EWA LINNROS

– Jajamensan, absolut.
– Ja, det tycker jag väl också.
Men det här har gått runt så
många år. Min son är född
1972. Jag var på möte i kommunalhuset om det här kring
1972, 1973. Ännu har ingenting hänt.
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RÅDSLAG
FAKTA RÅDSLAG

av
dialog med kommuninvånarna
som
muninvånarna
som
används för att
hämta
används
förinformaatt hämta in
in råd och
råd
och
information
från
tion
från
allmänheten
allmänheten
i frågor
där
i frågor där det
känns
det
känns
extra
extra
viktigt
attviktigt
få deatt
deras åsikter.
Ett
rasfååsikter.
Ett rådslag
rådslag
kan innehålla
kan innehålla
flera
flera
frågeställningar,
frågeställningar,
till till
skillnad
skillnadfrån
frånen
enrådgirådgivande
vandefolkomröstning
folkomröstning
som
somoftast
oftaströr
rören
enfråga
fråga
där
därman
manväljer
väljermellan
mellan
alternativ.
alternativ.

KUL och
INTRESSANT
olika tider
under dagen

p

. Barnen visar
skolprojekt

. Elevers live-musik
. Sport-loppis

Nagelg
målnin

. Tårtkastning
. “Pricka-rätt-ochvinn” bandy

. Ansiktsmålning

Välkommen!

EKERÖ REDERI AB


FAKTA


utrustning, tillbehör

. Hemlagat fika, bröd,

design – reklam – profilering

ag

10 00–1 00
5

Marknadsstånd

Café med korvgrillning.

– Ja, varför inte. Det skulle jag
nog kunna göra.
– Ja det är bra, för de skulle få
ja från väldigt många tror jag.

29 se

Roliga lekar

marmelad, kakor m m

Laila Möller, Träkvista:

Lörd

Auroravägen 12, Tappström

TACK! till våra sponsorer:

–– Ja.
Ja.
–– Ja,
Ja, det
det vore
vore en
en vettig
vettig grej
grej
tycker
tycker jag.
jag.

Benita Ström, Ekerö:

Mälaröarnas Montessoriskola

da
l
k
o
h
C
hjul

–– Absolut.
Absolut. Så
Så kul
kul för
för ungar
ungar
och
och alla
alla att
att ha
ha ett
ett badhus.
badhus. Jag
Jag
har
har tre
tre barnbarn
barnbarn och
och de
de får
får
åka
åka till
till Sundbyberg
Sundbyberg och
och simsimma.
ma. Det
Det är
är vansinne.
vansinne.
–– Ja.
Ja.

>> Rådslag är en form
>>
Rådslag
är en
form
av dialog
med
kom-

BirkaSkolan

Ponnyridning

Klas
Klas Wahlqvist,
Wahlqvist,
Kungsberga:
Kungsberga:

Han menar att om rådslag

Öppet Hus: Besök klassrum med
pågående undervisning
10 00 –12 00

Agneta
Suhr, Ekerö somAgneta Suhr,
marstad:
Ekerö sommarstad:

och

MYCKET mer

Nyheter & information från våra församlingar

nr 14 2012

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 26/9
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA I TAIZÉTON,
Pernilla Hammarström

Söndag 30/9
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA,
Pehr-Albin Edén, Ekerö Gospel,
piano: Daniel Stenbaek
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST MED
BIBLIOLOG – FÖRSAMLINGEN
PREDIKAR, Jonas Gräslund, Ekerö
Gospel, piano: Daniel Stenbaek
Middag (50:-)
18:00 Film: Hemligheter och
lögner
Drottningholms slottskyrka
kl 16.00
HÖGMÄSSA, Karin Frödinger, S:ta
Anna Vokalensemble, dirigent:
Anne-Marie Bodén, orgel: Leif Asp
Munsö kyrka kl 19.00
KVÄLLSMÄSSA, Lizen Anterud,
orgel: Gudrun Pettersson

Onsdag 3/10
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund

Söndag 7/10

Tack vare dig ...

Adelsö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST,
Lizen Anterud, Mona Wikborg
Barnkören under ledning av Mie
Johansson

Ditt medlemskap i Svenska kyrkan betyder
mycket för många.

Ekerö kyrka kl 11.00
FAMILJEMÄSSA,
Jonas Gräslund, Ekerö barnkör
under ledning av Helena Hansson
och Marie Björnvad

.\UNDQKDUHQVlUVNLOGSODWVLPnQJDPlQQLVNRUVKMlUWDQ'RSNRQ¿UPDWLRQYLJVHORFKEHJUDYQLQJlUVWRUDK|JWLGHULHQPlQQLVNDVOLY
cWVNLOOLJDPlQQLVNRUYlQGHUVLJWLOON\UNDQLGHVVDVNHGHQI|UDWWGHOD
JOlGMHRFKVRUJPHGYlQQHURFKIDPLOM

Lovö kyrka kl 11.00
TEMAGUDSTJÄNST:
ANDERS FROSTENSSON,
Christer Kivi, Mälarstråk,
dirigent: Gudrun Pettersson,
orgel: Leif Asp

TACK VARE DIGNDQYLKMlOSDPlQQLVNRULXWVDWWDVLWXDWLRQHU

Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Mårten Mårtensson
Ekerö kyrkokör
dirigent: Kerstin Baldwin

KYRKRADION 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
29/9 OM ÄNGLAR – Barbro
Arlinger
6/10 INTERVJU: PEHR-ALBIN
EDÉN – Marianne Abrahamsson

Mer information:
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud
tel 560 387 00 fax 560 387 01

TACK VARE DIG¿QQVHQSODWVI|UWUDGLWLRQHURFKJHPHQVNDS

,YnUDOLYEODQGDVJOlGMHRFKVRUJWLGHUDYOXJQRFKSHULRGHUDYXSSEURWW
RFKI|UlQGULQJ'LDNRQHURFKSUlVWHU¿QQVI|UGLJVRPEHK|YHUQnJRQDWW
WDODPHGQlUGXP|WHUVRUJRFKEHN\PPHUHOOHUVWnULVWRUDI|UlQGULQJDU
LGLWWOLYHOOHUNDQVNHEHK|YHUQnJRQDWWGHODGLQJOlGMHPHG
$OOWÀHUYlQGHUVLJRFNVnWLOO6YHQVNDN\UNDQLDNXWDVLWXDWLRQHUGlU
VDPKlOOHWVVN\GGVQlWLQWHUlFNHUWLOO
TACK VARE DIG¿QQVP|WHVSODWVHUI|UPlQQLVNRULROLNDnOGUDU

,YHUNVDPKHWHQI|UEDUQRFKXQJGRP¿QQVHQP|WHVSODWVI|UJOlGMHRFK
OHNPHQRFNVnDOOYDURFKP|MOLJKHWDWWEHDUEHWDOLYHWVVYnUDIUnJRU,
SDVWRUDWHW¿QQVÀHUDP|WHVSODWVHUI|UI|UlOGUDURFKEDUQWLOOVDPPDQV
1lUOLYVLWXDWLRQHQI|UlQGUDVNDQGHWYDUDYLNWLJWDWWKLWWDQ\DP|WHVSODWVHUEnGHI|UDWWJ|UDHQLQVDWVGlUGHWEHK|YVRFKI|UDWWKLWWDQ\D
LQWUHVVHQEHNDQWDRFKYlQQHU
*HQRP6YHQVNDN\UNDLXWODQGHW¿QQVYLGlUI|UGHQVRPEOLYLWVMXN
Sn*UDQ&DQDULDOLNDYlOVRPI|UGHQVRPlUDXSDLUL/RQGRQ

FUNDERAR DU PÅ ATT LÄMNA KYRKAN?
2PGXIXQGHUDUSnXWWUlGHXU6YHQVNDN\UNDQOlVI|UVWGHWKlU

9DUMHPHGOHPlUYLNWLJRFKELGUDUSnROLNDVlWWWLOO6YHQVNDN\UNDQVOLY
RFKYHUNVDPKHW*HQRPGLQN\UNRDYJLIWKDUGXKLWWLOOVELGUDJLWWLOOHWW
EHW\GHOVHIXOOWDUEHWHEnGHSnRUWHQGlUGXERURFKJOREDOW$OODORNDOD
I|UVDPOLQJDU lU EHURHQGH DY PHGOHPPDUQDV DYJLIWHU 'HW lU RFNVn
GLWGHQDOOUDVW|UVWDGHOHQDYDYJLIWHQJnUI|UDWWH[HPSHOYLVEHNRVWD
YHUNVDPKHWHQI|UEDUQXQJGRPDUPXVLNRFKN|UHU
)|URVVlUGHWYLNWLJWDWWInYHWDRPGHWlUQnJRWGXLQWHW\FNHUIXQJHUDU
VnEUD9LEOLUGlUI|UWDFNVDPPDRPGXYLOODQJHVNlOHWWLOOYDUI|UGX
YlOMHUDWWOlPQDN\UNDQ
BEGRAVNING OCH VIGSEL

'HWlUEUDRPDQK|ULJDInUYHWDDWWGXOlPQDW6YHQVNDN\UNDQ6lUVNLOW
YLNWLJWlUGHWDWWGHNlQQHUWLOOGHWLQI|UGLQIUDPWLGDEHJUDYQLQJ
9LGEHJUDYQLQJVNDGHQDYOLGQHV|QVNHPnOI|OMDV±RFKKDUGHQDYOLGQH
XWWUlWWXUN\UNDQKlQYLVDVGlUI|UWLOOERUJHOLJEHJUDYQLQJGYVXWDQSUlVW
PXVLNHURFKN\UND*HQRPEHJUDYQLQJVDYJLIWHQVRPDOODEHWDODUKDU
PDQUlWWWLOOSODWVSnEHJUDYQLQJVSODWVVDPWORNDOI|UEHJUDYQLQJVFHUHPRQLL(NHU|SDVWRUDWlUGHW(NHU|KHPE\JGVJnUG 8QGDQWDJNDQ
J|UDV±PHQGHWlUDOOWLGGHQDYOLGQHVVWlOOQLQJVWDJDQGHRFK|QVNHPnO
VRPDYJ|UGHWWD
)|UDWWInJLIWDLN\UNDQVNDnWPLQVWRQHHQLSDUHWWLOOK|UDN\UNDQ
8QGDQWDJNDQHIWHUVDPUnGPHGN\UNRKHUGHJ|UDVI|UWLOOK|ULJDWLOODQQDWNULVWHWVDPIXQG±PHQGnInUPDQEHWDODI|UWLOOJnQJHQWLOON\UNDQ
)|UPHGOHPPDUL6YHQVNDN\UNDQJlOOHUDWWGRSJXGVWMlQVWYLJVHOJXGVWMlQVWRFKEHJUDYQLQJVJXGVWMlQVWVNHUXWDQNRVWQDG±RPGHWlULDQQDQ
N\UNDQlQKHPI|UVDPOLQJHQVVYDUDUKHPI|UVDPOLQJHQI|UNRVWQDGHQ
Text och foto: Marianne Abrahamsson

TACK VARE DIGI\OOVKMlUWDQPHGVnQJ

0XVLNSVDOPHURFKWRQHUJHUNUDIWRFKWU|VWQlURUGHQLQWHUlFNHUWLOO
6YHQVNDN\UNDQlUHQDY6YHULJHVVW|UVWDDUUDQJ|UHUDYPXVLNHYHQHPDQJgYHUPlQQLVNRULDOODnOGUDU±FDLYnUWSDVWRUDW
±VMXQJHULQnJRQDY6YHQVNDN\UNDQVN|UHU$WWVMXQJDRFKVSHODLKRS
PHGDQGUDJHUJOlGMHRFKJHPHQVNDS
7DFNYDUHGLJInUPnQJDQMXWDDYPXVLNRFKGHDOOUDÀHVWDNRQVHUWHUQD
lUJUDWLV8QGHUYDOYHQRFKEODQGNRQVWHQInUPXVLNHQHQ\WWHUOLJDUH
GLPHQVLRQ
NDQYLEHKnOODRFKEHYDUDYnUDVYHQVNDN\UNRU
'HVVDE\JJQDGHUlUHQYLNWLJGHODYYnUJHPHQVDPPDKLVWRULDRFKYnUW
NXOWXUDUY .\UNRE\JJQDGHQ lU SODWVHQ I|U JXGVWMlQVWHQV JHPHQVNDS
GRSHWV IHVW EHJUDYQLQJHQV VDNQDG RFK KRSS RFK YlOVLJQHOVH DY WYn
PlQQLVNRUVO|IWHQWLOOYDUDQGUD
.\UNRUXPPHWlURFNVnXSSVNDWWDWDYPnQJDVRPGHQW\VWDDYVNLOGD
SODWVHQ I|U HJQD WDQNDU RFK E|QHU 6RP PHGOHP L 6YHQVND N\UNDQ
ELGUDUGXWLOOYnUGDQGHWDYODQGHWVN\UNRURFKWLOOP|MOLJKHWHQDWWKnOOD
GHP|SSQD

TACK VARE DIG

LUNCHMUSIK
i Ekebyhovskyrkan

Torsdag 27/9 kl 11.45-12.00
MENDELSSOHN - mer än bara Brudmarschen!
Kerstin Baldwin orgel

Torsdag 4/10 kl 11.45-12.00
ÖNSKEKONSERT
Kerstin Baldwin orgel
Vad vill du höra spelas på orgeln i Ekebyhovskyrkan? Det kommer att vara önskekonsert
första torsdagen varje månad. Skicka ditt önskemål till kerstin.baldwin@svenskakyrkan.se eller
lämna ditt önskemål på en lapp i receptionen
i Ekebyhovskyrkan.
Välkommen!

Färingsö Skå, 193 kvm Plommonvägen 1B

Ekerö Väsby, 125 kvm Rapsvägen 44

Typ: Villa Byggår: 2010 Boarea: 193 kvm
Rum: 5 Tomt: 2 569 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 125 kvm
Rum: 5 Tomt: 186 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 250 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 550 000 kr

Ekerö Väsby, 125 kvm Senapsvägen 29

Ekerö Väsby, 125 kvm Rapsvägen 10

Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 125 kvm
Rum: 5 Tomt: 179 kvm
Energideklaration: 107,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 125 kvm
Biarea: 0 kvm Rum: 5 Tomt: 186 kvm
Energideklaration: 110,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 600 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 850 000 kr

Ekerö Träkvista, 180 kvm Brokadvägen 2

Ekerö Träkvista, 143 kvm Almhagsgränd 18

Typ: Villa Byggår: 1962 Boarea: 90 kvm
Biarea: 90 kvm Rum: 4 Tomt: 771 kvm
Energideklaration: 108,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,
lena.falck@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 143 kvm
Rum: 5 Tomt: 960 kvm
Energideklaration: 104,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se

Ringmärkt: Fastigheten är Ringmärkt
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad
mot dolda fel.

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 695 000 kr
Duobo: Köp och sälj din bostad i den ordning du själv vill. Med vår tjänst Duobo är
du försäkrad mot dubbla boendekostnader.

Startklar: Med vår tjänst startklar kan
du förbereda din försäljning nu men sälja
först när du känner att tiden är rätt.

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 700 000 kr

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

Ekerö Helgö, 82 kvm Bergsrundan 8

Färingsö Mörby, 158 kvm Mörbyvägen 48

Typ: Villa Byggår: 1953 Boarea: 62 kvm
Biarea: 20 kvm Rum: 2 Tomt: 2 000 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 2010 Boarea: 158 kvm
Biarea: 25 kvm Rum: 7 Tomt: 1 003 kvm
Energideklaration: 74,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 300 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 390 000 kr

Ekerö Träkvista, 228 kvm Fantholmsvägen 10

Ekerö Närlunda, 222 kvm Lobovägen 7

Typ: Villa Byggår: 1998 Boarea: 200 kvm
Biarea: 28 kvm Rum: 6 Tomt: 1 281 kvm
Energideklaration: 87,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1979 Boarea: 149 kvm
Biarea: 73 kvm Rum: 8 Tomt: 902 kvm
Energideklaration: 87,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 750 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 950 000 kr

Ekerö Ekebyhov, 320 kvm Bryggavägen 104B

Färingsö Stenhamra, 176 kvm Klubbstigen 6

Typ: 2-plans kontorsfastighet Byggår: 1990
Boarea: 320 kvm Rum: 13 Tomt: 960 kvm
Energideklaration: 108 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,
lena.falck@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 2005 Boarea: 176 kvm
Biarea: 60 kvm Rum: 6 Tomt: 1 051 kvm
Energideklaration: 103,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 950 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 575 000 kr

www.maklarringen.se/ekero

Färingsö Mörby, 186 kvm Gryningsvägen 1

Färingsö Viksund, 170 kvm Viksundsvägen 62

Typ: Villa Byggår: 2011/2012 Boarea: 186 kvm
Biarea: 0 kvm Rum: 6 Tomt: 1 304 kvm
Energideklaration: 36,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 148 kvm
Biarea: 22 kvm Rum: 6 Tomt: 1 999 kvm
Energideklaration: 120,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 650 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 490 000 kr

Ekerö Sommarstad , 177 kvm Hasselbacken 1

Ekerö Träkvista, 268 kvm Målvägen 4

Typ: Villa Byggår: 2000 Boarea: 177 kvm
Rum: 7 Tomt: 1 380 kvm
Energideklaration: 112,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,
maria.pettersson@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1971 Boarea: 134 kvm
Biarea: 134 kvm Rum: 6 Tomt: 1 229 kvm
Energideklaration: 46,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97,
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 490 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 950 000 kr

Ekerö Brunna, 107 kvm Tomtbacksvägen 38

Ekerö Sandudden, 97 kvm Mälarvyn 1

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1992 Boarea: 107 kvm
Rum: 4 Avgift: 5 787 kr/mån
Energideklaration: 89,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,
cecilia.ternow@maklarringen.se

Typ: Bostadsrätt Byggår: 2002 Boarea: 97 kvm
Rum: 4 Våning: 1 Avgift: 5 370 kr/mån
Energideklaration: 108,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se

Ringmärkt: Fastigheten är Ringmärkt
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad
mot dolda fel.

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 650 000 kr
Duobo: Köp och sälj din bostad i den ordning du själv vill. Med vår tjänst Duobo är
du försäkrad mot dubbla boendekostnader.

Startklar: Med vår tjänst startklar kan
du förbereda din försäljning nu men sälja
först när du känner att tiden är rätt.

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 750 000 kr

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

Ekerö Björkudden, 78 kvm Björkuddsvägen 56A

Färingsö Kungsberga, 62 kvm Skepparns väg 20

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1979 Boarea: 78 kvm
Rum: 3 Avgift: 3 464 kr/mån
Energideklaration: 76,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1992 Boarea: 62 kvm
Rum: 2 Avgift: 3 500 kr/mån
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 300 000 kr

Accepterat pris: 1 100 000 kr

Färingsö Ölsta 88 kvm

808 kvm Ekerö Älvnäs

Ekerö Älvnäs Tomt

Färingsö Stenhamra Tomt

Adress: Karlskärsvägen 5
Typ: Villa Byggår: 1965 Boarea: 75 kvm
Biarea: 13 kvm Rum: 4 Tomt: 1 050 kvm
Energideklaration: 139,00 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Adress: Rödhakevägen 3A
Tomttyp: Villatomt Tomtyta: 808 kvm

Fastighet: Älvnäs 1:285
Typ: villatomt Tomtyta: 1 608 kvm

Adress: Strandvägen 20A
Typ: villatomt Tomtyta: 904 kvm

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,
helene.dahlback@maklarringen.se

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 575 000 kr

Bud: 1 895 000 kr

Accepterat pris: 3 150 000 kr

Accepterat pris: 1 625 000 kr



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

Akut behov!
Just nu är intresset för bostadsrätter
i kommunen enormt stort. De vi sålt
har sålts med mycket gott resultat.
Vi har fortfarande många kunder som
ännu inte fått köpa. Bor du i bostadsrätt och funderar på att sälja är läget
rätt just nu.
Kontakta oss för mer information
HNHUR#PDNODUULQJHQVH

www.maklarringen.se/ekero

12

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G')H:EI:B7:GBuC69'%&'

Magåkomma på Birkaskolan
TAPPSTRÖM | För ett par
veckor sedan drabbades ett
stort elever och personal på
Birkaskolan av magbesvär.
Miljö- och hälsoskyddskontoret och Smittskydd
Stockholm blev inkopplade.
Det var främst magont och
diarée som ett större antal
elever samt personal drabbades av. Skolledningen vände
sig omgående till miljö- och
hälsoskyddskontoret, som
i sin tur kopplade in Smittskydd Stockholm. De sände
ut en ingående enkät till elev-

er och lärare och samlade in
prover för test.
– Prover samlades in från
några av de personer som blivit sjuka. Dessutom har miljö- och hälsoskyddskontoret
tagit prover från mat och kök,
berättar Maria-Pia Hergens,
epidemiolog på Smittskydd
Stockholm.
Det var ett begränsat utbrott
och man såg inte heller någon
större spridning till familjemedlemmar eller något större
utbrott i samhället. Man tror
att det sannolikt är något som
de drabbade har ätit.

”Det verkar inte
vara något
långvarigt vad
vi kan se utifrån
resultat av den
enkät som vi har
skickat ut”

– Det var många som blev
sjuka men de blev också
friska snabbt. Det verkar inte
vara något långvarigt vad vi

kan se utifrån resultat av den
enkät som vi har skickat ut,
fortsätter Maria-Pia Hergens.
Man kan med ganska stor
säkerhet utesluta att det skulle bero på vattnet. Då hade
många ﬂer, även utanför skolan blivit sjuka.
I patientproverna har man
tittat på både bakterier, virus
och parasiter, men man har
inte hittat någonting.
– Då är det troligt att det är
en matförgiftning, vilket inte
är ovanligt. Det kan komma
från speciella toxiner, och

dem kan man inte spåra, berättar Bo Svenungsson på
Smittskydd Stockholm.
Det har främst handlat om
diarée och magont och inte i
så stor utsträckning kräkningar. Miljö- och hälsoskyddskontoret på kommunen har
tagit prover på mat och i köket.
– Vi har varit där och tagit
prover och följt den checklista som gäller när den här
typen av utbrott sker. Vi
tog prover dagen efter att
besvären börjat. Därför var
proverna inte tagna på den
maten som folk hade ätit när

de blev sjuka, berättar Kaspar Fritz, miljö- och hälsoskyddschef.
Det provet var ”godtagbart med anmärkning”. Det
innebär att det inte är någon
risk att man blir sjuk, men
det var ändå något för mycket av någon bakterie.
– Det är väldigt svårt att
hitta smittan i livsmedel och
det är inte alltid man sparat
allt som har ätits, säger Bo
Svenungsson.

EWA LINNROS

Familjeklubben ger stöd till missbrukare och deras anhöriga
MÄLARÖARNA | Sedan maj
månad finns det i kommunen en viktig resurs inom
missbruksvården.
Familjeklubben heter verksamheten som håller till på
Adelsö. Grunden till Familjeklubben kommer från
”CAT” (Clubs of Alcoholics
in Treatment) och dess upphovsman ungraren Vladimir
Houdolini.
– Han hade jobbat mycket
med missbrukare och kom
på att i en missbrukarfamilj
är alla beroende. Därför kan
man inte bara arbeta med

den som är missbrukare, man
måste få med hela nätverket
kring missbrukaren, säger
Lone Rimdal som är en av
dem som driver Familjeklubben på Adelsö.
De arbetar med vad som
händer i hela gruppen när
någon avsäger sig sitt ansvar,
som en mamma eller pappa.
Ofta är det någon annan som
tar på sig ansvaret. I en familj
kan det till exempel vara ett
barn som tar på sig rollen som
förälder eller så är det kanske
en mormor som kommer in
och tar över.
– När den som missbrukar

börjat på behandlingshem
eller tar emot vård, inser att
han eller hon måste sluta
med sitt missbruk och vill
ta tillbaka sin plats, då är det
jättesvårt för hela familjen
att omstrukturera sig. Ofta är
man inte villig att lita på eller
dela ansvaret igen. Det är någonting som vi jobbar med,
fortsätter Lone Rimdal.
Verksamheten är på frivillig basis. Den startade på
Adelsö i maj men har än så
länge inte så många som deltar. Lone Rimdal har även en
verksam Familjeklubb inne i
stan där det är ﬂer som är med.

”Det här är
ingenting att
skämmas över, vi
ska bara hjälpa
varandra.”

– Jag skulle önska att vi kanske kunde ﬂytta närmare
Ekerö centrum för att få med
många. När man är upp mot
12-18 personer, då delar man
och har två klubbar. Det är
också lättare när man är ﬂer.
Det kan vara känsligt att

fråga sina egna barn eller sin
fru om missbruket för det
ﬁnns spänningar och man
kan kanske inte prata med
varandra längre. Då kan man
alltid fråga en annan person
hur de tänker. Och det har
blivit jättepositivt mottaget,
säger Lone Rimdal och berättar att 45-50 procent av Sveriges befolkning är anhörig till
en missbrukare och att det i
Ekerö kommun ﬁnns mycket
missbruk.
– Familjeklubbarna hjälper
verkligen. I Italien, där det
här är jättestort, har det visat
sig att 85 procent av de som

går med i klubbarna klarar sig
ur problemen.
De träffas varje tisdag en
och en halv timme. Man behöver inte prata men det man
säger ska vara sant. Det handlar inte om att älta över det
som har varit.
– Det är som att köra bil
och titta i backspegeln. Då
åker man i diket, och det gäller hela familjen. Det är också
viktigt att förstå att det här är
ingenting att skämmas över,
vi ska bara hjälpa varandra,
avslutar Lone Rimdal.
EWA LINNROS

Information
från Ekerö Bio och
(NHU|ÀOPVWXGLR

40 % rabatt

ToEPPEXVmHFYWOEVSGLTIVIRRIV
(Gäller t.o.m sista oktober. Gäller ej beställda varor)

Nu är våra
interiörhus
J]PPHEQIH
höstens
nyheter!

8QGHUK|VWHQNRPPHUQ\¿OPSURMHNWRULQVWDOOHUDVL
(UVNLQHVDOHQ(NHU|FHQWUXP,QVWDOODWLRQHQLQQHElUHQGHO
\WWHUOLJDUHWHNQLVNDnWJlUGHUVRPJ|UDWW¿OPYLVQLQJL(UVNLQHVDOHQI|UVWNRPPHULJnQJVHQDUHLK|VW
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(QQ\¿OPHQWUHSUHQ|UNRPPHUDWWDQOLWDVI|UYLVQLQJDUDY¿OP
L(NHU|%LR'HWWDNRPPHUDWWYDUDNODUWXQGHURNWREHU
)|UPHULQIRUPDWLRQRP¿OPVWXGLRQVHKHPVLGDQ
ZZZHNHUR¿OPVWXGLRVHHOOHUNRQWDNWD&DUROLQH%M|UOLQJ
WHO
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HOLVDEHWOXQGH#HNHURVH
<WWHUOLJDUHLQIRUPDWLRQRP(NHU|%LRRFK(NHU|¿OPVWXGLRV
SURJUDPNRPPHUDWW¿QQDVSnZZZHNHURVH

Välkomna!
&PSQQSV8VmH&YWOEV
8MPPFIL}V'EJq-RXIVM}V
Björkviksv 1, Färentuna  Tel 560 425 80
Öppet: Mån-fre 9-18, lör-sön 9-15
www.gustavshill.com
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Fyra hushåll utan
hem vid storbrand
GUSTAVALUND | När fyra
bostäder totalförstördes i
en storbrand den 18 september blev kommunens
krishantering satt på
prov. Förutom det visade
mälaröborna prov på stor
solidaritet och hjälpsamhet.
– Många privatpersoner har
hört av sig till oss med erbjudande om såväl barnvagnar
och kläder som möblerade
bostäder. Det är fantastiskt att
se vilken vi-känsla som ﬁnns
bland kommuninvånarna när
det verkligen gäller, konstaterar Johan Elfver, kommunens
informationschef.
Branden som startade strax
innan fyra på morgonen hade
ett explosionsartat förlopp
och när första brandbilen anlände tre minuter efter det att
larmet nått brandförsvaret,
var redan en bostad fullkomligt övertänd.
– Vi hade tio brandkårer
på plats sammanlagt under
den akuta fasen och eftersläckningen, säger Lars-Åke
Stevelind, stabsbefäl vid Södertörns brandförsvar.

Han konstaterar, liksom de
ﬂesta andra inblandade, att
det var lyckosamt att ingen av
de boende blev skadad.
totalförstördes fyra
bostäder, tre av själva branden och ytterligare en av rökoch vattenskador. Ytterligare
boende evakuerades även
under morgonen och sammanlagt tog kommunen, tillsammans med försäkringsbolagen, hand om ett tjugotal
personer som ﬁck tillfällig
inkvartering i Erskinesalen.
– Alla de som står utan bostad har nu ordnat boende,
antingen genom släkt eller
vänner eller i någon av kommunens fastigheter. Alla erbjuds också avlastningssamtal
genom kommunens Posumgrupp (Psykiskt och socialt
omhändertagande vid olyckor
och katastrofer) och även
möjlighet att träffa brandmännen som var med under släckningen för att prata om händelsen, förklarar Johan Elfver.
Själva orsaken till branden
är ännu inte fastlagd, men
polisen arbetar efter teorin
att branden var anlagd.

– Vi utreder den som en
mordbrand och har för närvarande en person anhållen (den 19 september, reds
anm). Sedan är det åklagaren
som avgör om det blir fråga
om häktning, berättar Mats
Eriksson, presstalesman hos
polisen i Västerort.
Han berättar att det fanns så

LO BÄCKLINDER

Ett resurskrävande släckningsarbete pågick i stort sett hela dagen
efter branden i Gustavalund.

Foto: Lo Bäcklinder
och Johan Hagland

Utmärkelse till
ideella föreningar/
organisationer
Socialnämnden delar ut en utmärkelse till
en ideell förening/organisation som aktivt
arbetar för medmänniskor som behöver
olika former av stöd och hjälp i sin vardag.
Utmärkelsen om 10 000 kr kan t ex tilldelas föreningar/organisationer som tar ett
ökat socialt ansvar genom en viss satsning
eller som bedriver arbete som kan ses som
ett komplement till Socialnämndens verksamheter.
För ansökningsblankett och mer utförlig
information om utmärkelsen vänligen se
www.ekero.se

Nytt & fräscht
för henne och honom!
Vi firar namnbytet Klä Dig
(f.d Wiking) med bra erbjudanden.

Tag 2, betala för 1
Piké eller Top 399:(erbjudandet gäller v. 39)

Ekerö Centrum l 560 336 62 l www.herrmodeekero.se
Morris, Signal, Boomerang, Björn Borg, Almia, Kello,
ParkLane, Dahlin, Rappson, Nanso m fl

KOMMUNEN | Stadsarkitektkontoret har från och
med 20 september kvällsöppet en kväll i veckan.
Byggandet har minskat i
kommunen men efterfrågan
på byggbar mark är hög.
Alla helgfria torsdagar har
stadsarkitektkontoret kvällsöppet mellan halv fem fram
till halv sju för dem som vill
ha hjälp med ansökan, blanketter och allmän rådgivning
angående frågor om bygglov,
anmälan och strandskyddsdispenser.
– Det är inte nödvändigt
att boka tid utan drop-in
gäller och vi bjuder på kaffe
om man får vänta, berättar
Johan Hagland, miljö- och
stadsbyggnadschef på kommunen.

Dock

kallat ”pyrotekniskt material”
(fyrverkerier) i en av lägenheterna, men att polisens tekniker måste invänta att platsen
ska svalna innan de kan göra
en grundlig utredning.

Kvällsöppet införs på
stadsarkitektkontoret

Ansökan om utmärkelsen ska skickas/
lämnas till:
Socialnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö
eller via e-post:
socialnamnden@ekero.se senast
den 30 september 2012.
Upplysningar om utmärkelsen kan lämnas av:
Britt-Marie Hammar,
vik. nämndsekreterare
e-post: britt-marie.hammar@ekero.se
tfn: 08-560 394 31

Kommunen ligger på en
genomsnittlig tid för lovprövning strax under fem
veckor. Enligt lag ska en
komplett ansökan vara beslutad inom tio veckor men
kan dock förlängas upp till
tjugo veckor.
Stadsarkitektkontoret utökar också antalet företagshandläggare och får nu två
stycken istället för tidigare
en.
– Det är handläggare som

har en särskild utbildning i
att både möta och lotsa företag, småföretagare och
entreprenörer med kunskap
om deras vardag. Tanken från
kommunen är att företagen
som vänder sig till oss ska
veta direkt vem de kan vända
sig till. Handläggarna är alltså
mera kunniga i företagsrelaterade frågor. Men servicen
ﬁnns till för alla, förklarar Johan Hagland.
Byggandet i kommunen fö-

refaller minska kraftigt. Jämfört med föregående år har
antalet registrerade ärenden
minskat med över 35 procent.
– Byggandet faller i hela
landet och är inte speciﬁkt för vår kommun. Det är
framförallt nybyggnad av
småhus som rasar. Mindre
tillbyggnader ligger oförändrat. Flera aktuella konkurser
hos småhustillverkare verkar
veriﬁera detta. Orsakerna är
gissningsvis den allmänna
konjunkturen och bankernas
stramare utlåning. Det som
möjligtvis är speciﬁkt hos
oss är viss brist på byggbar
mark. Efterfrågan är lustigt
nog fortfarande hög, avslutar
Johan Hagland.

EWA LINNROS

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

ERBJUDANDE
Gäller september

Massage 30 minuter
250 kr, (värde 350kr)
Klassisk Ansiktsbehandling
få en gratis frans & brynfärg
(värde 290 kr)
Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50
www.sensebysea.se

Munsö Husläkarmottagning söker ytterligare en

Distiktssköterska
Munsö Husläkarmottagning är en liten auktoriserad,
privat läkarmottagning med landstingsavtal. Naturskönt belägen på Munsö i Ekerö kommun.Vårt upptagningsområde är Munsö och Adelsö. Mottagningen
består av läkare, mottagningssköterska och distriktssköterska. Den vi söker är utbildad distriktssköterska
som tycker om att arbeta självständigt med såväl
öppen mottagning som hembesök. Arbetstiden 75%.
Tillgång till egen bil är önskvärd. Tillträde efter
överenskommelse.
Välkommen med din ansökan via e-mail eller post
Frågor om tjänsten kan besvaras per telefon efter
14.00 vardagar.
mhlm@swipnet.se
Munsö Husläkarmottagning, Söderby Gård
178 91 Munsö. 08-560 503 94

Bromma Blocks ägs och utvecklas av

Följ med oss in i mörkret,
vi guidar dig genom hösten.
Välkommen till Bromma Blocks!
1199:Companys

129:H&M

6500:Jackie

650:Jackie

299:-

79:-

fr.
Stadium

Hemtex

99:H&M

199:-

Clas Ohlson

749:Oasis

699:Scorett

899:Stadium

79:-

Clas Ohlson

99:Åhléns

facebook.com/brommablocks brommablocks.se Öppettider: Vardagar 10-20, lördag 10-18, söndag 10-18.
Coop Forum 8-22 varje dag. Systembolaget vardagar 10-20, lördagar 10-15.
Du hittar oss vid Bromma ﬂygplats. Vi reserverar oss mot ev prisändringar eller slutförsäljning.
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Dessertdrottningen
slutar med sötsaker
EKERÖ | I år är det
Ekerös egen dessertdrottning Charlotta Malhotra
Lithmans tur att komma i
form med Dagens nyheter.
Det betyder att hennes
älskade pasta, sötsaker
och surdegsmackor byts
mot joggingturer, regelbunden sömn och kolhydratfri mat.
Med en bakgrund som matskribent, matstylist och
kokboksförfattare med inriktning på dessertrecept, är
det uppenbart att Charlottas
stora förtjusning i livet är

god mat och efterrätter. Pasta
och surdegsbröd är också två
av hennes stora passioner i
livet.
I kombination med obeﬁntlig
träning, alldeles för lite sömn
och en hel del stress är hon en
utmärkt person för Dagens
nyheters årligen återkommande kom-i-form-serie.
– När jag ﬁck frågan före
sommaren sa jag att är det
någon gång i livet som jag
ska kunna få ordning på min
hälsa och mina rutiner så är
det nu, berättar hon.
Med hjälp av Martin Ing-

På 35 minuter åker Charlotta Malhotra Lithman från hemmet på Ekerö
till jobbet som copyrighter på Södermalm på sin rosa moped. Men
innan dessa har hon hunnit med en joggingtur i gryningen.

Foto: Eva Bergfeldt

var, läkare och professor och
Gunilla Eldh, medicinjournalist får Charlotta coaching, hjälp att ändra sina
matvanor och träningsprogram med utgångspunkt i de
storsäljande böcker som de
skrivit tillsammans. En av
grundtankarna i dessa är att
ändra de osunda vanor man
har i vardagen genom att utnyttja hjärnans belöningssystem.

nen införs successivt. Fortfarande får hon ta ett glas vin då
och då och hon får även unna
sig en bit parmesanost emellanåt.
Och efter två veckors hårdkörning märker hon positiva
resultat.
– Jag som inte har motionerat i hela mitt liv kan efter
ett par veckors joggingturer
tidigt på morgnarna till och
med tycka att det är roligt.

”Är det någon
gång i livet som
jag ska kunna få
ordning på min
hälsa så är det nu”

Även om det är en stark mo-

Hela projektet kan följas i
Dagens nyheters söndagsbilaga under slutet av september och början av oktober och
i en blogg som Charlotta skriver för tidningens räkning.
Utan alltför stor späkning
är det nu meningen att Charlotta ska göra rimliga förändringar i sina kostvanor och
dagliga rutiner. Kolhydraterna plockas bort och motio-

tivation för henne att kunna
komma i de jeans som hon
använde för ett par år sedan,
så tycker Charlotta också att
en rolig del av projektet är
att kunna bidra till att tidningens läsare ska våga tro
på att det är möjligt även för
dem att få till en förändring
i livet.
– Jag hoppas att jag kan inspirera ﬂer människor som
tror att de inte kan komma i
form. Kan jag så kan de, säger
hon med eftertryck.
Med en stor del av svenska
folket som vittne fortsätter
hon nu sin resa mot ett sundare jag.
LO BÄCKLINDER

Besökarna vid Träkvista torg har sett uppkastade skor vaja på ledningarna för sista gången.
Foto: Anna Engström

Inga fler skor på hög höjd
TRÄKVISTA | Knarklangare
i området, tecken på att
någon blivit av med oskulden eller helt enkelt en cool
grej. Tolkningarna om vad
ett gäng hopknutna skor
över en elledning utanför
Konsum i Träkvista betyder är många. Men nu är
de nerplockade och enligt
fastighetsägaren kommer
det inte heller att komma
upp några fler.
Under lång tid kunde ett par
ensamma skor med hopknutna snören ses dingla
från elledningen, men under
senaste tiden har de fått sällskap av allt ﬂer skor. Fenomenet har varit känt sedan länge,
bland annat från amerikanska ﬁlmer där skorna har haft
många olika betydelser. Ibland har de symboliserat att
ett speciellt gängterritorium
börjar på platsen, att någon
hedrar en död kamrat genom
att kasta upp hans skor eller
att det är ett tecken på att någon blivit av med sin oskuld.
När det gäller skorna i Träkvista ﬂorerar det också ryk-

ten om varför de hängt där,
men frågar man ungdomar i
området tycks de inte ha någon egentlig betydelse utan
mer vara ditkastade som en
rolig och cool grej.
För ett par veckor sedan
kunde dock centrumbesökarna konstatera att skorna
var borta.
– Vi tog ner dem för att
de var en säkerhetsrisk att
ha dem hängande på en ledning där det går starkström.
Brandmyndigheten hade varit på oss om att ta ner dem,
berättar Gustaf Enblad, som
representerar fastighetsägaren Landera invest.
I samband med att en av
lyktstolparna som elledningen går mellan blev påkörd och
behövde repareras, togs även
ledningen ner med kranbil
och skorna avlägsnades.
– Det kommer inte heller
att komma upp nya skor, eftersom vi kommer att ta ner
dem allt eftersom av säkerhetsskäl, konstaterar Gustaf
Enblad.
LO BÄCKLINDER

Ekerö kommun planerar nattöppet dagis

Nationell överenskommelse har nått Mälaröarna

KOMMUNEN | Behovet av
helg- och nattöppen barnomsorg har ökat på Mälaröarna
och nu görs en utredning för
att se hur det kan tillgodoses. Detta i samma veva som
regeringen skjuter till pengar
till kommunerna för att de
ska kunna erbjuda så kallade
”nattis”.

KOMMUNEN | Som en
effekt av den överenskommelse som regeringen gjort
med Sveriges kommuner
och landsting och landets
idéburna organisationer
inom det sociala området,
har nu även Ekerö kommun
tagit initiativ till ett samarbete på lokal nivå. Arbetet
är ännu i sin linda, men det
finns stora förhoppningar
om vad det kan leda till
framöver.

I början av september presenterade förskoleminister
Nyamko Sabuni den satsning
som ingår i budgetförslaget
för 2013. Regeringen föreslår
där ett riktat bidrag för att
stimulera kommunerna att
i ökad omfattning erbjuda
barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Sammanlagt
satsas 108,5 miljoner kronor

under perioden 2013 till 2016.
Under det första året avsätts
15,5 miljoner kronor och under åren därefter 31 miljoner
kronor per år.
– Arbetslinjen rör inte bara
de som jobbar nio till fem.
Vi vill underlätta för ﬂer att
kunna kombinera arbete med
familjeliv, sa Nyamko Sabuni
i samband med att nyheten
släpptes.
I Ekerö kommun har det

ökande behovet av barnomsorg varit känt redan före
beskedet om den statliga
satsningen och även före den
nya skollagen som påtalade
kommunernas ansvar för att
sträva efter att erbjuda barnomsorg efter behov.

– Vi kommer att starta en utredning som leder fram till ett
förslag till verksamhetsplan
så att vi kan möta behovet.
Där kommer vi bland annat
klargöra hur kriterierna för
att beviljas plats ska se ut och
i vilken omfattning natt- och
helgöppna förskoleplatser behövs, säger Anders Anagrius,
nämndansvarig för barn- och
utbildningsnämnden.
Han tror att förslaget ska
kunna var klart framåt våren
2013.
Enligt regeringen har drygt
4 500 barn i Sverige nattis,
men bara knappt hälften av
landets kommuner erbjuder
den servicen till medborgarna.
LO BÄCKLINDER

– Politikerna i socialnämnden har tagit initiativet till
detta och vi har haft tre möten under våren och sommaren med organisationer som
är verksamma i kommunen,
berättar Karolina Nygren

som är vikarierande utvecklingsledare på kommunen.
En av grundtankarna
bakom hela arbetet är att de
idéburna organisationerna
har en viktig roll i samhället
och att man ska värna deras
roll och stärka deras ställning
som röstbärare och opinionsbildare.
Hon beskriver hur det på na-

tionell nivå har tagits fram
riktlinjer och principer för
hur dialogen ska gå till och
att det ﬁnns vissa åtaganden
förknippade med dessa både
för kommunen och för de organisationer som ingår i samarbetet.
– I vår kommun har till
exempel representanter för

kyrkan,
pensionärsföreningar, hembygdsföreningar,
Fabriken, Rädda barnen och
Friluftsfrämjandet deltagit
i de möten vi haft och sagt
sig vara intresserade av att
teckna en överenskommelse,
fortsätter Karolina Nygren.
Redan idag ﬁnns ett stort
samarbete mellan många organisationer, men tanken är
att en mer formell överenskommelse ska strukturera
arbetet ytterligare och leda
vidare.
Nu har ärendet bollats åter
till politikerna för att konkretiseras och eventuellt satsas
på i det budgetarbete som pågår just nu.
LO BÄCKLINDER

Tel: 08-560 247 80
Vår idé är att tillhandahålla ett
komplett sortiment med maskiner,
allt från skruvdragare till
minigrävmaskiner.
Återförsäljare
Öppettider: Måndag-Fredag 06.30-16.00
Mörbyvägen 2
Ingentingsgatan 2
179 75 Skå
171 71 Solna
www.mgrental.se s info@mgrental.se

Smartpump!

IVT PremiumLine EQ:
1

#

Sveriges effektivaste värmepump
enligt oberoende tester.**
Appstyrning för både Android
och iPhone (tillbehör).

Just nu ingår 10 års
försäkring när du köper
Sveriges effektivaste
värmepump!

Sänker dina värmekostnader
med upp till 80%.
Våra värmepumpar är de enda
som klarar Svanens hårda krav.

Försäkringen gäller för hela värmepumpen.
Värde 2 300:- inkl. moms.*
För vi chansar aldrig.
IVT FÖRSÄKRING

års

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

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

*Gäller t.o.m. 15/10 2012. IVT PremiumLine EQ kostar
från 79 500:- inkl. moms.
**Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

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

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Expressvärdera d
in
bostad

Unik sjötomt med vidunderlig
vy i bästa solläge. Två tomter
varav en bebyggd.

EKERÖ GÄLLSTAÖ BOKVÄGEN 22 A & B
Pris 12.500.000 kr / bud Kvm 145 Tomt 2.330 kvm
Visas Sön 30/9 Vänligen boka tid med mäklaren
Niklas Bergsten 070-418 00 11
Ekerö 08-560 304 22

Oavsett om du längtar efter större, mindre eller bara vill få
pengar över till att t ex resa för, så hjälper vi dig att förverkliga
din dröm. Under våra 15 år som mäklarkedja har vi märkt
att många väntar för länge med att göra verklighet av sina
bostadsdrömmar. Det enda man ångrar är det man inte gjorde.
Expressvärdera din bostad idag på husmanhagberg.se!

FÄRINGSÖ STENHAMRA
1:A STENHUGGAREBYN

FÄRINGSÖ TUREHOLM
TUREHOLMSVÄGEN 146

Ett stenkast från Mälaren i
lugn idyll!

Sjönära & nyrenoverat!

Pris 750.000 kr Kvm 45
Avgift 805 kr
Visas Ring för visningstid.
Ekerö 08-560 304 22

Accepterat pris
4.500.000 kr Kvm 160
Tomt 3.888 Visas 30/9
13.30-14.30 & 2/10
17.45-18.30
Ekerö 08-560 304 22

”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 Jungfrusundsvägen 1 tel: 08-560 304 22. Se våra övriga fina saluobjekt på www.husmanhagberg.se
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Team Bagge sjöng Chaka Khans ”I´m every women” i det andra programmet av Körslaget.

Foto: Ewa Linnros

Team Bagge gick vidare till nästa omgång, som sker den 22 september.

Team Bagge och Körslaget
KÖRTÄVLING | Körslaget
har dragit igång. Vid denna
tidnings pressläggning var
två program averkade och
första tävlingsomgången
avklarad. Team Bagge har
hävdat sig väl i konkurrensen.
Det första programmet av TV
4:as körtävling Körslaget, gick
av stapeln den 8 september.
Ingen av de sju tävlande körena åkte ut då, men tittarna
ﬁck ringa in sin röst. Den kör
som ﬁck ﬂest poäng var Team

Putte, därefter följde Team
Bagge på en andra plats med
Elton Johns ”I´m still standing”.
Även om ingen kör åkte ut
i första omgången, var dessa
röster viktiga då körerna ﬁck
ta med sig rösterna till nästkommande sändning då första
tävlingsmomentet skulle ske.
Den 15 september var det
dags för program två och den
”riktiga” tävlingen började.
Stämningen var hög, hejarklackarna taggade och körerna laddade. Team Bagge

inte minst, deras energi och
sångarglädje var på plats när
de framförde Chaka Khans
”I´m every women”. Den kör

”Nu hoppas vi att
alla som röstat
på oss orkar hålla
i och fortsätter
så att vi får vara
kvar hela vägen till
finalen.”

som ﬁck lämna Körslaget blev
Team Lili och Susie. Team
Bagge klarade sig ﬁnﬁnt vidare
till nästa omgång.
– Vi går framåt. De tränar
och övar och jag är verkligen
jättenöjd. Jag har valt en så bra
kör och jag är så glad. Alla är
suveräna. Så nu hoppas jag att
hela Ekerö kommun är med
och röstar så att vi har kvar stödet, sa en strålande glad Anders Bagge efter sändningen.
Förutom äran är förstapriset i Körslaget 500 000 kronor som ska gå till någonting i

kommunen.
– Nu hoppas vi att alla som
röstat på oss orkar hålla i och
fortsätter så att vi får vara kvar
hela vägen till ﬁnalen. Vi ska
vinna 500 000 kronor till vår
kommun, säger Annika Wibeck som är med i kören.
Nästa program sker den 22

september, det vill säga efter
denna tidnings pressläggning.
Mälaröarnas nyheter följer naturligtvis upp i nästa nummer.
Tills dess följer på sidan 20, en
kort presentation av körmedlemmarna.
EWA LINNROS

Vad tycker du?
Team Bagge undrar vad du tycker att vinstpengarna ska gå till i
kommunen om kören vinner Körslaget?
Maila ditt förslag till : korslaget@malaroarnasnyheter.se

A-LAGS MATCH!

Ekerö IK - Bele Barkaby FF
29 september kl 15.30 Träkvistavallen
Välkommen redan kl 13.30, träffa vår nya sponsor,
få autograf av LdB FC’s stjärna, Therese Sjögran!
Fotobollskrocket för barnen!

es
Sverig E
AST
GLAD ubb
skl
Idrott

worldwide

DAGS ATT SE
TRÄNINGS

glädje
Gilla oss på
Facebook!

framåt!
TA FÖRSTA STEGET. KONTAKTA OSS,
SÅ FIXAR VI RESTEN.

Vi bjuder dig på en Personlig Hälsoplan värde: 490:Blir du dessutom medlem får du:
s 3TARTKIT MED VËSKA OCH VATTENmASKA
s  ST 4A MED EN VËN KORT
s #-3 4RAVELPASS SOM GER DIG FRI TRËNING VËRLDEN ÚVER
DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

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

Erbjudandet gäller t.o.m. 30 november 2012 och vid tecknande av Clubmedlemskap.

Välkommen
LÖR - SÖN
kl 11 - 15

ﬁka
Vi bjuder på

STOR

WWW.PUUSTELLI.SE
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Kampanjen gäller vid köp av kökssnickerier för minst 75.000 kr inkl.moms under
perioden 2012-08-20 – 2012-09-30 med leverans senast v.50-2012.
Begränsat antal, går ej att kombinera med andra erbjudanden.
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VÄLKOMMEN TILL DIN PUUSTELLI BUTIK
ULVSUNDAVÄGEN 21, BROMMA
TEL. 08 25 88 68
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DET HÄR ÄR TEAM BAGGE I
KATARINA
DAHLÉN
32 år,
Ekerö, sopran.
– Jag har sjungit
sedan jag föddes.
Just nu är jag
mammaledig.
Annars jobbar jag på SJ och är
produktägare för de gamla tågvagnarna från 60-, 70- och 80-talet.
Oanad talang? Ingen aning.
THOMAS
ERIKSSON
42 år,
Stenhamra,
tenor
– Jag har sjungit
sedan jag var
cirka nio år. Jag
är i glasbranschen och säljer fasadglas. Oanad talang? Jag blev svensk
mästare i inramning för några år
sedan.
JAN
HEDLUND
48 år,
Färingsö, tenor
– Jag har sjungit
sedan lekskolan. Jag säljer
ljudteknik och
spelar trummor. Oanad talang? Jag
är bra på att stå stilla med cykeln
utan att sätta ner fötterna.
SANDRA
KRONSKANS
30 år,
Färentuna, alt
– Jag har sjungit
hela mitt liv.
Började tidigt i
kyrkokör vid tio
års ålder. Har gått på musikgymnasium. Just nu är jag mammaledig. Annars är jag nagelteknolog.
Oanad talang? Baka.
LOTTA
LAGERBLAD
TEGNÉR
36 år, Ekerö
sommarstad,
sopran
– Jag har sjungit
sedan barnsben.
Jag är lärare på Birkaskolan. Jag
pluggar också inredningsdesign.

Namn

I

Ålder

I Ort I Stämma I

Oanad talang? Jag är kreativ och
gillar att skapa allt från lampor till
smycken och kläder.

FREDRIK
LANDSTRÖM
25 år,
förpiksplats på
Färingsö, tenor
och tung bas då
det krävs.
– Jag har sjungit
falsett och kastrat i duschen sedan
1992, seriöst i cirka två år. Jag
jobbar som musik- och ungdomscoach på kulturhuset Fabriken i
Ekerö centrum. Oanad talang? Rätt
bra på nördiga ”äldre-man-intressen”. Seglar, ﬂyger ﬂygplan, spelar
UNO och löder.
OLLE
LUNDBERG
19 år,
Väsby, tenor
– Jag har sjungit
i tre år. Jag spelar
bas vanligtvis i
band men det har
blivit mer och mer sång. Jag spelar
i band och jobbar på restaurang.
Oanad talang? Är ganska bra på att
göra konstiga ljud.
HELEN
MATTSSON
20 år,
Skärvik, alt
– Jag har sjungit
hela livet. Jag
jobbar på Sanduddens skola.
Oanad talang? Vet inte.
CHRISTER
ODEBRAND
49 år,
Ekerö, tenor
– Jag började
repa i källaren
hemma hos
mamma och
pappa på Slåttervägen i årskurs
8. För några år sedan alltså. Jag är
hockeyfarsa, söker nya uppdrag,
skriver musik, sportar och kramar
på mina barn så ofta jag får.
Oanad talang? Kokar marmelad.
Min favorit just nu är Bloody
Sunday, blodgrape och färsk
ingefära.

När började du sjunga?

BJÖRN
OLSBERG
39 år, Ekerö.
I Körslaget
tenor, annars
baryton.
– Jag har sjungit
till och från
sedan jag var 17
år. Jag är projektledare för digitala
medier på tidningen Computer
Sweden och grundare och administratör på musikercommunityn
Studio forum. Oanad talang?
Möbelformgivare, eldsprutare och
ordbajsare. Kan få kålfjärilslarver
att dansa. Faktiskt.
GABRIELLA
PFEIFFER
24 år,
Ekerö, sopran
– Jag har alltid
älskat att sjunga
sedan barnsben,
men det var när jag började på
Hässelbygårdsskolans musikallinje
i årskurs sju som jag insåg att jag
var bra på det. Jag är nyexaminerad
ekonom och jobbar som koordinator på fullservice-företaget
Ryska posten. Oanad talang? Jag
har familj på Gotland och jag kan
koppla på denna charmiga dialekt
vid rätt tillfällen.

I Oanad talang I Foto: Malin Rikardsdotter Lagerkranz/Magdalena Reise

jag var cirka två år och förundrades
över att de klappade i händerna. Jag
började ta sånglektioner när jag var
14 år. Jag är slottsvakt och psykologstudent men sjunger för det mesta.
Oanad talang? Jag älskar att baka,
men det syns kanske?

JACKIE
ROSBERG
ÅLANDER
20 år,
Adelsö, sopran.
– Jag har alltid
sjungit. Jag
sjöng så fort jag
kunde. Jag jobbar på hemtjänstföretaget Adeo Care samt är ”nanny”
åt en familj på Ekerö. Dansar även
magdans, jazz och showdance med
dansgruppen Vi unga Bailar. Oanad
talang? Man skulle kunna kalla magdansen för en oanad talang då det
inte är så vanligt
JIMMY
SJÖBLOM
42 år,
Stenhamra,
lite bas men
mest tenor
– Jag har sjungit
oorganiserat i
hela livet, till och från som pubrockare från 20 till 30, mestadels i
duschen sedan dess. Jag har en egen
ﬁrma som jobbar dels med rådgivning och utbildning kring hållbar
utveckling, dels med dykning.
Oanad talang? Att vara pappa till två
underbara barn.
BENNY
SJÖGREN
42 år,
Stenhamra,
bas och tenor
– Jag har sjungit
sedan barnsben.
Jag jobbar som
billackerare. Oanad talang? Vet inte.

MALIN
RIKARDSDOTTER
LAGERKRANZ
36 år,
Adelsö, sopran
– Mormor har
berättat att jag satt i vagnen och
sjöng för folk på tunnelbanan när

LENA
STEENHOUWER
45 år,
Stenhamra, alt
– Jag har sjungit
hela livet, i kör
sedan 1983.
Körat på diverse
skivor i mina yngre dar, sjungit i

22-23 september kl 11–16
Program: se www.ekero.se/evenemang
Alsnu Vikingar

Sysselsättning

MAGDALENA
REISE
18 år,
Ekerö, alt
– Jag har sjungit
hela mitt liv,
men har inte riktigt trott att jag har kunnat sjunga
förrän förra året. Nu sjunger jag
mer seriöst sedan ett år tillbaka. Jag
pluggar till frisör. Oanad talang?
Jag här en lös sena på min högra
hand som jag kan vicka på och så är
jag otroligt bra på att härma människors dialekter, sätt att tala och
gångstil.

VIKINGADAGAR
I EKERÖ CENTRUM
Ekerö Kultur

I

coverband. För fem år sedan sökte
jag till Daniel Stenbaeks Ekerö gospel och sjunger där fortfarande och
nu har jag fått förmånen att vara
en av Anders Bagges utvalda. Jag
arbetar som kökschef i Tappströmsskolan. Älskar att umgås med min
underbara familj och vänner. Är
nästan varje dag och tränar hos mina
släktingar på Mälarö träningsverk
och spelar även golf. Oanad talang?
Jag upptäckte i somras att det är
fantastiskt roligt att måla med akryl i
starka glada färger. Jag ska försöka att
bli en hobbykonstnär.

ANNIKA
WIBECK
43 år,
Skärvik, sopran
– Jag har sjungit
sedan jag föddes tror jag.
Sjöng innan jag
pratade. Har sjungit i kör och även
lett ﬂera körer sedan tidiga tonår. Jag
är en riktig entreprenör och driver
ﬂera bolag, men just nu lägger jag
mest tid på mitt arbete som VD
på Svenska innebandyakademin,
ett utbildningsbolag inom innebandy. Oanad talang? Jag är väldigt
stolt över att ha slagit min kollega
Jonathan Kronstrand (fd innebandyproffs) i plankan – jag klarade 4:25
minuter.
MALIN WIDING
38 år,
Helgö, alt
– Jag har sjungit
så länge jag kan
minnas. Jag är
IT-inköpare på
Scania. Oanad
talang? Ingen vad jag vet.
MANICKA
ÅNGSTRÖM
17 år,
Ekerö, alt
– Jag har väl
alltid sjungit mer
eller mindre,
men när jag började i sjuan blev det lite mer seriöst.
Jag studerar på St: Eriks gymnasium
på teaterlinjen. På helgerna jobbar
jag vanligtvis på Manickas bod ute
på Ekerö. Oanad talang? Någon
sådan har jag nog inte men jag kan
steppa.

Service av båtmotorer, traktorer
och trädgårdsmaskiner
Vi utför service på:
s

Båtmotorer
(2- och 4-takt)

s 4RËDGÍRDSMASKINER
s -OPEDER
s 3LËPVAGNAR HËSTSLËP

Ring oss
08-560 422 38
eller gå in på
www.lemag.se

&ÚRSËLJNING AV NYA MASKINER
4 EX (USQVARNA ÍKKLIPPARE
OCH +LIPPO GÍKLIPPARE

på!
Passa din
Serva dare!
or
utomb

– nu når du längre

Erbjudandet gäller 22/9–6/10 2012

Ergonomisk
Dammsugare

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

13m räckvidd
FÄRENTUNA / STAVSBORGSVÄGEN 13

IDYLL MED BÅTPLATS

STALL, TOMT 14 593 KVM

Accepterat pris: 2 800 000 kr
Boarea/biarea: 72/40 kvm / Tomt: 2 647 kvm
Två gäststugor, bastu, verkstad, växthus. Underbart läge i ”Slottshagen” vid Kaggeholms slott. Blivande villatomt då kommunalt v/a är planerat 2016.

Accepterat pris: 3 750 000 kr
Boarea: 104 + 104 kvm / Tomt: 14 593 kvm
Teglad enplansvilla med källare, garage och separat ekonomibyggnad. Idag stall, verkstad, garage
och förråd. Bergvärme och öppen spis.

Dammsugare

Ergospace
ZE325R

1 190:-

Ergospace är
utrustad med
en nio meter
lång sladd och
en extra lång
slang, villket ger hela
tretton m räckvidd.
Ljudnivå: 79 dB(A)

(1 975:-)

www.davidarmstrongdesign.com

EKERÖ-HELGÖ / FÄRJEVÄGEN 4

OBS! Kvarnvägen 14 A & B är grannfastigheter som även kan köpas tillsammans för te x generationsboende.
KUNGSBERGA C / KVARNVÄGEN 14 B

KUNGSBERGA C / KVARNVÄGEN 14 A

NYSKICK I KUNGSBERGA

CHARMIG LITEN VILLA

Accepterat pris: 3 395 000 kr / Boarea: 158 kvm
Tomt: 968 kvm / Rum: 6 rok, varav 4 sovrum / Välplanerat och centralt i idyllisk ”Bullerby”. Stort kök
med öppen planlösning. Vardagsrum och allrum.
Braskamin, friggebod. Nära till aff är, bad och buss.

Accepterat pris: 1 900 000 kr / Tomt: 1 248 kvm
Boarea/biarea: 50+källare/30 kvm
Rum: 2 rok, kaklat badrum, kök med matplats.
Vinterbonat, braskamin, vedspis,
gäststuga och förråd.

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

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
4EL     s &AX    

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

INFO FARINGSOTRASE s WWWFARINGSOTRASE

3. PERSONLIGT ANSVAR: JAG SKÖTER HELA FÖRSÄLJNINGEN
– MED PERSONLIGT ANSVAR FÖR RESULTATET.

&ËRENTUNAV    3KÍ
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Spinncykling, pilates, yoga, afrodance,
bodytoning, danceklass, BOSU/ core, skivstång,
rufﬁetraining, cirkelträning, lättgympa,
lättaerobics, gym, personliga tränare,
kiropraktor, massör.

BG Bromma Träningscenter AB. Helägt av Brommagymnasterna

Bromma Träningscenter:
www.brommatraningscenter.se
    s "ROMMAPLAN  VID RONDELLEN
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Konstringen för 23:e gången
MÄLARÖARNA | För 23:e
året i rad arrangeras
Konstringen över hela
Mälaröarna. I år ställer 43
konstnärer ut, varav tre är
nykomlingar.
En av årets nya utställare i
Konstringen är Ane Svenheden. Hon arbetar i ull, sidentyg och tovar och ﬁltar.
– Mestadels gör jag bilder
eller kläder men det blir även
en del inredningsföremål,
berättar Ane Svenheden.
Hon utbildade sig egentligen från början till designer.
Det var i slutet på 90-talet,
men ganska snart efter det att
hon var färdigutbildad började hon med textilkonsten.
Som trebarnsmor har dock
inte konstnärskapet kunnat
breda ut sig till fullo, men nu
har hon i snart fyra år kunnat
arbeta på heltid som konstnär.
– Det är jättehärligt, men
det känns fortfarande nytt.
Det tar ganska lång tid att
hitta sitt sätt att jobba på.
Inspiration får hon från
många håll.
– Ofta är det att jag ser något rent visuellt, men det kan
också vara någonting som jag
hör. Men för det mesta är det
färger, mönster eller små bilder i naturen som jag fastnar
vid. Det kan dyka upp långt
efter att jag har sett det, säger
Ane Svenheden och fortsätter:
– Ibland arbetar jag intuitivt och då är det som att det
bara kommer ut ur händerna
utan att jag behöver tänka.
Andra gånger har jag en ganska noggrann skiss som jag
jobbar efter. Det sitter inte
fast, det är nästan så att jag
känner att tiden inte räcker
till även om jag håller på så
mycket jag kan, avslutar Ane
Svenheden.
Hon ställer ut i sitt hem i
Parkvillan på Ekebyhovsvägen.
Sofia Häggvik är nästan ny-

komling i Konstringen. Hon
ställde ut första gången förra
året. Hon är kanske också
en av de yngsta utställarna
med sina 23 år. Soﬁa Häggvik
har en stor bredd inom sitt
konstnärskap. Hon målar ak-

Ane Svenheden är en av årets nykomlingar i Konstringen. Hon arbetar i
ull, sidentyg och tovar och filtar. Främst gör hon bilder eller kläder.

vareller och tecknar i blyerts
och bläck. Motiven är ofta
djur, människor eller andra
varelser. Motiven drar också
ibland åt det surrealistiska
hållet. Hon har alltid tecknat
och målat och redan då hon
gick på lågstadiet gick hon
målarkurser hos konstnären
Nils Ekwall.
– Mina föräldrar har också
introducerat konst för mig,
men Nils Ekwall var den som
lärde ut de riktiga konstnärsteknikerna. Jag såg också upp
till honom när jag var liten
för att han vågade göra tavlor
som såg annorlunda ut, berättar Soﬁa Häggvik.
När hon själv inte målar surrealistiskt får hon inspiration
av djur, framförallt av fåglar,
ormar och bläckﬁskar. Hon
är också mycket intresserad
av Mangateckning och datorspelsanimationer och där ﬁnner hon mycket inspiration.
Hon skapar också digitalt och
så arbetar hon med ”glasfusing” vilket innebär att man
smälter ihop glasbitar till en
helhet.
Soﬁa arbetar som sagt med
många konstformer, något
som förvirrade en del besökare förra året.
– När jag ställde ut förra året
märkte jag att det var många
som inte förstod att det var

”Stor bläckfisk” av Sofia Häggvik som var nykomling förra året i Konstringen. Hennes motiv är ofta djur, människor eller andra varelser. Motiven drar också ibland åt det surrealistiska hållet.

jag som hade gjort alla saker,
därför att min stil är så olika i
olika tekniker. Det var många
som stod på andra sidan rummet och sa ”det här var inte
lika ﬁnt som det hon gjorde
där borta”. Därför har jag valt
att ha ett tema och kommer
bara att göra bläckﬁskar i år,
säger Soﬁa Häggvik.
Hon ställer ut i Träsjögården mitt emot Maskbacken.
Jonna Rosengård arbetar i

olika måleritekniker såsom
collage, olja och akryl men
hon jobbar mest med lera.
Hon arbetar då med den japanska bränningstekniken
Raku. Hon har arbetat med
Rakutekniken sedan 1998
och har även lett kurser i
Raku.
Tekniken går till så att efter att alstren bränts en första
gång, doppas eller penslas
de med rakuglasyr och ställs
därefter i ugn som värms upp
av gas till en temperatur på
900-1000 grader.
Alstren tas sedan ur ugnen
medan de fortfarande är
glödheta och läggs därefter i
sågspån, papper eller annat
torrt och lätt antändligt material. Sedan stängs föremålet
in i en tunna med lock, vilket
reducerar föremålets syretillförsel. Reduktionen hindrar

Två stjärntecken av Jonna Rosengård. Hon är också nykomling i Konstringen och arbetar med olika måleritekniker såsom collage, olja och akryl men mest hon jobbar med lera.

metallerna i glasyren från att
oxidera och därmed bildas
färgskiftningar och krackleringar. Röken färgar den
oglaserade ytan på leran svart
eller grå.
– Det går aldrig att veta
innan hur resultaten blir. Leran kan få olika färger. Det går
inte att styra Rakun utan det
är slumpen som avgör hur
resultatet blir, berättar Jonna
Rosengård.
Inspiration får Jonna av
djur och natur och hon hit-

tar den även i det gamla och
nötta.
– Just därför passar Raku
mig så bra eftersom slutresultatet blir lite rufﬁgt och
skavt, skiftandes i olika färger.
Jonna Rosengård ställer ut
i Oskarsborg, Edebyvägen
47.
Utöver dessa tre konstnärer
ställer ytterligare 40 konstnärer ut i olika tekniker måleri, lera, keramik, textil,

FixarService
Skytteholm söker dig som älskar mat,
möten och människor
Vi söker en morgonpigg kallskänka som gillar att baka.
Vi söker även extra personal till vår restaurang och till vårt kök.
För mer information kontakta
restaurangchef Christina Nordlöf
08-560 236 00 christina.nordlof@sodexo.com
Alternativt vår kökschef Eddie Dautovic
08-560 236 00 edis.dautovic@sodexo.com

Klippning av gräs o häckar
Smålagningar & Målning
Beskärning av träd
Skötsel av rabatter
I verkstaden i Barnbyn Skå
utför vi reparationer och tar
emot legoarbeten. Kontaktperson är Ingrid Amling. Ni når
henne på telefon: 08-51 51 03 98

för

glas, silversmide, trä och
dekormåleri för att nämna
några av alla material som
representeras under helgen
28-30 september runt om
på Mälaröarna.
På Ekebyhovs slott finns
även en gemensam samlingsutställning med ett
konstverk från varje utställande konstnär som deltar i
Konstringen.

EWA LINNROS

Hemmet &
Trädgården

nyhet

LADY VGG 05

Isolera
med lösull
GÖR SÅ HÄR: Isolering av tak med
lösull är en snabb och rationell metod.
Konstruktionslösningen är typgodkänd.
Vindskyddet skall vara tätt och kunna
motstå isoleringens tryck. En luftspalt
fttsp
ftsp
s allt
bör ﬁnnas mellan vindskydd ochh
underlagstak.
När isolerarbetet är utfört
monteras invändig beklädnad.

LÖSULL

20%
RABATT

www.davidarmstrongdesign.com

Vggfrg som ger
rummet en knsla av
vrme och mjukhet.

LADY.

Nr bara det bsta r gott nog.

Erbjudandet gäller 22/9–6/10 2012

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
4EL     s &AX    
INFO FARINGSOTRASE s WWWFARINGSOTRASE

EKERÖ FÄRGLAGER

&ËRENTUNAV    3KÍ

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



Din NÄRAKUT för hund och katt!

 AKUTBESÖK?

 TANDPROBLEM?

 BOKA TID?

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.

TELEFON 08-36 26 70

%KERÚ¬3OMMARSTAD¬ ¬5NIKT¬LËGE¬ ¬STORSLAGEN¬SJÚUTSIKT
.JUT¬AV¬SOLEN¬OCH¬DEN¬STRÍLANDE¬UTSIKTEN¬FRÍN¬ALTANEN¬I¬SÚDER¬OCH¬
VËSTER¬MED¬mERA¬UTEPLATSER¬"ASTU¬INNE ¬BADTUNNA¬UTE¬'ËSTSTUGA ¬
GARAGE¬!RKITEKTRITAT ¬MYCKET¬BRA¬PLANLÚSNING ¬ALLT¬I¬TOPPSKICK¬
3TORLEK¬ ¬RUM ¬ ¬SOVRUM¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬4OMT¬¬¬KVM
!DRESS¬"ERGHAGSVËGEN¬ ¬%KERÚ¬¬¬¬5TGÍNGSPRIS¬¬¬¬KR
6ISNING¬3Ú¬¬KL¬ ¬-Í¬¬KL¬ ¬EL¬RING¬FÚR¬VISNINGSTID¬

VÄNTETIDS
GARANTI
PÅ AKUTBESÖK
Läs mer på vår hemsida

4HERESE¬3JÚSTEDT¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
!UKT¬FASTIGHETSMËKLARE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
2%-!8¬4%33!"¬-ËLARÚARNA ¬%KERÚ¬#¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬,ËS¬MER¬WWWREMAX TESSABSE
-OBIL¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬4EL¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬INFO REMAX TESSABSE¬¬¬¬¬

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

www.vasterortdjursjukhus.se
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De gamlas dag firades traditionsenligt i Ekebyhovs slottspark den 29
augusti. Den givna höjdpunkten för de gamla picknickgästerna var att få
småprata med drottningen. Andra stämningshöjare var Siw Malmkvist
och Götheborgs matrosorkester. Ovan välkomnas drottningen av Britta
Stenborg som en vecka senare fyllde 100 år.
Foto: Ove Westerberg

Svamputställning arrangerades traditionsenligt av Mälaröarnas
naturskyddsförening den 8 och 9 september i Träsjö-gården på Ekerö.
Förutom att man kunde få hjälp med artbestämning kåserade Bo Nylén
över de uppdukade svamparnas ekologi, förekomst, ätlighet och giftighet.
Foto: Kenneth Bengtsson

4H-dagen på Ekebyhovs slott drog till sig en intresserad publik som
ville veta mer om idéerna kring att bygga upp en 4H-gård på Ekerö.
Barnen fick bland annat rida på hästar och åsnan Elvis. Arrangörer var
Folkpartiet liberalerna på Ekerö och Skå 4H-klubb.

Brännboll för alla åldrar blev det när Adelsö IF flyttade verksamheterna Hopp och lek och pingisen till Adelsövallen under sommarmånaderna. Succédraget lockade som mest 120 brännbollsentusiaster en
lagom solig tisdagskväll. Några nöjde sig dock med umgänget, hamburgermiddag och hembakt.
Foto: Ove Westerberg

Fårdag Den 26 augusti ägde den årliga fårdagen rum på Ekebyhovs
slott och besökarna kunde få se både får som blev av med pälsen och
traditionell vallning av fårhjordar. Skå IK och bygdegård stod för kaféet
denna dag.

Foto: Gunilla Lindberg

Foto: Anna Forsman

Sagobussen Ekerö kulturs populära satsning på det rullande äventyret
Sagobussen, som åker mellan Brommaplan och Barnens eget bibliotek
i Stenhamra, fortsätter även i år. Den 16 september ägde den första
turen med temat ”vikingar” rum. Den 28 oktober och 9 december rullar
bussen på nytt. Fr.v. Teodor Lundblad och Johan Sandmark från Alsnu
vikingar.
Foto: Joanna Lundblad

Lovö hembygdsförening, i samarbete med flera av öns föreningar,
bjöd in till Hembygdsdagarna vid Rörby och Hogsta den 8-9 september. Evenemanget som växer för varje år bjöd på fler marknadsstånd, musikunderhållning, föredrag och visningar än någonsin tidigare.
Motståndskampen mot Förbifarten fanns självklart också med i utbudet.
Foto: Ove Westerberg

Mälarö Fastighets AB söker VVSmontör
Mälarö Fastighets är ett byggföretag som har en komplett organisation för nybyggnation, tillbyggnader,
ombyggnad av hus och mindre hyreshus. För mer info besök vår hemsida: www.malarofastighets.se
Vi söker dig som vill jobba med service och mindre entreprenader. Vi ser att du har en bred erfarenhet inom yrket
och är van att arbeta självständigt, att du har känsla för kvalitet och service och att du sätter kunden i fokus.

…söker självgående

SNICKARE/TRÄARBETARE
med yrkesbevis alt. motsvarande
erĨarenŚet. DöjligŚet Ɵll egen bil.
in ansökan skiĐkas Ɵll
info@johanerikssonbygg.se eller
Johan Eriksson Bygg & Renovering AB,
Västra vägen 8, 178 92 Adelsö.
Johan mobil͗ Ϭ7ϬͲϱϱϱ 9ϰ ϯϬ eŌer kl. 1ϲ.ϬϬ

www.johanerikssonbygg.se

Skicka din ansökan till dan@malarofastighets.se
Kontaktperson: Dan Kindberg 070-883 28 40





Datorhjälp
hemma

Ny
skrivare?

Datorn
krånglar?

Har datorn
blivit slö?

Ring

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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Både Martin Birck, Tomas Weber och Märta
Brehm var vid Drottningholm häromdagen,
och jag som alltid har tur, var också där.

D

en ene var en ung pojke, som några somrar i förra
seklets början bodde i Brostugan. De två andra var ett
förälskat par, som vänslades vid Drottningholmsparkens boskéer.
De båda ynglingarna är två välkända romangestalter, Martin
som speglar Hjalmar Söderbergs uppväxt i Martin Bircks ungdom,
Tomas Weber den unge mannen som möter kärlekens lycka och
plågor i Förvillelser där många av Söderbergs teman möter för första
gången: Stockholm som ett ”vardagsrum” för romanernas händelser, de svåra villkoren för ung kärlek i tidevarvet kring förra seklet
och hur lätt det redan på den tiden var att leva elegant liv på lånade
pengar som en gång ändå måste betalas tillbaka.
Människor läser Hjalmar Söderberg på många sätt. Somliga därför att han skildrar ung kärlek på ett sätt som är evigt gällande, även
om han berättar om att den hade det ännu svårare i det förstockade
samhället för hundra år sedan. Andra läser honom för att känna
sig hemma i den tidens Stockholm och ändå kunna vandra samma
gator i dag, lyssna till klockorna i Jakob och slå sig ner vid vattenbutiken i Kungsträdgården och kanske se doktor Glas promenera förbi.
Somliga läser Söderberg för att påminna sig om att svenska språket
kan vara en njutning och ett reningsbad för den som lider av det
språkliga skräp, skrivet och talat, som virvlar förbi.
Jag hör hemma i alla tre kategorierna, och skälet till att jag var vid
Drottningholm häromdagen var att en liten skara likasinnade, tillhörande Hjalmar Söderbergsällskapet, vandrade runt för att själva
sätta foten på platser där favoritförfattaren lekt som barn och hämtat
motiv till debutromanen, en förövning till Den allvarsamma leken,
en av svensk litteraturs främsta
kärleksskildringar – om inte den
främsta, som förresten gick som
sommarföljetong i radions P1.
Att Söderberg hämtade miljöer från dessa platser beror åtminstone delvis på att han kände sig
som hemma på Mälaröarna: hans
farfar kom från Sånga på Svartsjölandet och hans föräldrar hyrde
sommarbostad några år i brovaktarens stuga vid Nockebybron, i dag
kafé Brostugan. Ja, det är faktiskt samma byggnad, även om den flyttats – varför finns det inga kulturskyltar med ”Det litterära Ekerö”
som i ”Det litterära Stockholm”?
Det lilla sällskapet gick först genom parken, där Tomas Weber
och hans Märta Brehm vandrar i Förvillelser. Tomas och Märta har
tagit båten till Drottningholm för att undvika att bli sedda tillsammans inne i staden, äter lunch på värdshuset, vandrar utmed dammarna och genom den fyrdubbla lindallén och närmar sig Kina slott.
De är både lyckliga och svårmodiga. I vinden fastnar ett bjärtrött
lönnblad över Tomas ögon; Märta trycker fast det och kysser
honom på munnen. Ungdomarna springer efter varandra, Tomas
fångar Märta och drar henne ner på gräset, nedanför Venusstatyn.
Ja, det var som om vi sett Märta och Tomas springa förbi oss där
vi vandrade.
Sedan gick vi till Brostugan och erinrade oss hur Martin Bircks
föräldrar hyrt rum i huset under ett par somrar. Landsvägen strök
förbi utanför som i dag. Det roligaste av allt Martin visste var alla
ångbåtarna som blåste i god tid för att bron skulle öppnas; i dag är
det bara någon enstaka Mariefred som blåser på avstånd och inte för
att öppna bron.
Och så skildrar Martin, förlåt, Hjalmar hur pråmskepparna fastnar i bron och avlossar serier av eder, men i dag är det stillsammare
transporter som går förbi. Om Martins somrar på Kärsön är ljusa,
finns det också bittrare partier som sägs vara viktiga för att förstå hur
Söderberg formades som person och författare. Läs
dem, nu eller någon gång. De håller för alltid.
Så det var inte bara den andre giganten i förra
sekelskiftets litteratur som hämtade motiv från
våra trakter.

Barndom och
kärlek vid
Drottningholm

på Mälaröarna

En konstrunda
i Ekerö kommun
29–30 september
2012 kl 11–17

Jan Malmstedt

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

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

43 utställare
på 25 platser

www.konstringen.se
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata
annonsmarknad.

Ny hastighet!
REPLIK

Det var roligt att se att någon
har uppmärksammat att
hastigheten ändrats från 70
till 50 km/h mellan Fridhem
–Västeräng, före Stenhamra.
Dessvärre märker jag som
bor i området ingen större
skillnad mot tidigare då
de ﬂesta fortfarande åker
lika fort. Ska en ny hastighet fungera måste det även
till andra åtgärder som till
exempel refuger eller dylikt
som tvingar ner hastigheten.
Några sådana åtgärder har
inte skett i detta fall. Det
blir helt enkelt att fortsätta
hålla tummarna för att ingen
kommer till skada när bilarna
åker av Stenhamravägen via
gångbanan.
– Boende i området

Nedläggningen av buss 318
hotar skolelevernas säkerhet
Nu har de hundratalet
barn som berörs av nedläggningen av linje 318
haft sin första skolmånad.
Mycket av den tiden har
de fått tillbringa ute vid
busstolpar då det inte
längre går att åka direkt
utan man måste byta både
en och två gånger.
Detta är busshållplats
”Hammar-lotten” där det
dagligen står barn från
Uppgårdsskolan och väntade
på bussen på väg hem. De
blir stående där när anslutningarna inte fungerar pga
förseningar. Det kanske inte

syns på bilden men diket är
väldigt brant och djupt så det
är omöjligt för dom att backa
längre in än att stå på den lilla
asfaltsbiten.
Hur kommer detta att
fungera i höstmörker, dåligt
väder och vintertid?
De blir också stående vid
Färentuna kyrka, ca 30 minuter, eller Svanhagen eftersom
de måste åka runt numera.
Förutom en eftermiddagstur med fungerande anslutning så tar en resa på 7 km
mellan 35 minuter och 1 tim
och 15 minuter.
En del av barnen ger upp
och börjar promenera hem

på väg 800/Färentunavägen.
Inga barn ska behöva gå hem
från skolan på en väg utan
väggren där väldigt få håller
hastigheten och dessvärre
visar väldigt liten hänsyn.
Vi är en grupp på ca 130
föräldrar och ungdomar som
kämpar för att få tillbaka
en direktlinje till skolan
för boende i SvartsjöHillersjöområdet. Vi är
mycket tveksamma till att
våra barn ska stå halvtimmesvis vid vägkanten i vinter.
– Föräldrar med barn på
Färentuna skola och Uppgårdsskolan

Kommentar till Carpelans synpunkter på Ekerö bostäders försäljning
REPLIK

Jag beskrev i förra MN hur
kuppartat kommunalrådet
Carpelan agerade på ett extra
möte i kommunstyrelsen där
försäljningen av Ekerö bostäder var en extra punkt som
initierats av att två företag
några timmar tidigare visat
intresse att förvärva Ekerö
bostäder. Oppositionen ﬁck
del av detta först vid sittande
bord. Carpelan drev igenom
att kommunfullmäktige
sju dagar senare skulle fatta
beslut om Ekerö bostäders
försäljning.

Carpelans kommentar nu
om detta: ”en fastighetsaffär
av denna dignitet innehåller
moment som behöver hanteras skyndsamt”.
Men det är tvärtom. En
oåterkallelig affär om 800
miljoner kronor med skattepengar kräver omsorgsfull
utredning. Men affären presenterades, ett par timmar
efter att intressenterna hört
av sig, på ett extra möte i
kommunstyrelsen. Inga
dokument, ingen information kunde lämnas till oppositionen före mötet. Och på
mötet hemlighölls all sakin-

formation om kontakterna
med intressenterna.
I en demokrati tilllämpas majoritetsbeslut.
Majoriteten beslutar, men
man förtrycker inte minoriteters rättigheter att sätta sig
in i och diskutera ett ärende.
Carpelan sa i förra MN att
en försäljning inte längre
är aktuell. Trots detta skrev
kommunen i augusti 2012
till Kammarrätten att mitt
begärda dokument var hemligt då försäljningen ”kan
komma att återupptas på
nytt” att uppgifterna i dokumentet kan likställas med

”en inledande kartläggning
om en framtida avyttring” att
”framtida budgivare skulle
kunna anpassa sina bud efter
tjänsteanteckningen”?
Förra gången Ekerö
bostäder skulle säljas var
Kammarrättens dom att
namnen på intressenterna
var offentliga. Trots detta
hävdar kommunen igen i
Kammarrätten att namnen
är hemliga då det kan skada
kommunen – inte intressenterna – om allmänheten
delges att det till exempel var
NCC, JM som kontaktade
kommunen. En kontakt

som gjorde att Carpelan ett
par timmar efter kontakten
överraskade oppositionen
med en extra punkt på ett
extra möte i kommunstyrelsen att Ekerö bostäder skulle
säljas.
Jag förstår att det var lätt
att organisera en namninsamling och få 2300 namnunderskrifter på sex dagar
för en folkomröstning med
en sådan hantering av den
största ekonomiska affär våra
politiker kan besluta om!
– Gösta Olsson

Grannsamverkan! Släkten på plats i Småland!
REPLIK

Vad vore livet utan goda
grannar, vänner och tron
på människor? Nu när
mina släktingar är tillbaka i
Småland, berättade jag om
min glädje, att så många människor hört av sig med frågor.
Hur mår släkten? Det värmer.
Även värmen från främmande människor gör gott.
Människor, som i Konsum
eller vid Stockbybadet tagit

Tack Helena
för att du
ﬁnns och allt
du gjort! Njut
av livet som
pensionär
önskar alla
dina arbetskamrater på
Stenhamra Hälsocentral!

kontakt och hälsat till min
småländska släkt, med en
stilla undran, vad tyckte de
om Ekerö? Jo! Nog tyckte
man! Jag berättade om Ekerö
kommuns framtidsplaner, om vårt nya centrum i
Stenhamra, vårt nya äldreboende med ny vårdcentral
och apotek under samma
tak. Man blev imponerad,
tror du Anders på denna
framtidsvy? Jo! Nog tror jag!
Under min tid i samhället,

har jag träffat de beslutsfattare, som jag hyser stor tilltro
till. I den skaran ﬁnner man
Peter Carpelan och Staffan
Strömbäck , som har lovat att
löftena från dem, kommer
att bli verklighet! Upp till
bevis! Om inte! Då blir min
tro på människor aningen
kantstött.
Med dessa ord i tankarna,
vill jag svara på Stefan
och Lindas insändare i
Mälaröarnas nyheter under

rubriken ”Det pinsamma
eländet”. Efter nära 40 år i
Stenhamra, så har jag upplevt många förändringar.
Inte minst de senaste årens
förbättringar. Vad gäller
ICA-tomten är den i dag ett
föredöme. Stockbybadet
behöver vi inte skämmas
för. Här har en upprustning
skett, till gagn för alla, inte
minst för barnfamiljer. När
dagen kommer och man blir
pensionär, då välkomnas

vi till Stockbygården, som
nu upprustas för framtida
behov. Man behöver icke
vara med i PRO, gården är
öppen för alla. Tack för det!
Mycket positivt har hänt,
mer kommer att hända. Men!
Vi alla måste hjälpas åt, ställ
frågorna till dem vi valt att
leda oss... tryck på!
Tänk positivt ljust, då blir
livet så mycket bättre...
– Anders i Stenhamra

Kontakt-/avlösningsfamilj
Kontakt-/avlösningsfamilj sökes till en ﬂicka under
1 år som har diagnosen Prader Willis. Flickan
kommer behöva hjälp med motorisk träning och
strikt diet.
Ni ska bo på Ekerö, ha körkort/bil och kunna
ﬁnnas kvar på lång sikt.



<ƵƉĂŶƉĊ>ŽǀƂʹϭϬĊƌ͊

Omfattning en helg var 5:e vecka och eventuellt ibland någon kväll per vecka.
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Viss ersättning utgår.
Kungsholmens sdf
Eva Larsson
08-50808439
Mette Törnqvist
08-50808434
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Sälja ut – djupt oroande

Ekerö tidning

REPLIK

REPLIK


Först vill jag tacka Peter
Carpelan som tog sig tid att i
nummer 11 av denna tidning
besvara mina tankar i en artikel ”Vart är Ekerö kommun
på väg” i Tyck-spalten
nummer 10. Att vi har olika
uppfattningar om många skeenden i Ekerö kommuns historia kan bero på att vi ser på
den utifrån olika positioner.
Det gläder mig att vi verkar
överens om att vi båda är
bekymrade över kommunens
ansträngda ekonomi och höga
belåning som skapats under
1990- och 2000-talet.
Tunga investeringar
genomfördes i tider då det
var som dyrast att producera och belåna samtidigt
som kommunen tillät en
generös inﬂyttning som
ytterligare tärde på ekonomin. Skuldbörda menar vi
båda tynger kommunen och
försvårar framtida investeringar och upprustningar i
verksamheter, byggnader och
anläggningar, till exempel
Stenhamra centrum inklusive
ett äldreboende samt en för

många efterlängtad simhall.
För mig är den viktigaste
frågan hur de styrande tänker
förbättra kommunens ekonomi långsiktigt. Jag ser tre
lösningar.
- Tillfällig höjning av kommunalskatten, vilket inte är
ett alternativ för ett nyliberalt
parti.
- Svälta sig igenom de svåra
åren tills låneskulden är hanterbar.
- Sälja av kommunens
mark, verksamheter, byggnader och anläggningar.
För Peter Carpelan och
alliansvänner måste den
politiskt korrekta vägen, om
jag förstått alliansens politik
rätt, vara att välja det sista
alternativet och möjliggöra
framtida skattesänkningar
i kommunen. Att sälja ut
gemensamma värden som
skapats av kommuninnevånarna under lång tid är djupt
oroande för Ekerö kommuns
framtid och skapar ett otryggt
samhälle av ekonomiska och
sociala klyftor.
– John Latham,
fritidshusägare Färingsö

Körsätt under all kritik
Den 7 september hamnade jag på eftermiddagen bakom en
lastbil på Färentunavägen. Det är anmärkningsvärt och under
all kritik att chauffören körde drygt 100 km/h på 70-väg och
drygt 70 km/h på 50-avsnitten.
– Småbarnsförälder

Jag kritiserade att kommunen
ger ut ett informationsblad
och kallar det Ekerö tidning. Informationschefen
skriver att det är en mycket
trevlig ”samhällsinformationstidning” kommunen ger ut. Överraskande!
Informationschefen anser att
”tidningen” är trevlig! Min
kritik går till stor del ut på att
kommunen kallar bladet ”tidning”. Nationalencyklopedin
hänvisar ordet ”tidning” till
dagstidning. Ordet förknippas med en fristående publikation, inte till ett språkrör för
kommunens ledning. I Ekerö
tidnings fall är kommunens
högste tjänsteman den som
har sista ordet i vad som ska
skrivas och de som skriver är
informationspersonal. De
ﬂesta kommuner väljer andra
beteckningar på sin information – mer hederligt, anser
jag. Informationschefen
skriver att tidningen kostar
168 000 kronor om året att
producera, trycka och distribuera. Skattepengar används
till att tala om hur bra kommunledningen sköter sitt
jobb inklusive jättebilder på
kommunalrådet. Men det är
bara en del av kostnaden. Lägg
till en årslön för personalkostnader och man är närmare
sanningen.

UNNA DIG
Vår konstnär

NENNA
STETTER
ställer ut under
Konstringen

– Sven Gustavsson

Elektriker
söker uppdrag
Erfaren och behörig
elektriker söker uppdrag,
stora som små.

Lördag-söndag
29-30 september kl 11-17
Café Ramla in,
Rama in & rum
och Salong L
håller också öppet
under Konstringen

Resonabla priser
och hög service!
www.butiksbyn.se

SCHWIRTZ

Elopartner XXT AB
Tel 0735-92 19 28

TROXHAMMAR BUTIKSBY
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Tobias blev världsmästare
BÅTRACE | Tobias
Söderling från Stenhamra
tog guld i båtracerklassen
F4s i Polen i augusti.

tor med 25 hästkrafter och
kommer upp i cirka 50
knop. Den klassen körde
Tobias i under fyra år. Han
tog bland annat EM-brons
i Norge då. Sedan blev det
F4s, där motorn har 60
hästkrafter och kör i cirka
60 knop.
– Det här är tredje året
som jag kör i klassen F4s.
Den här klassen har funnits
sedan 2005. I Sverige är det
cirka tio förare som kör F4s,
fortsätter Tobias.
I somras blev han guldmedaljör i EM och i augusti
blev det också VM-guld.

Tobias Söderling, 19 år, har
nu både EM- och VM-guld i
F4s.
– Jag började köra när jag
var 10 år. Då var det en enskrovsbåt som hade en femtonhästars motor och körde
i cirka 35 knop. Den klassen
körde jag i två år, berättar
Tobias Söderling.
Därefter blev steget till
en klass som heter T400.
Dessa båtar har en mo-

pass mycket sponsorer att det
kan täcka utgifterna. Så är det
inte idag, men jag säger att jag
kan låna upp pengarna. Det
är värt det för man blir inte
världsmästare hur som helst,
säger Tobias pappa och coach
Johan Söderling.
Med de två guldmedaljerna klirrande runt halsen
nickar Tobias med ett ödmjukt leende. Han är en lugn
och vänlig världsmästare i en
tuff och fartfylld sport. Vi
kommer säkerligen få höra
mer om honom framöver.

Totalt var det 27 båtar med i
VM-serien.
– Jag trodde inte att jag
skulle ta guld även om jag
hoppades på det naturligtvis.
En tävling återstår för säsongen i den så kallade Adacserien. Det är en tysk serie
som består av sju tävlingar.
I den serien ligger Tobias två
just nu.
Det är ingen brist på sysselsättning, kanske snarare
på kapital. Några vinstpengar
ﬁnns inte att kamma hem.
– Det kanske kan vara så
att när man kommer upp på
toppen kanske man kan ha så

EWA LINNROS

Tobias Söderling poserar med sina två guldmedaljer, en i EM och en i
VM.
Foto: Ewa Linnros

Zakarias bronsmedaljör

Dubbelseger för Marcus Fluch i Sportstyle racing

BROTTNING | Zakarias
Berg från Skå har haft
ett lysande brottningsår.
Allra senast kom han hem
med en bronsmedalj från
ungdoms-VM i Baku.

MOTOR | Det blev två
riktiga fullträffar för
Ekerökillen Marcus Fluch
och Sportstyle Racing då
Renault Clio Cup JTCC
besökte Jyllandsringen
i Danmark sista helgen i
augusti. Med vinst i båda
heaten återtog även Marcus
ledningen i mästerskapet.

17-årige Zakarias Berg tog sin
bronsmedalj i 76 kilosklassen. Han blev i och med det
den förste svensken på 17 år
att göra detta.
Tidigare i år segrade han
både i ungdoms-SM och
Nordiska mästerskapen.
– Det har varit ett väldigt
bra år. Nu går jag upp i juniorklass. Första junior-SM är
i mars, april. Mitt närmaste
mål är att försöka att placera
mig bra där och få en landslagsplats om jag har riktig
tur. Men det är bara att träna,
säger Zakarias Berg.

Zakarias Berg med sin nyvunnna bronsmedalj i ungdoms-VM i
Baku. Tidigare i år erövrade han
både ungdoms-SM och Nordiska
mästerskapen i brottning.
Foto: Alexander Bjerborn

EWA LINNROS

DET HÄNDER


der i kvalet och han kunde till
slut ståta med den snabbaste
tiden för alla svenskar som kör
i JTCC-cupen. Alla räknade
med att han skulle starta i första startled i heat ett. Men så
blev det inte.
Det gick bra ändå. Redan i
tredje kurvan körde han om
fyra bilar på yttern.
– Jag hade sjukt bra speed
i bilen och plötsligt var tomt
framför mig. Sedan behöll jag
förstaplatsen hela vägen in i
mål. Det här var nog mitt livs
race, säger Marcus.
Uppkörningen i heat ett
innebar även att Marcus satte
snabbaste varvtid, vilket resulterade i start från Pole Position i det andra heatet som
skulle avgöras på söndagen.
Marcus som kunde gå i mål
som etta i heat två med 8,3
sekunders marginal till tvåan
Andreas Wernersson.

–Jag har aldrig kört på Jyllandsringen tidigare, men
nu är den en av mina favoritbanor och jag längtar redan
tillbaka hit igen, säger en glad
Marcus.
Han satte bra tider direkt
under de två träningspassen
som genomfördes i regn.
– Jag hade inte kört på torr
bana före kvalet, men kände
att det nog skulle gå bra ändå,
fortsätter Marcus.
Och bra gick det. Varv för
varv putsade Marcus sina ti-

Marcus Fluch på podiet efter vinst i båda heaten i Danmark.

Foto: Racefoto

ihop 205 poäng. I ﬁnalen på
Solvalla den 21-22 september,
avgörs vem som slutligen vinner Renault Clio Cup JTCC
2012.Tävlingen sker efter att
denna tidning gått i tryck.
Resultatet presenteras i nästkommande nummer.

– Jag är jättenöjd med min insats och jag vill även rikta ett
stort tack till mina mekaniker
och ingenjörer som gav mig
en perfekt bil till båda heaten,
säger Marcus avslutningsvis.
De två segrarna innebar att
Marcus återtog ledningen i
mästerskapet och nu har kört

TILL DEN 7 OKTOBER

FOTBOLL
Damer div 5a : 30/9 kl 18:30 Träkvistavallen: Ekerö IK-Spånga  Herrar div 3 ns: 29/9 kl 15:30 Träkvistavallen: Ekerö IK - Bele Barkarby FF  Herrar div 7d: 6/10 kl 13 Söderby: Munsö IF- En Bro Förmyckers IF  7/10 kl 15
Adelsövallen: Adelsö IF-Västerort IF
Herrar div 7d: 8/9 kl 13 Söderby:Munsö IF-Västerort IF  16/9 kl 16 Adelsövallen:Adelsö IF-Bromstens IK  22/9 kl 13 Söderby:Munsö IF-Adelsö IF

INNEBANDY

Herrarr div 3n : 30/9 kl 18 Tappströmsskolan: Ekerö IK-Råsunda IS  Herrar div 4v: 6/10 kl 17:45 Tappströmsskolan: Skå IK & Bygd-Stockholm West  Herrar div 5a: 6/10 kl 19:15: Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Danderyd.SK

ISHOCKEY

Herrarr div 2 norra, reg.ö: 02/10 kl 19:30: Allhallen: Mälarö HF - IFK Österåker Vikings HC

Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

 LÄGET! DEN 18 SEPTEMBER
FOTBOLL

FOTBOLL

Damer div 3a
Skå IK & Bygdegård
FC Djursholm
Hässelby SK FF
IK Frej Täby
Djurgården TFF
Bajen DFF
Kallhälls FF
IFK Viksjö
Vallentuna BK Dam
Bollstanäs DFF

Damer div 4a
Sollentuna Fotboll IF
Enebybergs IF
Essinge IK
Spånga IS FK
Mariebergs SK
Ängby IF
Skå DFF
Bagarmossen Kärrt.
Åkersberga BK

15 13
14 11
14
7
14
7
14
7
15 4
14 3
14 3
14
1
Utgått

1
1
3
2
1
3
2
2
1

1
2
4
5
6
8
9
9
12

66
42
24
24
27
24
19
16
10

-

15
16
21
22
22
40
34
38
44

40
34
24
23
22
15
11
11
4

FOTBOLL

FOTBOLL

Herrar div 3 ns
Ekerö IK
Bollstanäs SK
BKV Norrtälje
Bele Barkarby FF
IFK Österåkers FK
Unik FK
Märsta IK
Athletic FC
Ängby IF
Viggbyholms IK

Herrar div 4m
Älta IF
Järla IF FK
FC Andrea Doria
FC Krukan
Reymersholms IK
Vasasällskapet FK
Spånga IS FK
Hässelby SK FF
Skå IK & Bygdegård
Djurgårdsbrunns FC
Långholmen FC
Turkiska SK

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
10
10
9
9
8
8
8
7
7

4
5
4
7
4
5
5
5
4
2

2
4
5
3
6
6
6
6
8
10

55
63
43
50
39
43
47
40
37
34

-

22
24
18
33
35
28
34
36
19
35

43
35
34
34
31
29
29
29
25
23

FOTBOLL
Damer div 5a
11 10
11
9
12 5
12 5
12 6
11
4
12
1
11
0
Utgått

1
0
4
3
0
2
1
1

0
2
3
4
6
5
10
10

52
30
21
22
23
18
14
7

-

3
11
13
14
24
16
38
68

31
27
19
18
18
14
4
1

Edsvikens FK
Rissne IF
IFK Österåker FK
Rotebro IS FF
Spånga IS DFF
Enebybergs IF DFF
Ekerö IK
Danderyds SK
Erikslunds KF

11 10
12 8
12 7
11
5
12 4
12 4
12 2
10
1
Utgått

0
0
1
2
3
2
0
2

1
4
4
4
5
6
10
7

65
42
29
25
41
29
19
9

-

10
20
34
28
29
33
59
46

30
24
22
17
15
14
6
5

FOTBOLL
19
19
19
19
19
19
18
18
19
19
19
19

14
12
11
10
9
8
8
7
6
5
4
2

3
2
2
2
5
6
0
3
3
2
4
2

2
5
6
7
5
5
10
8
10
12
11
15

67
37
45
36
34
38
39
37
25
25
27
16

-

23
21
38
25
29
25
35
34
34
61
41
60

45
38
35
32
32
30
24
24
21
17
16
8

Herrar div 7d
Wollmars FF
Bromstens IK
FC Innerstan Stockh.
FC of Hässelby
Adelsö IF
Västerort IF
En Bro Förmyckers IF
Solna FC
Munsö IF
Skönadals BK

14 13
12 10
13 8
13 8
12 6
13 5
13 2
14 2
14 0
Utgått

1
0
2
0
2
2
1
1
1

0
2
3
5
4
6
10
11
13

61
49
59
34
39
27
13
15
13

-

8
15
19
31
18
35
42
65
77

40
30
26
24
20
17
7
7
1
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I SAMTLIGA
PRISER INGÅR:

Kraftigt försenad skörd
och prinsessbesök från Japan

8 års bilgaranti
3 års vagnskada
3 års fri assistans

50 ÅR SEDAN | Idrottsgala
och taklagsfester varvas
med skörderapporter och
berättelser om prinsessbesök i Mälaröarnas nyheters
första höstnummer 1962.
Billig ost kan man också
hitta om man lusläser.
Den japanska prinsessan
Chichibu är på visit i Sverige
i augusti 1962. Förutom att
dinera med kungaparet på
Soﬁero så besöker hon även
Drottningholms slottsteater
med intendent Gustaf Hilleström som ciceron.
Ett till största delen
skämtbetonat idrottsevenemang lockar så många
som 400 besökare till
Svanhagens IP och ger ett
stort tillskott i kassan till
Skå IK. I den något udda
sporten ”pushboll”, som
beskrivs som en parodi på
fotboll, kämpar fyra lokala
lag som alla är noviser inom
sporten, om att driva bollen
över planen in i målburen.
Munsös herrar vinner hela
turneringen och besegrar
Skå i ﬁnalen. Slätlöpning
och dragkamp är andra grenar som förekommer under
den välbesökta dagen.
Sommaren 1962 är, som
Mälaröarnas nyheter tidigare

Kontorist Ingmar Nordgren var först ut att färdigställa sin villa bland
nybyggarna i Stockby.

skrivit om, en regnig historia. Den rikliga nederbörden
leder dock till goda skördar,
om än något försenade.
Minst två veckors senare
skördetid räknar bönderna
med och tror att både raps
och säd ska kunna skördas
först under sista delen av
augusti eller början på september.
I nybyggda Stockby, ”den

första egentliga villastaden
i Stenhamra”, står det första
huset av 23 färdigt och en
taklagsfest äger rum. Det är
kontorist Ingemar Nordgren
från Vännäs som har byggt
huset åt sig, sin fru och

deras fem barn. De räknar
med att alla kunna ﬂytta in
i villan från sitt nuvarande
boende i Norrland om ett
par månader och njuta av de
fem rummen och de ”inventiösa” (snillrika, reds anm)
biutrymmena bland annat
bestående av ett hobbyrum i
källaren.
För den som läser det
ﬁnstilta ﬁnns det också
möjlighet att upptäcka att
Nyckelby snabbköp säljer
Danbo-ost för 5 kronor och
50 öre. Vad det är för vikt på
osten framgår dock inte.
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MITSUBISHI
M
ITSUBISHI ASX 1
1,6
6 AS&G KOMFORT
TILL OTROLIGA

169 900 KR

Månadsavgift 1987 kr/mån*

Sveriges längsta
bilgaranti

Årsmodell 2012. Omgående leverans

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

med riksbehörighet
UByggarbetsmiljö-

samordnare (bas)

Ring

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

UByggnadskonsult
UByggbesiktningar
UProjektledning

36 61 45

Kattis
Klippotek
Ring för tidsbokning kl 9-20!
Välkomna! Kattis
Pråmvägen 4a innergården,
alldeles intill Ekerö centrum

RB

RANSC

EN

R

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

28 AUGUSTI | IjbZiWcjX[Zh][h_ia[h
fEAG."Ekerö.
IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[h_Lundhagen.
;dic_jd_d]\hd[djhWÓaeboYaWc[bbWd[dYoab_ijeY^[d\ej]d]Wh[_djh\\Wh
i Ekebyhov.
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Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under de senaste tre veckorna.
27 AUGUSTI | En motorbåt blir stulen
från en hamn på Lovö.
 IdWjj[h_ Wl X[di_d ia[h \hd IjWje_b"
Träkvista.
?Sanduddenahd]edd[Z[jjijWa[j
och smiter från platsen.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
f[dfWha[h_d]_Ekerö centrum.
Jlf[hied[hjljjWh[dX_b_jljj^Wbb[d
l_ZEAG."EkeröeY^a[hZh_\hdkjWd
WjjX[jWbW\hi_]$

Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62

Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Bedrägerier mot privatpersoner

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

VED
550:- m3
Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97
= Personlig hantverkare =

29 AUGUSTI | IaWZ[]h[bi[Wl[jj\dij[hia[hf?97_Nyckelby.
;dZhe]hWjj\obb[h_ijfcef[Z]h_fiWl
polis i Drottningholm.
 ;d f[hied Xb_h hWffehj[hWZ \h ]hel
ebelb_]ahd_d]_Skå.
30 AUGUSTI | IdWjj[h_WlZ_[i[bia[hl_Z
EAG." Skå$ J`kl[d a[h \hd fbWji[d _
[d\WbiaiaobjWZX_b$
 IjbZ ][dec _dXhejj ia[h _ aecckd^ki[j"Tappström.
<hiaj_bbX[Zh][h_][decWjj\hiaW
WdldZW [jj \h\WbiaWj ?:#aehj ia[h _ [d
Xkj_a_Ekerö entrum.
 ;d b]eboYaW _djh\\Wh f ;a[hl][d"
Drottningholm.
31 AUGUSTI | IjbZWlidkieY^Y_]Wh[jj[hia[h\hdAedikc"Kungsberga.

Snickeri z Målning z Tapetsering z Renovering z Montering
www.mkc-tech.se 072-25 38 006 info@mkc-tech.se
)skatt ocK $nsvarsI|rslkring

1 SEPTEMBER | IaWZ[]h[bi[ kj\hi
][dec Wjj d]ed ibh idZ[h \ohW ]WjkX[boid_d]Whl_Z]WhW][dfBjörkuddsvägen.
IjbZ][dec_dXhejjia[h_CbWhaoh-

aWd_Ekerö centrum.
2 SEPTEMBER | IjbZ Wl [d cejehXj
ia[h\hdIj`hjdil_a[d"Färentuna.
3 SEPTEMBER | IjbZ Wl [d cejehXj
eY^\hiaj_bbijbZWl[dheXej]hiab_ffWh[ia[hfEldgarnsö"<h[djkdW$
 IdWjj[h_ Wl X[di_d ia[h f EAG."
Ekerö.
IaWZ[]h[bi[ia[hf[dfWha[hWZX_b_
Närlunda.
IjbZkh[dXjia[hfJungfrusunds
marina.
4 SEPTEMBER | IjbZkh[jj]WhW][_djh\\Wh_Närlunda.
<hiaj_bbX[Zh][h_c[Z^`bfWl\WajkhW ][dec\hi cej [d fh_lWjf[hied _
Drottningholm.
5 SEPTEMBER | Feb_i[d^Wh[d^Wij_]^[jiaedjhebb f Bryggavägen _ ^`Z
c[Z;a[Xo^eliXWYa[d$I[nf[hied[h\h
Xj[h$
 F <h[djkdWl][d l_Z Lullehovsbron^Whfeb_i[d[d^Wij_]^[jiaedjhebb$
<ohWf[hied[h\hXj[h$
 Feb_i[d ^Wh [d ^Wij_]^[jiaedjhebb f
Färentunavägen l_Z Ia aohaW$ Jh[
f[hied[h\hXj[h$
6 SEPTEMBER | En motorbåt blir stulen
\hd 7bkZZ[di XjfbWji _ Ekerö sommarstad.
 IjbZ Wl idki eY^ Y_]Wh[jj[h ia[h \hd
Aedikc"Träkvista.
7 SEPTEMBER | <hdXjabkXX[dL_di"
Munsöij`bi[dXjcejeh\hd[dXj$
IaWZ[]h[bi[ia[hf[dfWha[hWZX_bf
Ekerö.
IjbZWl[jjXWjj[h_ia[h\hd[dfWha[hWZbWijX_b_Färentuna.
8 SEPTEMBER | 8[Zh][h_ c[Z ^`bf
Wl _dj[hd[j ia[h cej [d fh_lWjf[hied _
Svartsjö.
9 SEPTEMBER | ;d jhWÓaeboYaW kjWd
f[hiediaWZeh ia[h l_Z Aedikc" Stenhamra.

 ;d XhWdZ kjXhoj[h _ [jj l[ZkffbW] f
Kurön$ F[hiedWb[d ibYa[h i`blW eY^
XhWdZ\hilWh[j aedjhebb[hWh [dZWij [\teråt.
IjbZWl[dho]]iYaia[h\hd[dYWhport i Tappström.
10 SEPTEMBER | En båtmotor blir stulen från Gällstaö.
 Ojj[hb_]Wh[ [d Xjcejeh Xb_h ijkb[d"
Z[ddW]d]\hdNärlunda.
11 SEPTEMBER | ;jjbijibfc[Z[dXj
och båtmotor på blir stulen från en tomt
i Svartsjö.
 8[Zh][h_ l[h _dj[hd[j ia[h cej [d
fh_lWjf[hied_Stenhamra.
IjbZWl[dXh[lbZWiWcjijbhh[jZ[d
iWjj \Wij f" Xb_h ijkb[d \hd [d jecj _
Brunna.
 IaWZ[]h[bi[ ][dec XhWdZ ia[h l_Z
Fårhagsplan$ <ohW j[hl_dd_d]iYedjW_dhWh c[Z fWff[h jdZi f$ 8hWdZah[d
ibYa[h$
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f Aedikc" StenhamraZh[jjÔ[hjWb\dij[hhkjehaheisats.
 IaWZ[]h[bi[ ][dec XhWdZ ia[h l[d
fjh[j[hl_dd_d]iYedjW_dhWhl_ZAecckd^ki[j"Tappström.
13 SEPTEMBER | IjbZ kh [jj ]WhW][
ia[h_[d\Wij_]^[j_Närlunda.
IdWjj[h_WlX[di_d_djh\\WhfEAG."
Ekerö.
14 SEPTEMBER | IjbZ][dec_dXhejj_
[dl[hajo]iXeZia[hf[dWhX[jifbWjif
Adelsö.
 8[Zh][h_ c[Z ^`bf Wl _dj[hd[j ia[h
cej[dfh_lWjf[hied_Ekerö centrum.
;dXjf[dXjlW]dXb_hijkb[d\hd[d
fWha[h_d]l_ZB_dZXho]]W"Adelsö.
;dWhX[jifbWjieboYaW_djh\\Whf[jj\h[jW]_Ekerö centrum.
15 SEPTEMBER | ;d i_d][beboYaW c[Z
[d cejehYoa[b _djh\\Wh f Bryggavägen";a[h$
16 SEPTEMBER | =helijbZ][dec_dXhejj_b][d^[jia[h_Drottningholm.
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se havsörn som patrullerar
i omgivningarna. Norrlandsgästen varfågeln har
förmodligen hittat tillbaka
till sina vinterkvarter runt
Svartsjöviken, som har en
god tillgång på vattensorkar
och möss. Ledare: Urpo
Könnömäki. 6 okt kl 8,
P-platsen, Svartsjö slott.
Arr: Mälaröarnas ornitologiska förening.

FORTS FRÅN SIDAN 2
Fågelskådning
Fågelskådning vid Svartsjöviken och Svartsjö dämme.
Under hösten kan viken
med omnejd vara en mycket
attraktiv lokal för många
flyttfåglar som provianterar
inför flytten. Man kan ev.

NYA LIVSMEDELSAVTAL

Höstvandring
Vandring tillsammans med
Kenneth Bengtsson och Bo
Nylén fram på stigar till de
olika miljöer och naturtyper
som Jungfrusundsåsen är
känd för. Tag med kikare,
lupp, en smidig svampkorg
och matsäck. 7 okt, samling
kl 9 vid Skärviks busshållplats. Arr: Mälaröarnas
naturskyddsförening.

Ekebyhovsmässa
Mårten Mårtensson, Ekerö
kyrkokör, dirigent: Kerstin
Baldwin. 7 okt kl 16-17,Ekebyhovskyrkan.

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

PC Akuten

Hösten/vintern 2012 kommer Ekerö
kommun att gå ut med en upphandling
av livsmedel då de nuvarande avtalen går
ut. Värdet beräknas till ca 55 miljoner.

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

Syftet är att inom ramen för gällande regelverk teckna ramavtal med livsmedel
av god kvalitet till ett bra pris.
Det främjas bland annat av att beställande verksamheter varit involverade i upphandlingsprocessen och att funktionella
miljö- och djurskyddskrav ställs.
Läs mer om upphandling på
www.ekero.se



i säkra händer

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

www.pcakuten.se

!LKOLÍS  !LKOTEST
Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
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Alltid Einarsson – Einarssons Bygg
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Jag behöver
någon att prata
datorer med!

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




Laminatgolv 10 kvm (ser ut
som ljus parkett) 300 kr.
Tel. 070-214 88 27.

sing till salu för endast 300
kronor. Tel. 070-453 51 44,
778 85 35.

stånd. Uthyres veckovis. Pris
fr 3000:-/v. Tel: 560 212
34/070-695 12 50.

Skrivmaskin 50-tal liten.
100 kr. Tel 073-975 69 56.

  ÖNSKAS HYRA




Pigg och glad 4-årig honkatt,
rasen Maine Coon och
skogskatt. Hon är kastrerad. Säljes pga ändrade
förhållanden. Tel. 070-214
88 27.
Höns ca 10 st av olika raser.
Tel. 070-214 88 27.

Glasdörr 60x180 utan ram,
2 cm tjock, 150 kr. Tel 073975 69 56.
Asiatic, Gustavsberg 50-tals
kaffekoppar med fat, 8 st. 250
kr alla. Tel 073-975 69 56.

Familj som bygger hus på
Ekerö önskar hyra tillfälligt
boende november till och
med mars. Priset viktigare
än kvadratmeter. Vänligen
070-734 80 27.

Västgötaspetsvalpar. Lev
klara v 40 efter merit. föräldrar. Reg, bes, vacc, chip.
Grålötens kennel (Eva).
070-930 81 79, 560 427 81.
Volvo 360 -87, 13000 mil.
nybesiktigad utan anmärkning. Pris 5000 kr. 070-453
17 56.
Frontmatad Elektrohelios
Tvättmaskin EH 5300.
Toppmatad Elektrohelios
Tvättmaskin EH 400.
Electrolux Torktumlare WT
526. Färingsö. Du bestämmer priset. Ring: 070-453 51
44, 778 85 35.
17 kvm prima målarduk
säljes billigt. Ring 070-453
51 44, 778 85 35.
Blombord med svart låda
och tillhörande stativ i mäss-

Jag och mina två barn
önskar hyra minst 3 rok
nära Närlunda/Träkvista alt
Nyckelby. Fast läraranställning. Önskar hyra fr ca nov
och framåt. Ring 073-788
42 97.

Gammaldags våg för frukt
och potatisvägning vid försäljning förr. Komplett med
vikter, hållare. Vikt ca 45 kg.
Finns på Björkviksvägen 11,
Färingsö.Flyttas så småningom till Skå åtevinningscentral. Mer info 560 422
87, Bengt.

  UTHYRES




Höstvecka på Malta? Nybyggd lägenhet med härlig
havsutsikt uthyres i Marsascala. 3 sovr med 6 bäddar,
2 badrum. Pool ﬁnns inom
området, klippbad, strand
och restauranger på gångav-

• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 150 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Familj som bygger hus på
Ekerö önskar hyra förråd
eller motsvarande i stl. 12-15
kvm för möbelförvaring.
Från och med oktober till
och med mars. Vänligen
070-734 80 27.

  ROSOR OCH TACK




Stort tack, Torbjörn Hedén!
Du skjutsade mig och två
andra kungsbergabor från
Färentunavägen och ända
hem. Anledningen var att
inga bussar fortsatte köra
från Ekerö C pga den tragiska motorcykelolyckan vid
bensinmacken i Svanhagen.
Kerstin Brente

Ekerö kommun vill framföra ett stort tack till
sponsorer, föreningar och organisationer för stöd och
KMlOSLVDPEDQGPHG¿UDQGHWDY'H*DPODV'DJGHQ
29 augusti 2012.
Vi Tackar:
ICA Supermarket Tappström
Gustavshill Handelsträdgård AB
Frukt och Gröntkompaniet i Stockholm AB
Färingsö Lions
Väntjänst
Röda Korset
Hembygdsföreningarna
Österås Gård

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

'DJVDWWSODQHUDK|VWHQ

Skå IK bjuder in till
Tre Kronors hockeyskola
6NULGVNRVNRODO|UGDJDUNO
Tjejer och killar i åldrar är välkomna. Vi övar grundläggande skridskoåkning under roliga former.
8WUXVWQLQJ: Hjälm, gärna med galler, skridskor, halsskydd och vantar

+RFNH\VNRODO|UGDJDUNO
Tjejer och killar i alla åldrar välkomnas till vår hockeyskola. Instruktörerna kommer bland annat från
Mälarö HF´s juniorlag.8WUXVWQLQJHjälm med galler, skridskor, halsskydd och handskar.
.RVWQDGVNULGVNRVNRODQ 600 kr/barn, hela säsongen
.RVWQDGKRFNH\VNRODQ 600 kr/barn, hela säsongen
I hockeyskolans avgift ingår en hockeyklubba
Skridskoskola+hockeyskola 700 kr/barn, hela säsongen.
Avgiften sätts in på bankgiro 5411-9060. Ange barnets namn
och SoH som referens.

7UHNURQRUVKRFNH\VNRODI|UWMHMHUO|UGDJDU
8WUXVWQLQJ se ovan (hockeyskolan)
Säsongen börjar 20 oktober. Sista gången är den 23 februari.
Anmälan görs på vår hemsidan ZZZVNDLNVHKRFNH\
För mer info angånde våra olika skridsko- och hockeyskolor
kontakta Louise Kärrhage louise.karrhage@live.se

Skå IKs ungdomlag Team 01,
02, 03 och 04 söker nya spelare. Första säsongen är kostnadsfri och vid provträning till
våra ungdomslag kan vi ordna
lån av utrustning. För information angående provträning
kontakta Anneli Westerlund på
anneli.westerlund@gmail.com.
Mer information om vår
hockeyverksamhet och våra
aktivitetsavgifter hittar du på
www.skaik.se/hockey

32
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ålder av 76 år.
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Grattis Jonas
Lundqvist på
19-årsdagen
den 13/7
från farmor,
farfar, fastrar, farbröder
och kusiner.

Jättegrattis till Inez
som fyllde
3 år den 4
september
från farmor
och farfar.

Moa Bäcke
13 år 29
september
gratuleras av
farmor och
farfar.

Den 11/9
föddes vår
älskade lille
Cornelius!
Välkommen
till oss önskar
mamma,
pappa och
taxen Elvis.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt eventuell jpgbild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Glöm inte RUT-avdraget!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

alfa
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• Eva Anneli Knutsson,
Ekerö, avled den 27 augusti
i en ålder av 39 år.
• Ebba Maria Haag, Ekerö,
avled den 8 augusti i en

• Kerstin Sigbritt Margareta
Skogh, Ekerö, avled den 5
september i en ålder av 80
år.
• Anna Maj Renée Sporre,
Ekerö, avled den 7 september i en ålder av 92 år.

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

För närvarande har vi stor
efterfrågan på veteraner
som kan passa barn på
Ekerö och i Bromma.
Vi söker dig som är pensionär
och som vill arbeta med
barnpassning.

Ny adress
EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ
Sandviksv. 4, 08 - 560 310 65
Ring för tidsbokning

vasterort@veterankraft.se - Tel 08-730 07 20 - www.veterankraft.se

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

Vi söker dig 6-10 år som gillar att sjunga och spela
teater. Kom och provsjung torsdag 20 september
kl 15.00 i Färentuna församlingshem. Frågor ring
Kiki 08-564 209 24 eller Rickard 08-564 209 35

AC - service
T

MO
R

AMANDA PERSSON SJUNGER

ALL ABOUT BEAUTY!
Torsdag 4 okt 17.30–ca 19.30

Fri entré! Anmälan på salongstorabla.se

Kurser för dig och din hund!
www.malkk.se

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

KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Köpa dator
med
installation?

ROGER
LUKAS
BJÖRN
JOHANNA
JONAS och MARIA
med familjer, släkt och vänner
Säg inte, att ingenting blir kvar
av den vackraste fjärilen livet gav.
Säg inte, att vingarnas färg bleknar bort
och försvinner i vinden som stoft, som stoft.
Om fjärilens kropp måste gömmas i grav,
är ändå den svindlande flykten kvar!
Bo Setterlind

Begravningen äger rum i Färentuna kyrka fredagen den 5 oktober
kl 11.00. Efter akten inbjudes till minnesstund. Valfri klädsel. Osa
till Ekerö Begravningstjänst tel 08-560 301 31 senast 2 oktober.
Tänk gärna på Radiumhemmets Forskningsfond Pg 35 28 85-8

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

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

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

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

munsö adelsö lokala kennelklubb

Annonser

S

Skönhetskväll med expertpanel

Redaktion

SFÖRBUN

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

MÄLARÖARNAS SPECIALISTKLINIK

nyheter

RANSC

Binärdata AB

Brommaplan 420, Bromma
Tel. 08-709 86 50
+PVSEZHOFUSVOUt)FNCFTÝLt XXXGPOVTTF

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

RB

Ring

7BSNUWºMLPNNFOUJMM'POVTJ#SPNNB

Jan 23
Feb 6, 20
Mar 5, 19
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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* 7 november 1972
✝ 3 september 2012
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MÄLARÖARNAS

Jessica Osberg
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H

I SAMARBETE MED

”Visserligen dör människor
men det hindrar inte ett ögonblick att de finns”

Vår Maka Mamma Dotter Syster

Öppen audition till musikalen
Ängel utan vingar.

Johan Kull

• Hans Olof Caesar, Ekerö,
avled den 30 augusti i en
ålder av 57 år.

Vi gör vardagen lite enklare!

D

FÖNSTERPUTS

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.

• Ulla Elisabeth Lindmark,
Munsö, avled den 28 augusti i en ålder av 66 år.

• Välkommen lilla Olivia!
KS 24 maj 2012
Kramar från mamma Lisa
pappa Jimmy, storebrorsorna Rasmus och Simon.

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

Anders Hjelm
Hemsida

www.malaro.com/mn
ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg

Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31
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ADVOKATBYRÅ


BILVÅRD


ADVOKATBYRÅN

O

Ekerö Centrum

Allt inom bilvård
s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND
3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

560 349 30, 528 006 55
BEGRAVNINGSBYRÅER


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

LOKALER


FÄRG TAPET
GOLV

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål
O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt

FÄRGHANDEL


BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

Ekerö Färglager
Träkvista Torg
Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

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

Din lokala utemiljö-entreprenör
dƌćĚďĞƐŬćƌŝŶŐ͕ ƐƚĂŬĞƚƵƉƉƐćƩŶŝŶŐ͕
slyröjning/trädfällning, gräsklippning ŵŵ͘ &ĂsƟgŚĞtsĂrďĞtĞn,
rödfärgning, uteplatser, trädgårdsŵurar ŽĐŚ plaƩsäƩning͘
Žka Ɵd för ǀassklippning͊

Telefon: 560 304 70

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

Husgrunder
och
Markanläggning

08-560 304 54
070-555 15 08

Trygghet & Kvalitet

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

BYGGVAROR


Flyttstädning?

l

ke
& ka
v
l
o
g
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

För hem och offentlig miljö
QKakel och klinker
QBadrumsrenoveringar
QGolvläggning – trä, plast, linoleum, textil
QUtnyttja ROT-avdraget

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.
Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

070-733 65 26

www.ekerobilskadecenter.com

DATA


INKASSOBYRÅER


TAXI


Boka på
ekerotaxi.se

Service & reparationer
av alla bilmodeller

Binärdata AB

Auktoriserad
serviceverkstad för

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

0707-139 000
560 402 51

Howqvist Anderson Entreprenad har bytt namn






SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

070Ͳ7891499
www.skottensomskottar.se
BaseradiFärentuna,Ekerö

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

0707-99 64 21

STÄDNING


GOLV & KLINKER

b er ga
Å-

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

L O K A L E R

Grundat 1921

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Ekerö
Farmartjänst AB

L E D I G A

PLÅTSLAGERI


FÖNSTER


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

BILSERVICE


| service för dig! 33

Leif Rickegård

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

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


ENTREPRENAD


Din verkstad
nära Dig
Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

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

RB

RANSC

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63
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BILUTHYRNING


BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


F’SONS
ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

www.fsons.se
Tel: 560 47 111
,62&HUWL¿HUDGH 
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

En annons på
denna sida kostar

395:-

exkl moms per införanden
Arsbokning gäller

TRÄD- & TOMTARBETEN


PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
7H\S)LYUHYK¶0:(*LY[PÄLYHK(YIVYPZ[

Ring 560 356 00



0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

VÄRMEPUMPAR
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

LACKERING


M

CGS
Trädfällning

Lilla Berga, Skå

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

Telefon:

www.micklack.se

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

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

KYL&KLIMAT
Service AB
Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

SMS:A 83902 TILL 71122

SMS:A 90038 TILL 71122

 På vacker tomt ligger detta trevliga 1-plans hus med pool och bastu

 Ljust & välplanerat  Originalskick  Lugnt område  Välskött förening

ACCEPTERAT PRIS 3 825 000 kr/bud. TOMT 2 800 kvm . EP 183 kWh/m²/år. Sten Banérs Väg 5. EKERÖ
Christer Eriksson 0722-229808.

ACCEPTERAT PRIS 1 350 000 kr/bud. AVGIFT 3 183 kr/månad. EP 99 kWh/m²/år. Björkuddsvägen 50 B. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 90891 TILL 71122

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, ca 64,8 kvm

SMS:A 91907 TILL 71122

EKERÖ HELGÖ 3 rok, ca 113 kvm + Gäststuga + Orangerie + Friggebod

VARUDEKLARERAT*

 Centralt läge  Tillbyggt med ny fasad, nya fönster och nytt tak.

ACCEPTERAT PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 6 513 kr/månad. EP 69 kWh/m²/år. Söderbacksvägen 33. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

ACCEPTERAT PRIS 3 275 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 796 m² . EP A 97 kWh/kvm/år. Melonvägen 9. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 90309 TILL 71122

EKERÖ NÄRLUNDA 7 rok, 156 kvm

 Gavelradhus med högt fritt söderläge  Charmigt lantligt område

SMS:A 90305 TILL 71122

MUNSÖ SÖDERBACKEN 4 rok, ca 104,9 kvm

FÄRINGSÖ SÅNGA 3 rok, ca 64 kvm + 20 kvm

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA 3 rok, ca 50 kvm

 Underbart högt och ostört läge  Fantastisk trädgård  Nära bad & buss

 Vacker vy över åkrar  Mälaren i fonden  Högt ostört läge

ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 3 070 kvm. Säbyvikskullen 10. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

ACCEPTERAT PRIS 1 275 000 kr/bud. TOMT 2 820 kvm. Räffelvägen 2. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

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

SMS:A 88427 TILL 71122

SMS:A 83569 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

 Nybyggd familjevilla  Makalös vy över böljande åkrar  Sol hela dagen

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

ACCEPTERAT PRIS 4 195 000 kr/bud. TOMT 1 955 kvm. EP 41 kWh/m²/år. Bredlötsvägen 36. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

ACCEPTERAT PRIS 5 950 000 kr/bud. TOMT 3 371 kvm . EP 87 kWh/m²/år. Bergsrundan 18. EKERÖ
Christer Eriksson 0722-229808.

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 90333 TILL 71122

EKERÖ HELGÖ 5 rok, ca 150 kvm

SMS:A 90907 TILL 71122

FÄRINGSÖ BREDLÖT 6 rok, ca 162 kvm

 Underbart ställe som andas känsla o kvalitet  Renoverat till toppskick

ACCEPTERAT PRIS 4 250 000 kr/bud. TOMT 1 585 kvm . EP 53 kWh/m²/år. Sjöglimtsvägen 3. EKERÖ
Christer Eriksson 0722-229808.

ACCEPTERAT PRIS 3 800 000 kr/bud. TOMT 1 702 kvm . Klippans Väg 21. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

SMS:A 83917 TILL 71122

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 135 kvm

 Lantlig idyll på solig tomt med sjöglimt  Dubbelgarage o gäststuga

SMS:A 92513 TILL 71122

FÄRINGSÖ FÄRJESTADEN 6 rok, ca 170 kvm

MUNSÖ SÖDERBY 3 rok, ca 60 kvm

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2 rok, ca 58 kvm

 Charmigt hus i bra skick på fin trädgårdstomt m soligt syd/väst läge

 Trevligt bostadsrättsradhus  Originalskick  Omtyckt förening

ACCEPTERAT PRIS 1 475 000 kr/bud. TOMT 1 164 kvm . Söderbyvägen 6. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

ACCEPTERAT PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 538 kr/månad. EP 99 kWh/m²/år. Blåsbacksvägen 95. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

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

SMS:A 91742 TILL 71122

SMS:A 91468 TILL 71122

 Strandtomt m fantastisk utsikt över Mälaren  Sol från morgon till kväll

ACCEPTERAT PRIS 3 100 000 kr/bud. TOMT 260 kvm. EP 59 kWh/m²/år. Siltgränd 12. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

ACCEPTERAT PRIS 7 500 000 kr/bud. TOMT 1 300 kvm . Ringvägen 13. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 91433 TILL 71122

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, ca 106 + 11 kvm

 I barnvänliga och populära Sandudden ligger detta välskötta hus

SMS:A 90894 TILL 71122

EKERÖ SANDUDDEN 4 rok, ca 106 kvm

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ HELGÖ 5 rok, ca 137 kvm + 37 kvm

 Solig innergård med trädäck  Bergvärme ger låga driftskostnader

 Rymlig familjevilla  Exklusivt Puustellikök  Pool med perfekt solläge

ACCEPTERAT PRIS 2 275 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 608 m². EP 76 kWh/m²/år. Hampusvägen 10. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

ACCEPTERAT PRIS 3 975 000 kr/bud. TOMT 2 486 kvm. EP 308 kWh/m²/år. Backvägen 4. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ SOMMARSTAD 8 rok, ca 192 + 100 kvm

 En familjevilla med fantastisk utsikt över Ekerö k:a och Mälaren

SMS:A 90315 TILL 71122

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 130 kvm

Christer Eriksson, Linn Lagerqvist,
Susanne Eriksson, Martin Larsson

Välkommen att kontakta oss!
Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

ACCEPTERAT PRIS 5 500 000 kr/bud. TOMT 1 360 kvm . EP 62 kWh/m²/år. Allévägen 44. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

