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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Genom en massiv satsning pågår nu dragning av fiberkabel runt om i kommunen. Dock ställs många konsu-
menter inför frågetecken när de ska försöka förstå vad en fiberuppkoppling skulle innebära för just dem. På 
bilden läggs fiberkabel på Adelsö.  | 6                             Foto: Ove Westerberg

Lång
väntetid på
ambulans
Väntetiden för att få ambulans till Ekerö kom-
mun är 17 minuter. Men brandbilarna kan rycka 
ut. De är rustade med hjärtstartare och hjärt-
lungräddningskunnig bemanning. | 4

PENSIONÄRER UTAN LOKAL
Ekerö PRO vill utöka sin verksamhet för att locka fler 
pensionärer, men utan fast möteslokal har de ingen 
möjlighet.  | 12

“Snarare är vi en av de sista kommunerna 
som inom kort kommer kunna erbjuda 
invånarna ett fibernät med ett i dagsläget 
väldigt magert utbud. Och inte heller med 
speciellt konkurrensmässiga priser.” | 24 tyck

KONSUMENTVÄGLEDNING
Ekerö kommun erbjuder kommunens invånare konsu-
mentvägledningstjänster fyra timmar i veckan. Det är 
för  lite anser Sveriges konsumenter och Konsument-
vägledarnas förening. | 16

SKÅ IK:S DAMFOTBOLL
Skå IK:s fotbollsdamer har ett starkt damlag med en 
säkrad plats i division 2 och de kvalar även till division 
1. Samtidigt saknar Skå IK resurser för att säkra lagets 
framtid. En övergång för laget till Ekerö IK är nu på 
gång. | Sport 26

BAGGE-EFFEKTEN
Inte nog med att Körslaget 
skapar sångfeber runt om 
i landet. När Anders Bagge 
äntrade TV-scenen med 
sin kör från Mälaröarna 
fick flera av kommunens 
körer nya sångare.  | 14
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Jungfrusundsvägen 5, Träkvista torg 
www.mfcenter.se  Tel. 560 333 99

FriskvårdCenterFriskvårdCenter

YOGA 
Nya kursstarter!



UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
27-28 okt: Lina Nordenström, 
Lars Nyberg – Artist’s book, 
teckning, grafik. 3-4 nov: 
Georg Miskar – Minnesut-
ställning. Arr: Mälaröarnas 
konstförening.

Galleri Utkiken
”Skräckkabinettet”. Med 
skräckblandad förtjusning 
presenteras både välbe-
kanta och okända skräckfi-
gurer från runtom i världen. 
Rekommenderad ålder är 
från 7 år. 25 okt-24 nov, 
Kulturhuset, Ekerö C.

Hantverksstallet
Eva Ekberg – akvareller. 
T.o.m. 28 okt. 1-25 nov: Ma-
ria Cotellessa – keramiska 
skulpturer, betong. Öppet 
tor-sön 11-16, Jungfrusund.

EVENEMANG

Skrivarkvällar
Massor av skrivövningar och 
även fritt skrivande för alla 
som gillar att skriva och är 
mellan 10-16 år. Kostnads-
fritt, ingen föranmälan.  22 
okt och därefter varannan 
måndagkväll kl 18-19.30. 
Biblioteket, Ekerö C.

Bridge
Partävlingar, oftast kan spel-
partner ordnas för den som 
är singel. 20 kr inkl kaffe. 
Mån, tis och tor kl 10-14.30. 

IT-Ladan. Arr: Mälaröarnas 
pensionärsföreningar.

Internetcafé
Seniornet. Pris för medlem-
mar 20 kr, alla andra väl-
komna för 40 kr inkl kaffe 
och kaka. Fredagar kl 10-12, 
Träkvista fritidsgård.

20-årsjubileum
Knalleborgs korttidshem 
fyller 20 år. Under dessa 
år har många barn och 
vuxna tillbringat längre eller 
kortare tid här. Med anled-
ning av jubileet är det öppet 
hus 24 okt, Klövervägen 2, 
Ekerö. 

Klädbytardag
Lokalerna är öppna för in-
lämning 26 okt kl 19. Endast 
barnkläder och barnartiklar. 
Försäljning 27 okt kl 9.30-
13.30. Tappströmsskolan.

Konsert
Ekerö kulturkolas musik-
elever ger konsert. 24 okt kl 
19-21, Erskinesalen, Ekerö 
C. 

Lunchkonsert
Inom tema ”Världen i Ekerö 
kultur”, firas FN-dagen med 
lunchkonserten ”Klassiska 
pärlor”. Joakim Svenheden, 
violinist och förste kon-
sertmästare hos Kungliga 
filharmonikerna uppträder 
med pianisten Lennart Wal-
lin. Begränsat antal platser. 
24 okt kl 13-14, Wrangelska 
salen, Ekebyhovs slott.

Film
”Nader och Simin, en separa-
tion.” Regi och manus: Farha-
di, Iran, 2011, 123 min. Bästa 
utländska film vid Guldbag-
gegalan 2012. Medlemskort 
i Filmstudion berättigar till 
inträde till höstens samtliga 
filmer. Enstaka biljetter får ej 
säljas. 25 okt kl 19.30, Erski-
nesalen, Ekerö C.

Skräckparad
Skräckparaden är inspirerad 
av de uråldriga österrikiska 
Krampustågen med skräm-
mande djurväsen. Alla är väl-
komna – monster, vampyrer, 
varulvar, gastar, troll, häxor, 
spöken m.m. Rekommende-
rad ålder för deltagande är 
från 7 år. 25 okt kl 15.30-
16.30, samling, i god tid under 
Blodbokarna vid dansbanan, 
Ekebyhovs slott. Avslutning 
vid Kulturhuset i Ekerö C. 

Ekebyhovs slott
27 okt kl 14: Underhållning 
av Kulturskolans elever. 28 
okt kl 14: 14.00 Jazzgrup-
pen Always. Kaféansvariga: 
Träkvista sjöscoutkår. 
3-4 okt kl 14: ”Poesi Björnen” 
– poesi och trumma med 
Björn Karlsson. Drottning-
holmsskolan.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 25 oktober)
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www.vasterortdjursjukhus.se

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

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

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

ultraljud och digitalröntgen.

AKUTBESÖK?

TELEFON 08-36 26 70

BOKA TID?

TANDPROBLEM?

Din NÄRAKUT för hund och katt!

VÄNTETIDS
GARANTI

PÅ AKUTBESÖK
Läs mer på vår hemsida

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1 100 E Ekkke öörö centttrum EEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-1-1155.5.000000MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11100.0.000000-1-1155.5.000000

Fira med oss!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

   

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

på alla glas!

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

Välkommen butik 
nr 10 vid S:t Eriksplan!

Gilla oss på Facebook! 

Vi på Ekerö firar 
vår systerbutik!

Värde upp till 1815:-

Gäller t.o.m. 12-11-30 vid köp av kompletta glasögon, (ej glasbehandlingar). Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

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

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

EKERÖ NYCKELBY

Accepterat pris: 3 000 000:-
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!

Viksundsvägen 37. Mycket trevlig
sekelskiftesvilla med djupa
nischer, stora fönster och generös
takhöjd. Stor sjönära fastighet om
4174kvm. Villa med häftig
arkitektur! Högt i tak och underbar
terrass mot Mälaren. Bergvärme
från 2008. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3278.

FÄRINGSÖ VIKSUND

Accepterat pris: 1 450 000:-
Tomt: 2 553 kvm Trädgårdstomt
Adress: Törnebergsvägen 6
Ring för visning!

Ett stenkast från Stenhamra ligger
detta mysiga sommarhus på en
lummig hörntomt. Närhet till goda
kommunikationer, mataffär,
båtplatser och bad. Varmt
välkommna! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3345.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Fast pris från 4 600 000:-
Antal rum: 5 rok
Boarea: 153 kvm
Byggt: 0
Adress: Sanduddsvägen 48-64
Visas sön 28/10 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.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 1 800 000:-
Tomt: 1 588 kvm Sluttningstomt
Adress: Älvnäsvägen 55
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 ÄLVNÄS

Fast pris från 5 950 000:-
Antal rum: 7 rok
Boarea: 198 kvm
Tomt: 1 000 kvm Sluttningstomt
Byggt: 0
Adress: Tallåsen 1-13
Visas sön 28/10 15.00-16.00

Nu har försäljningen av etapp 4 i
Västra Sandudden startat! C4-hus
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! 5 tomter kvar!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3141.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 5 495 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 203 kvm
Tomt: 1 086 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2011
Adress: Enlundavägen 28D
Ring för visning!

Nyproducerat 2-planshus med
exklusiva materialval och ljus
planlösning med stora fina
fönster. Bergvärme, braskamin,
bubbelbad och bastu - bara för
att nämna några detaljer som gör
husen till något extra! Bygglov för
dubbelgarage finns. Endast ett
hus av tre kvar! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2896.

FÄRINGSÖ SKÅ

Accepterat pris: 3 500 000:-
6 rok, varav 3-2 sovrum
Boarea: 121 kvm, biarea: 101 kvm
Tomt: 3 149 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 47 kWh/kvm år
Byggt: 1965, ombyggt -94 och
2004
Adress: Flintvägen 3
Ring för visning!

Helt insynsskyddad tomt med
påkostat utekök. Vedeldad
badtunna. Väl omhändertagen
villa med modernt kök. Hel källare
med rum. Stort garage. Två
utmärkta gästhus.
Badrocksavstånd till brygga o
grillplats. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1146.

EKERÖ EKEBY
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KOMMUNEN | En ny sam-
manställning från Hjärt-
lungfonden visar att vän-
tetiden på att få ambulans 
till Ekerö kommun är 17 
minuter. För den som drab-
bas av plötsligt hjärtstopp 
minskar chansen att över-
leva för varje minut som 
går, men hjärtstartare och 
hjärt-lungräddning är dock 
en stor hjälp. 

Det finns stora skillnader i 
väntetid på ambulans mel-
lan kommunerna i landet – 
från 7,4 minuter i Tranås till 
30,3 minuter i Bjurholm. För 
Ekerö kommun är median-
väntetiden för ambulansen 17 
minuter. 

Det visar ny sammanställ-
ning från Hjärt-lungfonden, 
baserad på uppgifter från 
Sveriges kommuner och 
landsting och SOS Alarm. 

– Tiden har däremot sjun-
kit. Förra året låg medelvär-
det på 22 minuter. Brandkå-
ren har också hjärtstartare. 
Det innebär att om det kom-
mer ett larm om hjärtstopp i 
Närlunda och ambulansen är 
vid S:t Göran, då skickar man 
dit brandbilen. Där finns det 
minst en person som kan ge-
nomföra hjärt-lungräddning 

och köra hjärtstartare, berät-
tar Mats Widén från Ekerö 
civilförsvarsförening.

Snabba insatser är den vik-
tigaste överlevnadsfaktorn 
för de 10 000 svenskar som 
varje år drabbas av plötsligt 
hjärtstopp, av dem överlever 
bara 500.

Den som drabbas blir med-
vetslös och slutar att andas. 
Chansen att överleva mins-
kar med 10 procent för varje 
minut som går utan insatser 
av hjärt-lungräddning och 
hjärtstartare. Forskning visar 
att orsaken till att så få överle-
ver framför allt beror på långa 
insatstider. Däremot är tren-
den positiv i dag när det gäller 
överlevnad vid hjärtstopp, 
vilket sammanfaller med att 
fler ingriper innan ambulan-
sen kommer till platsen.

– Det finns en villfarelse 
som vi jobbar mot. Det är att 
många tror att om man har 
en hjärtstartare behöver man 
inte kunna hjärt- lungrädd-
ning. Det stämmer inte. Man 
måste kunna hjärt-lungrädd-
ning för att få upp syre till 
hjärnan och få igång den så att 
den kan ta emot signaler. An-
nars är det ingen idé att köra 
hjärtstartare. Det är kombi-

nationen som det är frågan 
om. Man brukar säga att man 
ska köra hjärt- lungräddning 
tre till fyra minuter före man 
använder hjärtstartaren, fort-
sätter Mats Widén.

Ekerö civilförsvarsfören-
ing håller ett tjugotal kurser 
för kommunens innevånare 
samt även ett  tiotal kurser 
för företag och föreningar 
varje år. 

– Totalt utbildar vi cirka 
450-500 personer per år på 
Ekerö, berättar Lars Samuels-
son från Ekerö civilförsvars-
förening.

De har också utbildning i 

hjärt-lungräddning på barn. 
Det är inte så vanligt att barn 
får hjärtstopp men däremot 
kan de sätta i halsen. 

– Luftvägsstopp ingår i den 
utbildning vi har. Får man 
inte luft varken in eller ut, 
blir det syrebrist i hjärnan. 
Detta i sig leder till hjärt-
stopp, säger Mats Widén.

Hjärt-lungfonden räknar 
med att mer forskning, fler 
hjärtstartare och ökad kun-
skap om hjärt-lungräddning 
kan öka antalet räddade liv 
från 500 till 1 200 liv om året. 

I Ekerö kommun finns idag 
ett tiotal hjärtstartare hos ett 

flertal företag. De hjärtstar-
tare som kommunen köpt 
in finns på platser som kom-
munhusets reception, Eke-
byhovs slott, Allhallen Skå 
och Träkvistavallen. 

– Vi har även hjärtstartare i 
kommunens två väktarbilar. 
Dessa ingår i SALSA projek-
tet (Saving Lives in the Stock-
holm Area) sedan 2012.  Vi 
utbildar också personal som 
finns i angränsning till våra 
hjärtstartare för att de ska 
kunna bistå vid behov, säger 
Stefan Persson, säkerhets-
samordnare i kommunen.

                              
                           EWA LINNROS

Lång väntetid på ambulans
Hjärtstartare och hjärt-lungräddning viktiga ”livräddare”

MÄLARÖARNA | Ekerö 
kommun har lägst andel 
dagligrökare i länet enligt 
statistik från Hjärt-
lungfonden. 

På Mälaröarna röker var tju-
gonde man medan mer än 
var fjärde man röker i Rin-
keby-Kista, där rökningen är 
mycket utbredd. Även bland 
kvinnorna röker betydligt 
fler i Rinkeby-Kista än på 
Mälaröarna. I Rinkeby-Kista 
ligger dödligheten i kol 50 
procent över riksgenom-
snittet. 

I Ekerö kommun är död-
ligheten i kol 37 procent un-
der riksgenomsnittet.
Uppgifterna kommer från 
DN- debatt 21 september, 
där lungsjukdomen kol togs 
upp.

 Cirka 100 000 stockhol-
mare lever med lungsjuk-
domen kol. I debattartikeln 
uppmanas politikerna att ta 
sitt ansvar för att fler patien-
ter ska testas, då en tidig di-
agnos kan rädda liv.

Artikeln var skriven av 
Staffan Josephson, general-
sekreterare för Hjärt-lung-
fonden,  Kjell Larsson, pro-
fessor och vice ordförande 
i Hjärt-lungfondens forsk-
ningsråd  och Ranjh Ha-
med, lungläkare Huddinge 
sjukhus.

Lågt antal 
dagligrökare 

Brandkåren har också hjärtstartare och minst en person i tjänst som kan genomföra hjärt-lungräddning och 
köra hjärtstartare. Om ingen ambulans finns i närheten kan därför en brandbil komma vid larm om hjärtstopp. 

Foto: Ove Westerberg

Färingsö försam
ling 22 oktober - 4 novem

ber 20
12

Gudstjänster
ONSDAG 24 OKTOBER

18.30 Timmermannens kapell

Veckomässa, Lars Brattgård

SÖNDAG 28 OKTOBER

11.00 Färentuna kyrka

Gudstjänst, Lars Brattgård. De äldres dag. 
Arbetsgruppen bjuder på fika. FaVo-kören. 

ONSDAG 31 OKTOBER

18.30 Timmermannens kapell

Veckomässa, Lars Brattgård

LÖRDAG 3 NOVEMBER

13.00 Hilleshögs kyrka

15.00  Färentuna kyrka

17.00 Sånga kyrka 

Minnesgudstjänst, Lars Brattgård
Ljuständning för alla i församlingen avlidna 
under det gångna året. Malin Edström 
sopran

SÖNDAG 4 NOVEMBER

11.00 Skå kyrka

Minnesgudstjänst, Lars Brattgård
Ljuständning för alla i församlingen avlidna 
under det gångna året. Johan Kyllmar cello

Gudstjänstförberedelser

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

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

kom och sjung i färingsö kids

Gospel är glädje!
Kom med och sjung härlig gospelmusik i Färingsö Kids  
Gospelkör. För dig som är 9-12 år. Vi övar i Stenhamra  
församlingsgård på torsdagar kl 17.30-18.15.  
Körledare: Ancie Martinson, tfn 070-786 06 18.

Torsdagssoppa med  
underhållning
Kom till Stenhamra församlingsgård och ät god soppa som 
vår husmor Barbara har lagat av ekologiska råvaror.
Torsdag den 25 oktober spelar barnen Hillerud cello för oss 
med blandad repertoar. 1 november kommer cittragruppen 
Rasparna. Soppan kostar 40 kr och underhållningen är gratis.
25/10 OCH 1/11

12.00 Stenhamra församlingsgård 

vi tänder ljus och minns

Kyrkorna är öppna i helgen
Många kommer till kyrkogårdarna under allhelgonahelgen 
för att tända ljus och minnas sina nära. Våra kyrkor kommer 
att hållas öppna på fredagen kl 17-19 och lördagen kl 13-19. 
Välkommen också till minnesgudstjänsterna i våra kyrkor. 
Där läser vi upp namnen på alla de som avlidit under året och 
tänder ljus för dem.  
 

Allhelgonakonsert
Bach - Cembalokonsert i f-moll. Verk av Mozart, Fauré mfl.
Rickard Backlund cembalo, Färingsö kyrkokör, musiker från 
MÄMUS, Jonas Lundahl dirigent 
SÖNDAG 4 NOVEMBER 

18.00 Skå kyrka



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

Priserna gäller vecka 43 t o m söndag 28/10-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

något delikat

vardagsmat?
ELLER BARA

 Provsmakning 
på fredag! 
 Balder/Tor/Vale 
 Bonjour.   Ca 450 g.   Butiksbakat bröd. 

 Jfr pris 44:22/kg.     

 Brie de Meaux 
 Frankrike.     Opastöriserad.      

 Lösvikt !
 Räkor 
 Polar Seafood.     Frysta.       

 Odlat lokalt !
 Örtmix 
 Orto Novo.   Ca 115 g.   

Mixade färska örter. 

 Från vår 
manuella fiskdisk! 

 Krabba 
 Norsk.        

 129k    /st 

 Färsk hummer 
 Canada.   Ca 500 g.    

 Jfr pris 248:00/kg.     

  

 99k    /kg 

  

 169k    /kg 

  

 199k    /kg 

  

 19  90  /st 

  

 14  90  /st 

 Nyhet i delin! Tappen rör till det. 
Kolla in vårt nya sortiment av 
hemgjorda rörör och tillbehör!           

HAVETS
läckerheter!



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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare
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MÄLARÖARNA | Många 
mälaröbor tampas i dessa 
dagar med funderingar 
kring vad den pågående 
fiberutbyggnaden i kommu-
nen innebär för just dem. 
Vad tillgången till fiber 
medför för möjligheter och 
hur alternativen ser ut är 
några av de stora fråge-
ställningarna.

Det rullas ut fiberkabel för 
glatta livet runt om i kom-
munen. I vissa områden har 
de boende redan kontaktats 
av säljare från välkända fö-
retag som vill ha dem som 
kunder. I andra områden har 
de boende själva drivit frågan 
och undersökt marknader för 
att hitta det bästa alternati-
vet.

– Idag finns endast bred-
bandsfiber på några få ställen 
i kommunens tätorter. Dock 
finns ett nät framdraget till 
ett antal kopplingsstationer 
runt om vilket gjordes i bör-
jan på 2000-talet, men då 
var inte efterfrågan lika stor 
bland konsumenterna. Tek-
niken har under de senaste 
åren utvecklats i en allt snab-
bare takt vilket har gjort att 
företagare och privatperso-
ner vill ha bättre och snab-
bare uppkoppling, säger Ste-
fan Pellén, näringslivschef i 
Ekerö kommun.

Nu är då arbetet med att 
vidareutveckla det befint-
liga nätet i full gång och i 
vissa områden på Ekerö och 
Adelsö har arbetet gått så 
långt att kunderna skrivit 
kontrakt för att få fiber in-
kopplat i sina bostäder.

– Jag har under det här året 
blivit kontaktad av ett antal 
operatörer som jobbar med 
utbyggnad av bredband. 
Kommunens roll är att bistå 
med information till alla ak-
törer som är villiga att satsa 
på bredbandsutbyggnad i 
kommunen. I nuläget har vi 
en operatör som är mycket 

aktiv i själva utbyggnaden av 
fibernätet. Det kan jämfö-
ras med att de bygger själva 
motorvägen som sedan ska 
trafikeras av olika operatörer, 
förklarar Stefan Péllen.

Hur omfattande den sats-
ning som görs är har diskute-
rats och enligt Telias egen ut-
sago är Ekerö kommun först 
ut i länet med att erbjuda fi-
berkabel till de flesta hushåll i 
kommunen. Detta ifrågasätts 
bland annat på insändarplats 
i detta nummer av Mälaröar-
nas nyheter.

– Ekerö är den första kom-
munen i länet som får en så 
här stor fiberutbyggnad ge-
nom den storsatsningen som 
regeringen beslutat om, vilket 
ger invånarna en unik möjlig-
het att ansluta till fibernätet, 
förklarar Johan Elfver, kom-
munens informationschef.

Efter att Skanovas (och i 
vissa fall Stokabs) underen-
treprenörer dragit fram nätet 
till de aktuella områdena är 
det fritt fram för intresserade 
aktörer att erbjuda hushållen 
själva anslutningen mellan 

kopplingspunkten och bo-
staden samt abonnemang för 
de digitala tjänster som finns 
tillgängliga idag. I dagsläget 
finns det möjlighet att få te-
lefon, internetuppkoppling 
och TV genom fiberkabeln.

En av de största aktörerna 
är Telia som dessutom ingår 
i samma koncern som Ska-
nova. De har fört en offensiv 
kampanj i bland annat det 
område på Adelsö som står 
först i tur för att kunna bli 
anslutna till fibernätet. Kun-
derna där erbjöds en sub-
ventionerad anslutning för 
16 700 kronor om de bestäm-
de sig före den 14 oktober. För 
den som väljer att ansluta sig 
senare blir kostnaden 10 000 
kronor högre.

– Det är en fri marknad och 
det är upp till kunderna själva 
om de vill undersöka med sin 
nuvarande operatör om de 
kan erbjuda fiberuppkopp-
ling till ett annat pris, säger 
Stefan Pellén.

Väljer man till exempel 
den anslutning till nätet med 
så kallad single mode-fiber 

som Telia säljer är det dock 
sedan fritt fram att välja vil-
ken leverantör man vill bland 
dem som erbjuder sina tjäns-
ter genom Telias ”öppna fi-
ber”. 

Valmöjligheterna är många 
och ingen vet hur framtidens 
utbud i fibernätet kommer att 
se ut. Inte heller hur länge da-
gens kopparledningar kom-
mer att finnas kvar eller hur 
framtidens mobila uppkopp-
lingar kommer att se ut. 

Alla inblandade tycks dock 
vara förhållandevis överens 
om att det gamla kopparnätet 
börjar spela ut sin roll och att 
framtidens teknik med större 
dataöverföring och nya digi-
tala tjänster kommer kräva 
snabbare uppkopplingar. Om 
man ska hoppa på de erbju-
danden som följer i fiberut-
rullningens kölvatten eller 
om man själv, eller tillsam-
mans med sina grannar, ska 
lägga energi på att försöka 
hitta lönsammare lösningar 
är dock inte lätt att sia om.

LO BÄCKLINDER

Fiber rullas ut för 
fullt i kommunen 

GÄLLSTAÖ | Runt om på 
Mälaröarna finns det tomt-
föreningar och byalag som 
själva arbetar hårt med 
att lösa fiberutbyggnaden 
genom att ställa olika leve-
rantörer mot varandra. På 
Gällstaö har det arbetet 
kommit förhållandevis 
långt.

På Gällstaö har samfällig-
hetsföreningen jobbat under 
en tid med hitta en bra och 
prisvärd lösning.

– Vi har aktivt letat efter 
någon aktör som kan leverera 
ett lokalt fibernät till oss. Till 
en början var det jättesvårt att 
få svar på våra offertförfråg-
ningar, men i våras lossnade 
det och nu har vi två företag 
som är intresserade, berättar 
Rolf Wiklund från Gällstaö 
samfällighetsföreningen.

Skanova drar fram fiberka-
bel till en avlämningspunkt 
i närheten av Gällstaö som 
ett led i själva stamnätsbyg-
get, men därefter ligger det 
öppet vem som ska göra de 
lokala installationerna mel-
lan kopplingspunkten och 
bostäderna.

Flera av de stora aktörerna 
inom telekombranschen har 

varit ointresserade av att stå 
bakom utbyggnaden och 
eftersom det krävs ett visst 
antal anslutna fastigheter för 
att få ekonomi i projektet så 
är det fortfarande långt ifrån 
i hamn.

– Blir vi inte tillräckligt 
många kan det helt enkelt bli 
så att de väljer att inte satsa i 
vårt område, säger Rolf Wik-
lund.

Själv är han positiv till fi-
berutbyggnaden, men säger 
också att för den som bara 
surfar och mejlar från sin 
dator så räcker säkerligen 
dagens bredbandskapacitet. 
Dock poängterar han att IT-
utvecklingen går i ett rasande 
tempo och att ingen vet hur 
behoven kommer att se ut 
eller vilka tjänster som kom-
mer att vara tillgängliga i fi-
bernätet inom några år.

– Jag tror att den fiberut-
byggnad vi gör nu kommer 
att motsvara kraven i många 
år framöver till skillnad från 
de svajiga trådlösa förbin-
delserna och det begränsade 
kopparnätet som vi har idag, 
konstaterar han.

LO BÄCKLINDER

Aktivt samarbete för 
bästa fibern på Gällstaö

På Adelsö har fiberdragningarna redan pågått under en tid och många abonnenter har redan tecknat sig för 
såväl anslutning till nätet som för abonnemang.        Foto: Ove Westerberg

FAKTA REGERINGENS FIBERSATSNING

>> Regeringens mål är att 2015 ska 40 % av landets 
hushåll ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s 
och 2020 ska 90 % av hushållen ha 100 Mbit/s.

>> I regeringens kommande budget satsas ytterligare 
600 miljoner på utbyggnaden. Den totala bredbands-
satsningen för perioden 2012-2014 är därmed uppe i 1,1 
miljard kronor.

JUNGFRUSUND | Den 
första augusti i år införde 
Färjerederiet möjlighe-
ten att köpa biljett på 
Ekeröleden via SMS. 
Försöket blev så lyckat att 
man behåller systemet.

Över 1 300 SMS-biljetter har 
sålts varje månad sedan star-
ten i augusti.

–  Det lyckade utfallet leder 
till att vi tar bort kontant-
hanteringen på färjeleden 
från och med den 1 januari 
2013. Vi projekterar också 
för att bygga ut systemet 
att omfatta klipp- och peri-
odkort, säger Michael Lind-
qvist, projektledare på Fär-
jerederiet.

SMS-biljetter kvar på färja



MUSIKGUDSTJÄNST 
Sön 4/11 kl 14.00 i Ekerö kyrka

Steve Dobrogosz: 

MÄSSA 

för kör och piano,  

Ekerö kyrkokör 
Ekeröensemblen 
piano: Steve Dobrogosz 
dirigent: Kerstin Baldwin 
präst: Jonas Gräslund

 

KYRKSIDAN

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

Gudstjänster

Mer information:

www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                   nr 16  2012

Onsdag 24/10
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Pehr-Albin Edén

Söndag 28/10
Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA,  Jonas Gräslund, 
orgel: Kerstin Baldwin

Munsö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Lizen Anterud, 
orgel: Torbjörn Gustavsson

Drottningholms slottskyrka
kl 16.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Lizen Anterud, orgel: Leif Asp

Ekebyhovskyrkan  kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas Gräslund, 
saxofon: Jonas Gräslund 
orgel: Torbjörn Gustavsson 
Middag (50:-) 
18.00 Film: Avsked

Onsdag 31/10
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA I TAIZÉTON, Jonas Gräslund

Lördag 3/11

Lovö församling

sammanlyst till Ekerö kyrka

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Pehr-Albin Edén, 
sång: Anna-Karin Björling,  
Anna-Karin  Nystedt,  
orgel: Kerstin Baldwin

15.00 Andakt: Ljus och bön 
Marie Björnvad, Helena Hansson

18.00 MINNESGUDSTJÄNST 
Pehr-Albin Edén, flöjt: Pernilla 
Hugoson, orgel: Helena Hansson

Adelsö kyrka kl 16.00

MINNESGUDSTJÄNST  
Lizen Anterud, Ad Mundi,  
dirigent: Malin Rudengren

Munsö kyrka kl 18.00

MINNESGUDSTJÄNST  
Lizen Anterud, Ad Mundi,  
dirigent: Malin Rudengren

Söndag 4/11
Adelsö-Munsö församling

Sammanlyst till Ekebyhovskyrkan

Drottningholms slottskyrka
kl 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Christer Kivi, orgel: Leif Asp

Ekerö kyrka kl 14.00

Konsert – Mässa för piano

Ekebyhovskyrkan  kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA 
Jonas Gräslund, Lena stämmor 
dirigent: Helena Hansson

Lovö kyrka kl 16.00

LJUSTÄNDNINGSGUDSTJÄNST 
Christer Kivi, Lovö kyrkas kör, 
orgel: Fredrik Ewaldsson, dirigent: 
Leif Asp

KYRKRADION 101,4 mHz                
lördagar 12.00-13.00

28/10 FAMILJEKLUBBEN 
på Adelsö

3/11 I HIMMELEN, I HIMMELEN 
Allhelgona i ord och ton

                        
          SOPPLUNCHER

När: Torsdagar kl 12.00  
kl 11.45 Orgelmusik,  
Kerstin Baldwin spelar 
11/10 Kvinnliga tonsättare 
18/10 Mera Bach 
Var: Ekebyhovskyrkan

MORGON- 
MEDITATIONER 
När mörker och kyla 
sänker sig så sjunker vi 
in i tystnad och stillhet

Var: Ekebyhovskyrkan 
När: onsdagar 3/10-19/12  
(ej 14/11) kl 8.30-9.00 
OBS! NY DAG OCH TID! 

 
Gåva till Diakonins akutkassa 
 
I Ekerö pastorat har diakonerna tillgång till en akutkassa. 
 
Denna kassa byggs upp av gåvomedel, exempelvis från kollekter, gåvor och 
donationer samt från pastoratets syföreningar m fl. 
 
Medel delas ut till människor och familjer som har ekonomiska svårigheter av 
akut karaktär, samt inför sommaren och storhelger. 
 
Vi ser att dessa bidrag fyller en stor funktion, då det ger människor hopp och 
kraft. I och med att vi lever i en välbärgad kommun, blir klyftorna och 
utanförskapet större för de som lever på existensminimum. 
 
Vi ser med tacksamhet på alla bidrag som lämnas. Varje krona kan göra 
skillnad för en annan människa. 
 
Tack för ditt bidrag! 
 
Diakonerna i Ekerö pastorat 
 
 
 

Vill du ge en gåva, då går det bra att sätta  
in pengar på Swedbank  
clearingnr 8327-9   
kontonr 23 477 989-0 

ÖPPET i kyrkan
Ekerö kyrka

öppen för ljuständnng 
MINNESGUDSTJÄNST lördag 18.00 

Kyrkstugan, Ekerö

fredag 17.00-19.00 
lördag 12.00-18.00 
söndag12.00-16.00 
Kaffe, försäljning av  gravljus och 
kransar

Adelsö kyrka

fredag, lördag 10.00-16.00, kaffe 
MINNESGUDSTJÄNST lördag 16.00

Munsö kyrka

fredag, lördag 10.00-18.00 kaffe 
MINNESGUDSTJÄNST lördag 18.00 
söndag 10.00-16.00,  

Lovö kyrka

lördag 15.00-18.00 
Orgelmusik, kaffe 
MINNESGUDSTJÄNST söndag 16.00

Allhelgonatid – Minnenas tid
Allhelgonatiden är minnenas tid. 

Vi smyckar och tänder ljus på gravarna – vi tänker på dem 

som inte längre lever.

Ronja Rövardotter ropar i sin förtvivlan när Skalleper hade dött: 
”Han fattas oss”! 

Någon vi älskar har lämnat ett stort tomrum efter sig – och 
hur ska livet kunna gå vidare?

gått vidare. Kanske tiden då den eller de levde, som vi nu tänder 
ljus för, känns ganska avlägsen. Men när man står där vid graven 
kan minnena vakna till liv.

Minnen kan innehålla mycket – glädje och tacksamhet, men 
också smärta och sorg, kanske vrede. Människor som vi har levt 
nära har betytt något för hur våra liv format sig idag. 

De goda minnena är kanske trots allt det som är lättast att bära.  
Även om saknaden är stor, så handlar det om sådant som berikat 
vårt liv, styrkt oss i vår egen livsvandring.

Svårare är minnen som gnager och gör ont. Ibland handlar det 
om sådant man själv ville gjort annorlunda, andra gånger om hur  
man blivit behandlad. Både skuld och bitterhet är känslor som 
kan förminska våra liv. 

Vi tänder ljus – vi får överlämna våra minnen och känslor i 
Guds hand. Den Gud som känner och älskar både oss och den 
som en gång levat.

Text och foto: Marianne Abrahamsson

Gud, som bor i evigheten, 
bara med dig kan jag tala öppet
om den som du kallat hem till dig. 
Bara du lyssnar tåligt.
Hjälp mig att bära saknaden
och minnena av det vi hade tillsammans. 
Men låt mig inte fastna i minnen, 
utan ta vara på det liv jag har 

Amen.



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

Duobo: Köp och sälj din bostad i den ord-
ning 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.

Nyhet! Kom på visning hos   
så får du en Adresslott, helt gratis!

En lott för livet. Gratislotten är ett samarbete mellan 
Läkarmissionen, Mäklarringen och Adresslotteriet.  

 
ott, helt gratis!

et. Gratislotten är ett samarbete mellan 
en, Mäklarringen och Adresslotteriet.

Du kan
vinna

3 miljoner!

  

  

  

Sidenvägen 31, 123 kvm Ekerö Träkvista

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1961 Boarea: 123 kvm

Biarea: 30 kvm Rum: 6 Tomt: 467 kvm

Energideklaration: 94 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 250 000 kr

  

  

  

Slåttervägen 13, 226 kvm Ekerö Väsby

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1969 Boarea: 113 kvm

Biarea: 113 kvm Rum: 5 Tomt: 974 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 4 450 000 kr

  

  

  

Siltgränd 16, 137 kvm Ekerö Sandudden

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1999 Boarea: 137 kvm

Rum: 6 Tomt: 396 kvm

Energideklaration: 98 kWh/kvm/år

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,

maria.pettersson@maklarringen.se Accepterat pris: 3 650 000 kr

 

 

 

  

Högbovägen 21, 229 kvm Ekerö Skärvik
Sjönära läge i populära Skärvik.Stora sällskapsytor och nyrenoverat badrum.

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 250 000 kr

Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 187 kvm

Biarea: 42 kvm Rum: 8 Tomt: 1 223 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se

Ljus och luftig 2-plans villa i etage med strålande Mälarutsikt! Totalt 229 kvm fördelade på 5-6 bra sovrum,

nyrenoverade bad-/duschrum och stora sällskapsytor i öppen planlösning och extra takhöjd. Bergvärme ger låga

driftskostnader. Underbar trädgård med växthus. Nära buss, bad och skolor. Möjlighet till båtplats. Ringmärkt.



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

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82 
Telefon: 08-560 328 40 
Mail: ekero@maklarringen.se

  

  

  

Ölstavägen 104, 130 kvm Färingsö Ölsta

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 2009 Boarea: 130 kvm

Rum: 5 Tomt: 1 830 kvm

Energideklaration: 57 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 400 000 kr

  

  

  

Labensky Plan 6, 212 kvm Ekerö Sundby

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1972 Boarea: 169 kvm

Biarea: 43 kvm Rum: 6 Tomt: 964 kvm

Energideklaration: 42 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 925 000 kr

Vi har bjudit in en representant från Skatteverket för en 
informationskväll om reavinstberäkning och e

Mäklarringens kontor på Ekerövägen 82 (YA
Vi bjuder på tilltugg och dryck.

Anmälan görs till ekero@maklarringen.se alternativt ring 
till kontoret på 08
Obs, begränsat antal platser. 

Välkomna! Inbjudan gäller även er som ännu inte köpt eller 
sålt via Mäklarringen!

 

 

 

  

Brunnavägen 41, 224 kvm Ekerö Brunna

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 650 000 kr

Fint funkishus med högt läge gränsande mot skog! Rymlig familjevilla med stora fönsterpartier. Stora delar har

renoverats under senare år. Idag stort vardagsrum med öppen planlösning mot kök, brasamin och stort fönsterparti

med skjutdörr ut till balkong. 5 bra sovrum, modernt renoverat rymligt duschrum + 2 renoverade gäst-wc.

Synnerligen gott om förvaringsmöjligheter. Lungt läge samtidigt mycket centralt. Ringmärkt vilket innebär bl a

besiktigad och försäkrad mot dolda-fel.

Typ: Villa Byggår: 1963 Boarea: 162 kvm

Biarea: 62 kvm Rum: 6 Tomt: 920 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,

maria.pettersson@maklarringen.se



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

Duobo: Köp och sälj din bostad i den ord-
ning 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.

  

  

  

Paradisvägen 9, 203 kvm Ekerö Tappsund

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1964 Boarea: 161 kvm

Biarea: 42 kvm Rum: 5 Tomt: 910 kvm

Energideklaration: 50 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492,

cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 4 495 000 kr

  

  

  

Sjöutsikten 11, 111 kvm Ekerö Sandudden

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 2002 Boarea: 111 kvm

Rum: 4 Tomt: 398 kvm

Energideklaration:  Beställd

Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03,

helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 3 900 000 kr

Nyhet! Kom på visning hos   
så får du en Adresslott, helt gratis!

En lott för livet. Gratislotten är ett samarbete mellan 
Läkarmissionen, Mäklarringen och Adresslotteriet.  

 
ott, helt gratis!

et. Gratislotten är ett samarbete mellan 
en, Mäklarringen och Adresslotteriet.

Du kan
vinna

3 miljoner!

  

  

  

Älgstigen 3, 231 kvm Ekerö Sommarstad

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1980 Boarea: 217 kvm

Biarea: 14 kvm Rum: 7 Tomt: 1 399 kvm

Energideklaration: 73 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 3 975 000 kr

Visning:  

88 kvm Färingsö Ölsta

Adress: Karlskärsvägen 5

Typ: Villa Byggår: 1965 Boarea: 75 kvm

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

Energideklaration: 139 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 325 000 kr

Visning:  

Tomt Färingsö Stenhamra

Adress: Strandvägen 20A

Typ: villatomt Tomtyta: 904 kvm

Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77,

carola.sellman@maklarringen.se

Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 490 000 kr

  

  

  

Vickervägen 11, 260 kvm Ekerö Väsby

Visning: Kontakta mäklaren!Typ: Villa Byggår: 1975 Boarea: 130 kvm

Biarea: 130 kvm Rum: 6 Tomt: 954 kvm

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28,

maria.pettersson@maklarringen.se Accepterat pris: 3 975 000 kr



När vi hjälper dig, 
hjälper du andra!

Friskt vatten till Uganda
 
Tillgång till rent vatten är en helt avgörande 
faktor för att livet i byarna i Uganda ska 
fungera. I projektet ingår inte bara själva 
brunnen utan även utbildning kring sanitet.

Starthjälp till kvinnor i Indien

Målet med det här projektet är att skapa 
jobb för fattiga kvinnor i Indien genom  
utbildning och företagande. Målet är att 
1,3 millioner människor ska sysselsättas. 

Vi vill informera er om det samarbete som vi på Mäklarringen har etablerat 
med Läkarmissionen. Vi har valt att stötta två projekt som Läkarmissionen 
driver. När vi säljer en bostad, går en del av arvodet direkt till dessa projekt. 
 
Ju fler bostäder vi säljer, desto mer pengar går till att förändra framtiden för 
utsatta människor.

Sälj med Mäklarringen Ekerö och bidra till en bättre värld!



12  nyheter | 

EKERÖ | Höjda hyror 
och svårt att hitta loka-
ler bekymrar Ekerö PRO. 
Drömmen vore en träff-
punkt där pensionärerna 
kunde slinka in och träffa 
andra och där föreningen 
kunde utöka sin verksam-
het.

– För många pensionärer är 
träffarna i PRO den enda so-
ciala samvaro de har och vi 
skulle gärna vilja utöka vår 
verksamhet för att erbjuda 
mer för dem, bara vi hade nå-
gonstans att vara, säger Brit-
ta-Lena Rodell, studieorga-
nisatör och styrelseledamot, 
PRO Ekerö.

Hon och Britt Ollmark, 
som också är styrelseleda-
mot, berättar om hur de får 
kånka runt sina termosar och 
andra attiraljer mellan olika 
lokaler när de ska ha sina må-
nadsmöten åtta gånger om 
året. 

– Vi behöver ha en lokal 
med förvaringsutrymmen 
och ett bra kök, poängterar 
Britt Ollmark, som är den 
som ansvarar för fika i sam-
band med träffarna.

De aktiviteter som förening-
en erbjuder sina medlemmar 
äger rum runt om i olika, i de 
flesta fall avgiftsbelagda loka-
ler, på Ekerö.

– Vi spelar bordtennis i 
fritidsgården, boule nere vid 
kanalen och bridge i Fabri-
kens lokaler. Berättarkaféet 
har vi lagt ner för att vi hade 
svårt att hitta någonstans att 
vara, berättar Britta-Lena 
Rodell.

De har haft tillgång till den 
lokal på Ekgården som kallas 
Kajutan och där bland annat 
hållit berättarkafé, men loka-
len är eftertraktad och kam-
pen om tiderna är stor. Istäl-
let är de hänvisade till att hyra 
lokaler av kommunen eller i 
vissa fall av bostadsrättsför-
eningar. Ekonomin i fören-
ingen är skral och ibland har 
de även träffarna hemma hos 
någon medlem för att spara in 
kostnaden. 

Från kommunens sida 
menar man att pensionärs-
föreningarna erbjuds sam-
ma möjligheter som andra 
föreningar i kommunen 
och får hyra lokaler utifrån 

likadana kriterier som de 
övriga.

– Kommunfullmäktige 
har beslutat att alla kom-
munens lokaler för fören-
ingsverksamhet är avgifts-
belagda utom för ungdomar 
upp till 20 år. Alla vuxen-
föreningar med publik verk-
samhet kan också söka och 
beviljas kulturbidrag för sin 
verksamhet. Pensionärs-
föreningarna utgör dock ett 
undantag som kan söka och 
beviljas kulturbidrag utan 
att ha en publik verksamhet, 
förklarar Peter Carpelan, 
kommunalråd.

Britta-Lena Rodell menar 
att kulturbidraget inte räcker 
för att täcka kostnaderna för 
lokalhyran som emellanåt är 

så hög som 1000 kronor per 
tillfälle.

– Därför har vi tvingats ha 
våra månadsmöten i Ekerö 
hembygdsgård som kostar 
mindre, men ligger mycket 
olägligare till. Det gör att 
alla pensionärer inte kan 
komma för att de har svårt 

att ta sig från bussen till lo-
kalen.

Likaså anser Britta-Lena 
Rodell att kommunen borde 
värna om ensamma, många 
gånger kvinnliga pensionärer 
med låg pension som inte har 
möjlighet att vara med och bi-
dra ekonomiskt till lokalhyror.

– Om inte annat så borde 
man planera för att det ska 
finnas lokaler för alla när man 
bygger nytt i kommunen, sä-
ger hon slutligen.

LO BÄCKLINDER

Ekerös pensionärer drömmer 
om fast lokal för sin verksamhet

Britt Ollmark och Britta-Lena Rodell är bekymrade över att avsaknaden av fast lokal för deras pensionärsför-
ening gör att många isolerade äldre missar en välbehövlig social gemenskap.            Foto: Lo Bäcklinder

”Om inte annat så 
borde man planera 
för att det ska 
finnas lokaler 
för alla när man 
bygger nytt”

 i  Allhallen, Svanängens IP

31 oktober
7 november

 14 november
21 november
28 november
5 december

12 december

Datum efter jul  nns på 

Skå IK 
Hockey
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!

Njut av 

hösten i Ekerö 

centrum!

Vi ses i Ekerö Centrum  – Ditt personliga          
                       centrum på hemmaplan

(Erbjudandena gäller vecka  43 om inte annat anges)
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GARAGE!

Matfest

 
  

Ekerö Centrum

Thai Wok & Sushi
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Tappström

    
Ekerö tobak
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MÄLARÖARNA | Team 
Bagge fick lämna Körslaget 
den 6 oktober, men 
Ekerökören hänger inte 
läpp för detta. De har hun-
nit bli ett sammansvetsat 
gäng och det är inte omöj-
ligt att de fortsätter till-
sammans.

Temat för Körslaget den  6 
oktober var ”pudel-rock”. 
Team Bagge hade tilldelats 
Alice Coopers ”Poison” och 
Bagges eget låtval för kvällen 
var Sam Cooks Twistin’ the 
night away. 

När röstningen var färdig 
stod det klart att Team Bagge 
fick lämna Körslaget. 

– Jag kände på mig det, 
men jag är ju lite ledsen 
och jag är lite rörd just nu, 
sa Anders Bagge i program-
met. 

Trots förlusten vilar inga 
ledsamheter hos kören. Da-
gen efter sändningen sam-
lades de på restaurangen i 
Jungfrusunds marina för en 
efterfest. Stämningen var på 
topp och sångarglädjen flö-
dade. 

Jimmy Sjöblom, som var 
den som stod först i kön då 
det var audition till Körsla-

get i augusti, känner ingen 
sorg.

– Jag kan inte sörja att 
segern uteblev. Jag är fort-
farande fullt upptagen med 
att njuta av resan. Jag har 
vunnit det smörgåsbord 
av möjligheter som ligger 
framför oss nu. Det här är 
ingenting förlorat, det här 

är bara frågan om vad vi 
vinner.

Trots att körmedlemmar-
na bara varit tillsammans i 
knappt två månader, har de 
hunnit att bli mycket sam-
mansvetsade.

– Det mest fascinerande 
är att man på så pass kort tid 
kan utveckla så mycket kär-

lek till tjugo helt främman-
de människor. Vi har verkli-
gen svetsats samman under 
dessa veckor, då vi kämpat 
ihop och gått igenom såväl 
med- och motgång, glädje 
och svårigheter, säger kör-
medlemmen Annika Wi-
beck.

– Att sedan få träffa en 

mängd andra glada kör-
sångare, sjunga och dansa 
ihop och dessutom under 
bästa sändningstid i TV4 
gör ju inte saken sämre. Det 
har också varit otroligt ro-
ligt med det enorma stöd vi 
känt från vår älskade Ekerö 
kommun, och alla härliga 
människor här. Tänk vad 
folk har ställt upp med allt 
möjligt och sponsrat oss 
med saker och upplevelser,  
fortsätter hon.

Inte heller Anders Bagge 
talar i moll. Han lyfter istäl-
let fram det positiva med 
Körslagsresan.

– Genom att ställa upp i 
körslaget har jag bevisat för 
mig själv att det är nyttigt att 
ta en fight mot sina rädslor, 
som i mitt fall handlade om 
att sjunga på en scen inför en 
miljon tittare. Det har varit 
en spännande och viktig ut-
maning varje gång där uppe 
på scenen. 
Om de kommer att fortsätta 
tillsammans är ännu oklart, 
men bland körmedlemmar-
na  pratas det om olika saker 
som de skulle kunna göra. 

– Jag är öppen för förslag, 
det har varit en otroligt kul, 
lärorik och givande period 

för mig med många fina 
minnen tillsammans med 
kören. Kan vi hitta något 
annat givande att göra till-
sammans ser jag bara det 
som en positiv utmaning, 
säger Anders Bagge.

På ”efterfesten” sa Anders 
Bagge att han gärna skulle 
vilja hitta på ett projekt 
tillsammans med kören så 
att de kan dra in pengar till 
kommunens ungdomar. 
Han vill jobba vidare på att 
entusiasmera ungdomar till 
att hålla på med musik och 
han nämnde att redan en 
körmedlem, Fredrik Land-
ström, är engagerad i Fa-
briken som är Mälaröarnas 
centrum för ung kultur.

                           
 EWA LINNROS

Glädje trots förlust i Körslaget 

MÄLARÖARNA | När 
Anders Bagge valde att 
plocka ut en kör från 
Ekerö inför sin medverkan 
i Körslaget sattes en boll 
i rullning. Nu kan flera av 
kommunens körer berätta 
om att de har fått ett 
tillskott av sångare under 
senaste tiden. 

– Vi har fått åtta nya kör-
medlemmar under den se-
naste tiden, det märks att 
folk är sångsugna. Nu är vi 
över 20 medlemmar i den 
”alla-kan-sjunga-kör” som 
vi startade för två år sedan, 
berättar Jonas Lundahl, 
körledare för Favo-kören 
i Färingsö församling, en 
kör som är öppen för alla 

som gillar att sjunga oavsett 
vilka tidigare erfarenheter 
och kunskaper man har på 
området.

Han har sett ett kraftigt 
ökat intresse för körsång se-
dan Körslagets första säsong 
2008 och i synnerhet har det 
lokala engagemanget ökat se-
dan Bagge-kören gjorde en-
tré på TV 4-scenen.

I kören Lena stämmor, 
Ekerö församlings motsva-
righet till Favo-kören, är 
kopplingen inte lika tydlig 
till Bagge-körens medverkan 
i Körslaget, men en liten ök-
ning har de likafullt sett.

– Vi har haft en liten ök-
ning under hösten, men de 
flesta nya körmedlemmarna 

kom nog till innan Körslaget 
började för säsongen, berät-
tar Helena Hansson, körle-
dare.

Hon märker dock att in-
tresset för att sjunga tillsam-
mans har ökat hos många 
människor och att många 
tycks må bra av körsjungan-
det.

– Ekerö gospel har haft ett 
ganska konstant medlemsan-
tal på drygt 60 stycken under 
många år. Denna termin hade 
vi två öppna körövningar 
som uppstart på terminen 
i september och jag tror det 
var mellan 15 och 20 perso-
ner som kom och ville prova 
på. Det är lite fler än vad vi 
brukar ha. Om det beror på 
Bagge-effekten vet jag inte 

men det är mycket möjligt, 
berättar Daniel Stenbaek, 
körledare. 

I kyrkornas mer traditio-
nella körer med lite högre 
intagningskrav har inte till-
strömningen varit fullt lika 
kraftig. Kanske kan det bero 
på att repertoaren är annor-
lunda i en kyrkokör jämfört 
med TV-körernas. 

Anders Bagge själv ställer 
sig ödmjuk inför det faktum 
att hans medverkan i TV-
programmet lett fram till att 
Mälarökörerna fått ett upp-
sving.

– Om jag på något vis ge-
nom vår medverkan i pro-
grammet gjort så att körerna 
upplever en sådan effekt, ska 

de bara veta vilken effekt 
Ekerös sångare haft på mig. 
Ekeröeffekten kommer jag 

att leva på ett tag nu, säger 
han.

LO BÄCKLINDER

”Bagge-effekten” skapar sångglädje i Körslagets kölvatten

Favo-kören på Färingsö är en av de körer som växt rejält under senaste 
tiden. Här sjunger de i  Herman Palmsalen. Nästa framträdande är vid 
invigningen av Friends arena i Solna den 27 oktober.

 Foto: Jonas Lundahl

Stämningen och sångarglädjen var på topp när Team Bagge träffades för en efterfest på Jungfrusunds 
marina. Efter knappa två månader tillsammans är de nu ett sammansvetsat gäng.                     Foto: Ewa Linnros

”Jag kan inte 
sörja att segern 
uteblev. Jag är 
fortfarande fullt 
upptagen med att 
njuta av resan”



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. 
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Följ med i säsongens 
färgskiftningar! 

Frossa i varumärken eller bättra på basgarderoben inför den nya säsongen. 
Just nu är våra butiker proppfulla med nyheter som håller dig varm, snygg och glad. 

Välkommen till Bromma Blocks! 

I november 
öppnar 

Nilson Shoes 
i vår galleria!



Vi förlänger 
succén!

Pensionärs
taxa

Inom Ekerö tätort

Tappström/Träkvista/Skärvik

70:-
Gäller tillsvidare

16  nyheter | 

KOMMUNEN | Ekerö kom-
mun är en av de kommuner 
som hamnar under ”skam-
gränsen” när det gäller kon-
sumentvägledning enligt 
Sveriges konsumenter och 
Konsumentvägledarnas 
förening. Men kommunen 
har egentligen inga skyldig-
heter att ha en konsument-
vägledare. 

Totalt 84 kommuner har 
ingen eller undermålig kon-
sumentvägledning. Till-
gängligheten är så dålig att 
de hamnar under den skam-
gräns som satts av Sveriges 
konsumenter och konsu-
mentvägledarnas förening. 
I Stockholms län finns så 
många som 14 av de utpekade 
kommunerna och Ekerö är en 
av dessa. 

Sveriges konsumenter och 
Konsumentvägledarnas för-
ening bygger sin bedömning 
utifrån ett antal kriterier på 
vad de anser vara konsu-
mentrådgivning av god kva-
litet. 

Det är bland annat att vara 
tillgänglig för direktrådgiv-
ning minst fyra dagar i veck-
an. Ekerö kommun erbjuder 
kommunens invånare kon-
sumentvägledningstjänster 
endast 4 timmar i veckan.

– Det finns inga planer på att 
plocka bort servicen men 
det finns inte heller några 
intentioner att utöka servi-
cen. Vi har egentligen inga 
skyldigheter att ha en kon-
sumentvägledare, berättar 
Johan Elfver, informations-
ansvarig på kommunen. 
Det som däremot finns utö-
ver direktrådgivningen är 
en budget- och skuldrådgiv-
ning. Denna service är sepa-
rerad från konsumentrådgiv-
ningen och kan nås två dagar 
per vecka samt via e-post.

Detta går däremot inte att 
göra när det gäller konsu-
mentrådgivningen i kom-
munen eftersom det inte 
finns någon offentlig e-
postadress till konsument-
vägledaren.

– E-postar man till kom-
munen vidarebefordras det 
till mig. Jag kan inte garantera 
svar inom 24 timmar då jag 
bara är här två gånger i veck-
an. Men jag vittjar min brev-
låda varje dag och jag brukar 
försöka att svara så fort som 
bara är möjligt, berättar Inger 
Rydén som arbetar som fri-
stående konsumentvägledare 
i Ekerö kommun. Hon är även 
anlitad av andra kommuner.
När MN ställer frågan om 

varför det inte finns en e-
post svarar Johan Elfver att 
detta naturligtvis inte är bra 
och han låter meddela att en 
sådan kommer att upprättas 
omgående. 

Ett annat kriterium för 
konsumentrådgivning av 
god kvalitet är att marknads-
föra verksamheten på kom-
munens hemsida. På Ekerö 
kommuns hemsida får man 
leta länge för att finna denna 
tjänst. Den hittas under fli-
ken ”Omsorg och hjälp” och 
där under rubriken ekonomi.

– Vi ska titta över den biten 
och se hur vi kan synliggöra 
konsumentrådgivningen på 
ett bättre sätt, säger Johan 
Elfver.

Inger Rydén har arbetat 
med konsumentvägled-
ning sedan 1989 och har gått 
Konsumentverkets kurser. 
Hon uppfyller därigenom 
kriteriet att vara utbildad 

konsumentrådgivare. Hon 
för också fortlöpande ären-
destatistik som är ytterligare 
ett kriterium. Statistik för 
2011 visar att hon har haft 183 
kontakter. För i år fram till 
och med 8 oktober har 160 
stycken vänt sig till rådgiv-
ningen i kommunen.

– De ärenden som är över-
vägande gäller telefoni- och 
internetfrågor. Det är också 
många frågor som rör hant-
verkstjänster. Nu är jag na-
turligtvis lite vinklad för jag 
ser inte dem som sköter sig, 
men det är tyvärr mycket 
bekymmer inom hantverks-
skrået med allvarliga och 
dyra fel som görs, säger Inger 
Rydén.

Ett av de kriterier som är 
uppsatta är att man ska arbe-
ta med förebyggande insat-
ser till viktiga grupper som 
exempelvis ungdomar och 
arbetslösa. Inger Rydén har 
arbetat på det viset i en annan 
kommun, men hon har inga 
möjligheter till ett sådant ar-
bete i Ekerö kommun.

– Det bästa för en kommun 
är att det sitter en konsu-
mentvägledare på plats lokalt 
som har hand om inkom-
mande samtal, besök, e-post 
och som dessutom har tid att 

gå ut och informera aktivt i 
olika grupper. Men jag tycker 
att det fungerar bra förutom 
när det gäller just den före-
byggande verksamheten. Jag 
jobbar dock förebyggande på 
så vis att jag hänvisar till olika 
hemsidor så att de som kon-

taktar mig blir mer pålästa. 
Jag har i ryggraden att de som 
hör av sig ska bli lite klokare 
efter att de har kontaktat mig, 
avslutar Inger Rydén.

EWA LINNROS

Kritik kring konsumentrådgivning   
Ekerö kommun är en av de kommuner som får dåligt betyg

”Jag tycker att 
det fungerar bra 
förutom när det 
gäller just den 
förebyggande 
verksamheten”

FAKTA 
KOMMUNAL KONSUMENTVÄGLEDNING

>> Den kommunala konsumentvägledningen hjälper 
konsumenter både inför och efter köp av varor och 
tjänster. Konsumenter som inte är överens med  
en näringsidkare i samband med ett köp kan få konsu-
mentvägledningens hjälp att lösa tvisten. Konsument-
vägledningens förebyggande arbete kan leda till större 
kunskap om konsumenters och näringsidkares rättighe-
ter och skyldigheter. Om aktörerna på marknaden har 
kunskap om vilka regler som gäller kan många sådana 
tvister undvikas. 

>> Konsumentvägledningen ger även hjälp och råd 
inför en eventuell prövning av Allmänna reklamations-
nämnden (ARN). Under 2011 fick nämnden in 9342 
anmälningar, av dessa var det 42 procent som angav att 
de varit i kontakt med den kommunala konsumentväg-
ledningen. För ärenden där ARN fattade beslut under 
2011 var det en större andel bifall för ärenden där konsu-
mentvägledare varit inblandad, 28 procent bifall jämfört 
med 20 procent bifall för ärenden där konsumentvägle-
dare inte varit inblandad i ärendet.

     Källa Konsumentverket ”Läget i landet 2012”

Välkommen till 

JULBORDET

Julbord 395kr
 Kom och njut av vårt traditionella  

julbord i ny regi.
För bokning var vänligen och ring på 0739-05 37 87
eller maila din förfrågan på rastaholm@telia.com

Fre 17-21, Lörd-Sönd 12-16 samt 17-21,  
gäller helgerna 2 dec - 16 dec.

Öppet även övriga dagar och tider för bokning  
av grupper över 18 personer.

Familjen Nilsson & Lau hälsar Er varmt välkomna!

www.rastaholm.nu

       Julbord i  
herrgårdsmiljö
Julbord 625 kr inklusive moms

Blicka ut över ett vintrigt Mälaren och njut  
av doftande glögg vid en sprakande brasa.  
Vårt dignande julbord står uppdukat i anrik 
herrgårdsmiljö varje tisdag – söndag perioden 
4 /12 – 20 /12.

Julbordsweekend med  förmånliga konfe-
rens- och logipriser för er som vill konferera 
i kunglig avskildhet på vackra Ekerö, endast 
45 min från Stockholms city.

Boka 08 - 560 236 00 
skytteholm@sodexho-se.com

läs mer på www.skytteholm.se

Julmarknad!  

Söndag 9/12  

  

Julbo

Blicka
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Vårt d
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4 /12 
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För dig som vill vara helt säker på 
att du sparar mer än din granne.
Vi chansar heller aldrig.

Mer information hittar du 
på ivt.se/kampanj.

Styr Sveriges
effektivaste

värmepump direkt  
i din smartphone!

IVT PremiumLine EQ:

 Sveriges effektivaste berg- och jordvärmepump enligt oberoende tester.* 

 Sänker dina värmekostnader med upp till 80%.

   Våra värmepumpar är de enda som klarar Svanens hårda krav.

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

IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

#1

*Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

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

Stenkast till Mälarvik!
Exklusivt & smakfullt by.2011
Barnvänlig lugn idyll...

Pris  4.950.000 kr / bud Kvm 153 Tomt 1.083
Visas Tors 25/10, sön 28/10 & mån 29/10 . Vänligen ring för
närmare information.  Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN - SANDUDDSVÄGEN 42

1-plans BR-gavelradhus i barnvänligt läge...
Pris 1.695.000 kr / bud Kvm 82 Avgift 4.563 kr
Visas Sön 21/10 11.30-12.30 & tis 23/10 17.30-18.15
Ekerö 08-560 304 22

BRUNNA 3:A - TUNNLANDSVÄGEN 70,

                                                            Energiprestanda 80 kWh/m2, år

Mälarvy & del i brygga.
Gästhus för uthyrning?

Pris 5.990.000 kr / bud
Kvm 187+135 Tomt 
2.016 Visas Ring för info
Ekerö 08-560 304 22

LUNDHAGEN
MURREBOVÄGEN 6

Energiprestanda 47 kWh/m2, år

Trivsam familjevilla med
fina uteplatser & SPA-
våtrum...

Pris 3.995.000 kr / bud
kvm 150+25 Visas Ring
för visningsinformation.

TRÄKVISTA
BROKADVÄGEN 4

Energiprestanda 68 kWh/m2, år

Sjöutsikt! Nyskickskänsla...

Accepterat pris
3.150.000 kr Kvm 97
Avgift 5.628 kr
Visas Ring för visning
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4:A 55+
MÄLARVYN 11

Energiprestanda 106 kWh/m2,

Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1 tel: 08-560 304 22. Se fler fina saluobjekt på www.husmanhagberg.se/ekero

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

www.husmanhagberg.se



Att vara anhörig till en person 
med en psykisk funktionsned-
sättning kan innebära en stor 
påfrestning och många känner 
sig ensamma och utlämnande 
till myndigheter, sjukvård och 
en okunnig omgivning. Sedan 
knappt ett år tillbaka finns en 
anhöriggrupp om erbjuder stöd, 
hjälp och utbyte av erfarenheter.

– Många av oss som är med i grup-
pen har väntat länge på att få hjälp 
för våra anhöriga. Vi har redan gått 
igenom allting en gång och vill gär-
na hjälpa andra att hitta rätt i vård-
djungeln, berättar en av deltagarna i 
gruppen.

Idag har de samlats i Kajutan på 
Ekgården för första gången efter 
sommaren och stämningen är hjärt-
lig när de ses. På bordet står levande 
ljus och ett fat med nybakade bullar 
sprider väldoft i rummet. Luften 
bubblar av frågor och svar och det 
märks att alla är engagerade i var-
andras vardagsliv och vad som hänt 
sedan de senast sågs.

Även om många av samtalen hand-
lar om svåra saker och upplevel-
ser så finns det plats för skratt och 
känslor av igenkänning. Och just 
igenkänningen är, tillsammans med 
erfarenhetsutbytet, en av de största 
behållningarna för många av dem 
som söker stöd i en anhöriggrupp. 
Att prata med andra som förstår un-
gefär vad man gått igenom kan göra 
att bördan blir lättare att bära.

– För dem som har en nyinsjuk-
nad anhörig kan det också hjälpa att 
träffa andra anhöriga som har kom-
mit längre i processen. Man kan ge 
hopp genom att visa att man har det 
värsta bakom sig och att det går att 
komma igenom den svåra första ti-
den och må bra ändå, förklarar Ag-
neta Hellne, som är projektanställd 
av kommunen för att arbeta med 
anhörigstödet. Hon har lång erfa-
renhet från arbete med anhöriga till 
psykiskt funktionsnedsatta och har 
även egen erfarenhet som mamma 
till en son med schizofreni.

Hon beskriver hur många anhö-
riga till en början inte ser något be-
hov av stöd då man vill tro att det 
är ett övergående förlopp, vilket det 
naturligtvis också kan vara i många 
fall.

Tillsammans med kommunens 

anhörigkonsulent Pia Nilsson har 
hon skapat formen för gruppen och 
dessutom skapat ”anhöriglänkar” 
som är den andra delen av satsning-
en på att hjälpa den här anhörig-
gruppen.

– Vi har byggt upp nätverk som 
kopplar ihop alla de verksamheter 
som de närstående kan tänkas kom-
ma i kontakt med. Det gäller både 
privata och kommunala verksam-
heter. Det innebär att de anhöriga 
inte ska behöva ringa runt utan att 
det ska räcka med ett samtal för att 
komma i kontakt med rätt person, 
förklarar Pia Nilsson.

Agneta Hellne har varit runt hos 
de verksamheter som ingår i länk-
arbetet och informerat så att alla är 
införstådda med sin egen roll i sam-
arbetet och ansvaret för att hjälpa 
de närstående att hitta rätt i kontak-
terna. Policyn är också att alla anhö-
riga ska få en förfrågan om de vill bli 
kontaktade av stödgruppen för att 

veta mer om vad den kan erbjuda.
I stödgruppen som varit förhål-

landevis konstant sedan starten 
hösten 2011 har träffarna varit fyllda 
av diskussioner och erfarenhetsut-
byte. Dels mellan deltagarna själva 
och dels från de representanter från 
olika verksamheter som varit och 
informerat under några av träffarna.

I gruppen har en öppenhet vuxit 
fram och deltagarna delar både stort 
och smått med varandra. De är alla 
generösa med sina upplevelser och 
lär av varandra. Till exempel om hur 

öppenhet kan underlätta i kontak-
ten med omgivningen.

– I vår familj har vi alltid varit 
öppna med vår sons sjukdom och 
det har underlättat för oss att alla har 
vetat om hur det ligger till. Vi har 
aldrig behövt dölja något eller för-
ställa oss, berättar en av deltagarna.

Men än finns mycket att göra och 
många svåra frågeställningar kom-
mer upp. Rädslan över att ens an-
höriga inte ska kunna bo kvar i 
kommunen eftersom det är ont om 
boendeformer för personer som 
inte klarar att bo själva, är en av 
dem. Likaså rädslan för att själv inte 
kunna bo kvar om en maka eller 
make inte längre klarar av att arbeta 
på grund av psykiska svårigheter 
kan vara en annan stor rädsla.

Ytterligare en av de tyngsta frågor 
som man som förälder kan behöva 
handskas med handlar om hur man 
förbereder sitt barn på att man själv 
inte alltid kommer finnas kvar för 

att hjälpa till med den nödvändiga 
stöttningen i livet. 

– Att handskas med skammen 
inför omgivningen är också en stor 
fråga som handlar om att det finns 
så mycket okunskap och rädslor hos 
människor, säger någon.

– Jag tror inte att det handlar så 
mycket om skam som att det är en 
rädsla för att omgivningen ska ta 
avstånd från en om de upptäcker 
hur det ligger till, flikar någon an-
nan in.

Flera berättar om exempel på hur 
omgivningens brist på kunskap 
gjort att vänner och även släktingar 
har tagit avstånd från familjen när 
en anhörig har fått psykiska pro-
blem och sorgen över detta är up-
penbar. De enas om att det finns 
många frågor som de måste fort-
sätta att kämpa för och att gruppen 
är ovärderlig för dem alla. 

LO BÄCKLINDER

Anhöriga stödjer varandra
   reportaget | 

I gruppen för anhöriga till personer med psykiska funktionshinder är utbytet av erfarenheter och kunskaper stort. Förutom anhöriga finns även Pia Nilsson, kommunens anhörigkonsulent och Agneta Hellne, 
anhörigstödjare med i diskussionen.                        Foto: Lo Bäcklinder

”Man kan ge hopp 
genom att visa att man 
har det värsta bakom 
sig och att det går att 
komma igenom den 
svåra första tiden”

Ateljéhusen 
i Stenhamra
har utvecklats till en 
trevlig företagsby med 
företag inom skönhet, frisk-
v rd, administration, konst hanverk, elektronik och lm

Nu är en ateljé ledig:  kvm,  - m naden  
nkl överv ning,  m i takhö d och stor ort

www.smedsudden.se
Ring Viking: 
08-14 20 20, 0707 33 50 95

Smedsudden
Fastigheter AB
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VÄLKOMMEN
Ulvsundavägen 21 Bromma

tel. 08 25 88 68

NYHETS
TO 10-20

FR 10-18

LÖ-SÖ 11-15

Välkommen

VI BJUDER PÅ FIKA

    FANTASTISKA

      MÄSSERBJUDANDEN!

Dela upp betalningen på 7 år.

EFFEKTIV RÄNTA 4,95%

3    2
Gäller alla varor, du får det billigaste paret gratis!

Gäller tom. 27.10.

Fira med oss! 20 år i Ekerö Centrum!

Ekerö Centrum

FÖR



20  kultur | 

EKEBYHOV | På Ekebyhovs 
slottsgalleri visar konst-
närerna Lina Nordenström 
och Lars Nyberg teckningar, 
grafik och ”Artist’s book”. 

Lars Nyberg och Lina 
Nordenström är båda välkän-
da konstnärer inom grafikens 
värld både i Sverige och ut-
omlands. Lina Nordenström 
började sin bana med att 
läsa konstvetenskap och gå 
på kulturvetarlinjen. Sedan 
blev det olika konstskolor 
med grafisk inriktning. Hon 
har varit verksam som konst-
när sedan 1995. 

Hon ställer ut en kom-
bination av teckningar och 
grafiska blad i olika tekniker 
samt konst i bokform, eller 
”Artists book” som det också 
kallas. 

– Min motivvärld är ganska 
abstrakt, även om man of-
tast associerar till kartor eller 
konstruktionsritningar eller 
någon form av nätverk, säger 
Lina Nordenström.

Hon använder sig av ett bild-
språk som relaterar till tecken 
och även bokstäver.

– Jag använder också 
bokstäver och text som 
abstrakta bildelement. Jag 
försöker att hitta en balans 
mellan det läsbara och det 
icke läsbara, även om man 
ser att det är en bokstav el-
ler att man associerar till 
ett tecken, avslutar Lina 
Nordenström.

Tillsammans med henne 
ställer Lars Nyberg ut. Han 
gick på konstakademin i 
Stockholm i fem år och gick 
ut 1983. 

– Den första resan var re-
dan under gymnasieskolan 
i Örebro där jag hade en un-
derbar teckningslärare. Jag 
hade också tur att ha väldigt 
bra lärare på konstakademin 
och jag lärde mig mycket 
under de åren. Sedan har jag 
bara fortsatt, säger Lars Ny-
berg.

Han arbetar med torrnåls-
gravyr och hans bilder är i 
den svenska svartvita gra-
fiska traditionen och är ofta 
i små format. Hans konst är 
mestadels föreställande så-
som landskap, byggnader, 
blommor och träd. 

– Man kan gå förbi ett träd 
på promenader. När man gått 
förbi för femtonde gången, 
då upptäcker man det där trä-
det och ser att det är fantas-
tiskt, en personlighet.

Sedan några år tillbaka är 
Lars Nyberg och Lina Nord-
ström bosatta och verk-
samma i Uttersberg i norra 
Västmanland. Där driver 
de även  en grafikverkstad i 
samarbete med galleri Ast-
ley.

Utställningen på Eke-
byhovs slott pågår till och 
med 28 oktober.

                           

                           EWA LINNROS

Konstgåva till Ekebyhovs slott
EKEBYHOV | Att Ekebyhovs 
slott är en populär sam-
lingsplats och en byggnad 
som engagerar många
kommunmedborgare finns 
det många bevis på. Ett av 
dessa är den tavla som nyli-
gen skänktes till slottet av 
Färingsömålarna.

Att slottet ska sjuda av liv 
och utnyttjas så mycket som 
möjligt till glädje för mälarö-
borna är en av tankarna som 
ligger till grund för verk-
samheten. Därför utnytt-
jas luckorna i den ordinarie 

föreningsverksamheten för 
att fylla rummen med andra 
utställningar och aktiviteter.

Under konstföreningens 
sommaruppehåll fick Fä-
ringsömålarna, som är en 
grupp konstnärer boende på 
och med anknytning till Fä-
ringsö, chansen att visa upp 
sina alster i galleriet på över-
våningen.

– I samband med utställ-
ningen uppstod tanken på 
att vi ville visa vår tacksam-
het genom att skänka ett 
konstverk, berättar Marianne 
Karlsson, som är konstnären 

bakom det grönskimrande 
verket som är målat i tempe-
rafärg på linneduk.

Hon och de tre övriga 
medlemmarna Kerstin Len-
né, Lena Hackzell och Moni-
ca Fickler träffades på en kurs 
för några år sedan och har 
sedan dess träffats och målat 
tillsammans. Att få möjlig-
het att ställa ut på slottet blev 
ett uppskattat sätt för konst-
närerna att få visa upp sina 
alster och samtidigt hålla liv i 
slottets övervåning.

                       LO BÄCKLINDER

Artist’s book, teckning 
och grafik i slottsgalleriet

EKEBYHOV | Jazzgruppen 
Trinity har höjts till skyarna 
av kritikerna. Nu kommer 
de till Ekebyhovs slott och 
spelar. 

Gruppens instrumente-
ring består av trumpet som 
spelas av Karl Olandersson, 
Andreas Hellkvist spelar 
Hammond och Ali Djeridi 
på trummor.

Gruppen Trinity spelar 
spännande orgeljazz och 
gav nyligen ut skivan ”Get 
out” och hyllades av kri-
tikerna som gudar på den 
svenska jazzhimlen. ”Det 
här är en av de mest intres-
santa smågrupperna svensk 
jazz förfogar över i dag” 
och ”De ger en känsla av 
det perfekta samspelet och 
en sjusärdeles spelglädje” 
är några av lovorden som 
presenteras i Uppsala nya 
tidning. 

Webbtidningen Musikin-
dustrin skriver följande:

”I Karl Olandersson har 

Trinity en solist av inter-
nationellt snitt som kan 
spela swing och även hard-
bop när så behövs. Att han 
är ett hett namn på dagens 
jazzklubbar är välmotive-
rat. Han visar respekt för 
äldre musikstilar både som 
lyriker och när han går till 
väders i eldiga välformade 
slingor. Hans register har 
ett mycket stort omfång 
som han utnyttjar till fullo. 
Andreas Hellkvist som är 
en relativt ny bekantskap 
i jazzvärlden är en smak-
full organist som inte går 
fram som en tornado över 
sitt instrument. Hans åter-
hållsamhet ger gruppen ett 
sound som inte är alltför 
vanligt i Hammond-kret-
sar. Mycket välanpassad och 
stilfull är Ali Djeridi vars 
spel bidrar till gruppens 
eleganta uttryck.”

Trinity spelar på Ekeby-
hovs slott 2 november.

ADELSÖ | ”Eldsång” heter 
en nysläppt skiva med 
vikingamusik. Bakom ski-
van står bandet Medvind 
där adelsöbon Malin 
Rikardsdotter är med. 

Malin Rikardsdotter från 
Adelsö har blivit ett mer be-
kant ansikte under hösten då 
hon är en av de tjugo körmed-
lemmarna som tävlat i Körsla-
get i Team Bagge. Sången finns 
i hennes liv också utanför 
Körslaget och en del av detta 
är med bandet ”Medvind”. De 
har nu släppt sin andra platta.

Det är inte varje dag som 
vikingamusik släpps på skiva. 
Sång och musik är eget mate-
rial.

– Det är både inspirerat av 
vikingatid, vikingatida myter, 
kulten och religionen. Det är 
även delvis medeltidsinspi-
rerat, berättar Malin Rikards-
dotter.

Bandet har successivt vuxit 
fram både vad gäller band-
medlemmar, spelningar och 

fler och fler låtar som kommit 
till. 

– Bandet har kommit till på 
ett organiskt sätt kan man säga 
för man har blivit uppsugen i 
det när man har behövts. Jag 
kom till i bandet genom att 
Alsnu skeppslag bokade Med-
vind till ett gille som vi hade 
här ute på Adelsö. Då sa de att 
”du kan ju våra låtar, så du kan 
väl vara med och sjunga”. 

Bandets övriga medlemmar 
är Alex Ghetu, Robert Ol-
vall, Heidi Holmström, Lars 
Wiggh, Mikael Nilsson och 
Richard Maier. 

              EWA LINNROS

EKEBYHOV | Under höstlo-
vet vecka 44 blir det extra 
aktiviteter på Ekebyhovs 
slott och vem vet, kanske 
ett och annat spöke dyker 
upp när Halloween närmar 
sig…

Från måndagen till torsdagen 
läser slottsspöket spökhis-
torier från världens alla hörn 
och detta vänder sig till barn 
från cirka 5 år upp till 15 år. 
Höstlovet berör främst skol-
barnen men det blir även nå-

got för de vuxna under höst-
lovsveckan på Ekebyhovs 
slott.

På tisdagen blir det förfat-
tarbesök. Det är deckare-
författaren Bo Norgren från 
Ekerö som kallats Sveriges 
Ed McBain. Han berättar 
om sina senaste två roma-
ner ”Dödens våg” och ”Hög 
nivå” samt lite om komman-
de projekt. Bo Norgren har en 
erfarenhet som bland annat 
polis och kriminalkommis-
sarie vid Rikskrim.

På onsdagen visas TV 4:as 
program ”Det okända” som 
spelades in på Ekebyhovs 
slott 2011. Mediet Terry 
Evans söker förklaring på de 
övernaturliga händelser och 
andliga väsen som rör sig i 
byggnaden. Efter att han varit 
på slottet lugnade det ner sig 
i slottet och personalen som 
tidigare upplevt märkliga 
händelser, kände inte längre 
av någonting. Så var det en 
lång period men nu har det 
börjat hända saker igen.

Sagt från personalen: 
”Man känner tydligt att 

man inte är ensam på slottet. 
Jag hör steg på övervåningen 
när jag är ensam här på morg-
narna”. 

”Jag såg en beige skepnad 
på övervåningen försvinna 
in i konstrummet. Jag hörde 
även steg. När jag tittade dit 
en stund senare så var det 
tomt...”

                          EWA LINNROS

Spöklikt höstlov på slottet

”Kluster” – collografi, relieftryckt och med gulvit valsinfärgning av Lina 
Nordström.

”Ek” – grafik av Lars Nyberg. Trädens personligheter inspirerar konst-
nären.

Ekebyhovs slott i trolsk höstdimma. Under höstlovet blir det spöktema på slottet.            Foto: Kenneth Bengtsson

Marianne Karlsson har målat  den 
skänkta tavlan.     Foto: Lo Bäcklinder

Rosad jazzgrupp spelar på slottet Nysläppt skiva med vikingamusik
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50 ÅR SEDAN | På scen-
sommaren och under 
höstens första antågande 
1962, är byggandet igång 
här och var på Mälaröarna. I 
Mälaröarnas nyheter berät-
tar man om de lite mindre 
projekten som pågår, är 
klara eller ska ta fart.

Färjpersonalen på Adelsö 
har haft det lite primitivt 
i sin ”husvagn”. Den ska 
användas både som vakrum, 
expeditionslokal, sovsal, 
matrum och pentry. Men 
under sensommaren 1962 
har man fått ett byggnads-
tillstånd för ett nybygge mitt 
för det gamla färjeläget. Det 
hela kan börja byggas så fort 
anbuden kommit in och 
entreprenörskontrakt har 
skrivits. Det nya huset får två 
rum och hall och kommer att 
inrymma expeditionsrum, 
vaktrum med fyra kojplatser 
samt ”överliggningsrum” för 
extrapersonal.

”– Vi har varit lovade nya 
lokaler i många år så de är 
verkligen efterlängtade, 
säger färjskeppare Oscar 
Mohlin, just nu mitt uppe 
i årets brådaste tid med alla 
sommargäster på väg hem 
mot staden och massor av 
svampplockare och turister 

som vill från stan och försö-
ker lura aborrarna.”

I samma tidning har en 
skribent, vars namn tyvärr 
inte finns med, släppt lös sin 
poetiska ådra då han beskri-
ver ett nybyggnadsområde.

”Drottningholmsmalmen 
ligger där drömsk, stilla 
och omvärvd av rosendoft 
då man en vacker högsom-
mardag strövar uppför 
Kvarnbacken och längs 
Dragonvägen. Det är en 
liten värld för sig själv man 
finner och man tycker det är 
helt i sin ordning att det lilla 
samhället en gång hade rang 
och värdighet av stad. Det är 
nu längesedan. Malmen föll 
i glömska men har vaknat 
upp ur sin Törnrosasömn, 
inte minst tack vare Kungliga 
majestätets nådiga beslut att 
lätta på tomtstoppen. Några 
köptillstånd har beviljats och 
nya hus är under uppfö-
rande. ”Gula stugan” har 
efterträtts av en gul villa som 
smälter in fint i miljön och 
vid Gustav den III:s väg blir 
ett par vackra enfamiljshus 
inflyttningsklara inemot 
jul.”

Inte långt från det be-
skrivna området har det 
under sommaren byggts en 
ny brygga.

”Just denna sommar, som ur 
badsynpunkt varit så illvillig, 
har bygnadsstyrelsen icke 
utan kvidan gått i författning 
om att ordna en ny brygga 
vid alla drottningholmarnas 
populära badplats, det kung-
liga badhuset.” 

På den tiden var badhu-
set öppet för allmänheten 
och i tidningen från 1962 
rapporteras att det vackra 
dagar är mycket välbesökt.  
Numera ligger badhuset 
innanför avspärrningarna 
i Drottningholmsparken, 
men kanhända nyttjas det av 
kungafamiljen...

EWA LINNROS

Nya lokaler till färjpersonalen

och ny badbrygga till badhuset

Färjskeppare Oscar Mohlin.

info: Höstlovstema 26/10–4/11 med familje- 

visning kl. 11 och 13. Egen rundvandring och 

aktivitetsspår kl. 11–15.30.  Tel 08-402 62 8o

www.kungahuset.se/drottningholm

Upptäck sagornas och myternas Drottningholm!  
Gåtfulla målningar i slottets stora salar visar  
hjältar, gudar och gudinnor och tillsammans  
utforskar vi vad de berättar! Familjevisningar och 
aktivitetsspår ingår i entrépriset. Drottningholms-
pass (40 kr) för barn som gillar kluriga utomhus-
aktiviteter! Butik med presentartiklar för stora och 
små. Kafé med luncher och bakverk.

Drottningholm
ETT SAGOLIKT HÖSTLOV
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EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

6:A STENHAMRA / GALLERIGRÄND 7

CENTRALT GAVELLÄGE
Accepterat pris: 2 750 000 kr
Boarea/biarea: 143/30 kvm / Tomt: 651 kvm
Välplanerad 1,5 plansvilla med garage och förråd. 
Två fräscha badrum, kakelugn och luftvärmepump 
ger mycket låga driftkostnader. Lättskött tomt.

4:A FÄRENTUNA / STAVSBORGSVÄGEN 13

HÄSTGÅRD, VERKSTAD
Accepterat pris: 3 495 000 kr
Boarea/biarea: 104/104 kvm / Tomt: 14 593 kvm
Teglad enplansvilla med källare, garage och sepa-
rat ekonomibyggnad. Idag stall, verkstad, garage 
och förråd. Bergvärme och öppen spis.

FÖR KUNDERS RÄKNING SÖKER VI 2:OR OCH 3:OR I EKERÖ CENTRUM



Höstkänslan på Mälaröarna syns och känns nu i vegetation och väder-
lek. Ännu går det att njuta av höstfärger innan de sista bladen faller och 
vinterkylan anländer. Det finns fortfarande gott om svamp i skogarna, 
däremot är kreaturens grästillgång på upphällningen. 

 
Foto: Ove Westerberg

Lekplatsinvigning Isak Fridh, elev i årskurs fyra och Lars Johnson, 
intendent på Ekerö kommun invigde den sedan lång tid efterlängtade 
nya lekplatsen på Färentuna skola i början av oktober. 

 Foto: Anne-Sofie Molle
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Långhusbygget vid Alsnu udd på Adelsö börjar visa sin rätta form. Den 
sista oktober packar dock byggnadsledaren Alexander Nordin, ovan, 
och hans fyra ”elever” från arbetsförmedlingen sina verktyg och låter 
medlemmarna i Alsnu vikingar fortsätta bygget. Förlagan till långhuset, 
tretton gånger sex meter, är bland annat hämtat från Birka. 

 Foto: Ove Westerberg  

Släktforskning  Söndagen den 7 oktober hade Ekerö-Munsö hem-
bygdsförening kafédag på Ekerö hembygdsgård. Föreningen planerar 
att starta en studiecirkel kring släktforskning och inför detta var Jan 
Faith-Ell inbjuden för att hjälpa till att reda ut vilka hjälpmedel och meto-
der som står till buds för den som vill spåra sina rötter.                       
                        Foto: Lars Isaksson

Torparliv Mälaröborna visade stort intresse när författaren och torpa-
ren Jan Malmstedt hade releasefest för och berättade om sin nya bok 
”Torparliv på Ekerö” på biblioteket i Ekerö centrum den 9 oktober. 

 Foto: Åsa Sjöberg

Ekebyhovs slotts vänförening firade den 13 oktober sitt 20-års-
jubileum. De drygt 40 gästerna fick veta mer om slottets historia av 
hedersledamoten Thomas Ihre och Ingela Mæchel som skrivit boken 
”Ekebyhov, tidsspegel under 400 år”, innan det blev snittar och bubbel. 
Ovan tackar Anita Olsson, vänföreningens ordförande sedan åtta år, 
Thomas Ihre.                    Foto: Ove Westerberg  

Avtackning  Med röda mattan utrullad och alkoholfritt bubbel tackade 
föreståndarinna för Systembolaget i Ekerö centrum, Suzanne Sundwall 
Hanell för sig. Hon har arbetat totalt 30 år inom Systembolaget och 
började 1 april 1999 på Ekerö. Hon slutar, som hon säger “när allt är på 
topp” och nu ska hon bara vara ledig. 

 Foto: Ewa Linnros



KÖP 6L VÄGGFÄRG & FÅ 3L TAKFÄRG*

––

LADY. När bara det bästa är gott nog.

Nödvändig för många. Trygg för alla!

DEVELOPED IN COLLABORATION WITH

– FÄRGEN AVGER INGA HÄLSOSKADLIGA ÄMNEN VARKEN NÄR DU MÅLAR ELLER DEN TORKAR

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

*Erbjudandet gäller LADY sensitive 10 och LADY sensitive Tak och så länge pallagret räcker.

Home Market är en ny inredningsbutik med ett 
personligt urval av heminredning, möbler och 

detaljer. Utbudet är en mix av nutida produkter 
och klassiker från noggrant utvalda leverantörer, 

blandat med handplockade vintageföremål. Här finns 
detaljerna för hemmets alla rum och du hittar också 

presenter för både små och stora händelser.  
Beläget vid Alviks Torg, är Home Market butiken 
som tar dig ett steg närmare Stockholms innerstad.

NY BUTIK
ALVIKS TORG!

• Privatpersoner annonserar GRATIS. 
• Max 150 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild 

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

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

Batteridriven gräsklippare 
Black & Decker. Krånglande 
batteri. Ge ett bud. Finns i 
Kungsberga. 08-96 43 57/
tel.svar. Riktnr måste slås.

Baby Björn active bärsele i 
svart/röd  med nackstöd för 
nyfödd upp till 12 kg. Öko-
tex. Ryggstöd och breda 
remmar.  Ngt solblekt och 
tvättad många gånger men 
fungerar bra. 199 kr. Sms:a 
0734-23 32 80.

EU-moped säljes! Den är 
i fint skick och har knappt 
gått någonting. Pris 4000:-. 
Kontakta mig för mer info: 
073-714 14 56.

Spjälsäng i bok (Ikea). Pris 
100:-. Ring 560 320 11.

Pinnsvets, MMA 145 E, ny-
skick, end. anv 2-3 gånger. 
Svetshjälm automatiskt
bländbar (batt/solcell) ny 
samt svetshandskar och 3 st 
svetstänger. Allt nytt. Pris för 
allt 950 kr. 072-008 24 34.

Ny (felköp) duschhörna 
Como 80x80 säkerhetsglas 
1500 kr. 560 512 64.

Notställ Tornado, notplatta: 
475 x 345, höjd: 690-1210. 
Svartlackad metall, ihopfäll-

bart. Mycket gott skick.
200:-. 070-636 36 12 Malin.

Laminatgolv 10 kvm, ser ut 
som ljus parkett. Pris 200 kr. 
070-214 88 27.

Jag är en pigg och glad 
4-årig honkatt. Min ras är 
Maine Coon och skogskatt. 
Jag är kastrerad. Säljes pga 
ändrade förhållanden. Tel. 
070-214 88 27.

Lådhurts på hjul med 3 lådor 
i björk och vitt. 100 kr. 070-
214 88 27.

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

Räknemaskin 50-tal. 100 kr. 
Tel. 073-975 69 56.

Glasdörr 60x180 utan ram, 
2 cm tjock. 150 kr. Tel 073-
975 69 56.

Asiatic, Gustavsberg 50-tals 
kaffekoppar med assiett, 8 
st. 250 kr alla. Tel 073-975 
69 56.

Kristallkrona 40-50-tal. 
2000 kr. Tel. 073-975 69 56.

KÖPES

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Bor på Ekerö, kan 

göra hembesök. Vänligt och 
kunnigt bemötande.
400 258 35. 

ÖNSKAS HYRA

Stuga/fritidshus önskas 
hyra. Krav: minst 3 rum. 
Helst Munsö. Priset kan 
diskuteras. Uthyrningstid 
mellan 2-6 månader. Start 
november, ev december.
Ring 076-838 43 70, Mag-
nus eller 073-527 22 08 
Maria.

SÖKES

Vi söker en murare som kan 
reparera vår vägg. Huset 
ligger i Skå. Putsen och även 
delar av lättbetongen har 
spruckit runt garageporten.
Tel.  684 390 46 eller 070-
237 61 21.

EFTERLYSNING

Katten 
Dennis 
är bort-
sprungen i 
Stenhamra 
sedan 
26/9. Grå. 
Stora öron. 
Social. 
Chipmärkt, ej halsband. 
Ring Nanna 070-679 88 85 
el Martin 070-309 26 33.



JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Ta hand om dig

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Ansiktsbehandlingar
Massage
Fotvård

Nagelförlängning
Vaxning

Spa-behandlingar

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

24 !

Stora förbättringar i busstrafiken
REPLIK 

Fler direktbussar i rusnings-
trafik och snabbussar även 
under dagen innebär stora 
förbättringar för oss på norra 
Färingsö!

Eftersom det har varit en 
hel del klagomål på den nya 
busstidtabellen i de senaste 
numren av tidningen kände 
vi att det kanske inte bara är 
de missnöjda som ska höras. 
Vi är lite förvånade över att 
bara kritik har framkommit 
eftersom det har blivit så 
stora förbättringar för oss 
på norra Färingsö. Tidigare 
gick det bara ett mindre 
antal snabbussar morgon 
och kväll mellan norra 
Färingsö och Brommaplan. 

Nu går snabbussarna mycket 
oftare i rusningstrafik och 
dessuom under hela dagen. 
En oerhört stor förbättring 
för oss vuxna och skol-
barn som pendlar in till 
Bromma, Ekerö centrum 
eller Stockholm city, vilket 
trots allt är en stor del av 
Färingsös befolkning.

Visst kan vi förstå att 
man vill kunna åka direkt 
till skolan i Stenhamra utan 
bussbyte, men att påstå 
att det skulle gå fortare att 
ta sig till Engelska skolan 
i Bromma är helt fel. Den 
resan innebär dessutom 
också ett bussbyte, varför 
jämförelsen blir lite ihålig.

En sak som kunde förbätt-
ras är dock avgångstiderna 

för de bussar (317 och 338) 
till norra Färingsö som avgår 
från Brommaplan mellan 
klockan 18 och 20. Tiderna 
borde spridas lite bättre. Nu 
är det två täta avgångar, en 
buss klockan 18.10 och en 
18.20, sedan går nästa inte 
förrän klockan 19.15. Det 
hade varit bättre om den 
buss som avgår klockan 
18.20 hade avgått lite senare 
istället, så att det sedan inte 
är nästan en timme till nästa 
avgång.

I övrigt är vi mycket nöjda 
med den utökade turtäthe-
ten för snabbussarna, så ta 
inte bort dem!

– Boende i Hilleshög

Varje dag åker jag bil till och från jobbet. Och minst varannan 
dag är det något stolpskott som inte kan hålla avståndet till 
bilen framför. När undertecknad på 1900-talet tog körkort 
gällde tresekundersregeln, men kanske har även dessa tre sek-
under devalverats i rådande finansiella kris? Tid är ju pengar. 
Ligger man på fina landsvägar med alla möjligheter att köra 
om så gör man det eller håller avstånd, om man är någorlunda 
normalbegåvad. Vad är poängen med att ligga klistrad i baken 
på framförvarande bil utan avsikt att köra om? Man kommer 
näppeligen fram snabbare, sikten blir begränsad och med 
stundande vägsalt kommer ännu fler djur ut på vägarna, med 
fler plötsliga inbromsningar till följd.  Att bli påkörd bakifrån i 
trafiken leder oftast till livslånga skador. 

– Med trafikvänliga hälsningar Markus, Munsö

Tack Trafikverket!
Jag åkte till Gustavshill nu i helgen och blev glad för de boendes 
skull att hastigheten sänkts till 50 km i timmen även där.  

– Det går åt rätt håll!

Håll dig borta från min bak!

Kul att läsa om fiberutbyggna-
den både i MN och i ”kommu-
nens” egen tidning som kom i 
brevlådan nu i veckan. Synd bara 
att ett av de största faktafelen 
finns med. 

Det står att vi är föregångare och att 
vi är först i länet, inget är ju sant. 
Flera kommuner i länet är anslutna 
via Telia Operator Business, 
(Haninge, Tyresö med flera) och att 
säga att Ekerö skulle vara föregång-
are är väl att ta i. Cirka 200 av landets 

290 kommuner erbjuder idag sina 
invånare möjlighet att ansluta sig 
till sina öppna stadsnät, dessutom 
med betydligt fler leverantörer än 
de som vi kommer få tillgång till. 
Sedan har flera stora kommunala 
bostadsbolag dragit in fiber i sina 
hus till exempel Svenska bostäder 
med flera. Snarare är vi en av de 
sista kommunerna som inom kort 
kommer kunna erbjuda invånarna 
ett fibernät med ett i dagsläget väl-
digt magert utbud. Och inte heller 
med speciellt konkurrensmässiga 

priser. TV erbjuder till exempel 
bara Telia i dagsläget, medan flera 
andra stora kommunikationsope-
ratörer av öppna nät erbjuder alla 
fyra stora aktörerna inom TV. Men 
som sagt kul att äntligen få ett fiber-
nät, hoppas bara att Skanova och 
Telia ser till att det finns lika många 
tjänsteleverantörer i sitt nät som 
de andra nätbyggarna har, annars 
känns det trist att betala cirka 20000 
kronor och sedan ändå få betala lika 
mycket för uppkopplingen som 
jag gör redan idag, och dessutom 

nästan inte kunna välja bland några 
aktörer på marknaden. Det borde gå. 
Vi kopplas ju ändå upp mot Stokab 
fibern antar jag. Den går ju redan 
idag genom Ekerö och i den finns 
alla leverantörer.

– Hälsningar
Åke Pernkrans, Närlunda

Red. anm: på sid 6 reder vi ut 
begreppen ytterligare kring kom-
munens satsning på fibernätverk.

ty
ck

!

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

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

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Tillbehör 

till datorn?

Bredband, 
är det något 

för mig?
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp 

datorer / 
program

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Sånga-Säby söker en 

BARTENDER 
Läs mer om tjänsten och sök via: 

www.sanga-saby.se/Om-oss/
Jobba-hos-oss

Sök senast 2012-12-04
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Nu har vi fyllt byn med 
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Välkomna!

Country Chic 
K L Ä D B U T I K

REPLIK

I förra numret av MN kla-
gade en person på att folk 
inte plockar upp hundbajs. 
Jag håller med om att det är 
fel och äckligt, men det finns 
värre! För alla de som cyklar, 
joggar eller promenerar 
längs vissa småvägar i Ekerö 
tätort är det riktigt otrevligt. 
Här ligger högar av bajs av 
betydligt större volym än de 
som hundarna lämnar efter 

sig, för här är det hästbajs.
När skymningen faller 

är det inte alltid givet att 
upptäcka dessa högar och jag 
kan lova att det är inte kul 
att hamna mitt i högen med 
cykelhjulet eller ännu värre, 
med joggingdojjan! Borde 
inte hästryttarna ha samma 
skyldighet som hundägarna 
att plocka upp bajset?

– Oskar Jonasson

Hästskit ännu äckligare!

 | tyck!  25

I MN den 8 oktober fanns en 
artikel om Färingsös försam-
lings miljöarbete. Diplom 
hade delats ut och arbetet 
med att nå nästa nivå i mil-
jödiplomeringen har redan 
påbörjats.

Jag trodde att kyrkans roll i 
samhället var att arbeta med 
religiösa frågor. Miljöfrågor 
är komplicerade och ofta 
politiskt laddade. Tyvärr 
blandar många ihop miljö 
och klimatfrågor. Miljön kan 
vi påverka , men klimatet 
styrs från solen. Koldioxid är 
ingen förorening, utan livets 
gas. Koldioxid är en förutsätt-
ning för liv på jorden. Varför 
satsar Färingsö församling på 
vindkraftel när allt fler ifråga-
sätter vindkraftsutbyggnad? 

För att kunna använda 
vindkraft måste man ha en 
”motkraft” som går in när det 
inte blåser . Det finns forsk-
ning som visar att el från vind 
tillsammans med motkraft 
ökar koldioxidutsläppen! 
Vindkraften kan inte leverera 
el till konkurrenskraftiga 
priser utan stora subventio-
ner från staten.

Vindkraften förstör 
boendemiljön med buller, 
skuggfenomen och en 
förfulad landskapsbild. 
Vindkraftverken tar livet 
av fåglar och andra flygfän. 
Havsörnen som har räddats 
från att dö ut hackas nu istäl-

let ihjäl av vindkraftverken. 
Är detta något vi vill lämna 
över till kommande genera-
tioner ?

Satsning på ekologisk 
odling är nog bra i mindre 
sammanhang , men skulle all 
odling på jordklotet ske eko-
logiskt skulle skördarna inte 
räcka till för att mätta jordens 
befolkning.

Kyrkan ska väl vara en plats 
dit alla är välkomna? Färingsö 
församling har tagit emot  Pär 
Holmgren som föreläsare. 
När kommer någon förelä-
sare med en annan syn på 
miljö och klimat att bjudas in 
till att föreläsa?

 Det skulle kunna bli 
intressanta föreläsningar 
med representanter från 
till exempel Svenskt 
landskapsskydd och 
Stockholmsinitiativet.

Miljön är viktig och miljö-
frågorna måste tas på allvar. 
Jag hoppas att Färingsö för-
samling tar detta till sig och 
välkomnar föreläsare obero-
ende av deras åsikter.

En fråga till församlingen: 
vart ska jag och många med 
mig vända oss med vår religi-
ösa tro, när vi inte delar kyr-
kans politiska uppfattning i 
nuvarande miljöarbete?

– Håkan Löfdahl,
Stenhamra

Färingsö församling 
och miljöarbete

Du har så rätt Sven! Bättre 
busstider!
Bussarna ut mot Färentuna 
går för sällan. Till skolan 
kommer man inte utan att 
komma försent och efter 
skolan kommer man inte 
hem utan att  ibland fått 
vänta i två timmar på nästa 
buss. Jag har hästar som 
jag knappt kan ta hand om 
för att tiden på bussarna är 
dåliga och kommer då hem 
sent och ska göra läxor.  
Jag tycker busstiderna till 
Färentuna ska ändras och att 
de ska sätta in stora bussar då 
man inte får plats när de väl 
kommer.

– Emma

En bluff!
Jag undrar hur länge vi ska 
få höra lögner om att en 
simhall ska byggas? Jag och 
alla som jag känner som bor 
inom kommunen vill ha en 
simhall närmare oss. Vi har 
blivit inmatade information 
om att en simhall ska byggas 
i flera år nu, men varken jag 
eller någon av mina anhöriga 
har sett eller hört något som 
stärker detta mer än endast 
tomma ord. Min sjuåriga lilla-
syster måste färdas en timme 
i bil till och från sin simskola 
eftersom närmaste simskola/
simhall finns i Vällingby. 

– Trött på påhitt

REPLIK

Sven Gustafsson ger en helt 
korrekt beskrivning av kom-
munens blad ”Ekerö tidning”. 
Redan vid fjolårets budgetför-
handling yrkade vi att infor-
mationsbladet skulle läggas 
ner eftersom det bara sprider 
propaganda och talar om hur 
duktig den sittande alliansen 
är. Då uppgavs kostnaden för 
tidningen vara drygt 300000 
kronor och inte 168000 kro-
nor som informationschefen 
nu påstår. Dessa pengar kan 
användas på ett mycket bättre 
sätt.

Om tidningen ska vara kvar 
så måste den innehålla viktig 
sakinformation och gärna ta 
upp frågor som rör de stora 
utmaningar som Ekerö står 
inför. Ekerös svaga ekonomi, 
badhusets byggande eller ej, 
äldreboendet i Stenhamra, ny 

bollhall är exempel på frågor 
som det borde informeras 
om och diskuteras kring. 
Dessutom borde den styrande 
alliansen  ha lärt sig av neder-
laget i folkomröstningen 
angående försäljningen av 
Ekerö bostäder. Ekeröborna 
vill ha information, få möjlig-
het att delta i debatten och 
sedan själva ta ställning. Inte 
bli serverade vinklad ”infor-
mation”! Nej, endera ska 
informationsbladet ändra stil 
så att ekeröborna blir verk-
ligt insatt i de kommunala 
frågorna eller så borde bladet 
snarast läggas ner.

–Ylva Forslid, 
Öpartiets representant 
i kommunstyrelsen
Desiree Björk, 
Öpartiets blivande 
ersättare i kommun-
styrelsen

Vi behöver 
cykelväg nu!
Jag är en tjej som är 12 år 
och bor på Gällstaö. Jag går i 
Träkvista skola och vill cykla 
till skolan. Men jag kan inte 
cykla den snabbaste vägen 
för det finns ingen cykelväg 
där! Vi ska inte behöva åka 
en  lång omväg till skolan! 
Det ska byggas en cykelväg 
där men innan den kommer 
har jag hunnit gå ut skolan 
säkert. Jag vill ha den nu!

– Hungergames freaken

Ny bollhall!
Jag älskar att spela hand-
boll men bollhallen i 
Tappström är hemsk! 
Omklädningsrummen är 
väldigt ofräscha, toaletterna 
likaså. Läktaren är farligt hög 
och finns bara på ena plan-
halvan. De som sitter högt 
ser inte vad som händer på 
andra sidan planen. 

Hela hallen är i sig trång 
och blir ännu trängre när allt 
folk kommer. Det är också 
jobbigt att värma upp medan 
några andra spelar eller 
tränar. 

Jag vet att många håller 
med mig och vi skulle verkli-
gen uppskatta en förändring.

– Irriterad mittnia



LÄGET I LAGET

ISHOCKEY | Läget i laget, 
Mikael Kempe, Mälarö HF:s 
A-lagstränare?

– Läget är bra. Det är andra 
säsongen för mig. Under 
hela sommaren och försä-
songsträningen har vi fått 
träna med en större trupp 
än vad vi gjorde i fjol, så 
vi borde vara bättre förbe-
redda. 

Vilka är de tuffaste mot-
ståndarna?
– Värmdö självklart men 

även Bålsta tror jag. Det är 
en tuff serie men det känns 
mycket bra.

Har ni några nykomlingar 
i laget?
– Det som är roligt är att 
vi har haft så många unga 
spelare som har deltagit, 
juniorer framförallt. Vi är 
jättestolta över att vi fostrar 
egna spelare så att de kom-
mer upp till A-laget så pass 
fort. Det är Emil Alba, som 
var med och vann TV-puck-
en nyligen, Viktor Arell, 
Daniel Blomqvist, Andreas 
Grönlund, Tobias Mårtens-

son, Nils Segerstedt och 
Axel Åström. Det är några 
fler som knackar på dörren 
så det ser intressant ut för 
framtiden. Sedan har det 
tillkommit spelare som har 
kommit tillbaka som har 
varit i andra klubbar. 

EWA LINNROS
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INNEBANDY | Ekerö 
innebandy satsar extra 
på tjejerna i år och har 
blivit samarbetsklubb med 
Innebandyförbundet.

Ekerö IK har en egen målbild 
generellt att det 2020 ska vara 
50 procent tjejer och 50 pro-
cent killar som tränar i klub-
ben. Fotbollen driver ett pro-
jekt kring detta som kallas för 
tjejlyftet. Från och med i år 
har innebandyn gjort gemen-
sam sak med Innebandyför-
bundet som har en satsning 
som de kallar ”Tjejer i fo-
kus”. Nu har Ekerö IK blivit 
en samarbetsklubb till dem.

– Vi har hjälpt Innebandy-
förbundet att söka pengar till 
deras satsning ”Tjejer i fo-
kus” via Riksidrottsförbun-
dets “Idrottslyftet”. I gengäld 
kommer vi att vara en av de 
klubbar som hamnar högst 
upp på listan för att få hjälp 
av dem. Vi kan exempelvis 
få hit olika elitspelare som 
kommer till våra tjejers trä-
ningar för att öka motivatio-
nen, säger Kalle Johansson, 
sportchef i Ekerö IK.

En av de satsningar som re-
dan har gjorts är att de har 
anlitat en fystränare till tje-
jerna.

– Det är en tjej som har va-
rit anlitad av förbundet och 
som bland annat har varit på  
superliganivå. Hon har kört 
rörlighetsträning och lite 
knäprogram med våra äldsta 
tjejer, för att undvika ska-
dor. Tjejer har mer skador på 
knän än vad killar har, förkla-
rar Kalle Johansson.

Fördelningen mellan aktiva 
tjejer och killar i Ekerö IK:s 
innebandysektion är idag 
70 procent killar och 30 
procent tjejer. I Stockholm 
och resten av Sverige är det 
en sjunkande trend när det 
gäller dels antalet tjejer som 
börjar att spela och dels att 
man har svårt att behålla de 
tjejer som redan spelar. Men 
inom Ekerö IK:s innebandy-
sektion har man de sista två 
åren haft en rejäl ökning på 
tjejsidan.

– De som ska ha störst 
belöning är våra duktiga 
tjejledare som bedriver en 

bra verksamhet. Jag märker 
att det på tjejsidan är mycket 
mer viktigt vad kompisarna 
gör, medan killarna står i hal-
len med klubban oavsett om 
kompisarna är där eller inte. 
Då är det viktigt att ledarna 
gör ett bra jobb så att tjejerna 
tycker att det är kul och vill 
vara kvar, säger Kalle Johans-
son.

Han menar också att det är 
mycket viktigt att de äldre 
tjejerna, som börjar i skolor 
och på gymnasium utan-
för kommunen, känner att 
det satsas lite extra på dem. 
Detta genom att försöka 
anpassa träningstiderna så 
att det passar med skolorna. 
Här finns idag ett stort pro-
blem och det är bristen på 
hallar.

– Anläggningarna är en 
viktig faktor för att vi ska 
kunna öka på sikt. Det räck-
er inte med en hall till, kom-
munen måste bygga flera för 
at täcka detta stora behov, 
avslutar Kalle Johansson.

                           EWA LINNROS

Inför hockeysäsongen

Extra satsning  på innebandytjejerna Framtidsplaner för Skå IK:s damfotboll 

FOTBOLL | Skå IK och byg-
degårds damer fick bästa 
tänkbara utdelning i årets 
seriespel då de spikade 
seriesegern i sista hemma-
matchen. Division 2- plat-
sen är redan klar och nu 
kvalar de också vidare mot 
division 1. Samtidigt måste 
en annan organisation och 
en större budget till för att 
damfotbollen ska kunna 
fortsätta.

Den 14 oktober spelades den 
första kvalmatchen till divi-
sion 1 där Skå IK och bygde-
gårds damer vann över Sten-
sätra IF med 1-0. Andra och 
avgörande kvalmatchen mot 
Roslagsbro IF spelas då denna 
tidning gått till tryck. (Resul-
tatet följs upp i nästa tidning.)

Under tre säsonger har 
damfotbollen i Skå IK och 
bygdegård byggt upp ett lag 
som nu säkrat sin plats i divi-
sion 2 och som nu också kvala 
in till division 1. Men detta 
kräver också fler resor och hö-
gre kostnader, något som med 
dagens organisation och bud-
get inte är möjligt. Med detta 

som bakgrund hade Skå IK 
medlemsmöte den 15 oktober 
för att ta ställning till damfot-
bollens framtid.

– Det kom drygt 60 perso-
ner till mötet och en majori-
tet röstade ja till förslaget att 
Ekerö IK får överta vårt dam-
lags plats och spelare, berättar 
Kjell Hellström, tränare för 
Skå IK:s damer.

Överlåtelsen av damfot-
bollslaget och dess serieplats 
till Ekerö IK måste godkännas 
av Svenska fotbollsförbundet. 
En ansökan är därför insänd 
dit tillsammans med en skrift-

lig bekräftelse från Ekerö IK på 
att de vill och har möjlighet att 
överta Skå IK och bygdegårds 
damfotbollslag för spel i divi-
sion 2.

Spelare och ledare i Skå IK 
och bygdegårds damlag är 
ense om att en övergång till 
Ekerö IK är det bästa sättet att 
säkra damfotbollens framtid 
på Mälaröarna.  

– Det viktigaste är inte vil-
ken klubb de spelar för i det 
här läget utan att de kan fort-
sätta, säger Kjell Hellström.

EWA LINNROS

HANDBOLL | Damer div 4 b: 128/10 kl 16:45 Tappströms 
Bollhall:Skå IK-IK Tellus 

INNEBANDY | Herrar div 4 v: 17/3 kl 18:45 Tappströmsskolan: 
Ekerö IK-Midsommarkransen  Herrar div 5 a: 17 

ISHOCKEY | Herrar div 2 nö: 23/10 kl 19:30 Vikingahallen: Mälarö 
HF - Spånga IS IK  2/11 kl 19 Allhallen: Mälarö HF-Lidingö Vikings 
HC   

 Sportnyhet?
• Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se      

              

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Bro IK 4 4 0 0 31 - 11 12
Mariebergs SK 4 4 0 0 24 - 8 12
Djurgårdens IF 4 3 0 1 33 - 14 9
Skå IK & Bygd 4 3 0 1 31 - 23 9
Ormbacka/Skälby 4 2 1 1 26 - 35 7
Västerorts IBK 4 1 0 3 29 - 28 3
Stäkets IF 4 1 0 3 13 - 19 3
Vällingby BK 4 1 0 3 20 - 28 3
Westermalms IBK 4 0 1 3 18 - 31 1
Stockholm West 4 0 0 4 10 - 38 0 

 

 

INNEBANDY
Herrar div 5a
Täby FC Ungdom 4 4 0 0 39 - 17 12
Runby IBK 4 3 1 0 29 - 19 10
Märsta IBS 3 2 0 1 22 - 9 6
Ängby IF 3 2 0 1 16 - 17 6
IBK Sundby 3 1 1 1 14 - 16 4
Rotebro IS FBC 3 1 0 2 21 - 19 3
Mälarö IBK 4 1 0 3 26 - 33 3
Danderyds SK 3 1 0 2 14 - 21 3
Hässelby IBK 3 1 0 2 13 - 21 3
Erikslunds KF 3 1 0 2 13 - 23 3
Adelsö IF 3 0 0 3 16 - 28 0 

 
 

HANDBOLL
Damer div 4 b
Spårhundens HF 4 4 0 0 166  -  47 8
Tumba HK 4 4 0 0 129  -  61 8
Sportsgear DHK 4 4 0 0 119  -  57 8
IK Tellus 4 2 0 2 89  -  81 4
Skå IK 4 2 0 2 81  -  80 4
HF Tyresöflickorna 3 2 0 1 61  -  72 4 
BK Sol 5 2 0 3 96  -  145 4 
Tungelsta IF 4 1 0 3 57  -  82 2
Ösmo GIF HK 3 0 0 3 37  -  64 0
Gurrabergs HK 3 0 0 3 42  -  100 0
Bajen IF 4 0 0 4 33  -  121 0
HK Tyresö Strand            Utgått

 

INNEBANDY 
Herrar div 3 n
Rotebro IS IBK 4 3 1 0 21 - 11 10
Turebergs IF 4 3 0 1 26 - 18 9
Ekerö IK 4 3 0 1 27 - 20 9
Töjnan IBK 4 2 1 1 23 - 16 7
IFK Sollentuna 4 2 1 1 20 - 24 7
Råsunda IS 3 2 0 1 32 - 15 6
Täby IS IBF 3 1 0 2 8 - 12 3
KTH IF 4 0 2 2 15 - 24 2
Nyboda IBK 4 0 1 3 17 - 26 1
Offensiv Lidingö 4 0 0 4 7 - 30 0 

 

ISHOCKEY
Herrar div 2 nö
Värmdö HC 4 3 1 0 2 4- 12  11
Mälarö HF 4 2 2 0 14 - 7  10
Bålsta HC 4 2 1 1 14 - 12  8 
Sollentuna HC 4 2 1 1 13 - 12  7
Spånga IS IK 4 1 1 2 15 - 12  5
FOC Farsta 4 1 1 2 11 - 17 4
Lidingö Vikings HC 4 0 2 2 11 - 18  2
IFK Österåker Vikings 4 0 1 3 7 - 19  1
 

LÄGET! 27 FEBRUARI                          DET HÄNDER  TILL DEN 18 MARS

Mälarö HF:s spelare får in ett mål 
i en match mot Lidingö. Bilden är 
tagen förra säsongen. 

 Foto: Ove Westerberg.

Skå IK:s damer kommer sannolikt att tas över av Ekerö IK.
 Foto: Ove Westerberg



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

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

MITSUBISHI ASX 1,6 AS&G KOMFORT 

TILL OTROLIGA 169 900 KR
Månadsavgift 1987 kr/mån* 

Årsmodell 2012. Omgående leverans

I SAMTLIGA 
PRISER INGÅR:

8 års bilgaranti
3 års vagnskada

3 års fri assistans

MITSUBISHI ASX 1 6 AS&G KOMFORT

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

Sveriges längsta 
bilgaranti

Mälarö SOK arrangerade KM i friidrott i september 
och räknade in rekordantalet 250 starter. På bilden 
stöter Linnea Lindberg iväg kulan till nytt klubbre-
kord i klassen ”Flickor 7 år”.                Foto: Mälarö SOK

Mälarö Trophy  Mälarö hockey U16 tog hem 
silvret när cupen avgjordes i Allhallen i mitten av 
september. Nacka hade samma poäng men vann 
på målskillnad.                                Foto: Klas Andersson

Fotbollsfest I samband med EIK:s avancemang till 
division 2 besökte Kristallbollenvinnaren Therese 
Sjögran Träkvistavallen där hon bland annat skrev 
autografer till fotbollsfans.             Foto: Anders Ekeling

AIF innebandy  Med en rivstart har Adelsö IF:s 
nybildade innebandylag tagit sig an motståndarna 
i division 5a. Hittills har segrarna uteblivit, men 
kämparglöden är stor.                      Foto: Martin Menke

Skol-DM I slutet av september vann hoppryttarna 
från Tappströmsskolan Skol-DM som gick på Roo 
gård i Roslagen. Alla tre ekipage nollade både grund- 
omgång samt omhoppning.
                     Foto: Joanna Backelin

Innebandycup  EIK:s P00-lag i innebandy deltog i 
Capri-sonnecupen i Tumba i september med goda 
resultat och stor entusiasm. De placerade sig på en 
tredjeplats bland de 20 jämngamla lagen. 

 Foto: Katarina Erkes
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Läs MN på nätet  redan på torsdagar  –   www.malaro.com/mn

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

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

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

Brommaplan 420, Bromma  
Tel. 08-709 86  50 

 Johan Kull

Välkommen 
du lille efter- 
längtade 
Oskar!
Huddinge 
BB 24/9. 
Storasys-
ter Wilma, 
mamma 
och pappa.

Mormor och 
morfar gra-
tulerar Alicia 
Nilsson på 
4-årsdagen 
22 oktober.

Efter en tuff 
start den 5 
juni är du nu 
en tuffing. 
Vi älskar dig 
Simon!
Sandra och 
Christian 
Nygård.

Elin Bog-
ström i Skå 
har fyllt  8 år 
den 12 okto-
ber.  Många 
kramar från 
mamma, 
pappa, Fred-
rik, Sara och 
Tiger.

DÖDA

• Signhild Adela 
Augusta Ageby, 
Adelsö, avled den 
2 oktober i en ålder 
av 91 år.

• Sören Ingemar 
Alstrin, Ekerö, avled 
den 8 oktober i en 
ålder av 62 år.

• Anita Irene         
Tillkvist, Ekerö, 
avled den 2 oktober 
i en ålder av 75 år.

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

Anders Hjelm

Ekerö Centrum 
Telefon  560 301 31

Vår kära

Signhild Ageby
* 8 mars 1921

✝ 2 oktober 2012

Barn med familjer
Släkt och vänner

Frid susar träden kring
stugan Du älskat

Farväl bugar blommorna 
Du vårdat så ömt

Tack viskar fågeln, som var
morgon Dig hälsat

Tyst sjunger vinden, Vila i frid

Begravningen äger rum i
Adelsö Kyrka fredagen den

9 november kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund. Osa till

Ekerö Begravningstjänst tel.
08-560 301 31 eller till

info@ekerobegravning.se senast
7 november. Valfri klädsel.

Min kära lilla Mamma,
vår Mormor och Syster

Anita Tillkvist
* 18 juni 1937

har stilla insomnat

 2 oktober 2012

KERSTIN och ANDERS
Fredrik, Mattias, Daniel, Linnéa

BIRGITTA och GUNILLA
med familjer

Övrig släkt och vänner

För oss finns du för alltid.
Varför skulle du vara 

utanför vår tanke,
för att du är utanför

vårt synfält?
Döden är ingenting.
Du har bara gått in i

rummet bredvid.

Begravningen äger rum i
Ekerö Kyrka torsdagen den

25 oktober kl. 14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund. Osa till

Ekerö Begravningstjänst tel.
08-560 301 31 senast 23 oktober.

Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar. 
Vi gör även hembesök och hjälper gärna  till med bouppteckningar.

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

AC - service

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

Sammanträde
Kyrkofullmäktige för Färingsö församling  
sammanträder onsdagen den 7 november  
kl 19.00 i Stenhamra församlingsgård.

Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Vår kära Mamma 
och Mormor

Lisa Netz
* 16 oktober 1936
✝ 8 oktober 2012

JOHAN och LOTTA
Leo och Ian

Louisa och Lia
Släkt och vänner

Av litet gav Du mycket
Av glädje gav Du mer
Av kärlek gav Du allt

Begravningen äger rum i Ekerö
kyrka fredagen den 9 november
kl 11.00. Efter akten inbjudes till

minnesstund. Osa till Ekerö
Begravningstjänst 08-560 301 31

senast 6 november. 

Min älskade Make
Vår käre Pappa, Svärfar 

och Morfar

Kjell Ekström
* 1 augusti 1943

✝ 13 oktober 2012

S O N I A

NINA och PETER
Amanda, Vendela

SANNA och FREDRIK
Moa, Stina

Släkt och många vänner

Du har slutat dansa men
vi minns!

Vi minns också Din generositet
och omsorg om oss som
stod Dig nära.

Du gjorde allt för att vi skulle
ha det bra.

Vi minns...

Begravningen äger rum i
Bromma kyrka onsdagen den 

7 november kl 13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund. Osa till

Ekerö Begravningstjänst tel. 
08-560 301 31 alt.

info@ekerobegravning.se senast
2 november. Tänk gärna på

Cancerfonden 020-59 59 59. 

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

Däckspecialisten!
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Vår kära mor, svärmor, farmor,
mormor, gammelfarmor och

gammelmormor

Naemi Rosén
* 18 juni 1919

✝ 14 oktober 2012

Har stilla insomnat 
i stor sorg och saknad

BARBRO, RUNAR, BIRGITTA,

MATS och ULLA med familjer

Bror och Svägerska

Övrig släkt och vänner

Ett verksamt liv har slocknat ut
En flitig hand har domnat

Din arbetsdag har nått sitt slut
och i Guds hand Du somnat
Din kära stämma tystnat har

men vackert står Ditt minne kvar

Begravningsgudstjänsten äger rum
fredagen den 16 november kl 11.00 
i Färentuna kyrka. Därefter inbjudes
till minnesstund. O s a till alfa/Ekerö
Begravningsbyrå tel 08-560 310 65

senast 9 november.
Stöd gärna Mälarökyrkans skol-

projekt i Tanzania Bg 5689-2854.



En annons på 
denna sida  kostar 

395:-
exkl moms per införanden

Arsbokning gäller

Ring 560 356 00

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se
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ADVOKATBYRÅ

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer

M
O
TO

RB
RANSCH

E
N
S

R

I K S F Ö R BU
N

D

Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

BYGGVAROR

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

TAXI
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111
    

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

Boka på
ekerotaxi.se

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

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

Husgrunder 
och 

Markanläggning 

0707-99 64 21
Howqvist Anderson Entreprenad har bytt namn

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

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

Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Alltid Einarsson – Einarssons Bygg

Kontrollansvar 
med riksbehörighet

Byggarbetsmiljö-
samordnare (bas)

Byggnadskonsult

Byggbesiktningar

Projektledning

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

AE Ei B d AB

VED
550:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden.  Etabl. 1949
Ges ut av Mälarö Media AB

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

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

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö 

PRENUMERATIONER 
Boende utanför kommunen  450 kr/år. 
Betalas på bankgiro  837-0017

TRYCK V-TAB, Södertälje 2012

Tidningen ansvarar ej för icke beställt 
material samt för fel i annonser mer än 
till annonspriset. 

HEMSIDA www.malaro.com/mn

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Utgivning 2012
Januari 23
Februari 6 20 
Mars 5 19  
April 2 23 
Maj 7 21
Juni 4 18
Augusti 20
September 3 24 
Oktober 8 22
November  5 26 
December 10 17

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

1 OKTOBER | Ett vildsvin blir påkört på 
Färentunavägen.

Nyckelby

Eldgarnsö
Färentuna 

-

Eldgarnsö.
Lundavägen 

Kungsberga båt-
klubb.

-
Drottning-

holm.
Ekerö centrum blir 

Tappström.

i Träkvista.
  
2 OKTOBER | 

Lullehovsbron.

Iländavik
-

Drottning-
holm.

Fären-
tunavägen

Svartsjövägen.

3 OKTOBER | 

-

Drottningholm.

Brunna.

Ekerövägen.

i Ekerö centrum.

4 OKTOBER | 
Närlunda.

-
Betlehemsskogen.

5 OKTOBER | -

Ekerö sommarstad.
-

Skå.

i Väsby.

på Färentunavägen

6 OKTOBER | 
Munsö.

Bryggavägen

7 OKTOBER | 
OKQ8, Ekerö.

8 OKTOBER | Trä-
kvista skola.

-
Ekerö -

-

9 OKTOBER | 
Skå.

Rör-
byvägen

10 OKTOBER | 
Wrangels väg

Färentuna skola. Två 

-

Drottningholm.

11 OKTOBER | -

Ekerö centrum.

Knalleborg

12 OKTOBER | 
Ekerö.

 Ekerö prästgård 

Lund-
hagen -

13 OKTOBER | Bryggavägen
-

brand.

14 OKTOBER | 
kommunen.

Ekerö.

Drottning-
holm.

Munsö 

  larmet går | 

Flera vilt- och singelolyckor

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Spökhistorier
Under höstlovet är det spök-
likt på slottet och slotts-
spöket läser spökhistorier 
för barn (5-12år) i läskiga 
rummet. 29 okt-1 nov kl 
11.30-12, Ekebyhovs slott. 
Arr: Konferensverksamhe-
ten Ekebyhovs slott.

Författarbesök
Bo Norgren, deckarförfattare 
från Ekerö berättar om sina 
senaste två romaner ”Dödens 
våg” och Hög nivå” samt lite 
om kommande projekt. 30 
okt kl 13-14, Ekebyhovs slott. 
Arr: Konferensverksamheten 
Ekebyhovs slott.

Det okända
Programmet ”Det okända” 
som spelades in på Eke-

byhov under 2011 visas. 
Mediet Terry Evans söker 
förklaring på övernaturliga 
händelser och andliga väsen 
som rör sig i byggnaden. 31 
okt kl 13-14, Ekebyhovs slott.

Jazzkväll
Jazzbandet Trinity spelar. 
Repertoaren sträcker sig 
från äldre jazzstandards till 
modern jazz, egna kompo-
sitioner och övriga populära 

sånger. Inträde, förköp. 2 
nov kl 19, Wrangelska salen, 
Ekebyhovs slott. Arr: Jazz på 
Mälaröarna, konferensverk-
samheten Ekebyhovs slott, 
Studieförbundet vuxensko-
lan samt Ekerö kultur- och 
fritidsnämnd. 

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

Antalet krockar med vildsvin ökar i takt med 
att beståndet gör det. Detta exemplar håller 
sig dock i buskagen.              Foto: Göran Forsberg



ACCEPTERAT PRIS 2 295 000 kr/bud. TOMT 608 kvm . Axvägen 14. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson
0722-229808.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 4 rok, ca 131 kvm

Allt i 1-plan i populärt område Lung barnvänlig gata
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Christer Eriksson, Linn Lagerqvist,
Susanne Eriksson, Martin Larsson

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

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

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 147 + 48 kvm

Välskött Sydvästvänd tomt Verksamhetsmöjlighet i del av huset
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 000 000 kr/bud. TOMT 1 008 kvm . Solhemsvägen 5 c. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

EKERÖ NÄRLUNDA Plan uppvuxen trädgårdstomt med söderläge i Närlunda

Kommunalt v/a finns i tomtgräns Generös byggrätt
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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.

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

På vacker tomt ligger detta trevliga 1-plans hus med pool och bastu
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ACCEPTERAT PRIS 595 000 kr/bud. TOMT 1 813 kvm. Sättra Gård Lil lgården 2. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

ADELSÖ SÄTTRA Plan solig tomt i trivsam gårdsmiljö

Naturskönt läge gränsande mot naturreservat V/A-anslutning betalad
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 9 950 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 2 050 m². Strandvägen 29. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 190 kvm + separat lägenhet om ca 30 kvm och rymlig sjöstuga med gästrum, bastu mm.

Villa Aspelund - ett vackert stenhus anno 1904 Underbart sjöställe i gamla Stenhamra Sydvästvänd tomt och brygga med härlig kvällssol
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 151 kvm. Linvägen 26. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ VÄSBY 5 rok, ca 125 kvm

Totalrenoverat i smakfullt utförande Perfekt söderläge mot grönområde
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 7 500 000 kr/bud. TOMT 1 300 kvm . EP 86 kWh/m²/år. Ringvägen 13. EKERÖ Christer Eriksson
0722-229808.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, ca 106 + 11 kvm

Sjöställe m fantastisk utsikt över Mälaren Sol från morgon till kväll
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WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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