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Många
turer kring
nytt system
Införandet av Ekeröledens nya biljettsystem
gick inte att skjuta upp som kommunen önskat.
Man säger dock att det bara testas nu. Därefter
kommer systemet att utvärderas. | 4

DYSTRA SIFFROR OCH BADHUS
På sista kommunfullmäktigemötet före sommaren presenterades bland annat verksamhetsredovisningen och
badhuset kom ännu en gång upp till diskussion. | 16

’’

”Dammen stod ”färdig” hösten 2012. Första
regnet: Hm, hm... Dammen svämmar över
och vattnet rinner orenat ut i Mälaren. Nästa
problem: Höstens löv gör att det öppna inloppet från bron är igenproppat och obrukbart. Vattnet tar en genväg över gångvägen
ut i Mälaren utan att passera dammen för
rening.” | 36 tyck

CYKELVÄGAR ENGAGERAR
I många av kommunens ytterområden skulle cykelvägar
öka trafiksäkerheten för dem som rör sig på vägarna.
Men med anläggningskostnader på upp till 5000 kronor
metern är det en hård prioriteringsfråga. | 18

BIRKA GRÄVS UT BIT FÖR BIT
Även i sommar har arkeologer fortsatt att utforska
lämningar såväl som på land som i vattnet utanför
Birka. | 20

EGEN KONSTFORM
M

HOPP OM NYTT TENNISCENTER
Allmänna arvsfonden har beviljat bidrag till Ekerö tennisklubb för byggnationen av ett tenniscenter. Ekerö TK
har länge varit trångbodda och antalet aktiva ökar stadigt. Tenniscentret är tänkt att byggas i anslutning till
Foto: Ewa Linnros
den befintliga hallen vid Ekebyhov. På bilden några av klubbens juniorer. | 14

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922
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Helen Karlsson hittade aldrig
g
den tavla hon ville ha. Då
gjorde hon den själv. Så bör-jade hennes konstnärsbana
och hon skapade dessutom
en alldeles egen stil. | 26
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Bryggavägen 133, Jungfrusund | 08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se

Vi gillar bokföring!
Gör du?

2

2 för 1!

Kvalitets-

UTSTÄLLNINGAR


glasögon till lägsta

PRISGARANTI

Ekebyhovs slott
31/8- 8/9: ”Så här gör vi”,
Birgit Nygren – textila bilder
och maskinbroderi och Tord
Nygren – måleri, skulptur,
illustrationer. Arr: Mälaröarnas konstförening.

KLIPP UR & TA MED
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Hantverksstallet
T.o.m. 25/8: Stefan Sjöblom
– skulpturer i drivved. 28/815/9: Kristina Nordenström
– akvareller. Öppet tis-sön kl
11-17. Jungfrusunds marina.
Utställning
”Minnen från källarvalven”.
Utställning med fotografier och dokument ur skilda
föreningars arkiv, säkert
förvarat hos Mälaröarnas
folkrörelsearkiv. T.o.m. 23/8.
Galleri Utkiken, Ekerö C. Arr:
Mälaröarnas folk-rörelsearkiv.
Sommarutställning
Separatutställning med den
småländske konstnären
Tomas Ivarsson. Öppet lördagar och söndagar till och
med 25/8 kl 12-16. Kaggeholms slott, Spegelsalen.

EVENEMANG

Lunchkonsert
Manado State University
Choir från norra Sulawesi

nyheter
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sjunger blandad repertoar i
parken (vid regn i entrén på
slottet). Kostnadsfritt. 22/8
kl 12-12.45, Ekebyhovs slott.
Arr: Konferensverksamheten Ekebyhovs slott.
Danskväll
Dansbanden Eighballs och
Scramblers står för livemusiken. 24/8 kl 20-01, Adelsö
festplats. Arr: Adelsö IF.
Arkeologidagen
Alsnu vikingar levandegör
vår historia. 25/8, Alsnu
udd, Adelsö.
Artrace
Uppdelning av lag som ska
hitta så många fågelarter
som möjligt under några
timmars skådning. Avslutning med artgenomgång
och fika i/vid lämplig lokal.
25/8, start tidigast kl 5 på
valfri plats. Mål kl. 14 vid
överenskommen plats. Arr:
Mälaröarnas ornitologiska
förening.
Ekebyhovs slott
25/8: Höstens program
presenteras. I parken:
Mälaröarnas fårfolk.
Kaféansvariga: Studieförbundet vuxenskolan/ Vi
unga Bailar. 31/8 kl 14: Vad
är Montessori? Informations. Kaféansvariga:

Birkaskolan klass 6. 1/9 kl
14: Folkmusik med bland
annat nyckelharpa. Kaféansvariga: Rädda barnen,
Mälaröarna.
Svartsjö slott
Helt barockt presenterar
”Completely Baroque”. Musik från barockens skatter,
från kända till okända kompositörer. Musiken blandas
med berättelser och skrönor ur slottets historia och
andra upptåg. 25/8 och 1/9
kl 19, Svartsjö slott.
Trädgårdsloppis
Gratis att vara med, medtag eget bord eller filt. Max
25 marknadsplatser, först
till kvarn gäller. Anmälan till
Ekerö Re-Arb. 31/8 kl 11-15,
Ekebyhovs gamla skolhus,
Åkerstigen 93. Ställs in vid
regn.Arr: Ekerö Re-Arb.
Festival
Yoga-Mindfullnessfestival
med hälsa, livsstil, kreativitet, föredrag, konst och
kultur, odling, allmänmedicin m.m. Inträde 50 kr.
31/8-1/9 kl 11-16, Östanlid,
Munsö.
Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
22 augusti)

REDAKTION 08-560 358 00, red@malaroarnasnyheter.se
Utgivningsplan och kontaktuppgifter annonsbokning se fullständig
inforuta sist i tidningen på vår ”Larmet-går-sida”.
www.malaroarnasnyheter.se

EKERÖ fastighetsbyran.se

Varför inte ringa
Sveriges största mäklare?
EKERÖ NYCKELBY

FÄRINGSÖ ÖLSTA
Accepterat pris: 4 600 000:-

Accepterat pris: 2 995 000:-

7 rok, varav 3-5 sovrum
Boarea: 191 kvm, biarea: 101 kvm
Tomt: 2 775 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 55 kWh/kvm år
Byggt: 1929, till/ombyggt 1963
Adress: Nyckelbyvägen 4

5 rok, varav 4-2 sovrum
Boarea: 130 kvm, biarea: 80 kvm
Tomt: 2 042 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 145 kWh/kvm år
Byggt: 1939
Adress: Rönnebovägen 11

Visas sön 18/8 13.30-14.30
och mån 19/8 18.00-18.45

Ring för visning!

Utmärkt lantligt läge på underbar
tomt. Fint trähus m äldre charm.
Nytt tak o nytt kök. Två sovrum på
övervåningen o två rum i källaren.
Bastu o öppen spis. Stort
dubbelgarage på ca 80 kvm!
Cykla till badet på 7 min. Nära
buss, affär, skola.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3588.

Underbart rymligt hus med
lummigt läge och uppvärmd pool!
Möjligheter till ett fantastiskt
boende, med flera eldstäder och
härliga sällskapsutrymmen. Huset
har moderniseringsbehov.
Bergvärme. Nära buss och skolor.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3565.

EKERÖ VÄSBY

FÄRINGSÖ STENHAMRA
Accepterat pris: 2 900 000:-

Accepterat pris: 2 785 000:-

5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 125 kvm
Tomt: 179 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 98 kWh/kvm år
Byggt: 1969
Adress: Rapsvägen 11

7 rok, varav 5-6 sovrum
Boarea: 129 kvm, biarea: 127 kvm
Tomt: 973 kvm
Energiprestanda: 66 kWh/kvm år
Byggt: 1976
Adress: Ramunds Backe 13

Visas sön 18/8 12.00-13.00

Visas sön 18/8 14.00-14.45

Sms:a: FB 1071-3600 till 72456 för
beskrivning

Trivsamt hus med plan tomt och
härlig altan med söderläge.
Rymligt vardagsrum med stora
fönsterpartier, stort kök med
matplats för 6 pers. 3 sovrum på
övre plan samt 2 i källarplan.
Allrum med öppen spis. Två
badrum, ett i varje plan samt
bastu. Mkt god förvaring o
garage. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3428.

I bästa skick finner ni detta radhus
i populära Väsby! Totalrenoverat
2010 med fina ekparkettgolv,
ljusa väggar, vita gipstak och
stilren inredning i kök och
badrum. Härlig uteplats med
infravärme samt liten välskött
tomt. Garage i länga.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3600.

EKERÖ GRÄSÅKER

FÄRINGSÖ STENHAMRA
Accepterat pris: 2 750 000:-

Accepterat pris: 2 100 000:-

6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 116 kvm, biarea: 58 kvm
Tomt: 160 kvm Trädgårdstomt
Energiprestanda: 66 kWh/kvm år
Byggt: 1972
Adress: Gräsåkersvägen 47E

3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 67 kvm, biarea: 28 kvm
Tomt: 2 410 kvm Naturtomt
Byggt: 1967
Adress: Stenstigen 2
Visas sön 18/8 16.30-17.15
och tis 20/8 18.00-18.30

Visas sön 18/8 12.00-13.00
och mån 19/8 18.00-19.00

Belägen lugnt och naturnära
längts in på återvändsgata med
sol hela dagen. Vinterbonat
fritidshus med garage samt
gäststuga. Huset har två sovrum,
duschrum, kök och härligt
vardagsrum med öppen spis.
Delningsbar tomt, godkänt av
kommunen. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3601.

Fint renoverat radhus i Gräsåker.
Kök från -10. Tre stora sovrum o
inredd källare m två sovrum o ny
tvättstuga-13. Ny altan samt
stenläggning på framsidan i
kvällssol. Bara att flytta in o trivas.
Naturnära läge med centrum o
skola inom gångavstånd.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2867.

EKERÖ NIBBLA

EKERÖ SANDUDDEN
Accepterat pris: 695 000:-

Fast pris: 4 590 000 kr

2 rok, varav 1-1 sovrum
Boarea: 27 kvm
Avgift: 6.627:-/år
Tomt: 424 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1963
Adress: Skogsblommevägen 18
Sms:a: FB 1071-3617 till 72456 för
beskrivning

Adress: Sanduddsvägen 48-64

Centralt belägen i Nibbla
koloniområde ligger denna härliga
kolonistuga. Stugan består av ett
sovrum, kök och allrum på
entréplan samt två
förrådsutrymmen i källaren.
Separett samt pacto-toalett finns i
stugan. Kolonistugan har en
mycket trevlig trädgård.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3617.

Visas sön 18/8 15.00-16.00

Sms:a: FB 1071-3294 till 72456 för
beskrivning

C4-hus bygger moderna
nyfunkishus om 153 kvm i två
plan på Sanduddsvägen. Smart
planlösning med möjlighet till 5
sovrum. Kök och vardagsrum i
öppen planlösning och två
badrum. Nära till den anlagda
dammen i området, skola,
förskola och busshållplats.
Endast 6 st kvar i Sandudden av
denna modell. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3294.
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Turerna kring färjans biljettsystem
KOMMUNEN | I juni skrev
MN att kommunen skulle
stoppa det nya biljettsystemet på Ekeröleden. I samma
tidning annonserade även
kommunen att införandet
av systemet skulle skjutas
upp till hösten, men till
mångas förvåning ändrades
betalsystemet trots det den
1 juli.
Dagen efter det att tidningen
kommit, hade kommunstyrelsen möte med Färjerederiet. På mötet ställdes kommunen inför fullbordat faktum.
– Från kommunstyrelsens
sida hade vi velat skjuta på
hela projektet ytterligare en
tid fram på höstkanten, men
Färjerederiet hade redan sagt
upp
biljettkontrollanterna
och man hade inget val. Man
var helt enkelt tvungen att
sätta igång systemet, säger
Peter Carpelan (M), kommunstyrelsens ordförande.
Att fortsätta utan konduktörer med det gamla systemet under testperioden julioktober skulle inneburit att
rederiet fått köra gratis. Detta
i sin tur skulle inneburit ett
intäktsbortfall på ﬂera miljoner kronor som kommunen
enligt avtal riskerar att betala
(mer om avtalet och Ekeröledens ekonomi på sidan 6).
Återanställning av konduk-

törerna hade lett till att projektet förskjutits med minst
ett och ett halvt år och i och
med det, medfört ytterligare
kostnader. Att använda andra konduktörer under testperioden var inte heller ett
alternativ.
Kommunen är beställare av

Färjerederiets tjänst. Kommunen har också ställt krav
på Färjerederiet att driften
ska gå plus minus noll och
att biljettpriserna inte skulle
höjas.
– Alternativet till att hålla
nere biljettpriserna hade varit att ha färre turer, men det
tycker inte vi är ett bra alternativ. Det som också har varit vägledande är att få bort
kontanthanteringen, berättar Ann Wahlgren, chef för
tekniska kontoret.
Färjerederiet har genom
att vidta åtgärder för att hålla
nere biljettpriserna, gjort
det beställaren, det vill säga
kommunen krävt. Men det
var först vid mötet mellan
kommunstyrelsen och Färjerederiet som bilden klarnade om hur kostnadsbesparingarna skulle gå till.
– Kommunikationen har
inte varit så bra som man
hade kunnat önska sig. Från
kommunstyrelsens
sida
hade vi velat ha en mycket

tydligare och tätare dialog,
innan det hade gått så pass
långt som det hade gjort.
Men i grunden är vi överrens med Färjerederiet om
att det ska ske rationalisering och att man ska spara
på kostnader för att kunna
hålla biljettpriserna nere.
Detaljfrågorna kring hur det
skulle utföras, det är Färjerederiets ansvar. Men kommunikationen har brustit
både från Färjerederiets sida
och från vår sida, säger Peter
Carpelan.

”Kommunikationen har
brustit både från
Färjerederiets sida
och från vår sida”

Det gick alltså inte att stoppa
projektet helt och hållet. Vad
som istället beslutades var att
det skulle vara en testperiod
till och med den 31 oktober.
– Jag förstår folks frustation. Det är vår och även
Färjerederiets ambition att
det ska vara smidigt och lätt.
Alla kommer kanske inte bli
nöjda men målet är att en
övervägande
majoriteten

Just nu får du 100 kr rabatt
när du börjar träna hos oss!
Succen fortsätter!
Träna hos oss i våra fräscha lokaler.
Vi har de mest prisvärda träningskorten i Sverige
utan aƩ tumma på kvalitĠn͊
essutom tränar du allƟd dygnet runt.
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Ekerö Sol
Stå- och liggsolarium,
nya rör i alla rum

DROP IN 06-23
ALLA DAGAR!

Ekerö Centrum - Tegelbruksvägen 1
ingång vid Always Fitness

ska vara det. Alla synpunkter som inkommer till kommunen kommer att beaktas i
samband med att vi utvärderar testperioden, säger Ann
Wahlgren.
Även Färjerederiet har fått
in synpunkter från resenärerna.
– Att bygga ett system på
färjan som ska fungera till
hundra procent från första
dagen utan biljettpersonal
hade vi kanske inte räknat
med, men alla de jag har pratat med har ändå förstått och
insett att detta är en prövotid och att vi gör detta för
kunderna och för att kunna
bibehålla priset på en rimlig
nivå, säger Anders Werner,
rederichef på Färjerederiet.
Flera läsare som hört av
sig till redaktionen, har berättat att de valt att åka runt
istället för att ta färjan, efter
det att det nya systemet trätt
i kraft.
– Att några väljer att åka
runt är naturligtvis beklagligt men jag tror ändå att det
är av övergående natur när
man ser att detta fungerar
och vi får igång möjligheterna att handla på nätet,
byta registreringsnummer
på nätet och så vidare, så tror
jag att ﬂesta återkommer till
oss. Men vi ska naturligtvis

nu summera och utvärdera
inkomna synpunkter för att
kunna tillgodose så många
som möjligt i väl fungerande
datasystem, säger Anders
Werner.

”Vi gör detta för
kunderna och
för att kunna
bibehålla priset
på en rimlig nivå”

Många resenärer är missnöjda med att man numera
måste lösa biljetten före
ombordkörning. De önskar
att ha kvar möjligheten att
köpa biljett ombord på färjan.
– Vi vill inte stänga den
dörren som det ser ut idag
utan vi vill ha den frågan
öppen och se hur det här
fungerar. Det är ju också så
att när någonting förändras,
finns det ett motstånd i början, säger Ann Wahlgren.
– Åker du en SL-buss går
det inte heller att hoppa på
den utan att ha biljett. Men
från kommunens sida har vi
fortfarande önskemål om
att man borde kunna köpa
biljetten ombord på färjan.

Men där har vi och Färjerederiet inte samma uppfattning, säger Peter Carpelan.
Det som var möjligt att

ändra under testperioden
var att 30-dagarskortet inte
knyts till ett registreringsnummer som var tänkt från
början. Under testperioden
ska också detta kort säljas
kraftigt rabatterat.
En webbtjänst ska underlätta en framtida hantering
av att ”byta” registreringsnummer för 30-dagarskortet, i den mån man har flera
fordon som man alternerar
med då man åker med färjan. Denna tjänst är dock
inte färdig ännu.
– Färjerederiet har lovat
oss att detta ska bli klart under hösten. Det innebär att
du enkelt ska kunna sköta
via nätet vilken bil som du
ska använda, berättar Peter
Carpelan.
Mitt i allt detta är det tjugoårsjubileum för Ekeröleden i slutet av augusti.
– Vi vet att många är missnöjda över det nya systemet
och vi tycker därför att vi får
ha ett lagom ﬁrande, avslutar Peter Carpelan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Signalkräftor
Smålandskräftan. Sverige. 1 kg. Färska.

Från vår manuella ostdisk

Rustikbaguette
375 g. Butiksbakat. Jfr pris 40:00/kg.

Från vår manuella ostdisk
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Gorgonzola
Mauri.


/kg

Rucola

Västerbottenost

Orto novo. 50 g.

Norrmejerier. Lagrad 17 mån.

 


/hg

Kantareller
Jfr pris 199:00/kg.

Jfr pris 298:00/kg.

Priserna gäller vecka 34 t o m söndag 25/8-13 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Kostnader och avtal för färjan
KOMMUNEN | Med anledning av tumulten kring
det nya betalsystemet på
Ekeröleden, har MN tagit
reda på vad som står i
det avtal för Färjeleden
som gäller mellan kommunen och Trafikverket/
Färjerederiet. Vi har också
tittat lite närmare på en
del siffror kring driften.
Investeringskostnaden för
det nya biljettsystemet med
kameror, biljettautomater
etcetera samt kommande
webapplikation,
uppgår
för Ekeröledens del till tre
miljoner kronor. Systemlösningen som införs för
Ekerö införs också för Visingsötrafiken och därför
har en fördelning skett på
vissa utvecklingskostnader
mellan de två färjelederna.
Det nya biljettsystemet
innebär att man tagit bort
konduktörer ombord. Besparingen för biljettpersonalen uppgår till 4,5 miljoner kronor på årsbasis.
Tillkommande
löpande
kostnader för drift av systemen uppgår till 1,3 miljoner
kronor per år.
Detta innebär att efter
fullt genomförande blir
besparingen i netto, med
avskrivning på tio år, 2,9
miljoner kronor. Detta avrundas nedåt till 2,5 miljoner kronor i årlig besparing.

Ekeröleden genomför detta
för att bibehålla de låga biljettpriserna och för att undvika
reinvesteringskostnaden i det gamla uttjänta
biljettsystemet som hade
krävt såväl nya biljettautomater som inköp av övrig
maskinell utrustning och
uppgradering av mjukvaran.

”Färjerederiet äger rätt att
till fullo tillgodogöra sig
samtliga intäkter från de avgifter som inbetalas av resande på sträckorna EkeröSlagsta och vice versa.
Kommunen beslutar storleken på dessa.”
Om det uppstår underskott i färjetrafiken ska
Färjerederiet få full kompensation för detta från
kommunen. Är resultatet
positivt, det vill säga överskott i kassan, då ska eventuellt tidigare förluster som
täckts av kommunen först
avräknas. Därefter delar
båda parterna lika på överskottet.
Ekeröleden invigdes i au-

Ekeröleden invigdes i augusti
1993. Leden firar i år tjugoårsjubileum. Ovan Mälaröarnas nyhneter
från september 1993.

Kommunen är beställare
och Trafikverket/Färjerederiet är utförare.
Avtalsperioden för Ekeröleden är fem år från den 1
oktober 2011. I avtalet står
följande:

gusti 1993 och har alltså i
år 20-årsjubileum. I MN
den 6 september 1993 skriver man: ”Succé redan från
start! Det blev politikers
och allmänhetens omdöme
när den nya färjan mellan
Ekerö och Botkyrka invigdes.”
Priset för en enkelresa
med personbil var 30 kronor
1993, vid köp av rabattkort
sänktes priset till 25 kronor.
1993 fördes även diskussioner mellan SL och Traﬁkverket om en eventuell busslinje längs färjeleden.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Budget och utfall 2011/2012 för Ekeröleden
Ekeröleden
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Rörelsens intäkter
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94, In-/Ut- hyrning egen personal (ToP)
94, Motkonto underåll eget arbete
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762, Ersättn. för läkare, läkem., hem PC
761, Kurs- o Konf.kostnad (ej arb.tid)
76, Övriga personalkostnader
Tjänst systemövervakning
Effekt tillsvidareanställda
Effekt timanställda
Kostnader för arbetskraft

Utfall
avtalsår
2011/2012
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-15 394

-16 498

0
-805
0
0
0
-6 800
-600
0
-5 000
0
0
-150
0
-85
-550
0
-985
0
0

-4
-1 129
-202
-31
-208
-3 853
-1 098
-2
-6 340
-83
-7
-82
-45
-20
-466
0
-450
0
0

-14 975

-14 018

6 831
-2 900
-3 000
-475
-300
-280
-124

6 183
-2 900
-3 000
-475
-26

  
  
  

4, Underleverantörer och transporter
50, Lokalkostnader, hyrda fastigheter
51, Lokalkostnader, egna fastigheter
52, Hyra av färja
54, Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
55, Reparation och underhåll
99, Underhåll eget arbete
56, Kostnader för Transportmedel
5611 Bunker
58, Resekostnader för anställdas resor
59, Information och PR
60, Övriga försäljningskostnader
61, Kontorsmaterial och trycksaker
62, Tele och kommunikation
63, Försäkingar och riskkostnader
64, Förvaltningskostnader
65, Övriga köpta tjänster
68, Inhyrd personal
69 ,Övriga kostnader
Effekt kontanthantering
  
Driftskostnader
  
Transaktionskostnader
  
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Andel av centrala funtioner
78 Avskrivningar
83, 84 Ränteintäkter och kostnader
Avskrivningar biljettsystem
Ränta biljettsystem
Täckningsbidrag

Budget
avtalsår
2011/2012
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Ekeröledens budget och utfall för 2011/2012 i tusentals kronor. Det nya biljetsystemet beräknas ge en besparing i netto på 2,5 miljoner kronor, med avskrivning på tio år.

S K O L S TA R T !
i Mälaröarnas Bokhandel!
Hitta allt du behöver till skolstarten
i Hela Familjens Bokhandel!

Pysselhuset
byter lokal
upp till ”gågatan”
i Ekerö Centrum!
(Du hittar oss mitt emot KappAhl)

Almanackor Ämnesblock Pennor Lexikon
Miniräknare Anteckningsböcker Pärmar
Bokmärken Pennfodral Bokomslag mm
Välkomna in!

Telefon: 08-560 354 61 zEkerö Centrum

Vi kommer att utöka vårt sortiment av papper & pennor,
scrapbooking, antecknings & skrivböcker, kalaspresenter,
hobbyprodukter, garn, pärlor och smycken till alla åldrar.

Lördag den 24 augusti är det invigning
av butiken och vi kommer ha massor
av öppningserbjudanden.

Kom och ﬁra med oss!

Gudstjänster

Musiken

ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 25 AUGUSTI
Adelsö kyrka 19.00
KVÄLLSMÄSSA
Christer Kivi, sång: Rebecka Kaplan Sturk
orgel: Gudrun Pettersson

ger min bön vingar.
Tack för musiken, Gud!

SÖNDAG 1 SEPTEMBER
Munsö kyrka 19.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Karin Frödinger, orgel: Malin Rudengren

EKERÖ FÖRSAMLING

“Smått och gott”

ONSDAG 21 AUGUSTI
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA
Jonas Gräslund, orgel: Helena Hansson

SOMMARCAFÉ
i Ekebyhovskyrkan alla
torsdagar i juni-augusti
12.00-15.00

SÖNDAG 25 AUGUSTI
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA
Jonas Gräslund, orgel:: Helena Hansson
ONSDAG 28 AUGUSTI
Ekebyhovskyrkan 13.00
MÄSSA
Peter Strömmer, orgel: Kerstin Baldwin
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA
Jonas Gräslund, Musik: Mie Johansson
SÖNDAG 1 SEPTEMBER
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA
Karin Frödinger, orgel: Helena Hansson

KYRKRADION
RADIO VIKING 101,4
varje lördag kl 12.00-13.00
med terminsstart 24 augusti
Livsåskådning, aktuellt och
mycket musik från våra
församlingar på Mälaröarna

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 25 AUGUSTI
Sånga kyrka11.00
GUDSTJÄNST
Lars Brattgård
SÖNDAG 1 SEPTEMBER
Färentuna kyrka 11.00
GUDSTJÄNST
Lars Brattgård, Birgitta Sommarbäck,
Yngve Göransson
Vid kyrkkaffet presenteras
höstens grupper och verksamheter

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 25 AUGUSTI
Drottningholms slottskyrka 16.00
HÖGMÄSSA
Jonas Gräslund, orgel: Leif Asp
SÖNDAG 1 SEPTEMBER
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA
Marianne Pettersson Häggkvist
orgel: Leif Asp

Upplev sångarglädjen ...

N

y termin – nya möjligheter. Kanske tillfället att pröva något
som redan många andra gör – sjunga i kör. I våra församlingar
finns många olika alternativ för dig som vill sjunga.
BARNKÖRER finns i alla församlingar – ibland uppdelade i grupper efter ålder.
I höst startar två UNGDOMSKÖRER – både på Ekerö och Färingsö.
KYRKOKÖRER med blandad repertoar, både klassiskt och modernt finns i alla församlingar. I kyrkokörerna är det ofta bra att
ha lite tidigare körvana och att vara lite bevandrad i notläsningskonsten.
Om inte den klassiska repertoaren lockar finns det alternativ:
LENA STÄMMOR på Ekerö och FAVO-KÖREN på Färingsö är körer
med blandad repertoar, utan några stora krav på notläsning och
körvana.
En kör där man nästan aldrig ser några noter är EKERÖ GOSPEL.
Här är det gospelrepertoar som lärs in på traditionellt sätt – utan noter
och så småningom utan fusklapp för texten.
Man blir aldrig för gammal för att sjunga. SONORAKÖREN träffas på
torsdagsförmiddagarna i Ekebyhovskyrkan.
Det är roligt att sjunga i kör! Cirka 600 000 körsångare i Sverige
kan inte ha fel ... Prova du också!

Här ﬁnns
matiga
mackor, korv
och glass,
ﬁka.
Det går
att vara
både ute och
inne,
Det ﬁnns
lite leksaker
och spel,
tidningar och böcker.
En mötesplats för alla åldrar.

KONSERT
MUSIK I SOMMARKVÄLL
ÖRONGODIS
TISDAG 20 AUGUSTI
Färentuna kyrka 19.00
Johan Kyllmar på cello
Rickard Backlund på orgel och piano

UNGDOMSKÖRER
TEAM MÄLARÖ – UNGDOMSKÖR
ONSDAGAR 17.15-18.45
I EKEBYHOVSKYRKAN
med inriktning på soul, pop, gospel m m
För tjejer och killar från 13 år och uppåt
med start 4 september
Ledare: Mie Johansson, 08-560 387 33

UNGDOMSKÖR PÅ FÄRINGSÖ

 

 
Onsdagar kl 17.00-18.00
d inriktning på soul, pop, gospel m m
En trappa ner i Stenhamra församlingsgård
En ny kör för dig som gillar att sjunga och som har vuxit ur barnkören.
Birgitta Sommarbäck
08-564 209 34

PROVA ATT SJUNGA GOSPEL
EKERÖ GOSPEL

BUTIKEN ÄR ÖPPEN
Butiken är öppen alla lördagar 10.00-14.00

INLÄMNING AV GÅVOR:
lördagar 10.00-14. 00.
och tisdagar 13.00-20.00

VÄLKOMNA !

ONSDAGAR 20.45-22.00
I EKEBYHOVSKYRKAN
28/8 och 4/9 öppna körövningar där du kan
prova på att sjunga gospel.
Ledare: Daniel Stenbaek, 0707-304755
För kontakt med övriga körer: se hemsidor eller
ring till Ekerö pastorat eller Färingsö församling för att
få kontakt med respektive körledare

Gemensam annons för Svenska kyrkan
Ekerö pastorat och Färingsö församling
Ekerö pastorat: 08-560 387 00, www.svenskakyrkan.se/ekero
Färingsö: 08-564 209 20, www.svenskakyrkan.se/faringso

183KVM Ekerö Gällstaö, Herredagsvägen 4A

143 KVM Lovö Lunda, Lunda 24

Modern design o härligt läge har detta hus på underbara Gällstaö. Kök o vardagsrum m öppen
planlösning, ryggåstak, panoramafönster o utgång till stor fin altan m sjöutsikt. Rymligt allrum
+ 4 bra sovrum. Genomgående hög standard på materialval. Friliggande garage o sep carport.

-LIVSKVALITÉ- ett par hundra meter från Mälarens strand. Unikt tillfälle att på Lovö förvärva
fin villa om 6 rok, dubbelgarage och gästhus/förråd, allt beläget på en friköpt trädgårdstomt
med sydvästläge. Barnvänligt! Bergvärme 2013. Nära till golfbana, stall och fantastisk natur!

Typ: Villa Byggår: 2007 Boarea: 153 kvm
Biarea: 30 kvm Rum: 6 Tomt: 890 kvm
Energideklaration: Beställd.
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1955 + 2000 Boarea: 132 kvm
Biarea: 11 kvm Rum: 6 Tomt: 1 115 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 6 200 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 875 000 kr

129KVM Ekerö Gällstaö , Riksrådsgränd 4

336KVM Ekerö Skärvik, Mossvägen 24

-MODERNT PARHUS- m sjönära läge, ritat av Gert Wingårdh. Två uteplatser och braskamin.
Perfekt familjehus med umgängesytor på nedre plan med fantastiskt ljusflöde iom stora fönsterpartier samt takfönster. Ö.p. bjuder på 3 sovrum, badrum, walk in closet samt balkong.

-UNIK VILLA- m spännande planlösning och fantastiskt ljusflöde! Bra sällskapsytor, två
helkaklade dusch/badrum, tre sovrum, vardagsrum och stort kök. Barnvänligt område,
belägen vid liten återvändsgata. Del i bad- och båtbrygga. Ringmärkt!

Typ: Parhus Byggår: 2004 Boarea: 129 kvm
Rum: 5 Tomt: 109 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1989 Boarea: 235 kvm
Biarea: 101 kvm Rum: 5 Tomt: 1 209 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Tina Hennicks, 070-441 12 92
tina.hennicks@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 850 000 kr

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 995 000 kr

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

SJÖTOMT MED UNIKT VÄSTERLÄGE
230 KVM Ekerö Gällstaö, Lindvägen 6
Plan sjötomt med egen brygga och badstrand, helt insynsskyddad. Rymlig vitputsad villa om
totalt ca 230 kvm med 4-5 sovrum, 2 allrum, sommaravdelning, generöst badrum med bl a
bastu, mm. Helt underbar sjöutsikt och flertalet fina uteplatser. Garage och gott om förråd.

129KVM Ekerö Närlunda, Rådjursvägen 4
Typ: Kedjehus Byggår: 1967 Boarea: 129 kvm
Biarea: 5 kvm Rum: 5 Tomt: 443 kvm
Energideklaration: 78 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 14 500 000 kr

170KVM Ekerö Närlunda, Närlundavägen 37
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 850 000 kr

96KVM Ekerö Sandudden, Sandkilsvägen 22
Typ: Bostadsrätt + 55 Byggår: 2008 Boarea: 96 kvm
Rum: 3 Avgift: 3 296 kr/mån
Energideklaration: 108 kWh/kvm/år
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: -50/-65,-07-09 Boarea: 230 kvm
Rum: 7 Tomt: 1 880 kvm
Energideklaration: 94 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1968 Boarea: 170 kvm
Rum: 6 Tomt: 1 069 kvm
Energideklaration: 63 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 850 000 kr

96KVM Ekerö Sandudden, Parkdammsvägen 5
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 795 000 kr

Typ: Bostadsrätt + 55 Byggår: 2009 Boarea: 96 kvm
Rum: 4 Avgift: 3 296 kr/mån
Energideklaration: 135 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 495 000 kr

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero

181KVM Ekerö Skärvik, Ledungsvägen 16
Typ: Villa Byggår: 2002 Boarea: 146 kvm
Biarea: 35 kvm Rum: 6 Tomt: 1 022 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

212KVM Ekerö Sundby, Labensky Plan 6
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 250 000 kr

166 KVM Ekerö Sommarstad, Kilsvägen 2
Typ: Villa Byggår: 1938 Boarea: 103 kvm
Biarea: 63 kvm Rum: 4 Tomt: 1 289 kvm
Energideklaration: 95 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 495 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

76,5KVM Ekerö Brunna, Tomtbacksvägen 12

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

Accepterat pris: 3 495 000 kr

Typ: Villa Byggår: 1908/1913 Boarea: 160 kvm
Rum: 7 Tomt: 878 kvm
Energideklaration: 117 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 850 000 kr

104KVM Munsö Söderbacken, Söderbacksvägen 43

Accepterat pris: 1 695 000 kr

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1992 Boarea: 76,5 kvm
Rum: 3 Avgift: 4 501 kr/mån
Energideklaration: 56 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

160KVM Ekerö Träkvista, Jungfrusundsvägen 7A

1 172KVM Ekerö Skärvik, Träkvista 2:188
Typ: Villatomt
Tomt: 1 172 kvm
Mäklare: Tina Hennicks, 070-441 12 92
tina.hennicks@maklarringen.se

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

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1992 Boarea: 104 kvm
Rum: 4 Avgift: 6 513 kr/mån
Energideklaration: 69 kWh/kvm/år
Mäklare: Tina Hennicks, 070-441 12 92
tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 750 000 kr

79,5KVM Ekerö Centrum, Tegelbruksvägen 3D, 1tr (plan 2)
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 695 000 kr

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

Typ: Bostadsrätt Byggår: 1988 Boarea: 79,5 kvm
Rum: 3 Våning: 2 Avgift: 5 858 kr/mån Hiss: Ja
Energideklaration: 84 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 350 000 kr

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

SJÖTOMT - SÖDERLÄGE MED EGEN BRYGGA
254KVM Ekerö Sommarstad, Kyrkfjärdsvägen 15
Härligt hus i etage m strålande sjöutsikt från flertalet rum. Stort o rymligt kök med öppenspis,
4-5 bra sovrum, 3 våtrum, 2 bra allrum o inglasad balkong. Insynsskyddad södervänd lätt
sluttande tomt ner mot Mälaren och den egna brygga. Dubbelgarage + x-tra carport.

Typ: Villa Byggår: 1989 Boarea: 200 kvm
Biarea: 54 kvm Rum: 6 Tomt: 1 635 kvm
Energideklaration: 112 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 9 500 000 kr

265 KVM Ekerö Sommarstad, Ekerö Kyrkväg 15

239KVM Ekerö Lundhagen, Oa-Vägen 16

-FIN ENPLANSVILLA- i naturskön miljö. Högt, sjönära läge med möjl. till både häst och båt
alldeles inpå. Insynskyddad tomt m perfekt solläge.Genomgående fint skick, fem sovrum, två
våtrum och stora ljusa sällskapsytor i öppen planlösning. Isolerat dubbelgarage. Ringmärkt!

Välkommen in i detta helrenoverade hus i toppskick med panoramavy över Mälaren och en
fantastisk trädgård m pool! Ett tillfälle för dig som söker något påkostat utöver det vanliga där
man tänkt på varje detalj o lagt ner det där lilla extra. Dubbelgarage o del i brygga m båtplats.

Typ: Villa Byggår: 1998 Boarea: 217 kvm
Biarea: 48 kvm Rum: 6 Tomt: 1 844 kvm
Energideklaration: 40 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1964 Boarea: 195 kvm
Biarea: 44 kvm Rum: 6 Tomt: 1 162 kvm
Energideklaration: Beställd.
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 995 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 7 850 000 kr

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero

160KVM Ekerö Träkvista, Jungfrusundsvägen 7A
Typ: Villa Byggår: 1908/1913 Boarea: 160 kvm
Rum: 7 Tomt: 878 kvm
Energideklaration: 117 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 850 000 kr

190KVM Ekerö Närlunda, Tegvägen 24
-NYRENOVERAT- centralt belägen villa i Ekerö tätort. Här finns plats för den stora familjen
5 rum och kök + 3 rum och kök i källarplanet som även kan användas som uthyrningsdel. Fristående garage. Altandäck med söderläge. Nära till förskola, skola och busshpl. Ringmärkt.
Typ: Villa Byggår: 1967 Boarea: 120 kvm
Biarea: 70 kvm Rum: Tomt: 1 037 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Tina Hennicks, 070-441 12 92
tina.hennicks@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 500 000 kr

27 KVM Ekerö Älby Hage, Nyponvägen 9
Typ: Fritidshus Byggår: 1960 Boarea: 27 kvm
Rum: 2 Tomt: 2 754 kvm
Energideklaration: Behövs ej
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

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

Typ: Fritidshus Byggår: 1960 Boarea: 27 kvm
Rum: 2 Tomt: 2 754 kvm
Energideklaration: Behövs ej
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 450 000 kr

60KVM Färingsö Kungsberga, Furuvägen 17
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 450 000 kr

95 KVM Färingsö Skå, Eriksbergs Gårdsväg 3
Typ: Villa Byggår: 1991 Boarea: 95 kvm
Rum: 4 Tomt: 1 675 kvm
Energideklaration: 136 kWh/kvm/år
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

27 KVM Ekerö Älby Hage, Nyponvägen 9

Typ: Villa/fritidshus Byggår: 1942 Boarea: 60 kvm
Rum: 3 Tomt: 2 760 kvm
Energideklaration: Behövs ej
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 675 000 kr

121KVM Färingsö Kungsberga Myrudden, Myruddsvägen 15
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 995 000 kr

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

Typ: Villa Byggår: 2009 Boarea: 121 kvm
Rum: 4 Tomt: 2 055 kvm
Energideklaration: 116 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 950 000 kr

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

290KVM Färingsö Stenhamra, Knosterstigen 9B

171 KVM Ekerö Munsö, Rallvägen 11

Ett fantastiskt hus för dig som söker stora ytor o många rum. Högt fritt läge m viss sjöutsikt o
stora altaner i söderläge samt både pool o utomhusspa. Tot 290 kvm fördelat på 9 rok varav 6
sovrum. 3 helkaklade duschrum, bastu, generös vinkällare, m m. Gott om förvaringsutrymmen.

-FANTASTISKT SJÖLÄGE- Strålande sjöutsikt och västerläge. Charmigt hus från tidigt 1900tal, 7 rum och kök. Renoverat, modernt med bevarad äldre stil. Nytt kök, 2 kaklade duschrum.
3 vackra sällskapsrum i fil, trägolv och eldstad. Stort altandäck. Carport och lada. Båtplats.

Typ: Villa Byggår: 2003 Boarea: 240 kvm
Biarea: 50 kvm Rum: 9 Tomt: 1 349 kvm
Energideklaration: 76 kWh/kvm/år
Mäklare: Tina Hennicks, 070-441 12 92
tina.hennicks@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1910 Boarea: 155 kvm
Biarea: 16 kvm Rum: 7 Tomt: 4 494 kvm
Energideklaration: 109 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 750 000 kr

52 KVM Färingsö Ilända, Iländavik 23
Typ: Fritidshus Byggår: 1958 Boarea: 52 kvm
Rum: 3 Tomt: 2 704 kvm
Energideklaration: Behövs ej
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

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

Accepterat pris: 5 800 000 kr

160KVM Färingsö Stavsborg, Kalvtäppevägen 3
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 500 000 kr

172KVM Färingsö Vendeludd, Vendeluddsvägen 159
Typ: Villa Byggår: 2001 Boarea: 172 kvm
Rum: 6 Tomt: 1 958 kvm
Energideklaration: 59 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 275 000 kr

Typ: Villa Byggår: 1973 Boarea: 95 kvm
Biarea: 65 kvm Rum: 5 Tomt: 2 250 kvm
Energideklaration: 109 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 875 000 kr

154 KVM Färingsö Stenhamra, Galtuddsvägen 4
Typ: Villa Byggår: 2002 Boarea: 154 kvm
Rum: 6 Tomt: 1 125 kvm
Energideklaration: 136 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 395 000 kr

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
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Det nya tenniscentret så som det är tänkt att utformas. Den allra bortersta huskroppen på bilden till vänster är den befintliga tennishallen i Ekebyhov. På bilden till höger ses den gamla hallen längst ut till höger. Bilden
visar också utebanornas nya placering närmare åt Ekebyhovsskolan till.
Illustration: Jan Rundbom

Tenniscenter kan bli verklighet
EKEBYHOV | Allmänna
arvsfonden har godkänt
Ekerö tennisklubbs bidragsansökan för ett nytt tenniscenter. Det innebär
för klubben att de, utöver
de två miljoner kronor
de tidigare säkrat ifrån
Riksidrottsförbundet, nu
har ytterligare 3,5 miljoner
kronor i stöd för projektet.
Ekerö tennisklubb har länge
varit trångbodda. Idag har de
två inomhusbanor vid Träkvistavallen och två inomhus- samt två utomhusbanor
vid Ekebyhov. Med ett ständigt växande medlemsantal
och en allt aktivare tävlingsgrupp, har klubben fått det
allt svårare att ge alla tid och
utrymme för god träning. En

ny, större hall i anslutning
till den beﬁntliga i Ekebyhov
skulle lösa problemen, men
pengar har saknats.
– Vi har försökt hitta olika
vägar för att få bidrag då vi
hela tiden har haft viljan och
ambitionen att bygga en ny
hall. Flera saker har också
fallit på plats. Vi har fått ett
muntligt löfte från kommunen om att få köpa marken
av kommunen och vi har tidigare fått bygglov, berättar
Jonas Tydén, chefstränare i
Ekerö TK.
Tidigare har klubben bevil-

jats ett bidrag på två miljoner
kronor från Riksidrottsförbundet och nu har alltså även
klubbens ansökan om bidrag
godkänts av Allmänna arvs-

fonden som skriver följande:
”Ekerö Tennisklubb vill
skapa ett tenniscenter på
Ekerö – Ekerö Tenniscenter.
Det ﬁnns ett stort intresse
bland barn och ungdomar
att delta i klubbens verksamhet, och klubben har idag
inte möjlighet att ta emot
alla som är intresserade. Det
ﬁnns ett uttalat stort behov
av aktivitetsytor för bollsporter och mötesplatser för barn
och unga. Klubben har idag
ingen möjlighet att ta emot
personer med funktionsnedsättning och vill med det
nya tillgängliga tenniscentret
inkludera denna målgrupp i
verksamheten. Klubben vill
dessutom bredda sin nuvarande tennisverksamhet
genom att erbjuda även an-

dra efterfrågade sporter som
idag inte ﬁnns möjligheter att
utöva på Ekerö, till exempel
squash, kampsport och inomhusfotboll.”
– Både riksidrottsförbundet
och allmänna arvsfonden fastnade för att vi vill öppna upp
för funktionshindrade, att det
ﬁnns ett stort behov för aktivitetsytor för andra bollsporter
och förstås att vi vill bredda
tennisverksamheten, berättar
Jonas Tydén.
Klubben har idag drygt 250

aktiva barn och ungdomar
och därutöver en stor skara
vuxna medlemmar. Det kommer ständigt nya medlemmar
och som det ser ut idag, blir
grupperna stora och det innebär ett omfattande pussel för

att alla ska få tränings- och
speltider.
Den nya hallen är tänkt att
byggas i anslutning till den
gamla i Ekebyhov. Det nya
tenniscentret kommer att inrymma fem inomhusbanor
varav en ska kunna användas till andra aktiviteter, en
squashbana, gym, kafé och
kanske en sportshop.
– Vi ska även ha utrymme
för ungdomarna för att kunna
vara här och umgås, läsa läxor
med mera. Vi vill att de ska
kunna vara här på dagarna,
säger Jonas Tydén.
Finansieringen för hallprojektet är inte riktigt i hamn
men man hoppas att kunna
lösa det med sponsring. Klubben måste också söka nytt

bygglov eftersom tiden för
det tidigare gått ut. I och med
att man tidigare fått bygglov
godkänt bör det inte vara ett
hinder och förhoppningen är
att det nya tenniscentret står
klart till hösten 2014.
Klubbens hall på Träkvistavallen har varit och är fortfarande till salu.
– Samtidigt växer Ekerö
kommun hela tiden och jag
tror att det kommer att ﬁnnas underlag för dessa banor
också, avslutar Jonas Tydén.
Styrelsen intensiﬁerar nu
arbetet med att projektera
och färdigställa övriga underlag som krävs för att den nya
anläggningen ska ta form.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

MIDDAG med MP
NU FÅR DU BETALT
FÖR ATT ÅTERVINNA!

Har du något du vill
diskutera med oss?
Välkommen på middag!
Du kan ta upp vad du vill som handlar
om framtiden i Ekerö.
Vi har plats för fyra gäster runt bordet
den 8 september kl 18.
Ring eller skicka ett sms om du vill komma.
070-582 41 32
Hör också gärna av dig om du är intresserad, men inte
kan denna gång, vi kommer att fortsätta under hösten.

Kom till oss med ditt skrot! Hos Allåtervinning får du bra
betalt för aluminium, koppar, mässing, järn, kabelskrot,
elektronikskrot – ja, allt som har med metall att göra.

Välkommen företag och privatpersoner till någon av våra
moderna och miljöanpassade anläggningar i Bromma och
Spånga. För mer info besök www.allatervinning.se eller
kontakta oss på 08-445 76 50.

Du hittar oss här:
Bromma anläggning
Ekbacksvägen 24,
Ulvsunda industriområde

Spånga anläggning
Finspångsgatan 36,
Lunda industriområde

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

TAPPSTRÖM
TAPPSTRÖMSVÄGEN

Ring Niklas Bergsten för
mer info 08-560 304 22
eller 070-418 00 11.

Ekerömäklaren
med nöjdare kunder!
Säljtankar? Låt oss hjälpa er vidare...
Vi är väl förtrogna med hur ni får maximalt betalt
för er bostad. Vi letar bl a köpare aktivt även i
Bromma & Innerstan.
Kontakta oss, redan idag, så berättar vi mer!
Välkommen att bli nöjd du också!

GÄLLSTAÖ - BOKVÄGEN 7C

Högt belägen mot
Mälaren. Nyskick i
skyddat läge.

Accepterat pris 6.475.000 kr Kvm 168
Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 81 kWh/m², år

NÄRLUNDA - BERGSVÄGEN 6

Sydvästvänd tomt,
sjöutsikt. V/Abetalt. Bygg nytt?

NÄRLUNDA - VÄXTHUSVÄGEN 22

Barnvänligt idyll.
Gavelläge, låga
driftskostnader.

Accepterat pris 2.750.000 kr Kvm 50 Tomt 1.776
Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22

Accepterat pris 3.250.000 kr Kvm 181+27
Visas Vänligen ring för mer information.
Ekerö 08-560 304 22

Nyckeln till din
bästa affär:
Tjuvstarta!
öj
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d å jä

d

®
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NIKLAS BERGSTEN -

HÅKAN JANSSON -

Rutinerad fastighetsmäklare
med god lokalkännedom
och kunden i fokus!

Erfaren och engagerad
villamäklare med nöjda
kunder!

Säljtankar? Kontakta mig
redan idag på 08-560 304 22,
0704- 18 00 11
niklas.bergsten@
husmanhagberg.se

Välkommen att kontakta mig
på: 08- 560 304 22,
0708-14 12 12.
hakan.jansson@
husmanhagberg.se

SANDUDDEN 4:A - MÄLARVYN 11 55+
Fin sjöutsikt. Två stora balkonger i syd. Hög standard.
Pris 2.395.000 kr / bud
Kvm 127 Avgift 7.242 kr Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 106 kWh/m², år

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

Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1 invid Träkvista Torg. 08-560 304 22 www.husmanhagberg.se
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Sämre prognos än väntat
KOMMUNEN | Verksamhetsredovisning med något
dystra siffror, ägardirektiv
och bolagsordning för
Ekerö bostäder och ännu en
gång, badhuset var några av
punkterna för kommunfullmäktige före sommarledigheten.
Med anledning av AnnaKarin Ullgrens (M) bortgång,
inleddes kommunfullmäktiges sista möte före sommaren med en tyst minut.
Hon hade politiska uppdrag
i kommunen under 20 år, var
ledamot i kommunstyrelsen,
ordförande i barn- och ungdomsnämnden och senast i
tekniska nämnden. Efter valet 2006 kom hon in i landstingsfullmäktige och ﬁck
uppdrag i sjukvårdsstyrelsen för Stockholms stad och
Ekerö. Anna-Karin Ullgren
skulle fyllt 56 år i augusti.
Verksamhetsredovisning
per mars 2013 visade på en
prognos där det ser sämre ut
än man väntat sig för hur det
kommer att se ut vid årets
slut. Detta på grund av att
socialnämnden är på väg att
gå med ett mycket stort underskott.
Resultatet för perioden
för kommunen ligger på 14,8
miljoner kronor och överstiger periodens budgeterade

resultat med 8,3 miljoner kronor.
– Övriga punkter vad gäller
ekonomin ser bra ut. Vi har
klarat i huvudsak egenﬁnansierade investeringar. Låneskulden håller vi ungefär på
den nivå som vi har för närvarande. Sammantaget ligger
vi på ett plusresultat, men det
är inte lika högt som vi trodde
tidigare, sa Peter Carpelan
(M), kommunstyrelsens ordförande.
Prognosen visar på ett underskott på 17 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslog
budgetramar i två olika alternativa nivåer för nämnder
och styrelser, vilket är nytt.
Fortsatt föreslog man att investeringar ska vara egenﬁnansierade för att inte utöka
låneskulden.
– Med den osäkerheten
som det innebär med den här
prognosen, kommer Socialdemokraterna att yrka att vi
valt förbehållsrätten att i den
kommande budgetprocessen
lägga fram alternativa förslag
till budget för kommunens
nämnder, styrelser och för
kommunen som helhet, som
vi ﬁnner nödvändiga och möjliga, sa Lars Holmström (S),
oppositionsråd i kommunen.
Socialdemokraterna
yrkade sedan enligt det förslag

som Krister Skånberg (MP)
presenterade. Förslaget gick
ut på att varje nämnd ska
utarbeta sitt budgetförslag
baserat på kostnader för att
tillgodose bedömda behov.
Detta yrkande delades
även av Vänsterpartiet och
Ö-partiet.
– Oavsett om vi lever i en
ekonomiskt osäker tid eller
inte, måste kommunen säkerställa att medborgarna får
en kärnverksamhet med bra
kvalitet, sa Ylva Forslid (Ö).

”Vi från alliansens
sida tycker inte
att det är lämpligt
att rådfråga om
skattehöjning och
badhus”
Socialnämndens utfall 2012
var 15 miljoner kronor högre än budget. Nämnden har
fastställt en plan för att bromsa kostnadsutvecklingen och
om möjligt, sänka kostnaderna.
– Nu är det inte läge att
sätta något överskottsmål
utan att använda de pengar
som står till vårt förfogande
för att överbrygga ett eller
ﬂera års kris och inte bromsa
på de områden där det se-

dan innebär ökade problem i
framtiden. Det gäller skolan
och på den sociala sidan måste vi följa sociallagarna. Jag
har mycket svårt att se att vi
ska dra ner på det, sa Krister
Skånberg.
– Vi kan jobba med kostnadseffektivitet inom socialtjänsten med bibehållen eller
kanske till och med högre
kvalitet och det lägger vi ner
en hel del krut på. Det ska
vi fortsätta med, sa Staffan
Strömbäck, socialnämndens
ordförande.
Beslut togs enligt kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige antog också en

förvaltningsplan för världsarvet Birka och Hovgården.
När det kom till ärendet
om revidering av ägardirektiv
och bolagsordning för Ekerö
bostäder, uppstod en replikväxling utifrån yrkanden från
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Ö-partiet. Mötet
ajournerades tio minuter.
Ett kompromissförslag lades
fram om att lägga till att bolaget i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter
i vilka bostadslägenheter
upplåts med hyresrätt och att
ägardirektiv och bolagsordning utvärderas om ett år.
Ett enhälligt förslag till
beslut från kommunstyrel-

sen om exploateringsavtalet
samt detaljplanen för området kring Wrangels väg, antogs av kommunfullmäktige
utan vidare diskussion.

”Men vi har ju
faktiskt lovat
människor det här
badhuset gång på
gång.”
Ännu en gång kom badhuset upp på dagordningen.
Det handlade om att Miljöpartiets motion om rådslag
angående badhus ﬁnansierat
med en ”öronmärkt” skattehöjning avslogs.
– Vi reserverar oss mot
detta. Jag är jätteledsen att det
här rådslaget har avslagits, det
styrker inte förtroendet för oss
politiker. När det gäller badhuset ﬁnns ett misstroende mot
oss och det slår genom hela
det politiska systemet. Jag tror
att det gagnar oss att tala med
våra invånare om alternativ
för att bygga badhuset, sa Lena
Holst (MP).
– Ska vi rådslå om vi ska höja
skatten, då måsta man väga in
helheten. Om vi ska höja skatten med 30 öre, ska det vara
till skolan, äldreomsorgen eller till ett badhus. Vi vill satsa

ytterligare på skolan och äldreomsorgen, det är värt dessa
30 öre på den faktiskt ganska
höga skatt som vi tyvärr har
här i kommunen, det måste
jag erkänna. Men summan av
kardemumman är att vi från
alliansens sida tycker inte att
det är lämpligt att rådfråga
om skattehöjning och badhus, det måste vara ett bredare helhetsperspektiv, sa Peter
Carpelan.
– Men vi har ju faktiskt lovat människor det här badhuset gång på gång. Är det inte
värt någonting att fullfölja
dessa löften på något vis och
höja medvetandenivån bland
medborgarna. Det handlar
om förtroendekapital som vi
ska förvalta, replikerade Lena
Holst.
Peter Carpelan i sin tur tog
upp att man lyssnat till medborgarna som inte ville byta
ut Ekerö bostäder mot ett
badhus, då en försäljning av
Ekerö bostäder bland annat
skulle ﬁnansierat badhuset.
Peter Carpelan sa även att
badhusfrågan inte är nedlagd
för alltid.
Motionen avslogs enligt
kommunstyrelsens förslag,
med reservation från Miljöpartiet och Ö-partiet.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vad tycker du är viktigast?
Att det byggs sammanhängande cykelbanor
runt Mälaröarna?
$WWSHQGHOEnWVWUD¿N(NHU|6WRFNKROP
startar?
Att barngrupperna i förskolan blir mindre
RFKDWWGHWEOLUIlUUHEDUQL(NHU|VVNRONODVVHU"
Att Mälaröarna blir centrum
I|UHNRORJLVNRGOLQJL6WRFNKROPVUHJLRQHQ"
(OOHUQnJRWKHOWDQQDW"

Lördag 24 aug
kl 9-15
Ekerö Centrum
Vi bjuder på ekologisk glass.
Välkommen!

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS PÅ

BRANDSTATIONEN
Lördagen den 24 augusti, kl 11-15
Ekerö brandstation, Bryggavägen 10, Tappström, Ekerö
z Lär dig göra rätt när det brinner.
z Prova på hjärt- och lungräddning.
z Tipspromenad och andra roliga aktiviteter.
z 8SSYLVQLQJDYUlGGQLQJVLQVDWVYLGWUD¿NRO\FND
Medverkar gör även Civilförsvarsföreningen.
Åk gärna kollektivt eftersom antalet P-platser är begränsat.

Varmt välkommen önskar
Södertörns brandförsvarsförbund
www.sbff.se z Tfn: 08-721 22 00 
www.facebook.com/sodertorn

Vi söker dig som vill
delta i en testgrupp
till ett nytt, enkelt och
effektivt viktminskningsprogram.

Vill du gå n
er
i vikt med s
töd
av andra?

Vi söker 10 personer med
målet att tillsammans gå ner
100 kilo i vikt.
Testgruppen är helt kostnadsfri. Det enda du betalar för
är maten du äter.
Maila oss och motivera
kortfattat varför just du vill
ingå i testgruppen:
ekero@xtravaganza.se
Sista anmälningsdatum:
2013-09-11

© Fotograf Anna Lettse

VI HAR

hostmedicinen FÖR DIG!
Bli medlem du också, så får du:

TRÄNINGS

glädje

s ST 4RËNINGSVËSKA
s ST 4A MED EN VËN KORT
s ST 0ERSONLIG (ËLSOPLAN
s #-3 4RAVELPASS SOM GER DIG FRI TRËNING VËRLDEN ÚVER

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Erbjudandet gäller vid tecknande av Clubmedlemskap t.o.m 25/11-2013 och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Bryggavägen 133, Jungfrusund
08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se
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Cykelvägar dyra investeringar
MÄLARÖARNA | I den
långsträckta Ekerö kommun finns det gott om hårt
trafikerade landsvägar där
cyklister och gångtrafikanter lever farligt. Med ett
pris på upp till 5000 kronor metern för att anlägga
en cykelväg är möjligheterna begränsade att få till
bättre lösningar.

– Att dra cykelväg från Färingsö kyrka till Skå kyrka
skulle kosta mellan 40 och
50 miljoner kronor. Sedan
tillkommer problemen med
att kommunen oftast inte
äger den aktuella marken
och att det kan ﬁnnas markägare som inte vill upplåta
sin mark, förklarar han.

För många av de barn som
går på Munsö skola består
största delen av skolvägen
av hårt traﬁkerad landsväg
utan cykelväg, där bilarna
många gånger kör i höga
hastigheter för att hinna
med Adelsöfärjan. Liknande
scenarier ﬁnns på många andra ställen i kommunens ytterområden.
– Vi håller på och arbetar
med en gång- och cykelvägsplan för att tala om vilka
sträckor som ska prioriteras.
Den ska gå ut på remiss senare i höst. Ett av problemen
är att kostnaderna är väldigt
höga för att anlägga och det
handlar om väldigt långa
sträckor, berättar Jonas Hedh,
kommunens traﬁkplanerare.
Bara att asfaltera en cykelväg kostar 3000 kronor per
meter och behöver det göras
större ingrepp kan kostnaderna hamna på 5000 kronor metern.

för mellan Sandudden och
Ekerö sommarstad. Där har
ett cykelvägsbygge till synes
stannat upp rakt ut i tomma
intet till följd av att en markägare sagt nej.

Just detta har man råkat ut

”Att dra cykelväg
från Färingsö
kyrka till Skå
kyrka skulle kosta
mellan 40 och 50
miljoner kronor”

Då planerings- och byggnadsfaser oftast är väldigt
långa går det inte alltid att
vara säker på att alla överenskommelser är klara innan själva bygget drar igång.
– Det går visserligen för
kommunen att tillskansa sig
mark med tvångsmetoder,

EKERÖ | En lärare som
varit verksam på Ekerö
riskerar att bli den första i landet att mista sin
lärarlegitimation efter
att ha blivit anmäld till
Skolinspektionen.

men det görs ytterst sällan. I
det här fallet har man istället
löst det så att man drar ner
cykelvägen en bit i skogen så
att man inte behöver cykla
ut på vägen.
I höst går alltså gång- och
cykelvägsplanen ut på remiss till de instanser som
berörs och Jonas Hedh tänker sig att även medborgarna
ska få chansen att säga sitt.
I länsstyrelsens förslag till

ny länsplan för åren 2014
till 2025 görs en stor satsning för att främja cyklandet i länet. Detta gäller dock
de regionala cykelstråk som
finns i kommunen, vilket
är mellan Nockebybron
och Tappström liksom från
Tappström till Jungfrusund.
– Gång- och cykelvägen
från Nockebybron kommer
att byggas om när vägen
breddas och sträckan till
Jungfrusund kommer säkert
påverkas i samband med att
området exploateras, men i
övrigt blir det nog inga stora
förändringar på de regionala
stråken. De övriga sträckorna är lokala och därmed
en kommunal angelägenhet,
säger Jonas Hedh.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ansvarsnämnd
granskar lärare

I många av kommunens ytterområden skulle cykelvägar öka säkerheten avsevärt för dem som rör sig på vägarna. Kostnaderna är dock dyra
och prioriteringarna hårda.
Foto: Lo Bäcklinder

Läraren som arbetat på två
av kommunens skolor har
vid upprepade tillfällen agerat kränkande och olämpligt
mot elever. Han har även
uttalat sig nedsättande om
elever inför andra elever, kollegor, föräldrar och rektor.
Trots upprepade samtal mellan rektorer och läraren har
kränkningarna inte upphört,
men till slut kom parterna
överens om en lösning.
– Under vårterminen slöts
en överenskommelse med
läraren, som innebar att hans
tjänst i kommunen avslutades, säger Mikael Caiman
Larsson,
produktionschef
barn och utbildning.
Ärendet ligger nu för
handläggning och en skriftväxling pågår där alla parter
får säga sitt innan beslut om
lärarlegitimationen fattas.
Sedan lärarlegtimationen
började införas har endast ett
ärende om att ta ifrån en lärare legitimationen prövats.
Detta resulterade i ett friande
beslut men har överklagats
till förvaltningsrätten.
LO BÄCKLINDER

Res med andra mälaröbor!

E4 Förbifart Stockholm
På gång på Lovö
Arbetet med Förbifart Stockholm pågår för fullt. I september startar Traﬁkverket
förberedande arbeten på Lovö inför bygget av Förbifart Stockholm. De arbeten som
snart påbörjas är sådana som Traﬁkverket har tillstånd att göra innan arbetsplanen
vunnit laga kraft och miljödomarna är i hamn.
På Lovö förbereder vi de kommande
byggarbetsplatserna genom att dra nya
ledningar för vatten och avlopp längs med
gång- och cykelbanan vid Ekerövägen på
Lovö mellan Drottningholms golfklubb
och Blackeberg. Arbetena kommer främst
märkas för cyklister och framkomligheten
kan tidvis påverkas för dem.
När den tillfälliga hamnen på norra Lovö
börjar byggas behöver Traﬁkverket ta
markyta för byggarbetsplatsen i anspråk.
Därför kommer en del av ridvägarna runt
Lambaruddsvägen på norra Lovö inte
kunna nyttjas. Som kompensation kommer vi under hösten anlägga tre nya ridstigar inom området. Ridstigarna kommer att
skyltas och märkas ut tydligt.
n

Lovö

I höst kommer också delar av Lambaruddsvägen förstärkas så att person- och servicetransporter och räddningstjänst kan komma till och från den tillfälliga hamnen på
norra Lovö.
- De förberedande arbetena är nödvändiga för att allt ska vara klart när de stora tunnelarbetena startar under 2014, säger Roland Ekenberg, projektledare för tunnlarna i
Förbifart Stockholm.
Byggtiden för de här förberedande arbetena är cirka tre månader.
Det här händer på Lovö framöver:
I höst förbereds
de kommande
byggarbetsplatserna
genom att dra fram vatten,
avlopp och el.

Under våren 2014 beräknas
arbetstunnlar börja
byggas och de tillfälliga
hamnanläggningarna
förbereds.

Huvudentreprenaderna
beräknas starta
sommaren 2014.

Läs mer på www.traﬁkverket.se/forbifartstockholm
eller ring kundtjänst: 0771-921 921

TRÄNING FÖR ALLA

GYM MED CROSSDEL
KONDITIONSMASKINER
GRUPPTRÄNING 35 PASS/VECKA
Nu ﬂer ner
ki
s
a
m
s
n
konditio rossdel
c
och ny

Gruppträning pilates, yoga, bodytoning, afrodance, dance,
skivstång, spinncykling, lättgympa, cirkelträning, BOSU/core m.m

BG Bromma Träningscenter AB. Helägt av Brommagymnasterna

www.brommatraningscenter.se info@brommatraningscenter.se
08-564 365 80 Brommaplan 403
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Utgrävningar för var och en
BJÖRKÖ | Att själv få leta
igenom de lämningar som
dykarna plockar upp från
sjöbotten utanför Birka
är en av sommarens stora
attraktioner för de turister
som besöker Björkö. För
många blir det ett minnesvärt nöje att hålla i 1200
år gamla hasselnötter och
benbitar.
– Många barn älskar att få
plocka i de fynd vi gör. Det
kan vara krukskärvor, benbitar och hasselnötter till
exempel, berättar Andreas
Olsson, grävledare för de
tjugotal arkeologer från Sjöhistoriska riksmuseet som
arbetar med årets utgrävningar.
Under fyra veckor i juli
och augusti fortsätter det arbete som pågått under ﬂera
år med att kartlägga den del
av Birka som låg i vattnet.
– Vi har inte gjort några
sensationella fynd ännu, de
brukar komma först lite senare när vi kommit lite längre ner i grävningarna, säger
Nina Eklöf som ansvarar för
den publika delen av utgrävningen.
– När jag var här för många
år sedan och jobbade med
utgrävningar ﬁck besökarna
stå bakom avspärrningar
och titta, men nu vill vi att

de ska få komma nära och se
vad som händer, fortsätter
hon.
Idag får besökarna vara
med och leta i de lämningar
som dykarna suger upp från
botten och in i nätkassar.
Det ﬁnns också undervattensﬁlmer att se på plats. Att
möta besökarna och berätta
om arbetet ansikte mot ansikte har lika stor prioritet
för dykarna som det övriga
arbetet.

”Nu vill vi att de
ska få komma
nära och se vad
som händer”

– Det tar lite längre tid att
genomföra utgrävningarna
på det här sättet, men det är
det värt, konstaterar Nina
Eklöf som också berättar
att gruppen även är aktiv i
att dela med sig av vad som
händer på olika sociala medier såsom Twitter, Facebook och bloggar.
Kunskapen om hur Birka

sett ut och fungerat en gång
i tiden växer allt eftersom
och år för år klarnar bilden.
Tidigare har man konstate-

rat att det pålverk som funnits i vattnet utanför Birka
är mycket större än vad man
trott.
– Något annat som är
väldigt intressant är att vi
upptäckt att mycket av det
timmer som man använt är
återanvänt. Det kan tyda på
att pålverket har byggts under en viss desperation och
att man använt allt material
som fanns tillgängligt, men
vi vet inte säkert.
Som ett led i ett långsiktigt
projekt med att kartlägga
den del av staden Birka som
fanns på land, har också
hypermodern teknik använts under ett par juniveckor. Magnetometrar och
georadar har monterats på
terränggående fordon och
använts för att skapa en tredimensionell bild av lämningarna som ﬁnns under
jord. Detta utan att man behöver ta ett enda spadtag.
Arbetet utförs i samarbete
mellan Riksantikvarieämbetet och forskare från det
nya
forskningsinstitutet
Ludwig Boltzmann-institutet för arkeologisk prospektering och virtuell arkeologi.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

En sked som bröts itu för tusen år sedan och som sedan legat på sjöbotten är ett av de fynd som har hittats
under sommarens marinarkeologiska utgrävningar på Birka. En stor del av arkeologernas jobb sker under
ytan, men att möta de många besökarna har ocksa haft hög prioritet under sommaren.
Foto ovan och nedan t.v.: Maija Huttunen. T.h.: Jim Hansson

FLYTTA TILL ETT
UNIKT BOSTADSHUS
MED EXTRA AV ALLT
VÄLKOMMEN PÅ VISNING. Råcksta Gårdsväg 5,
TORSDAG 29 AUGUSTI KL 18-19 PÅ VÅNING 15!

HÄLFTEN AV
BOSTÄDERNA I ETAPP 1
ÄR REDAN SÅLDA!

Vattenfalls kulturmärkta 50-talshus i
Råcksta förvandlas just nu till ett unikt
bostadshus. Vad sägs om att kunna ta
hissen ner till husets dygnet-runtöppna
J\PHOOHUXSSWLOOHQPDJQL¿NWDNWHUUDVV
på 16:e våningen. Del i övernattningslägenhet ingår. Köper du en 3:a eller 4:a
LQJnUIULSDUNHULQJLWYnnU9LOOGXKDÀHU
VNlODWWÀ\WWDLQ"%|UMDPHGDWWWLWWDLQSn
någon av våra kommande visningar!
peabbostad.se
Kontakt: Niclas Holmberg, tel. 070-733 81 29
niclas.holmberg@svenskamaklarhuset.se

VÄ L L I N G B Y PA R K S TA D P E A B

Prova på hockey
i Allhallen
Lördagen den 7 september
²
Alla tjejer och killar födda 2008 och tidigare är
välkomna att prova på hockey. Du får låna
utrustning och på isen har vi instruktörer som
kommer med goda råd. Vi kör roliga övningar
och du kliver av och på isen när du vill.
²
Nu är våra Skå-lag och alla nya välkomna ut på isen
som vi delat upp i olika stationer. Det blir prickskytte,
hastighetsbana, teknikbana, samarbetsövningar mm.
Vi avslutar passet med en match mot A-laget.

Match med Skå IKs 01-lag.
9nUNDIHWHULDlU|SSHQXQGHUKHODGDJHQ9LEMXGHUDOOD
GHOWDJDUHSnNRUYPHGEU|GRFKGHODUXWHQÀQ6Nn
KRFNH\WVKLUW9LNRPPHURFNVnDWWKDHWWORWWHULGlUDOOD
InUFKDQVDWWYLQQDKRFNH\SU\ODU
9LRUGQDUHQ´E\WDUK|UQDµGlUGXKDUP|MOLJKHWDWWVlOMD
N|SDHOOHUE\WDXWUXVWQLQJ9LOOGXYDUDPHGL´E\WDUK|U
QDQµ".RPYLGPHGGLQDSU\ODUPlUNWDPHGQDPQ
SULVRFKWHOHIRQQXPPHURFKKlPWDGHWVRPEOHY|YHU
+DUGXIUnJRUNRQWDNWD/RXLVH.lUUKDJHSn


9nUVNULGVNRRFK
KRFNH\VNROD startar
den 19 oktober. 09.00
är det skridskoskola
och 10.00 hockeyskola. Mer information
kommer att läggas ut
på www.skaik.se.

,QIRUPDWLRQRPYnUKRFNH\GDJKLWWDUGXSn

ZZZVNDLNVH

Välkomna önskar Skå IK Hockey
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Radar sänker hastighet
KOMMUNEN | När skolorna startar för terminen
aktualiseras åter det stora
problemet med fortkörning
på 30-sträckorna utanför.
Kommunen har därför köpt
in en portabel radardisplay
för att dämpa farten på
utsatta platser.
Displayen som köptes in
strax före sommaren hann
provas på ett par olika platser i Ekerö tätort innan sommarlov och semestrar tog
vid. Nu sätts den upp i början på Jungfrusundsvägen,
från Träkvistahållet, för att
göra bilförarna uppmärksamma på vilken hastighet
de håller.
– Undersökningar säger
att den minskar hastigheten med ungefär tre till fem
kilometer i timmen där den
sitter och det är ungefär samma effekt som ett väggupp
har. Dessutom sänker drygt
80 procent av dem som kör
fort hastigheten när skylten
tänds, berättar Jonas Hedh,
kommunens traﬁkplanerare.
När det kommer till priset

är dock skillnaden stor. Ett
väggupp kan kosta från 20
000 uppåt en halv miljon
kronor, beroende på om det
till exempel är placerat på
en väg där bussar kör och

Fiskgjusar i stor räkning
MÄLARÖARNA | Som
ett led i en stor nationell räkning av landets
fiskgjusar pågår en sammanställning av dem som
byggt bo på Mälaröarna.
Uppskattningsvis handlar
det om drygt ett trettiotal
par som haft sitt sommarviste i kommunen.

därför behöver ramper eller om belysningen behöver
förbättras. En radardisplay
kostar ungefär 50 000 kronor.
I våras konstaterade Motormännens riksförbund att
så många som 46 procent av
fordonen körde för fort utanför landet skolor. Även om
statistiken inte är lika omfattande eller noggrann i Ekerö
kommun höll den lokala polisen med om att fortkörningen är ett stort problem och att
alla åtgärder måste vidtas för
att få ner hastigheterna.

Senast ﬁskgjuseantalet räknades i Sverige 2001 fanns
det drygt 3 000 individer i
landet och på Mälaröarna låg
siffran runt trettio bon.
– Fiskgjusarna påverkas
negativt av två faktorer som
vi ser det. Den ena är att
havsörnarna tar ﬁsken för
dem, vilket gör att de verkar
ﬂytta sin bon om en havsörn
etablerar sig i närheten. Den
andra är att i takt med att permanentboende blir vanligare
utmed stränderna, blir ﬁskgjusarna också störda, berättar Jan Sondell, Mälaröarnas
ornitologiska förening.
Han är den som håller i
inventeringen på Mälaröarna, men fungerar även som
samordnare för Sveriges ornitologiska förening i hela
Sverige.
Enligt den kartläggning
som han och kollegorna gjort
hittills på Mälaröarna tycks
dock antalet vara konstant
från förra räkningen. De har
inte kunnat hitta alla bon under sina båtfärder utmed öar-

Radardisplayen mäter for-

donens hastighet och lagrar
all information för att man
ska kunna analysera körvanor och effekt bland annat.
Den gör föraren uppmärksam på den faktiska hastigheten, men den har även en
psykologisk effekt då den visar hastigheten tydligt även
för andra som ﬁnns i närheten.
– Framförallt önskar man
att fordonsförarna tänker till
på varför vi har satt upp den
och att man på sikt kan ändra
körbeteenden på de sträckor
där det är låga hastigheter, säger Jonas Hedh.
LO BÄCKLINDER

Kommunens trafikplanerare Jonas Hedh sätter själv upp den radardisplay som ska göra förarna uppmärksamma på vilken hastighet de håller
och förhoppningsvis få dem att sänka farten om de kör för fort.
Foto: Lo Bäcklinder

lo@malaroarnasnyheter.se

j

nas stränder, utan hoppas på
att få in rapporter från andra
observanta mälaröbor som
sett till ﬁskgjusebon.
– Fiskgjusen vill bo med
utsikt, helst sjöutsikt. Därför placerar den boet i en hög
tall, gärna nära strandkanten
eller på en mindre ö. Även i
skogen bor ﬁskgjusen högt så
att den får utsikt åt alla håll,
säger Jan Sondelll.
Han berättar om den dramatik som kan uppstå i ﬁskgjusebona när fåglarna återvänder till Sverige från sin
vintervistelse i Västafrika
under våren.
– I det bo som jag ser hemma från mitt fönster kom
honan tillbaka först. Strax
efter kom en ung hane som
inte var samma som förra
året. Ytterligare en tid senare
dök förra årets hane upp vilket resulterade i bråk mellan
hanarna. Detta ﬁck till följd
att honan sannolikt inte ﬁck
hjälp med ruvningavlösning
när hon behövde ge sig ut på
matjakt och inga fåglar kläcktes.
Snart ger sig ﬁskgjusarna
iväg söderut igen, när vattnet
kallnar och ﬁskarna börjar gå
djupare. Innan dess hoppas
Jan Sondell och kollegorna på
att hinna kartlägga ytterligare
bon på Mälaröarna.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Välkommen till

Fr.o.m. våren 2013 erbjuder
vi även GRUPPTRÄNING!

GRUPPTRÄNING!
Välkommen in och titta på vår anläggning mitt i Stenhamra!
Öppet hus varje måndag mellan 18:00 och 20:00.
Vi erbjuder styrketräning, rehabträning, sjukgymnastik,
naprapat, massage, personlig träning och solarium.

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00
STENHAMRA
GYM&REHAB
www.stenhamragym.se, Tel: 0708-96 29 55

Träna med oss i höst

Rygg-, nack-, led och muskelbesvär
Naprapat Erik Wallgren
Tel. 08-560 307 78
Tegelbruksvägen 8, Ekerö C
info@ryggcenter.se www.ryggcenter.se
met ute nu!
Höstprogram

KURSSTARTER EKERÖ

sćůŬŽŵŵĞŶƟůůDćůĂƌƂ^K<͗ƐŐǇŵƉĂŝŬĞďǇŚŽǀƐƐŬŽůĂŶƐŐǇŵŶĂƐƟŬƐĂů͘

Svetskurser med Yngve Nordmark
10 ggr på Färingsö, 4 500:- inkl material.
Tisdag 19.00-22.00 start 15/10
Torsdag 19.00-22.00 start 8/8 eller 17/10

Måndagar kl. 20 – 21.>ĞĚĂƌĞ͗ůŝƐĂďĞƚŚ
DĞĚĞůŐǇŵƉĂŵĞĚŚĂŶƚůĂƌ͕ĚćƌǀŝĨĊƌƌƂƌĂŽƐƐĨƌĊŶƚŽƉƉƟůůƚĊĨƂƌĂƩĨĊ
ŬŽŶĚŝƟŽŶ͕ƐƚǇƌŬĂ͕ƐŵŝĚŝŐŚĞƚ͕ďĂůĂŶƐŽĐŚďĊůƐƚĂďŝůŝƚĞƚ͘dĂŵĞĚŚĂŶƚůĂƌ͘

Jägarexamen med Hasse Svensson
10 ggr i Tappströmsskolan 2 595:- exkl. litteratur.
Onsdag 19.00-21.15 start 18/9

Tisdagar kl. 19 – 20. >ĞĚĂƌĞ͗DĂƵĚ
ƩƉĂƐƐŵĞĚŬŽŶĚŝƟŽŶ͕ƌƂƌůŝŐŚĞƚ͕ďĂůĂŶƐŽĐŚƐƚǇƌŬĂĚćƌǀŝďůĂŶĚĂƌ
ŐǇŵƉĂŽĐŚŵĞĚƌǇĐŬĂŶĚĞĚĂŶƐƐƚĞŐ͘WĂƐƐĞƚŝŶŶĞŚĊůůĞƌŝŶŐĂƐƚŽƌĂŚŽƉƉ͘
dĂŵĞĚŚĂŶƚůĂƌ͘
WƌŝƐĞƌ͗dǀĊƉĂƐƐͬǀĞĐŬĂŶϴϬϬŬƌ͕ĞƩƉĂƐƐͬǀĞĐŬĂŶϲϬϬŬƌ͕
ĞŶƐƚĂŬĂƉĂƐƐϲϬŬƌ͘^ĂŵƚůŝŐĂƉĂƐƐǀćŶĚĞƌƐŝŐƟůůǀƵǆŶĂ͘

www.malarosok.nu

Sota själv – föreläsning och behörighetsintyg
Jan Rockström torsdag 10/10 18.00-20.30 500:- inkl. intyg
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Engelsk konversation – dagtid
Måndag fm eller em start 23/9, torsdag fm start 19/9
8 ggr 1 395:Replokal, studio, dans- och konsertlokal.
Ta kontakt! www.fabrikenekero.se 08-555 352 25

www.studieframjandet.se/stockholm
08-555 352 00
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Medborgare utövar inflytande
KOMMUNEN | Att kommunen ska ta initiativ till
att ordna så kallade ”ställplatser” för husbilar på ett
par platser på Mälaröarna
är ett av alla de förslag
som nått kommunen som
resultat av att engagerade
medborgare bestämmer
sig för att de vill vara med
och utöva sitt inflytande.
– Det här kan vara ett sätt
att locka betalningsstarka
turister till kommunen,
säger förslagsgivaren och
husbilsentusiasten Anders
Waldman.
För den kommunmedborgare som vill påverka kommunens arbete direkt och
få tjänstemännen att utreda
deras förslag, kan det vara
snårigt att veta vilken väg
man ska gå. Husbilsägaren
och ekeröboende Anders
Waldman sände under
sommaren in ett genomarbetat förslag genom vilket
han hoppas på att engagera
kommunen i att ta initiativ
till att ordna ställplatser för
husbilar för att locka ytterligare turister till de två
världsarven som finns på
Mälaröarna.
– Det skulle förmodligen
även vara till glädje för lokala näringsidkare liksom

för de föreningar som har
verksamhet på de två platser som jag föreslår, förklarar Anders Waldman.
I sitt förslag pekar han ut

två platser, en på Kärsö och
en vid Rastaholm, där det
skulle kunna vara lämpligt
att arrangera den enkla typ
av uppställningsplats för
husbilar som är vanlig ute i
Europa. I sin enklaste form
behövs endast en jämn,
grusad eller asfalterad yta
där husbilarna får tillstånd
att stå. Servicenivån kan sedan utvecklas och möjlighet till att tömma avlopp,
tanka färskvatten samt tillgång till toalett och dusch
kan erbjudas.

”Jag anser att det
är en kommunal
angelägenhet
att ta initiativ
till detta”

– Jag anser att det är en
kommunal angelägenhet att
ta initiativ till detta. Driften kan med fördel skötas
av en idrottsförening eller
liknande och på så sätt kan
de kanske öka sina intäkter

på en plats där de redan har
verksamhet.
Att
som
Anders
Waldman sända in sitt förslag direkt till kommunen
är inget vanligt förfarande
i Ekerö kommun. Då han
inledningsvis kallade det
”medborgarförslag”
fick
han snabbt svar att det inte
finns något som heter så i
Ekerö kommun och att han
var tvungen att döpa om sin
skrivelse.
Sedan 2002 har det varit

möjligt för landets kommuner att införa vad som kallas
för medborgarförslag och
som ger de folkbokförda i
en kommun rätten att väcka
ärenden i fullmäktige om
frågor inom kommunens
ansvarsområden. Ö-partiet
har drivit frågan om att införa detta på Mälaröarna,
men i mars 2012 röstades
förslaget ner i kommunfullmäktige.
– Beslut har istället tagits om en förslagslåda till
politikerna där medborgare kan lämna in förslag.
Dessa hanteras sedan av de
politiska partierna, berättar
Ann-Cathrine Bergström,
kanslichef.
Förslagen som kommer
in den vägen går direkt till
gruppledarna för de olika

Båtuppläggningsplatsen på Rastaholm är en av de platser som Anders Waldman tycker kan vara lämplig för
att utgöra uppställningsplats för husbilar.
Foto: Lo Bäcklinder

partierna som bedömer om
det är en fråga som ska drivas av just deras parti.
Anders Waldman vill dock

inte gå vägen via politikerna
utan önskar att hans fråga
ska hanteras direkt av tjänstemännen. Enligt Ann-Cathrine Bergström registreras förslaget då precis som
alla inkommande ärenden
och vidarebefordras däref-

Nyöppning
Skå industriområde
Service och reparationer

ter till rätt avdelning för att
bedömas och sedan besvaras.
Att Anders Waldman
kommer att få svar på sin
skrivelse kan hon garantera,
men sedan återstår att se om
förslaget kan bli verklighet.
När det gäller platsen på
Rastaholm verkar det dock
lite dystert.
– Faktum är att vi har diskuterat frågan i föreningen,

Socialnämnden delar ut en utmärkelse till ideella
föreningar/organisationer som aktivt arbetar för
medmänniskor som behöver olika former av stöd
och hjälp i sin vardag.
Utmärkelsen om 10 000 kr kan t ex tilldelas föreningar/organisationer som tar ett ökat socialt
ansvar genom en viss satsning eller som bedriver
arbete som kan ses som ett komplement till
Socialnämndens verksamheter.
För ansökningsblankett och mer utförlig information om utmärkelsen vänligen se www.ekero.se
Ansökan om utmärkelsen ska skickas/lämnas till:
Socialnämnden, Box 205 178 23 Ekerö
eller via e-post: socialnamnden@ekero.se
Senast den 30 september 2013.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

9LKlOVDU6RÀD
välkommen till oss

HUSBILAR
UTMÄRKELSE TILL IDEELLA
FÖRENINGAR/ORGANISATIONER

men bedömt att vår högsta
prioritet är våra båtägare
samt värdshuset och dess
gäster. Därför är det inte
aktuellt för oss just nu i alla
fall, berättar Christian von
Sydow, ordförande i hamnkommittén på Rastaholm.

NYHET: Fransförlängning
750 kr (ord 950 kr)
IPL behandlingar
Hårborttagning, pigment och kärl
Köp 4 för 3

HUSVAGNAR

Massage
250 kr för 30 minuter
500 för 60 minuter
750 kr för 90 minuter

SLÄP
Välkommen hälsar Ronnie Lönn!

Varmt välkommen / Katarina m. team

  

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50
www.sensebysea.se

Tel: 08-28 00 66, 076-830 66 36.
Hammarkvarnsvägen 9, Skå industriområde
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Upplysningar om utmärkelsen kan lämnas av:
Isabelle Andersson, nämndsekreterare
e-post: socialnamnden@ekero.se
Tel: 08-560 391 00
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Nu blir Sveriges tryggaste
värmepumpar ännu tryggare.

www.ivt.se

Större trygghet än försäkringar.
När vi utvecklar, tillverkar och installerar våra värmepumpar tar vi inga
genvägar. Till exempel är alla våra återförsäljare specialutbildade och
certiﬁerade av oss. Nu tar vi Sveriges bästa trygghetsförsäkring ett steg
längre och gör om den till en tioårig garanti. För vi chansar aldrig.
Garantin avser 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen.

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå
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Helen Karlsson har ett alldeles eget sätt att skapa tavlor. Hon jobbar i gips på duk.

Foto: Ewa Linnros

Foto: Ewa Linnros

Helen framför den tavla som blev starten för hennes konstnärsskap.

Konstnärinna med egen teknik
alla tavlor med takfärg så att de ska
bli helt vita. Takfärgen som är matt,
gör så att det vita fortfarande blir
som gipsstrukturen.

Helen Karlsson sökte efter en
tavla men fann inte vad hon ville
ha. Hon bestämde sig för att göra
den själv och fann sin alldeles
egen teknik i sitt nyfödda konstnärskap.

Till vardags arbetar Helen som

Helen Karlsson tar emot i sitt hem
i Brunna en solig junidag. Bostaden
är ljus och luftig och inredd i vita
och gråa toner med endast några
färgklickar som accenter.
– Jag är ganska tråkig av mig, jag
tycker om vitt och hela spektrat till
svart, berättar Helen.
Någon tråkig sida är dock svår att
se hos Helen. Hon har ett varmt, lite
busigt leende samtidigt som hennes
blick vittnar om ett allvar och ett uttryck av insikt.
Väggarna i hemmet har inte alltid
varit vita. När Helen separerade från
sina barns far, målade hon om väggarna i en färg som hette ”kärlek”
och färgen var röd.
– Jag frågade när jag köpte färgen
om man kunde måla den på alla
väggarna i vardagsrummet, men jag
blev avrådd.
Men Helen målade alla rummets
väggar och möblerade med sin farmors vita möbler och en guldaktig
plyschsoffa.
– Jag kände att jag ville ha en vit
tavla. Jag letade och letade men det
gick inte att hitta. Det var då det
började. Jag valde att göra tavlan
i gips för att jag trodde att det var
vitt. För mig är gips vitt men det är
egentligen grått. Därför målar jag

kock på Ekebyhovs slott. Vägen dit
har gått från elva år på Kaggeholms
folkhögskola, först i köket som kock
och sedan på Kaggeholms slott som
kursgårdsansvarig. Samtidigt var
hon ensamstående mor till två barn.
Efter Kaggeholm ﬁck hon jobb på
Åkeshovs slott som värdinna, men
bara efter ett par veckor kände Helena att hon var på ”fel” plats.
– Bara köerna från Åkeshov var
stressande. Jag kom aldrig hem i tid.
Yngsta pojken spelade hockey och
jag skulle jag köra honom till Segeltorp där han tränade varje dag. Jag sa
upp mig och tänkte att det kommer
att ordna sig men då rasade jag ihop
och var sjukskriven i nästan två år,
berättar Helen.
2004 började hon som värdinna
på Ekebyhovs slott. Maten har alltid
intresserat henne.
– Jag sprang alltid in i köket då Carl
Berg jobbade som kock och vi ﬁxade
ihop saker tillsammans. Sedan slutade han och Agneta på slottet tyckte att jag skulle söka kocktjänsten.
Men jag kände då att jag ville vara
värdinna. Under en tid hade vi tre
nya kockar men ingenting fungerade. Till slut frågade Agneta mig om
jag inte kunde prova i vilket fall. Så
kom jag in i köket och det har gått så
bra, säger Helen och fortsätter:

”Jag har alltid sökt mig
till det skapande på ett
eller annat sätt”

Agneta är en fantastisk chef och hon
har lärt mig så otroligt mycket, som
att se det roliga i allting. Hon är alltid glad. Hon har bestämt sig att vara
det hur tokigt det än blir. Det där har
jag tagit till mig.
Tio år tidigare, 1994, gjorde hon
den där första, vita tavlan. Tavlorna
var från början på spånskivor, masonitskivor och MDF-skivor men
så småningom gick Helene över till
att göra tavlorna på målardukar med
ram. Då blev inte tavlorna så tunga.
En kompis till Helen ﬁck syn på
hennes första tavla och tyckte att
Helen skulle ställa ut. Mälarökyrkan
skulle ha en kulturvecka och Helen
gjorde några till tavlor och ställde ut
dem.
– De blev sålda. Då kände jag att
det kanske är något det här. Sedan
har jag fortsatt.
Helens sätt att göra tavlor är helt

och hållet hennes eget sätt som hon
själv kommit på och utvecklat. Hon
häller gipset på en duk. Ibland kan
hon lägga någonting under som
form. Gipset får inte vara för löst
men inte heller för hårt.
– Sedan har jag tre till fyra minuter på mig att forma gipset. Därför
måste det vara en tanke och en pla-

nering hur det ska bli innan jag häller
över gipset. När jag väl gör det gäller
det att snabbt få tavlan som man vill
ha den. Men den blir som den blir,
ibland hinner man inte med riktigt.
Därför är det jättespännande.
När gipset hällts ut, jobbar Helen
sedan under gipset med en spackelspade för att få rörelsen i gipset. Ibland jobbar hon med händerna och
ibland med en pensel. Det är kaos
och kladd överallt. Sedan får det hela
torka någon timme och därefter målas de då de fortfarande är lite fuktiga. För numera sätter hon lite färg
på det vita, om än lite.
– När jag började färglägga lade
jag märke till att det blev ännu mer
effekt. Jag började också med att
spackla, också för att få till det tredimensionella och det lite grova som
jag tycker om. Det symboliserar väl
lite av mitt liv, att jag har fått kämpa
en hel del. För några år sedan började jag sätta ihop gips och spackel i
samma tavla.

– Jag har alltid sökt mig till det skapande på ett eller annat sätt. Mitt
arbete som kock är ju också ett skapande. För mig är det viktigt att
även maten är vacker och estetisk.
Jag drivs utav skapandet och det estetiska.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sedan ett år tillbaka har Helen nu

också fått en form av agent. En kvinna som köpte en av Helens tavlor
har hjälpt Helene med marknadsföring, att göra en hemsida, se till att
hon kommer med på utställningar
och hjälper till att sälja Helenes tavlor mot en viss procent av försäljningsvärdet.
Helene skulle gärna ägna mer tid
åt sitt konstnärskap, men samtidigt
älskar hon sitt arbete och den sociala
samvaron där.

Gipstavla av Helen Karlsson.

Namn Helen Karlsson
Bor Brunna
Gör Kock, konstnär
Favoritställe på Mälaröarna
Södran
Oanad talang Ser möjligheter i
olika situationer
Vill ändra på Vill att det byggs
fler mindre lägenheter till ungdomar

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

Kyrkans Bästa i Stockholms stift
TRE TOMMA STOLAR
Vår förre ärkebiskop skapade bilden av de tre tomma stolarna: I alla rum där
kyrkliga beslut fattas, ska tre stolar stå tomma.
PÅ DEN FÖRSTA ska alla gamla, sjuka och trötta sitta – alla de som inte har någon
egen röst att göra sig hörd med;
PÅ DEN ANDRA ska kommande generationer sitta – de som kommer att beröras av de beslut vi fattar idag;
PÅ DEN TREDJE stolen ska allt levande på jorden rymmas – människor, djur och
växter. Våra beslut måste präglas av ansvar för hela skapelsen.
sss
Vi i Kyrkans Bästa vill
komma ihåg de tre tomma stolarna när vi fattar beslut.

Stort tack alla anställda
frivilliga och förtroendevalda för allt gott och
hängivet arbete under
mina åtta ordförandeår i
kyrkonämnden!
Nu kan alla våra sockenkyrkor få
en flygande start för sina verksamheter.
Krister Skånberg

Kyrkans Bästa
i Stockholms stift
Thomas Jacobsén 22 Gunilla Larsson
Elisabeth Lagerfelt 23 Ulrika Sandin
Solveig Magnusson 24 Rolf Karlsson
25 Eva Udd
Eva Elmberger
Krister Skånberg 26 Stina Mogren
27 Kerstin Kullmann
Thomas Billig
28 Lars Skoglund
Ove Wallin
Solveig Brunstedt 29 Kerstin Lindberg
30 Kerstin Strömblad
Sjöström
Östergren
9 Margit Holm
31 Lars Olsson
10 Gunilla Tovatt
32 Tom Rydström
11 Eeva Axe
12 Ann-Britt Lindberg 33 Andreas Redlund
13 Håkan Öjerbring 34 Jonas Ringdahl
14 John-Wiktor Holm 35 Marianne Furuvik
36 Gunnar Axe
15 Ulla Wistrand
37 Johan Werner
16 Ove Långström
17 Mikael Tindefors 38 Veronica Cornils Berg
39 Margareta Lewin
18 Lars-Erik Udd
40 Helena Björnum
19 Jan Hyllengren
41 Kjell-Erik Börjesson
20 Klara Valkare
21 Peter Östergren
1
2
3
4
5
6
7
8

Adelsö

Munsö

Lovö
VILKA VI ÄR?
VAD VI VILL?
Möt oss i Kyrkfönstret som
kommer i din brevlåda den
30 augusti – där berättar
vi mer.
Eller ring 070-594 85 05

Ekerö och Lovö

Ekerö
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304,+3,4 Ett av dem är att du i år får
komma på vår storartade jubileumsfest på Skytteholm den 29/8 – helt utan extra kostnad. Innan
middagen (trerätters), som vi avnjuter i herrgården, får vi lyssna till Elaine Eksvärds föreläsning om
hur man ”snackar snyggt”. Efter middagen berättar varumärkesexperten Ulf Bergman om hur du
på bästa sätt lever ditt varumärke. Det blir naturligtvis också trevligt mingel och en hel del andra

Elaine Eksvärd – retoriker och författare
berättar om konsten att ”snacka snyggt”.
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Ulf Bergman alias Dr. Stolt.
Om att leva sitt varumärke. Och vara stolt.

Bli medlem och anmäl dig till festen på: www.malaroff.se
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Ett av de viktigaste syftena med företagareföreningen är att hjälpa nya företag att komma igång. De har dock genom åren arrangerat ett stort antal träffar och mässor där medlemmarna får chansen att umgås, utbyta erfarenheter och skapa kontakter. Bilden t.v. är från invigningen av mässan 2007 och den t.h. från vårens sista träff på Restaurang Jungfrusund.
Foto: Ove Westerberg och Joakim Becker

Företagareföreningen fyller 40
I 40 år har Mälaröarnas företagareförening (MFF) samordnat och arbetat för frågor
som är viktiga för kommunens
egenföretagare. Ett arbete som
har ändrat inriktning många
gånger under åren.
– I december 1973 bildades föreningen då ett antal företagare gick
ihop för att kunna påverka kommunen när en ny stadsplan diskuterades, berättar Joakim Becker
som är ordförande i föreningen
sedan två år.
Ett trettiotal företag slöt sig
samman, däribland flera industrier med förhållandevis stor
produktion och många anställda.
Stockmos var medlemmar redan
då och dessutom fanns både en
konservfabrik representerad.
En av de största frågorna som
föreningen drev till en början var
att byta ut den dåvarande Lullehovsbron som var gammal, ranglig och alldeles för klen för att
kunna bära stora, fullastade lastbilar.
– I gamla dokument har jag
kunnat läsa att företagarna hävdade att de inte kunde köra full
kapacitet i sina fabriker för att de
inte kunde köra ut varorna.
Därefter var bygget av Ekerö

centrum en av de viktiga frågor
som föreningen varit med och påverkat.
– Bland annat rörde diskussionerna vilket hyrestak man skulle
ha och vilken storlek det skulle
vara på butikslokalerna. Där fick
företagarföreningen vara med och
säga sitt.
Flera stora mässor har också
ordnats av företagareföreningen,
vilket har varit energi- och resurskrävande för styrelsen.

”Tanken är att vi ska
skapa ett större
mervärde och en större
affärsnytta för de
företagare som är
medlemmar hos oss”

tjänsteföretag i kommunen, förklarar Joakim Becker.
Den närmast förestående stora
förändringen är dock att deltidsanställa en marknadsassistent
som bland annat kan jobba med
att arrangera en mässa. En annan
funktion för marknadsassistenten
skulle vara att utveckla hemsidan
ytterligare för att gör den till en
mötesplats där företagarna har
möjlighet att både få och ge information.
– Tanken är att vi ska skapa ett
större mervärde och en större affärsnytta för de företag som är
medlemmar hos oss. En av våra
viktigaste funktioner är att hjälpa nystartade företag att skapa
kontakter och ge dem hjälp och
stöttning i början, berättar Joakim
Becker.

betar med de stora rikstäckande
företagarorganisationerna.
Nu
jobbar vi hårt på att locka till oss
fler företagare och få till en dialog
med dem för att få veta vad alla
våra medlemmar tycker så att vi
kan driva de frågor som är aktuella
för dem.
Den 29 augusti firas jubileet med

stort pådrag och festlig middag
på Skytteholm. Mingel och fö-

Idag är cirka 200 av kommunens

– Vi har tidigare arrangerat ett
flertal välbesökta företagarmässor, men nu var det ett tag sedan.
Vi i styrelsen har pratat om att
ta upp det igen. Det är en hel del
jobb, men väldigt roligt och givande både för utställare och för
besökare. En mässa är ett bra sätt
att presentera sin verksamhet,
speciellt då det blir fler och fler

Alla kan skapa!
&%)*"+()("&%)*%0()+* "
Art of Veda på Konstvinden, Ekerö

Välkommen till våra målarkurser!
(+%&(*)0**% %)"+()( +)'*/  &"*&(
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3 000 företagare medlemmar och
för dem ordnas bland annat återkommande träffar på olika teman.
Företagsbesök varvas med föreläsningar i aktuella ämnen och
möjlighet att knyta kontakter.
Rabatter och andra förmånliga erbjudande är ytterligare något som
man får ta del av som medlem.
– Vi sitter också med i kommunens näringslivsråd och samar-

c/o Ateljé & Galleri Konstvinden
+%(+)+%),/  "(3
%&(*&,&$/    
www.artofveda.com

>> 1970-talet – Att få till en ny Lullehovsbro så att även tung
trafik kunde trafikera den. En viktig fråga för de stora företag som
var verksamma på Färingsö. 1980 stod den nya bron klar.

>> 1980-talet – Frågan om utformningen av det nya Ekerö centrum var central liksom införandet av löntagarfonder.

>> 1990-talet – Föreningen ordnade sin första mässa 1991. Nyföretagarcentrum, som erbjuder kostnadsfri rådgivning i samband
med företagsstart, startade på initiativ av MFF.

>> 2000-talet – Företagarföreningen ordnade fler mässor på
Mälaröarna och kommunen fick en näringslivschef som jobbar
med frågor som rör kommunens företag.

>> 2010-talet – Kanske blir utbyggnaden av Ekerö centrum den
stora frågan som föreningen arbetat med när decenniet är över.

Enskilda
avloppsarbeten
Vi utför professionella
arbeten med mångårig
erfarenhet av vattenoch avloppsinstallationer

LAGGARSVIKS
ENTREPRENAD & BYGG AB

Svartsjö 0706-65 86 40

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FÖRETAGAREFÖRENINGENS STORA FRÅGOR


Konstnärsbutiken är öppen fredagar 10-18
Webbutiken är öppen dygnet runt. Och för avhämtning enl. ök.

reläsningar med Elaine Eksvärd,
retorikkonsult och Ulf Bergman,
varumärkesstrateg varvas med
underhållning och aktiviteter. Ett
ståndsmässigt sätt att fira 40 aktiva år och lägga grunden för de
kommande decennierna.

Hallå där, du röstar väl i kyrkovalet den 15 september
Då har du chansen att påverka Svenska Kyrkan på Adelsö, Munsö, Ekerö och Lovö
Rösta på POSK! Vi vill verka för en fri kyrka där människor i alla åldrar
kan växa och utvecklas i sin livsuppgift och i sin relation till Gud.
POSK i Ekerö ställer upp med 28 kandidater i valet till fullmäktige för pastoratet.
Här möter du sju av dessa. Alla kandidater hittar du i Kyrkfönstret och på www.posk.se.
INGER LINGE,
civilekonom

ANNE-MONICA LARSSON,
röstpedagog

– Kyrkomusiken är viktig för
mig. Som en ledstång, som stödjer
gudstjänsten och som välkomnar
in i gemenskapen.

– Jag vill verka för en varm gemenskap. Att musiken fortsätter
att flöda. Att planerna på ny orgel
i Ekerö kyrka genomförs och att
Kyrkstugan byggs ut.

MATS BJÖRNVAD,
försäljningschef

GABRIELLA WESSMAN,
butikschef, Kyrkornas Secondhand

– Jag tycker att det är viktigt med
diakoni och vill verka för att det
ska finnas många olika mötesplatser för alla åldrar i våra församlingar.
ULLA GYLLINGMARK,
volontär i Ekerö pastorat
– För mig är det viktigt att det
finns ett tydligt och stabilt samarbete mellan förtroendevalda,
anställd personal och frivilliga
medarbetare. Nyckelorden för
detta är; delaktighet, ansvar, gemenskap och respekt.

– Jag vill att kyrkan ska förmedla
en levande tro på Gud, en Gud som
möter oss vanliga människor med
nåd och kärlek just där vi befinner
oss. Så att vi kan möta varandra på
samma sätt.
Jag önskar att vi ännu mer ska
följa Jesu ord ”Allt vad ni har gjort
för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig”.
Genom ekumeniskt samarbete mellan alla församlingar
på Ekerö kan vi hjälpas åt att vara en förvandlande
kraft i vår kommun.
När vi arbetar tillsammans, som t.ex i Kyrkornas
Secondhand, genererar vi resurser till de svagaste i vår
värld, som hade varit svårt att uppnå var för sig.
Tro och gemenskap.

LENA THOMS,
teol kand
– Jag vill att kyrkan ska vara en öppen gemenskap. En gemenskap som
visar sig i gudstjänstfirandet och det
efterföljande kyrkkaffet, i det stöd
som diakonin kan erbjuda och i den
hjälp man kan behöva när livet går
sönder.
SÖREN NORDSTRÖM,
ordf Ekerö kyrkoråd
– I kyrkan ska finnas en plats för
alla, för unga som saknar jobb, för
familjer med småbarn som aldrig
får tiden att räcka till, för äldre som
går in i en ny livsfas.
Varför finns vi och vad är meningen
med livet är frågor som allt fler funderar på. Här har kyrkan en viktig uppgift. Både att vara den
som underlättar vardagen och att vara platsen där svåra
frågor kan delas.

Vi i POSK är öppna för dialog
Vad tycker du är viktigt? Hör gärna av dig med dina synpunkter. Vårt fullständiga program hittar du på hemsidan www.posk.se
För mer information kontakta: Sören Nordström, k.soren.nordstrom@gmail.com, ordförande POSK Ekerö, eller Roland Johansson, rond@telia.com
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Nu har vi påbörjat sista etappen
av Ekebyhov Business Center!
Gör som allt ﬂer mälaröbor –
sluta köa in till stan, hyr kontor på Ekerö!
Moderna nyproducerade kontorslokaler
med karaktär, ljusa och rymliga ytor
Vi har nu möjligheten att erbjuda ﬂexibla kontorsytor från 10
kvm till 250 kvm, enskilda rum alternativt öppna kontorslösningar.
Vi kan även erbjuda ﬂexibla verksamhetslokaler i tvåvåningslösning à 72 kvm till 324 kvm per plan med inlastningsportar.
Valet är ditt!
Lokalerna på Bryggavägen har moderna ytskikt, värme/kyla samt
ﬁberanslutning. Beräknad inﬂyttning 1/1 2014 och framåt.
Ring eller e-posta för ytterligare information: Stefan Stjernberg
08-560 308 12, e-post: stefan@yabygg.se
Byggentreprenör

www.yabygg.se

www.ebece.se

EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ

– Bryggavägen 110
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Bjöd in till en fridfull lunch på torpet, Färentuna.
Det vill säga: så fridfull blev den nu inte. Varför?
Jo, sex av de inbjudna tio gästerna hade åkt med
Slagstafärjan, som just nu testar ett nytt betalningssystem. Redan vid drinken hemma på min
torva utbröt sarkasmerna och hånskratten kring
det nya systemet.

G

ästerna slet sitt hår över raddan av tokigheter i
samband med överfarten och överträffade varandra
i nidbilder kring upplevelserna av sina färjeresor.
Hör bara:
z För det första är det fel att skyltarna med anvisningar står uppställda först när man kommit fram till färjeavfarten. Det innebär
att bara de bilförare som kommit längst fram kan läsa skyltarna.
Bilförare som hamnat längre bak i kön måste alltså lämna bilen för
att gå fram och läsa hur de ska göra. Springa tillbaka till bilen och
hämta kontokortet, för vanliga kontanter gäller ju inte, får man veta.
Skyltar med tydliga instruktionsskyltar tidigare längs färdvägen
efterlyses alltså. Även med tydlig engelsk text!
z Nu måste ju färjepassagerarna kliva ur bilen i alla fall för att kunna
köpa sin biljett i automaterna. Vad gäller då? Jo, det står att läsa i
en broschyr, som delas ut först på färjan! Först när man är parkerad
på färjan får man alltså veta i vilken kö man borde ha ställt sig från
början! Och vad som gäller vid biljettinköpet, som redan – förhoppningsvis – är avklarat.
z I automaterna, vars instruktioner ingalunda är glasklara är displayerna vettande mot söder vilket gör dem oläsbara vid solljus. Text
och bilder är dessutom svåra att förstå. Dock framgår att du bara kan
betala med kort. Men vad gör de som inte har kort? Och vad gör
utlänningar, som ofta har kort som saknar både chip och pinkod?
Vill Ekerö kommun inte ha utländska turister söderifrån?
z Varför måste man ange bilens registreringsnummer när man
köper sin biljett? Det kan vara befogat för den som har klipp- eller
periodkort, men för en ”vanlig” enkelresenär verkar det hela polisstat. Det måste väl ändå räcka med att man på biljetten kan utläsa
både aktuellt datum och tid.
z Kanske använder man en hyr- eller lånebil och kan inte bilnumret
utantill. Lämna då raskt automaten, spring tillbaka längs kön, kolla
in bilnumret och jaga tillbaka till automaten! Och så missar man
färjan om tiden är knapp. Om det är sista
färjan för dagen kanske någon chansar
och kör ombord utan biljett. Se upp! Det
kostar visserligen ”bara” 160 kronor under
testperioden. Men sedan blir det böter på
1 200 kronor, basta!
z Man måste köpa sin biljett inom 30 minuter före färjans avgång. Varför? Dels måste man då kunna färjans
tidtabell, ha den i huvudet så att man kan anpassa köptiden efter
den, dels måste man under de 30 minuterna kunna ringa och SMS:a
in köpet. Hur trafiksäkert är det om man sitter i bilen på E4:an och
har bråttom?
z En av mina gäster kom resande från Trosa. Hon kände sig duktig
och SMS-köpte sin biljett innan hon for. När hon kom till färjan
hade det gått 35 minuter sedan köpet och biljetten var alltså ogiltig!
Det var bara att köpa en ny för 60 kronor. Här kunde möjligen en
vanlig informationsmänniska på färjan låtit nåd gå före rätt under
den krångliga testperioden och vinkat förbi henne, men nej. Polisstat igen.
z Ett skräckexempel: du är utländsk turist eller invandrare och
förstår inte svenska. Broschyren är helt på svenska. Den enda engelskspråkiga skylten (med ett par tre huvudregler) är skriven med så
små bokstäver att den bara kan läsas av den som hamnar först i kön.
Den stackars turisten/invandraren hinner knappast fatta att hen
måste byta fil eller att det inte går att använda pengar.
En vädjan: om biljettköpen absolut måste ske via automat, låt
den då ta både pengar och kort, se till att displayen skuggas och gör
instruktionerna tydligare. Slopa 30-minutersregeln, förenkla proceduren och tänk människo- och turistvänligt.
Kort sagt: ändra alla stressmoment kring
färjeturen och gör den istället till ett trevligt inslag i
trafiken. Vi är ju trots allt så glada att färjan finns!

Färja på
villovägar?

Home Market är en 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 ﬁnner
också presenter för både små och stora händelser.
VA R M T VÄ L K O M M E N !
" -7 * , 4  5 0 3 (  t  ( 6 4 5"7 4 - 6 / % 4 7 ( & /     t  # 3 0 . . "

Lena Rainer

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

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

Vi ställer upp i Kyrkovalet 15 september

På bilden:
Ingrid Leander, Karin Spångberg, Madeleine Mjöberg, Berit Lefvert,
Johan Sundqvist. Saknas: Fredrik Sirberg, Carl Vidholm

ALLAS LIKA VÄRDE
I ett Sverige där vår gemensamma välfärd i en rasande fart monteras ned och
säljs ut är det som människa och medborgare lätt att både känna sig vilsen
och klämd. För oss socialdemokrater är detta en utveckling som vi starkt tar
avstånd ifrån.
Hela den socialdemokratiska rörelsen bygger på den grundläggande värderingen om – allas lika värde. Innebörden av begreppet alla människors lika
värde är att alla har vissa grundläggande rättigheter och skyldigheter, oavsett
kön, religion eller ras.
Solidaritet blir med vårt sätt att se på det ett utryck för allmänmänsklig
medkänsla. Den som är solidarisk bortser från egenintresset. Den solidariska
handlingen ska inte i första hand ge något tillbaka till den som utför den.
Då vi idag ser hur vårt gemensamma samhälle dras isär och klyftorna mellan den som har mer och den som har mindre ökar mest i hela Europa är det
inte konstigt att behoven av lyhördhet och omsorg ökar. Här fyller Svenska
Kyrkan en viktig funktion.
För oss socialdemokrater är det därför väsentligt att vidareutveckla en andlig
välfärd, en god själavård och att bevara samt utveckla det rika kulturarv som
finns i Svenska Kyrkan.

Vi ser att fokus för Svenska Kyrkan på Ekerö bör vara;
Svenska kyrkan skall sätta människors behov i centrum genom att
visa lyhördhet och omsorg vid alla kontakter.
 )|UHQDJRGDWUDGLWLRQHUPHGQ\WlQNDQGHVnDWWÁHUNlQQHUVLJGHODNWLJD
 Ansvara för att hålla våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna
och välvårdade.
 Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling.
 Vara drivande i religionsdialogen. Även vara drivande i arbetet mot
mobbning och rasism.
 Bidra till gemenskap och utveckling som bryter utanförskap
och ensamhet.
 Slå larm när andra aktörer inte tar ansvar för allas vår välfärd.
 Ta tillvara församlingshemmen och Ekerö hembygdsgård som
öppna mötesplatser.
 Fortsätta det goda arbetet med barn och unga.
 Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda.
Delar du våra värderingar hoppas vi på ditt stöd i höstens kyrkoval. Vi
lovar att göra vårt yttersta för att dessa värderingar skall få genomslag i
Svenska Kyrkan på Ekerö.


Vi arbetar för att ge dig en skönare vardag!

Våra behandlingar:
Klassisk Ansiktsbehandling, 90 min
AHA Ansiktsbehandling, 45 min
Permanent ögonfransböjning
Ögonfransförlängning, 120 min
Frans och brynfärg inkl. plockning
Fransk nagelförlängning
Manikyr med UV lack
Vaxning av hela ben och bikinilinje
NYHET Braziliansk bikini-vaxning
Helkroppsmassage
Fotvård inkl fotmassage

590 kr
490 kr
390 kr
890 kr
290 kr
690 kr
420 kr
490 kr
550 kr
490 kr
390 kr

Öppettider:
Måndag - Söndag 09.00 - 19.00.
Följ oss på
Facebook, för
erbjudanden
och nyheter.

Söker du mer harmoni och
balans i tillvaron?

Efterlängtad nyhet

Då är hypnosterapi en effektiv och
bestående lösning för dig.

Stötvågsbehandling ger goda
resultat på kroniska besvär

Med hypnos som grundtillstånd
får du hjälp att bli fri från problem
som t ex låg självkänsla, dåligt
självförtroende, stress, oro, ångest,
fobier, depressioner, alkoholtobak- eller sockerberoende,
sömnlöshet och mycket mer.
Tack vare hypnosens unika egenskaper är hypnosterapi en
bestående men också betydligt
kortare terapiprocess än vanliga
terapier.
Vill du veta hur hypnosterapi kan
hjälpa just dig, tveka inte att ringa.

Stötvågsbehandling (Chockwave) är en
ny behandlingsmetod, som har visat sig
ge förbluffande resultat på svåra kroniska
besvär. Forskningen har visat, att mellan
65 – 95 % av patienterna får mycket bra
resultat. Metoden gör så att cirkulationen
ökar avsevärt, över behandlat område.
Det har också visat att läkningsprocessen,
kroppens egna reparerande funktioner
sätts igång. Många patienter vittnar om
omedelbar smärtlindring och förbättrat
rörelseomfång i de behandlade musklerna/lederna. Detta är en behandling som
ger ytterst få, eller inga biverkningar.
Besvär som behandlas med Chockwave:
Tennis/golfarmbåge, axlar, hälsenor,
hälsporrar, senfästeinﬂammationer mm.

Tel: 08-560 310 11
www.salongnarlunda.se

Tel: 0768-685 717
www.innersense.dinstudio.se

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133
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”Så här gör vi”
EKEBYHOV | Höstens
första helgutställning
på Ekebyhovs slottsgalleri går under namnet
”Så här gör vi”. Det är
konstnärsparet Birgit och
Tord Nygren som bjuder på
textila bilder, maskinbroderi, måleri, skulptur och
illustrationer.
Birgit och Tord Nygren är
båda utbildade på Konstfack.
Birgit har arbetat som bildoch textillärare på bland annat Åsbackaskolan i Gnesta.
Hon har arbetat med textil
collageteknik. Efter många
års handsömnad övergick
hon till att använda maskin
och inspirerades till sin unika metod att måla bilder med
tråd och maskinsöm.
– Arbetet med de handsydda collagen var förödande
för ryggen så jag övergick till
symaskin. Jag kom då på att
måla med tråd och maskinsöm, berättar Birgit Nygren.
Oftast är bilderna inspirerade av det sörmländska
landskapet i alla årstider.
På senare tid har Birgit
även börjat göra kuddar. Hon
återanvänder gamla dampälsar som hon sprättar isär och

Teater på
Gustavshill
GUSTAVSHILL | På kvällen den 22 augusti vandrar
Hildegard von Bingens ande
runt bland växter och lusthus i Gustavshills trädgård
på Färingsö. I skådespelarens, regissörens och
trädgårdsentusiastens Beryl
Kornhills skepnad berättar
hon bland annat om sina
hälsoråd.

Textil av Birgit Nygren.

klipper i bitar och blandar
pälsbitarna med tyg, band
och pärlor i lockande, exotiska kompositioner.
Tord Nygren har efter sina
studier vid Konstfack i huvudsak arbetat som illustratör av läroböcker och andra
böcker.
Han har även illustrerat
veckotidningar och ett tag
under 60-talet textade han
placeringskort till Sveriges
radios middagar för 25 öre
stycket.

Barn- och ungdomsböcker
har Tord Nygren illustrerat
sedan 1964. Han har också
gjort utsmyckningar, bland
annat av biblioteket i Nyköping och Borlänge samt på
Torekällberget i Södertälje.
Han arbetar med kol,
tusch, akvarell, gouache och
pastell. På senare år har han
främst målat i olja, även om
han också jobbar i andra material och tekniker.
Han gör också skulpturer
i trä. Motiven är sagoinspirerade, detaljrika och ofta

Skulptur av Tord Nygren.

romantiska och spännande.
Utställningen pågår till
och med den8 september.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tillsammans med skådespelarna Carsten Gram och Annika Gustavsson framställer
hon scener och medeltida
musik som knyter an till den
spännande Hildegard von
Bingen som levde på 1100-talet och hade tankar och kunskaper som i många stycken
är dagsaktuella. Beryl Kornhill har själv skrivit föreställningen utifrån Hildegard von
Bingens omfattande brev och
andra skrifter.
– Hildegard var en stor trädgårdsentusiast och mycket
modern i sitt tänkande. Mycket av det hon sa kan människor först ta till sig i nutid.
Bland annat betonade hon att
vi ska ta hänsyn till och ha stor
respekt för naturen, berättar
Beryl Kornhill om kvinnan

som var både klostergrundare,
musiker, kompositör, läkare,
vetenskapskvinna, feminist
och författare.
Publiken kommer vandra
tillsammans med skådespelarna runt på Gustavshill och
bland annat få sig lite hälsoråd
till livs, liksom en smörgås
gjord på dinkelbröd som bakats enligt Hildegard von Bingens eget 1000-åriga recept.
– Den här föreställningen
har tidigare spelats i Birgittas
klosterträdgård i Vadstena där
den var otroligt populär och
nu gör vi ett försök här också.
I mån av tid kommer den säkert framföras igen.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Carsten Gram och Beryl Kornhill.

Foto: Ove Westerberg

Ny konstnärlig ledning på Drottningholms slottsteater
DROTTNINGHOLM | Stiftelsen Drottningholms
slottsteaters nämnd har
beslutat att teaterns VD
Sofi Lerström från 2014
ska ansvara för teaterns
konstnärliga ledning i samråd med ett konstnärligt
råd.
– Teatern har sedan 2012 under Soﬁ Lerströms ledning
inlett ett omfattande arbete
med positiv och dynamisk
verksamhetsutveckling. Den
av nämnden antagna vision- och målplattformen
från 2012 kommer att utgöra
grunden för det fortsatta arbetet, säger Ingemar Eliasson, ordförande Drottning-

holms slottsteater.
Drottningholms slottsteaters unika 1700-talsteater är
såväl ett världsarv som en
nationell och internationell
kulturinstitution, med innovativ och tillgänglig verksamhet, som vänder sig till
en bred publik i alla åldrar.
– Att utveckla och stärka
teaterns
kärnverksamhet – opera från 1600- och
1700-talet med teaterns
egen orkester på tidstrogna
instrument, kommer fortsatt att stå i fokus. I vår
vision ska teatern ta en
framträdande plats på den
internationella scenkonstarenan och erbjuda produktioner av högsta konstnär-

liga kvalitet. Dans och teater
ska på sikt också rymmas i
vår repertoar och det är viktigt att samtidskonsten får
möta det starka kulturarvet
där nya uttryck kan uppstå,
säger Soﬁ Lerström.
– Scenkonstbranschen är
i ständig förändring och genom vår nya ledningsmodell
ser vi bättre förutsättningar
att stärka teaterns konstnärliga utveckling med vidgat
såväl internationellt som
nationellt nätverk och med
ökad framförhållning. För
att nå framgång som institution måste vi arbeta progressivt med utökade samarbeten och ﬂer partners, både
vad gäller produktion och

Drottningsholms slottsteaters VD
Sofi Lerström, kommer ansvara
för teaterns konstnärliga ledning
i samråd med ett konstnärligt råd.
Foto: Sören Vilks

ﬁnansiering, säger Ingemar
Eliasson.
Teaterns konstnärliga råd

kommer att bestå av Maria
Lindal, erfaren barockmusiker och teaterns nuvarande

konsertmästare och Johannes Öhman, chef för Kungliga baletten. Dessutom
kommer en ”Artist In Residence” för säsongen 2014 att
presenteras under hösten,
samtidigt som säsongens
produktioner och konserter
presenteras.
– De inledande samtal jag
hunnit föra med mina rådgivare känns mycket stimulerande och många spännande
internationella
kontakter
har redan tagits. På den internationella arenan för
1600- och 1700-talsopera
sker just nu en stark utveckling och vår ambition är att
attrahera de främsta på området. Teatern har en unik

ställning och stor potential
att kunna bli världsledande
inom tidig opera, säger Soﬁ
Lerström och fortsätter:
– Vi ska arbeta långsiktigt
och ett stort arbete krävs för
att öka den externa ﬁnansieringen och därmed nå våra
högt ställda mål, det vill
säga produktioner med stor
orkester, kör, dansare och de
främsta artisterna både på
dirigent- , sångar- och regisidan. En utmaning som jag
tar mig an med stor entusiasm och ödmjukhet.
Den nya konstnärliga ledningen kommer att arbeta
med säsongerna 2014-2017.







Hantverksstallets galleri och Ekebyhovs slottgalleri ställer ut Ekerökonstnärinnor
EKERÖ | ”Allkonstnären”
Katrin Rosemaysdotter
och akvarellmålaren
Kristina Nordenström,
båda ekeröbor, kan avnjutas på Ekebyhov och i
Jungfrusund.
Kristina Nordenström började måla akvarell för ungefär tio år sedan. Innan dess
hade hon inte hållit i varken
skisspenna eller pensel sedan skoltiden.
– Akvarell var deﬁnitivt
helt nytt. Jag fastnade direkt och tycker akvarell är
ett fantastiskt medium där
olika pigment har helt olika
egenskaper i samspelet med
vattnet, berättar Kristina
Nordenström.

Hon målar ofta ganska enkla,
rena former i jordfärger, blått
och svart.
– Svart med mycket vatten kan ge ett fantastiskt
ljus till en målning. En
annan sida av mig är målningar i väldigt starka färger
och med stora kontraster.
Sammanfattningsvis är det
utmaningen och möjligheterna med akvarell som
tilltalar mig mest. Ju mer
man målar desto mer inspirerad blir man. Dessutom
finns alltid ett visst överraskningsmoment eftersom
pigment och vatten delvis
arbetar av sig självt, fortsätter Kristina Nordenström.
Hon inspireras av nästan
vad som helst i vardagen.

in. På senare år har jag också
målat en hel del nakenmodell, vilket är ett fantastiskt
sätt att gestalta både form
och rörelse, avslutar Kristina Nordenström.
Utställningen på Hantverksstallet pågår till och
med den 15 september.

Akvarellmålning
Nordenström.

av

Kristina

”Haren och renen” av Katrin
Rosemaysdotter.

Bruksföremål, ett par sandaler, en ”vette på väggen”.
– Annars är havet och skär-

gården en stor inspirationskälla. En fyr på en kal klippa,
ett ovädersmoln som rullar

Ekebyhovs slotts helgverksamhet kommer igång den
25 augusti och i och med
det börjar också galleriets
konstutställningar.
Men
redan nu finns under vardagarna en utställning att
beskåda i galleriet.
Det är ”allkonstnären”
Katrin
Rosemaysdotter
som ställer ut sina alster.
Katrin arbetar med mask,

kostym, måleri och även
brudkronor. Hon arbetar
också med teater och är
kulturpedagog. Hon arbetar inom kommunen med
Konstmakarna som hon
startade inom daglig verksamhet.
– Min konst är en brygga
mellan fantasi och verklighet, det omedvetna möter
vår verklighet. Det är en lite
annorlunda utställning. Det
är en tanke bakom allting,
berättar Katrin Rosemaysdotter.
Utställningen pågår fram
till den 25 augusti.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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FÄRENTUNA / HARHOLMSVÄGEN 80

SJÖTOMT MED SOLLÄGE

1963 års konfirmander i Adelsö och Munsö församlingar, fotograferade i Munsö kyrka. Till vänster prosten
Robert Littmarck och till höger konfirmandernas lärare, diakon Kjell Hedgren.

Accepterat pris: 4 975 000 kr / Boarea: 147 kvm +
garage / Tomt: 4 210 kvm varav 2 630 kvm vatten,
6 rok. Enastående sjöställe med ett underbart
solläge och egen strandlinje på charmiga
Harholmen endast 32 km från Brommaplan.
Permanentstandard.

Inbrott och konfirmationer
50 ÅR SEDAN | Under juli
månad 1963 anmäls ett
femtiotal inbrott och stölder till Mälaröpolisen. Det
är den högsta siffra som
någonsin noterats under en
och samma månad.
I första hand gäller anmälningarna inbrott i stugor och
sommarvillor, men också
tiotalet båtstölder har rapporterats och ﬂera sommargäster har blivit av med sina
båtmotorer.
En del av inbrotten har
klarats upp. Det är ungdomar
från Hammargården och
barnbyn Skå som gjort sig
skyldiga till dessa brott.
Brevlådetjuvar har härjat i

Närlunda och även åtskillig
skadegörelse har rapporterats. ”En trädgårdsodlare har
fått vidkännas stora skador
i sina körsbärs- och bigarråträd när pallare härjat. De har
hänsynslöst brutit av grenar
och kvistar och även trampat
ned i rabatterna.”
Fem bilar som stulits i
Stockholm, återﬁnns på
Mälaröarna. Sommartraﬁken i övrigt rullar på väl
1963, utöver ett par olyckor.
Tillsammans med närliggande polisdistrikt gör också
Mälaröpolisen i början av
juli en omfattande razzia i
Mälarvattnen, men avsikten
att få fast fortkörare och
”farkoster med bristfällig

och regelvidrig utrustning.
Resultatet blev dock inte vad
man väntat sig, i första hand
beroende på att sikten var
mycket dålig.”
Något beskedligare händelser sommaren 1963 är alla
konﬁrmtioner. I Adelsö och
Munsö kyrkor konﬁrmeras
24 ungdomar sommaren
1963. Tre av ungdomarna
kommer från sommargästfamiljer. I Lovö församling har
ett tiotal elever samlats för
att under kyrkoherde Anders
Frostensons ledning, gå i lära
i Drottningholms slottskapell.
EWA LINNROS

STENHAMRA / STENSTIGEN 17

VILLA PÅ DELBAR TOMT
Accepterat pris: 1 975 000 kr / Boarea: 79 kvm +
garage / Tomt: 2 226 kvm / Rum: 4 rum, varav 2-3
sovrum. Välskött charmig mindre villa med garage
och gäststuga i populärt område. Naturtomt som
gränsar mot allmänning. Permanentstandard.

SVERIGES NÖJDASTE KUNDER
FEM ÅR I RAD!
Vad kan jag göra för dig?

Johan Siönäs

ewa@malaroarnasnyheter.se
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Magnus Ladulåsloppets andra upplaga den 6 juli bjöd på deltagaroch banrekord. Totalt 154 löpare i varierande ålder sprang 0,5 km, 1,6
km och 10 km inför en publik som fanns överallt längs med vägen. 500
meter var distansen för dessa 24 stycken två- till sexåringar, där många
gjorde debut i springbranschen.

Dansglädjen var stor under midsommaraftonens firande i Ekebyhovsparken. Ett rekordstort antal festglada mälaröbor slöt upp för att
dansa till ”Wilma och Gustaf”. Festen var ett samarrangemang mellan
Färingsö Lions, Röda korset, Ekebyhovs slotts intresseförening och
kulturnämnden.

Gröna ön Adelsö fick i början av sommaren ta emot en tavla av Ulla
Ljungberg genom Konstringen. Detta för att uppmuntra deras miljöarbete som bland annat har som mål att arbeta för en koldioxidneutral
ö, egenproducerad el och mobilsamåkning. På bilden fr.v. Anita Björk,
Staffan Eriksson (båda från Gröna ön), Lola Pettersson och Maud Åman
(båda från Konstringen).
Foto: Tommy Jonestrand

Skolavslutningsfest Årets avslutningsfest för kommunens skolungdomar gick av stapeln på Skå festplats. Hiphopartisten Malcolm B stod på scen
och besökarna kunde även njuta av såväl DJ som hoppborg, gladiatiorlekar med mera. Nästa år planerar arrangörerna Ekerö kommun, Fabriken och
Studiefrämjandet ett ännu festligare firande.
Foto: Janne Persson

Mälaröarnas biodlarförening firade sitt 100-årsjubileum i föreningens renparningsområde vid Löten på Munsö den 7 juli. Ett 20-tal
födelsedagsfirare, av föreningens närmare 40 medlemmar, fick sig en
lektion i hur äkta Carnicadrottningar blir till. Därefter åkte hela sällskapet till Haglunds bigård för att äta jubileumstårta.
Foto: Ove Westerberg

Adelsö hembygdslags hembygdsdag den 11 augusti bjöd som vanligt på ett rejält mixat program. Årets tema, 1950-60-tal, visade upp
livet på ön i bilder, texter samt några välljudande maskiner. Det mest
imponerande inslaget stod dock det fyrbenta gänget från Filmdjurs
showgrupp för.

Cockerpooträffen på Adelsös festplats den 28-30 juni lockade rekordmånga hundar av mixen spaniel och pudel. Levnadshistorien för rasen
började med en oplanerad parning mellan cocker spaniel och pudel i
USA på 1950-talet. I början av 90-talet anlände den första cockerpoon
till Sverige och har sedan dess stått på rejäl tillökning.

Ekerö-Munsö hembygdsförenings bussresa den 4 augusti gick i
år till Färingsö. Under färden visades Väntholmens vagnsamling där
det också serverades förmiddagskaffe på gården i solskenet. Under
färden besöktes även Barnbyn Skå, Juntras grönt, Färentuna kyrka och
Stenbrottet.

Sommarutflykt Under sommaren har boende och personal på
Färingsöhemmet packat kaffekorgen vid många tillfällen och farit ut
på utflykt på Färingsö. Många smultronställen har fått besök och bland
annat gjordes en badutflykt till Kungsbergabadet där damerna ovan
passade på att bada fötterna.
Foto: Anneli Lundeqvist

Ekerö körvecka genomfördes i sommar för fjärde året och kören var större än någonsin – nära 70 körsångare från hela Sverige hade samlats en
vecka på Ekerö. I år ägnades körveckans repertoar helt åt tonsättaren och pianisten Steve Dobrogosz, bl.a. hans ”Mässa för kör”, dessutom ett verk
skrivet av honom särskilt för körveckan. Steve Dobrogosz medverkade själv i konserterna tillsammans med sångerskan Anna Christofferson och
Ekerö körveckas kör under ledning av körveckans dirigent och konstnärliga ledare Kerstin Baldwin.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Foto: Kenneth Bengtsson

Foto: Ove Westerberg

Foto: Lars Isaksson

Foto: Joanna Lundblad

Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.
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DEMIDEKK ULTIMATE
– Nu även som helmatt
• Gör att huset ser nymålat ut under längre tid.
• Unik kombination alkydolja/akryl.
• Välj mellan klassiskt halvblankt eller elegant helmatt.
• Mycket långa underhållsintervaller.
BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

HÖSTRUSTA
TRALLEN
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Sönda ar
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Jotun träolja 3 L (ord.pris 295:-)
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Vi kan staket!
Återförsäljare av:

Vi är den kompletta leverantören när du behöver hjälp med att stängsla in tomt, hagar etc.
FT Ekerö AB säljer ovanstående märkesprodukter med eller utan montering. Staket, stängsel,
grindar, trästolpar, elstängsel/eltrådar med tillbehör. Vår personal är välutbildad och erfarna
montörer. Trygg och säker montering med bra kvalitet. Vi utför arbeten i hela Storstockholm
och Mälardalen. Välkommen att kontakta oss.

FT EKERÖ AB

Bryggavägen 127, 178 31 Ekerö. Tel 08-560 304 70.
ekero@farmartjanst.se www. farmartjanst.se/ekero

!BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&.6J<JHI>'%&(

tyck!

36

• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• 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.

Som att binda
färjekortet till
vissa kläder
Jag pendlar från Huddinge till
mitt arbete på Ekerö. Det är
jag som ska vara på på jobbet,
inte min bil. Bilen använder
jag bara för att transportera
mig. Det nya betalsystemet
på färjan ställer dock till problem för min familj. Vi har två
bilar, en större och en mindre.
Den stora bilen behövs för att
köra våra tre barn. Beroende
på vem som hämtar/lämnar
barn väljer vi vilken bil som
ska användas. Detta går inte
längre då periodkortet endast
gäller en bil. Att knyta pendlarkortet till ett fordon är
ungefär som att binda ytterkläderna till periodkortet för
fotgängare. Du måste alltså ha
samma jacka när du åker med
färjan.
– Anders Viberg,
pendlare från Huddinge

Dammen pin- och kostsam!
” Dammen utformas så att den är
inbjudande för fågelliv och groddjur. Frodande vattenväxter runt
hela dammen ger ett naturligt
intryck mot den angränsande
naturstranden.”
Fin presentation av Traﬁkverket och
Ekerö kommun innan sedimenteringsdammen vid Tappsrömsbron
byggdes. Dammen ska rena dagvatten
från Tappströmsbron och Ekerö
tätort innan det rinner ut i Mälaren.
Jag som lekman, och bor 50 meter
från dammen, kommenterade att
man bland annat måste tänka på den
stora lövfällningen från alarna som
kan ge problem.
Dammen stod ”färdig” hösten
2012. Första regnet: Hm, hm...
Dammen svämmar över och vattnet

rinner orenat ut i Mälaren. Nästa problem: Höstens löv gör att det öppna
inloppet från bron är igenproppat och
obrukbart. Vattnet tar en genväg över
gångvägen ut i Mälaren utan att passera dammen för rening. Så ser det
ut hela hösten. Man försöker åtgärda
det med att gräva ner ett till rör bredvid det första... men det bryr sig inte
löven om! När isen lägger sig kommer
man på att man måste ha staket mot
den angränsande gångvägen... då
sätter man upp ett provisoriskt ”estetiskt kravallstaket” som fortfarande
står kvar.
Nu ser den inbjudande natursköna
dammen ut så här! Inte ens mygglarverna njuter. Mycket pin- och kostsamt! Fortsättning följer säkert...
– Marith Graaf

Insändarskribenten skriver: Nu ser den inbjudande natursköna dammen ut så
här! Inte ens mygglarverna njuter.

Varför kan vi inte lita på politikerna?
gången genomföras på ett
smidigt sätt för våra resenärer, säger Peter Carpelan
(M), kommunstyrelsens
ordförande.”

Flera ansvariga i kommunen
inklusive Peter Carpelan
uttalade sig i Mälaröarnas
nyheter den 17 juni angående det nya betalsystemet
på färjan ( sid 4 ” Stopp för
nytt biljettsystem”).
I artikeln stod bland annat
att läsa:
1)” Betalning fortsätter tills
vidare enligt nuvarande
system .”
2) ”Den främsta anledningen
till att införandet av det elektroniska systemet sker under
hösten är att Ekerö kommun
som huvudman för färjeleden vill se att hela systemet är
förankrat och i funktion före
lansering .”
3) ” Framförallt ska över-

Fakta:
1) Betalningssystemet ändrades den 1 juli. Betalning
enligt det gamla systemet
är inte möjligt sedan dess !
(Undantag periodkort).
2) Systemet infördes första
juli och inte under kommande höst!
3) Någon smidig övergång
blev det aldrig!
Varför kan vi inte lita på
våra politiker och ansvariga
inom kommun ? Det är
kommunens skattebetalare

som betalar för den kommunala servicen. Kommunen
är till för att ge invånarna bra
service. Varför fungerar inte
detta ?
Trots massiva protester
tror jag inte att det kommer
att bli någon väsentlig
förändring av det nya biljettsystemet. Det har redan
satsats alldeles för mycket
pengar och prestige, så det är
nog bara att bita i det mycket
sura äpplet.
– Tidigare trogen resenär
som tackar för den tid
som varit

Se vidare artikel sid 4

DO-anmälan av färjan
Vi protesterar på det bestämdaste mot nya betalningsmetoden på färjan. Vi är
pensionärer och har redan
råkat illa ut, vi missade färjan
och blev tvungna att åka de
3,5 milen extra . Vi har en
äldre släkting som kom till
färjan från Göteborg. Han
klarade inte av att betala med
sms samt saknar betalkort
och blev också tvungen att
åka 3,5 mil extra . Vi anser att

detta är åldersdiskriminering
och tänker anmäla till DO.
Varför har ni inte automater
på båtarna så man kan lösa
biljett i lugn och ro, båten
väntar inte på att vi som kan
ska lösa biljett på land, båten
bara går.
– Rune Nilsson, Helgö
Larisa Jansson, Helgö
Leif Bratthammar,
Göteborg

Ur led är tiden
Många trodde att Traﬁkverkets byrådirektörer slutat, tur att
Ekerös dito för nu tagit sitt förnuft tillfånga. Möjligen ”ere oxå”
förnuftigare att betala biljettklippare på leden, än byrådirektörer
på verket som tror på smarta klipp.

– Lennart M

Färjesystemet kollapsar
i A-ﬁlen. Ska det numreras
om eller inte? Slagstafärjan
är ännu ett exempel på vad
som händer när man låter
medelålders manliga ingenjörer härja fritt utan tankeverksamhet eller styrning.
Och eftersom det inte ﬁnns
personal ute på däck så är
det numera helt ok att röka
ombord – mycket glädjande
för denna bortskuffade folkgrupp.
När jag spår i mina gamla

Nuförtiden bojkottar jag
färjan. Helt krasst kostar det
mig 20 kronor i bränsle (drar
0,45 liter raps/mil) att köra
runt och jag slipper den nu
rådande idiotin.
Traﬁkverket har inte
heller tagit ansvar för att
köordningen nu har skiftat
på Ekerösidan så att C-ﬁlen
automatiskt fylls först och
sedan bara godtyckligt kör
ombord, trots att majoriteten fortfarande stannar till

ogiltiga färjebiljetter ser jag
detta:
I september kollapsar systemet rent belastningsmässigt. Inget erkännande från
vare sig Traﬁkverket eller
beställaren.
I oktober kommer beställaren uttala sig pliktskyldigt –
inte ett ljud från Traﬁkverket.
I december kommer
Traﬁkverket inleda ett vinterlångt misslyckande med
snöröjning runt automa-

terna. Ett uttalande om att
deras underentreprenör inte
sköter sig. Omedelbar kvalitetshöjning från underentreprenören.
I januari fryser automaterna sönder och hela
färjesystemet kollapsar på
principnivå. Prishöjning
för att täcka merkostnaden
av fungerande snöröjning.
Bojkotten blir påtaglig.
Midsommar 2014 – prishöjning för att täcka den

tappade traﬁkvolymen.
Beställaren är minsann så
upprörd. Ingen reaktion från
Traﬁkverket.
Volymerna minskar stadigt till 2017 då linjen läggs
ner – fast ofﬁciellt kommer
det heta att linjen inte längre
behövs när Ringmusk –
förlåt; Ringleden väl blir
byggd.
Så, ungefär.
– Ann O. Nüm

Sista ansökningsdag:
2013-08-25

Närlunda Schakt & Transport AB
söker en erfaren
rörläggare/anläggare





till en heltidstjänst med huvudsaklig förläggning
på Mälaröarna. Du måste ha minst B-körkort
och ha lätt för att samarbeta. Lön utgår enligt
kollektivavtal. Tillträde efter överenskommelse.
Ring till Gia, 08-56034112, eller mejla
gia@nstab.se om du vill veta mer.

Drifttekniker
med servicekänsla
» fra.se/jobb
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Det saknas inte plan mark
i kommunen...
De ﬂesta tycker troligen, att
bussdepån ligger bra, där den
ligger. Bra för bussförarna
med nära till affärerna, när
de slutar sina pass. Vi andra
har blivit vana vid att den
ligger där.Om man absolut
vill ﬂytta bussdepån, så är
givetvis inte Enlunda något
bra val. Ingen kan tycka att
det är bra att spränga bort
berg på Mälaröarna för en
bussdepås skull. Det saknas
inte plan mark i kommunen.
Det naturligaste vore att
lägga garaget i anslutning till
påfarten för den planerade

förbifarten. Ekeröborna
har visserligen sagt nej till
den, men den kanske byggs
i alla fall. Ingreppen i naturen som görs för Förbifart
Stockholm blir så pass stora,
att en bussdepå är marginell.
Det ﬁnns plan mark vid den
västra påfarten, bygg garaget
där. En fördel är också att det
totalt sett blir färre broar,
som bussarna måste passera,
vilket innebär lägre slitage
genom åren. Bra för plånbok
och miljön.
– Gull Olli

| tyck!
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>hecalbb[d^WZ[c_dW
barn glömt sina kickbikes
i trädgården. Dagen efter
var de borta, uppenbarligen
stulna av någon som tyckte
att det kändes rätt, så nu har
mina barn inga kickbikes.
Detta var inte heller första
gången, samma sak hände
förra sommaren. Jag undrar
hur ni som gör detta tänker,
eller snarare inte tänker.
Känns det rätt att gå in i
trädgård och stjäla leksaker?
– Mvh Mikael Lewerth,
Gamla Ekerövägen

Pendelbåt till stan en omöjlighet
Kristdemokraterna letar
efter frågor att driva i valet
och har aktualiserat båtfrågan. Att man inte vill räkna!
Man behöver bara nämna
orden tidsåtgång, energi och
is för att inse det omöjliga i
att konkurera med buss och
T-bana. Lägg därtill ökad
bilkoncentration i Ekerö
centrum så förstår man att
det hela är omöjligt.
J_Z[d$>khcWddldZ[h
och vrider på siffrorna så
blir restiden cirka 15 minuter längre med snabbåt, om
man inte bor och har jobbet
vid kajerna, men det gäller

bara för några få personer
och för att båt ska bli ett
alternativ och inte bara en
symbol bör väl åtminstone var tionde buss till
Brommaplan ersättas med
båt?
;d[h]_j]d][d\h
snabbåt är minst fem,
kanske tio gånger så hög per
passagerare som för alternativet buss och tunnelbana.
?ifl_dj[hdÅ[d_Ya[#
fråga som det är tyst om. Jag
bor vid Fiskarfjärden och
enligt mina egna anteckningar var sjön isbelagd från
cirka 20 december 2012 till

20 april 2013, alltså i fyra
månader. Då funkar deﬁnitivt ingen snabbfärja! SJ
framstår som ett under av
punktlighet jämfört med
snabbåt på isiga vatten!
Ibkjb_][dfWha[h_d]ieländet vid Tappström.
Efter 07.30 på vardagar är
infartsparkeringen full.
Båt från Tappström skulle
ytterligare accentuera detta
fheXb[c$>khZ[iikjec
bygget vid Wrangels väg
kommer att inkräkta på parkeringen återstår att se.
– Jan Sondell

Kollektivtraﬁken viktigare än vägbyggen
Kommunen skrev ett öppet
brev till Traﬁkverket om att
Tappströmsbron fastnat 25
april. Det står att ”samfärdseln
till kommunen stoppats”
och ”föräldrar i sin vardag
nu känner en osäkerhet om
man kan hämta barnet i rimlig
tid”. Det nämns ej att kollektivtraﬁken inom (!) Ekerö
upphörde under brostoppet
– trots att bussgaraget ligger
på Ekerösidan. Strandsatta
föräldrar kunde inte hämta
barn och visste inte när bussarna skulle komma. SL visste
inte. Från Ekebyhov avgick
inga bussar mot Adelsö,
Nyckelby och så vidare fast
garaget ligger intill och bussar
stadigt inkom dit.
Kommunen bör skriva ett
öppet brev till SL och Arriva
med krav på att säkra en god

tillgänglighet till arbete och
service med kollektivtraﬁk för
ekeröborna.
Andra återkommande
brister behöver också tas upp.
Arrivas äldre bussar blir inte
sällan stående med motorstopp på landsvägen mot
Adelsö, med lång väntetid
på hjälp. Att kollektivtraﬁk i
kommunens avlägsna delar,
eller alls, bedrivs med sådana
fordon ska kommunen inte
acceptera. Kommunen behöver själv göra mer: låsbara
cykelställ med väderskydd
saknas till exempel vid många
bussknutpunkter på öarna.
Jag efterfrågar hur kommunen driver på för att kollektivtraﬁken ska bli attraktiv för
ekeröborna. Det är ju viktigare
för att vår traﬁkförsörjning
ska fungera än vägbyggen

""#!" !

Stöld ur
trädgården

som kommunen sponsrar
men som inte kommer att
ge kortare bilköer än nu.
Traﬁkverket skriver: ”...i eftermiddagsrusningen åker idag
från Brommaplan till Ekerö
lika många personer i 20
bussar som i 1300 bilar. Att få
biltraﬁkanter att byta till buss
är nyckeln till att öka framkomligheten på Ekerövägen”.
Vi som arbetspendlar och
hämtar barn med buss är alltså
de viktigaste kuggarna för att
Ekerötraﬁken ska fungera.
Denna insikt behöver genomsyra kommunens traﬁkarbete.
Vad gör kommunen, utöver
busskörfält från Bromma om
tio år, för en bättre busstraﬁk
som kan konkurrera med
bilen?
– Ekeröpendlare

Lovö Magasin – Musik i sommaren!
Söndag 25 augusti
kl 13.00-15:30

##"# # !#!"#
#!#!# "" ## ##
" !#""#
!# # #"# 
Vi gör en avgiftsfri första undersökning av knölen.
(Eventuell laboratoriekostnad tillkommer.)
Lätt
p
tt
a arkera,
gar!
öppet alla da

Drop-in gäller!

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

www.vasterortdjursjukhus.se

PONNY POP

Ridskolestart & Skolstart
Vi har även till
stora hästar
och vuxna!
Nu även begagnat!
Välkommen att
lämna in dina saker
som du har
liggandes hemma!

Skolset

Fantastisk stämsång,
skönt sound och en
mjuk avstamp i jazzen
Kom på söndag och njut!
Magasinets gårdsbutik och café håller öppet helger 12-17
www.lovomagasin.se
Lunda gård, Lovö. Tag vänster vid Lovö kyrka, mot Lunda och Berga.
Kör ner mot vattnet tills du ser den stora röda ladan
Välkomna!

Massor av
ryktprylar!
Troxhammar Butiksby
Öppet Mån-Tors, Lör
www.ponnypop.se

Nu har vi
Horsewares
täcken!
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Jenni segrare i Svenska triathloncupen
TRIATHLON | Med två guld,
ett silver och ett brons tog
Jenni Nilsson från Ekerö
hem den totala segern i
Svenska cupen i triathlon.

med löpning ytterligare 1500
meter. Jennis andra SM-guld
tog hon i sin huvudgren triathlon. Distansen där var
sprint vilket innebär 750 meter simning, 20 kilometer cykel och 5 kilometer löpning.
Tävlingarna ingår i AXA
Svenska
Triathlon-cupen
2013 som består av fyra deltävlingar.
Intresset för idrotten började när Jenni Nilsson gick i
sexan på Träkvistaskolan.
– Min klass var med i något
som hette Arlakannan. Sedan började jag med friidrott
och började springa, berättar
Jenni Nilsson.

Jenni tog i juli dubbla SMguld under SM-veckan i
Halmstad. SM-veckan var i
år större än någonsin med 31
olika idrotter och över 200
nya svenska mästare på plats
i Halmstad.
Jenni Nilsson, född och
uppvuxen på Ekerö, tog
dubbla SM-guld, först i grenen biathle som innebär löpning 1500 meter, simning
200 meter och avslutning

Hon kom tvåa i Malmö i den
tredje deltävlingen i cupen.
Den 9-10 augusti gick den
sista deltävlingen av Svenska
Triathlon-cupen 2013 av stapeln i Jönköping och SM på
olympisk distans. Här blev
det SM-brons på den olympiska distansen i triathlon.
Med den segern tog hon hela
segern i Svenska cupen i triathlon då cupen avspeglar
vilka som placerat sig bäst
räknat över hela säsongen.

Hon tränar mellan tio till
tjugo timmar per vecka, beroende på om det är en tävlingsvecka eller bara ”vanlig”
vecka. Förra året ﬁck Jenni ett
nyckelbensbrott i samband
med Triahlon-SM. Hon låg
trea i tävlingen efter att halva
cykeldistansen var avklarad
då olyckan inträffade. Hon
kraschade och bröt nyckelbenet. Men 2013 har hon kommit igen med besked. Efter
de två SM-gulden vann hon i
Västerås på dubbla distansen,
så kallad olympisk distans
vilket innebär 1500 meter
simning, 40 kilometer cykel
och 10 kilometer löpning.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Jenni Nilsson från Ekerö segrade i Svenska triathloncupen med totalt
två guld, ett silver och ett brons.
Foto: Fredrik Swahn

Mirjam Björklund vann första matchen i ungdoms-OS

Falsterbo Horse Show

TENNIS | Mirjam Björklund
från Ekerö representerade
Sverige i ungdoms-OS i juli
i Holland.

HÄST | Camilla Ahlén
från Nyckelby, kvalade till
Falsterbo Horse Show 2013
i somras. Det är Sveriges
största häst tävling.

också sina inledande matcher
men de, liksom Mirjam stötte
därefter på övermäktigt motstånd i omgång två.
Mirjam har haft problem
med sina knän eftersom hon
växer. Under hela månaden
före OS hade hon bara spelat
cirka tio timmar tennis.
– Rehab och styrketräningen fungerade bra men ingen
löpning och efter den första maratonmatchen var jag
helt enkelt inte återhämtad
nästa dag. Jag förlorade mot
en fransyska som jag tror att
jag hade vunnit över om jag
hade varit som vanligt, säger
Mirjam.
Bäst i singelspelet gick det
för Sandra Örtevall som avancerade till åttondelsﬁnal.
I dubbelspelet gick det
bättre för Filip och Mikael.
Efter tre segrar var de framme
i semiﬁnal. De förlorade dock
mot de estniska tvillingarna
Siimar.

– I första matchen ﬁck jag
möta den fjärdeseedade tjejen
i tävlingen, en vitryska som
hette Hanna Kryvatulava.
Jag trodde inte att jag skulle
ha någon större chans men
jag vann. Det var en stenhård
match på tre timmar, mellan
kl 11 och 14 i över 30 graders
värme, berättar Mirjam Björklund.
Hon vann matchen med
siffrorna 7-6, 5-7, 6-3.
– Det var jättekul för jag
spelade första matchen av alla
svenskar så jag hade hejaklack.
Vi hade dessutom lärt känna
andra svenska idrottare och
några kom och hejade också,
fortsätter Mirjam.
Sveriges trupp bestod av endast SALK-spelare. Filip Malbasic och Mikael Ymer vann

DET HÄNDER


Den svenska tennistruppen i ungdoms-OS, från vänster ledare Karim
Benturki, Sandra Örtevall, Mirjam Björklund (Ekerö), Filip Malbasic och
Mikael Ymer.
Foto: Sofia Blomlöf, SOK

gjort, avslutar Mirjam.
När denna tidning går till
tryck är hon i Växjö för att
delta i SM och sedan hem
igen för RM (regionsmästerskapen). MN följer naturligtvis upp hur det går för
Mirjam.

Mirjam Björklund är rankad tvåa i Sverige i gruppen
spelare under 15 år. Även om
hon inte gick vidare i Ungdoms-OS är hon nöjd.
– Jag kunde i alla fall vara
med i OS och jag är nöjd att
jag spelade så bra i min första match. Hela upplevelsen
med resan, invigningen,
tävlingen och nya vänner var
bland det roligaste jag har

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

– Det gick bra. Vi gick igenom
två kval. I det första var vi felfria men i det andra kvalet ﬁck
vi ett nedslag och ﬁck fyra fel,
berättar Camilla Ahlén.
Hon bor på Nyckelby gård
på Ekerö och hennes hästtävlingsresa började på Rastaborgs ridskola.
Hon och hennes häst Sirius
slutade på 25:e plats totalt i
Falsterbo Horse Show. De
missade ﬁnalen precis då det
var tjugo som gick vidare till
den.
Camilla, som fyller 18 år i
höst, siktar mot en fortsatt
tävlingskarriär. Första helgen
i augusti red hon RM i Eskilstuna.
– Vi tog oss till ﬁnalen men
där ﬁck vi ett förargligt nedslag

Camilla Ahlén på hästen Sirius.
Foto: Roland Thunholm

tyvärr, berättar Camilla.
Hon tar studenten i vår och
tänker antingen åka utomlands och arbeta med hästar
eller arbeta i tävlingsstall i
Sverige.
– På sikt vill jag starta en
egen verksamhet med tävlingshästar, avslutar Camilla.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

TILL DEN 31 AUGUSTI

FOTBOLL | Damer div 2 ös: 25/8 kl 16 Träkvistavallen:Ekerö IK - IK Frej Täby  29/8 kl 20:15 Träkvistavallen:Ekerö IK - AIK DFF  Damer div 4 a : 20/8 kl 20 Träkvistavallen:Skå DFF - Rissne IF  27/8 kl 20
Träkvistavallen: Skå DFF - Ängby IF Herrar div 2 sö Sv : 31/8 kl 15 Träkvistavallen:Ekerö IK - Motala AIF FK  Herrar 4 n: 24/8 kl 14 Svanängens IP:Skå IK & Bygdegård - IFK Vaxholm  Herrar div 6 c : 23/8 kl 20
Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Kronobergs BK Herrar div 7 d: 31/8 kl 14 Adelsövallen:Adelsö IF - BK Brunkeberg

LÄGET! 12 AUGUSTI

FOTBOLL

FOTBOLL

Damer div 2 ös
FC Djursholm
Boo FF
Rimbo IF
Hässelby SK FF
Gimo IF FK
Vaksala SK
Södersnäckornas BK
IK Frej Täby
AIK DFF
Ekerö IK

Damer div 4 a
Ängby IF
Rissne IF
Skå DFF
Reymersholms IK
Sollentuna FF
IFK Aspudden-Tellus
IFK Österåker FK
FK Bromma

10
11
11
10
11
11
10
11
10
9

6
6
5
5
5
3
3
2
2
1

3
3
4
2
1
6
2
2
2
3

1
2
2
3
5
2
5
7
6
5

23
26
19
21
18
22
25
10
9
7

-

8
13
12
18
17
16
23
21
34
18

21
21
19
17
16
15
11
8
8
6

FOTBOLL
7
7
7
7
7
6
6
7

FOTBOLL

FOTBOLL

Herrar 4 n
IFK Viksjö
Sundbybergs IK
IFK Vaxholm
Ängby IF
Hässelby SK FF
Skå IK & Bygdegård
Spånga IS FK
Rissne IF
Viggbyholms IK
Ursvik IK
Enebybergs IF
FC Järfälla

Herrar div 6 c
Norrtulls SK
10
BK Gamla Karlbergare 10
Wollmars FF
10
Mariebergs SK
10
Ekerö BoIS
10
Tudor Arms FC
10
Essinge IK
10
Kronobergs BK
10
Zinkens FC
10
Cassi FF
10

14
13
12
12
14
14
14
12
13
14
14
12

9
8
8
7
7
6
5
4
4
5
4
2

2
2
1
3
0
2
3
3
3
0
0
1

3
3
3
2
7
6
6
5
6
9
10
9

33
22
35
31
20
20
28
15
19
24
21
17

-

20
11
11
18
23
31
32
14
19
31
38
37

29
26
25
24
21
20
18
15
15
15
12
7

6
6
3
3
2
2
1
1

1
0
1
0
1
0
2
1

0
1
3
4
4
4
3
5

23
35
14
16
12
8
8
7

-

3
7
15
13
15
27
29
14

19
18
10
9
7
6
5
4

Herrar div 2
Enskede IK
13
Motala AIF FK
12
Värmdö IF
13
Arameisk-Syrianska IF 13
IK Sleipner
13
Spårvägens FF
13
FC Gute
13
Vimmerby IF
13
Värmbols FC
12
Ekerö IK
13
Smedby AIS
12
Assyriska IF i Norrk
12

10
9
8
7
5
4
4
5
3
4
3
3

0
2
0
1
2
4
4
1
4
1
2
1

3
1
5
5
6
5
5
7
5
8
7
8

31
31
26
21
14
21
14
15
12
16
18
16

-

16
12
15
18
14
21
17
22
16
26
21
37

30
29
24
22
17
16
16
16
13
13
11
10

6
5
5
5
5
3
4
4
1
1

0
3
2
1
1
4
1
0
2
0

4
2
2
3
3
2
4
6
5
8

28
34
47
27
16
20
17
18
13
11

-

21
30
16
19
14
16
19
34
20
42

18
18
17
16
16
13
13
12
5
3

FOTBOLL
9
6
6
6
5
3
2
2
2
1

1
3
1
0
2
2
3
3
0
1

0
1
3
4
3
5
5
5
8
8

34
27
30
21
24
18
15
16
21
13

-

6
14
23
17
16
15
26
30
36
36

28
21
19
18
17
11
9
9
6
4

Herrar div 7 d
Rinkeby United FC
Adelsö IF
FC Innerstan Stockh
BK Brunkeberg
FC of Hässelby
FC Kasam
Åkeshovs IoFK
Stockholm BK
Skönadals BK
Nockebyhovs IF

10
10
9
9
9
9
9
10
8
9

Sportnyhet?
Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se
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Debut i F2
börjar bra
BÅTRACE | Tobias
Söderling från
Stenhamra gjorde debut
i F2 på Riddarfjärdens
VM-deltävling i båtrace i
början av sommaren. Han
har nu vunnit tre av fem
VM-deltävlingar.
Tobias Söderling började
köra när han var tio år. Sedan
dess har framgångarna följt
varandra.
I Riddarfjärdens VM-deltävling den 15 juni startade
Tobias som nummer 16 och
kom i mål som sjua.
– De tio första som kommer i mål i en tävling får
poäng. Därefter har Tobias
lyckats komma i mål i alla
tävlingar och även tagit VMpoäng i alla race vilket inte
ska gå som debutant i denna
tuffa klass. Helt otroligt, berättar Tobias pappa Johan Söderling.
Den 7 juli var det tävling i

Baku i Azerbajdzjan. Där
startade Tobias som tionde
och kom in som åtta i mål. 28
juli i Brindisi, Italien startade
han som sexa och blev sjua.
Nästa tävling sker i Nottingham den 31 augusti och
sedan blir det ﬁnal i Sydafrika den 15 december.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Marcus Fluch tog ytterligare poäng
RALLY | Det blev en mycket
lyckad midsommarhelg för
ekeröföraren Marcus Fluch
när den fjärde omgången
av Volkswagen Castrol Cup
avgjordes på Tor Poznanbanan i Polen.
Marcus startade i Pole Position i helgens första lopp,
en placering som han höll
hela vägen in i mål. Årets
första vinst i VW Castrol
Cup var därmed bärgad.
(Förare med den snabbaste
tiden får starta i pole position, reds anm.)
På Tor Poznanbanan avgjordes årets premiärtävling

tidigare i våras och Marcus
Fluch hittade snabbt ett bra
racetempo.
– Jag körde bara tre träningsvarv och alla tider var
topptider. Känslan inför kvalet var också toppen, berättar
Marcus och fortsätter:
– Tiderna jag satte på mina
få varv stod sig bra i konkurrensen. De var snabbast helt
enkelt, därför körde jag inte
ﬂer träningsvarv även fast 20
minuter återstod av träningen, berättar han.
Marcus var snabbt ute på
banan när kvalet startade och
redan efter det första kval-

”Det känns
otroligt skönt att
att visa att man
hör hemma i
toppen av cupen”

varvet kände han att han satt
en bra tid.
– De sista minuterna av
kvalet var nervösa, men
eftersom ingen lyckades
knäcka min varvtid så var det
bara att konstatera, ”Pole Position”. Den känslan var underbar, berättar Marcus.

Marcus höll alla 24 förare på
lagom avstånd under hela
loppet. På sista varvet hettade det till mellan tvåan
och trean bakom Marcus. De
krokade ihop vilket resulterade i ett ännu större avstånd
fram till Marcus, som ﬁck
en behaglig resa ända in till
målﬂagg och därmed kunde
säkra sin första vinst i VW
Castrol Cup 2013.
Marcus startade på åttonde
plats i andra loppet. Han slutade på en nionde plats i race
två men var ändå nöjd med
de 24 poäng som en nionde
placering ger. Sammanlagt

körde Marcus ihop 84 poäng
under helgen.
–Det känns otroligt skönt
att visa att man höra hemma
i toppen av cupen, sa Marcus
när han tog emot hyllningar
av ﬂickvännen Fanny och övriga i teamet.
– Jag åker hem från Tor
Poznan med många nya poäng och en hel bil, min första vinst i Volkswagen Castrol Cup 2013. Jag är otroligt
nöjd och längtar redan efter
nästa race på Red Bull Ring
i Österrike, avslutar en glad
Marcus.

Hårda matcher när årets ”Champen” ägde rum
FOTBOLL | Den 6 juli ägde
Champen fotbollsturnering
rum för femte gången i ordningen på Träkvistavallen.
En populär folkfest som
lockade tolv lag och flera
hundra åskådare.
– Upplägget är att tolv lag spelar i tre grupper som avslutas
med slutspel och ﬁnal. Varje
lag har sex spelare på planen
med målvakten inräknad och
fritt antal avbytare, berättar
Erik Torlén som tillsammans
med Charles Mellin anordnar
turneringen.
Räknar man in de nära 130

spelarna fanns uppskattningsvis 300 personer på
plats för att spela och njuta av
fotboll i högt, hårt tempo.

”Turneringen i år
bjöd på en del nya
lag och vissa spelade riktigt bra”

– Turneringen i år bjöd på en
del nya lag och vissa spelade
riktigt bra och tog sig långt.
Nykomlingarna Black Mam-

bas spelade den ena semiﬁnalen mot Lundhagen Boys
med fyra års turnering i ryggen. Lundhagen Boys vann
den hårda matchen med 3-2,
fortsätter Erik Torlén.
I andra semifinalen möttes

de två rutinerade Champenlagen Beerfest och Champen
Swe. Efter 1-1 i fulltid vann
Beerfest på straffar. Finalen
spelades mellan Lundhagen
Boys och Beerfest och Lundhagen drog det längsta strået
och vann med hela 7-2 efter
mål av bland annat Kristofer
Låås och Jesper Måwe.

Tolv lag gjorde upp om segern på Träkvistavallen.

Kristofer Låås blev också turneringens målskytt med sju
mål och Jesper Måwe turneringens ”Most Valuable
Player” efter att båda spelat

Foto: Trixie Larsson

lysande i samtliga matcher.
Turneringens målvakt blev
Niklas Sandberg i Champen
Swe.

Kul träning, ingen är för gammal för kampsport
GRATIS PROVA-PÅ TRÄNING vecka 34 och 35
Ekerö Kampsport i samarbete med Ekerö Budo. Familjerabatt: Träna i två klubbar för endast 1500:- per termin

SJÄLVFÖRSVAR FÖR TJEJER

En kul och nyttig kurs som vi får hoppas att du inte får någon nytta av.
Här får du lära dig vilka vapen du har på kroppen och hur du använder dem. Kursstart lördag den 31 augusti,
3 lördagar à 1,5 tim: totalt 500:-. Anmälan till ekerokampsport@telia.com
All träning i Sundby skola, Nyckelby. För mer information ring Ronny 073-086 00 88, ekerokampsport@telia.com
www.ekerokampsport.se

Lucka i bemanningen?
- Vi löser det

familj | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&.6J<JHI>'%&(
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  FÖRLOVADE

Från ett par timmar till heltid
Veteraner med erfarenhet och
kunskap
Ring oss - vi hittar rätt kandidat

För mer info kontakta: vasterort@veterankraft.se | tel: 08-730 07 20

Modica mulier AB
Samtalsterapi

Mottagning
 på Ekerö
För tidsbokning ring
076-798 64 55
www.modicamulier.se





Grattis
Tristan
Hjelte 1 år
24 juni!
Vi längtar
efter dig!
Kramar från
farmor och
fastrarna.

Grattis
Wilma 5 år
önskar
Oskar,
mamma
och pappa.

Grattis
Ludvig Sigge 5 år den
1 augusti.
Kramar
från Viktor,
mamma
och pappa.

Välkommen
Louise,
vår dotter,
Willes
lillasyster.
Emelie
och John
Tyndal,
KS Solna
20/6 2013.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning samt i
mån av utrymme

Johan Holmén och
Sara Björkegren
Stenhamra den 30 juni
2013

  DÖDA




• Aloysius Valente 23 mars
86 år.
• Gunborg Lovisa Johansson, Ekerö, 3 juni 92 år.
• Anna-Karin Rosalie
Hedgren Ullgren, Ekerö,
3 juni 55 år.
• Björn Oskar Wallgren,
Ekerö, 8 juni 76 år.
• Anna Ulla Elisabet Lindgren, Ekerö, 10 juni 80 år.
• Ingrid Maria Karlberg,

Ekerö, 28 juni 93 år.
• Folke Birger Stjerndahl,
Ekerö, 29 juni 82 år.
• Bernt Eivind Råberger,
Ekerö, 30 juni 89 år.
• Margit Hanna Kristina
Lundbom, Ekerö, 4 juli i
96 år.
• Frans Olof Solman, Ekerö,
4 juli 75 år.
• Siwert Georg Blom,
Ekerö, 9 juli 84 år.
• Majvor Elisabet Åhlfeldt,
Ekerö, 17 juli 67 år.
• Hans Evert Andersson,
Lovö, 19 juli 81 år.
• Ulla-Britt Margareta Morén, Ekerö, 26 juli 79 år
• Nils Jerker Hannerz,
Ekerö, 28 juli 80 år.

Som professionell coach
hjälper jag till att identiﬁera
nuläget, det önskade målet
och vägen dit!
www.duocoaching.se www.parcoaching.se

Min älskade maka
Vår kära mor
farmor och syster

Vår kära Pappa
Morfar och Farfar

Karin
Arnebrant

Gunnar
Lindblom

Boka tid för ett förutsättningslöst möte
på Munsö eller i Solna.
www.hampsanket.se

Alfa Ekerö

IGNIS

Begravningsbyråer

Företagsstäd
HEMSTÄD - RUT-avdrag!

www.ekerostad.com
070-159 41 14
Vi köper din bil idag!
Kontant betalning
Vi är intresserade av
alla slags bilar
Årsmod fr 1990 - 2013
Besiktade / obesiktade
Skattade / oskattade
Defekta / rostskadade
Tveka inte att ringa el maila.
philip.kelderas@hotmail.com
0729-64 93 16

Nu byter vi namn. Utöver
utökade resurser som en del
av IGNIS är allt som vanligt.
Läs mer på www.ignis.se

* 20 maj 1942
✝ 29 juli 2013

* 25 januari 1921
✝ 31 juli 2013

BERTIL

KRISTINA och ÅKE
Håkan
Eva och Mikael
Maria och Johan

JOHAN och MONICA
Victor Oscar
Mikaela Daniella
KJELL och JENNIFER
Lilly Jack
Kerstin med familj

Sandviksvägen 4, tidsbokning
på telefon 08 - 560 310 65

Släkt och vänner

Auktoriserad av SBF

Eldningstunnor
Plåttunnor. 230 L ........ 300 kr/st

Plasttunnor med lock
Passar bra till fodertunna, vattentunna mm. 220 L ....... 300 kr/st

Plasttunna helgjuten
Passar bra till ﬂytbryggor mm.
220 L .............................. 300 kr/st

073-903 76 20

Du somnade stilla
när resan var slut
Från allt som Du lidit
Du vilar nu ut
Begravningen äger rum
fredagen den 23 augusti
kl 14.00 i Hilleshögs kyrka.
Efter akten inbjudes
till minnesstund på
Stenhamra församlingsgård.
Tacksam för svar till
Klockarebolagets begr.byrå
tel 08-268110.

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

malkk
munsö adelsö lokala kennelklubb

7ÉSLÇSB.BNNB 
'BSNPSPDICÇTUB7ÇO

Vår Älskade

5ZSB+FSOCFSH

Thormod Bårli
* 28 september 1924
✝ 3 juli 2013
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)BSFGUFSFUUMÉOHU 
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&LFS×KVMJ
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LENNART
Ronny
Lena och Jim



Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Många blev åren Du
vandrade här.
Så trogen, så verksam
i tiden.
Nu mättad av ålder
förunnat Dig är.
Få njuta av eviga friden.
Tack lilla Pappa.
Begravningen äger rum i
stillhet inom familjen.
Tänk gärna på
Hjärt - Lungfonden
Pg 909192-7
tel 0200-882400.

4MÇLUPDIWÇOOFS
ªSEFUTBOUBUUEVÇSCPSUB
ªSEFUTBOUBUUEVÇSE×E
%VTPNBMMUJEWJMMFWÉSBUCÇTUB
%VTPNWBSWÉSULÇSBTU×E
5BDLG×SBMMBHMBEB
LÇSMFLTGVMMBPDIMKVTBNJOOFO
7JCÇSEPNNFEPTTG×SFWJHU

#FHSBWOJOHFOÇHFSSVN
GSFEBHFOEFOBVHVTUJ
LMJ)JMMFTI×HTLZSLB

Bläck- eller
laserskrivare?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?
Ring

Ring

Binärdata AB

PATRICIA, ROLF och REIDAR
med familjer
Barnbarnen
Barnbarnsbarnen
Släkt och vänner
Begravningen har ägt rum
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Cancerfonden
pg. 901986-0

För all visad vänlighet,
all omtanke samt
alla vackra blommor,
gåvor till Cancerfonden,
Barncancerfonden och
Föreningen Cancerhjälpen
vid bortgången av
Min älskade Maka
vår kära Mor

Anna-Karin
Ullgren
framföres vårt varma tack

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

Dick
Carl
Maria

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

www.malaroarnasnyheter.se

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

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Anders Hjelm

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.

Ekerö Centrum
Telefon 560 301 31

Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

| privata marknaden 41
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  SÄLJES




Euramobil 745 Boggi -04,
3.700 mil servad, nybesiktigad. Långbäddar bak,
all utrustning, kanonskick
säljes pga husköp omg.
0766-77 14 53.
Chihuahua
valpar LH
ﬁnnes till
familjehem
med mkt
kärlek.
Chokladfärgade. Lev klara september. Endast seriösa tack!
SKK-reg mm. Mer info 070605 00 28.
Fälld och kapad blandved i
ca enmetersbitar säljes, 500
kr kubikmetern. Även enbart
fälld blandved säljes, 300
kr kubikmetern. Hämtas på
Mörbyvägen 6, Skå.
070-609 92 88.
Jordfräs
FMC
BOLENS 5
till salu för
3000 kr.
Ring 070-453 51 44.
Runt matbord 120 cm inkl 2
iläggsskivor + 6 stolar, allt i
furu. 200 kr. Tel 070-562 77
08 m-to 19-21.
Jeep Cherokee -00. Grön,
nybesiktad, nya däck, dragkrok, damkörd, toppskick,
Obs 6800 mil! 59 000 kr.
070-816 16 90, 08-560 429
90.
Djurtransportbur 70 x 50
x 60 cm hög. 1000 kr. Lars
070-460 21 37.

  ÖNSKAS HYRA

Glasvägg
till salu.
Bredd
180 cm,
höjd 220
cm. 070453 51
44.





Trädgårdsmöbel ”Alibert”
inköpt hos Ekerö möbler.
4 stolar reglerbara i 3 lägen
med mellanskiva. Har
kostat 17000 kr. Nu 3000 kr
pga ﬂytt. 560 449 82, 070712 62 97.
Säng med ben Koster Carpe
diem 200 x 90 ”Bäst i test”
säljes pga ﬂytt. Har kostat
8630 kr. Nu 2000 kr. Först
till kvarn. 560 449 82, 070712 62 97.

  KÖPES


Skötsam, rök- och djurfri
familj (2 vuxna och 1 barn)
önskar hyra boende (min
2 rok) på Ekerö, from aug/
sept 2013 tom senvår/
sommar 2014. Vi har fast
inkomst. Ref ﬁnns. Kontakta:
jane.fredriksson@hotmail.
com eller tel. 073-841 06 83.
Skötsam 45-årig kvinna
med 17-årig son och hundar
söker fritidshus att hyra
gärna på årsbasis. Fast
anställning och ordnad
ekonomi. Förskottshyra kan
erläggas efter överenskommelse. 070-690 96 87.
Stuga/hus/annat boende
inom Mälaröarna, helst
på längre sikt. Alla svar
beaktas. Ekerömamma med
11-årig dotter. Svar till Ulrika,
telefon 08-560 355 80.



Större ﬂickcykel/dam önskas köpas. Alla svar beaktas.
Svar till Ulrika, telefon 08560 355 80.
Söker jägare som är intresserad utav att sälja ben,
köttspill, organ etc. Maila
gärna mig: beatrice.reise@
hotmail.com
Växthus 10 kvm eller större.
Lars 070-460 21 37.

  UTHYRES


  ÖVRIGT




Mark sökes (runt 1000 kvm)
för odling av bärbuskar.
Moderplantor av gamla
kultursorter ska ﬂyttas till
Stockholm. Tel: 070-738 62
86 / www.abc.se/bar
Min lilla hund Lizzie behöver
sällskap på dagarna. Vill du
bli dagmatte? Daghusse?
Kontakta gärna mig:
Katarina Falk, Gustavavägen
38, mobil: 073-344 92 83.



Malta: Njut i vår nybyggda
lgh i Marsascala. Fantastisk
havsutsikt. 3 sovr, 6 bäddar,
2 badr. Nära bad och strand,
pool ﬁnns. Många rest på
gångavst. Fr 4000 kr/v. 08560 212 34/070-695 12 50.

• Privatpersoner annonserar GRATIS
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
• Rekommenderad inlämning: 2 v före utgivning

  ROSOR OCH TACK


Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen

Ekerö Taxi har LÄGSTA
A
jämförspris i branschen!!
Ekerö Taxi
Taxi Kurir
Taxi 020
Taxi Stockholm

299
307
306
325

kr
kr
kr
kr

Åker du HEM
från andra
sidan Nockebybron?
Ja, då slår vi av
ytterligare

15 %

på våra redan
låga priser!

FASTA priser? Självklart!
Bli avtalskund hos Ekerö Taxi!
Ekerö Taxi tecknar avtal med både privatpersoner och företag.
Som förälder kanske man är orolig när barnen är ute på kvällen och
speciellt då när det är dags för hemresan. Vi har lösningen!
Låt oss köra hem era barn till bostaden på ett tryggt och säkert sätt.
Inget krångel! Beställ hemskjuts, vi kör och du betalar via faktura.
Även föräldrar och medarbetare på företag behöver skjuts ibland.
Vi har lösningen! Här gäller samma sak:
Tryggt och säkert och inget krångel.

Trevlig sommar önskar vi alla mälaröbor! Välkommen ombord!

Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi!
Ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
Ekerö Taxi utför taxitransporter för alla:
privatpersoner, företag, kommun
och Riksfärdtjänst. Vi kör också Färdtjänst
för rullstolsburna, s.k. Rullstolstaxi
samt kör också vanlig Färdtjänst
när din beställda Färdtjänsttransport
inte kommer i tid eller hittar fram.



Elva år tillsammans, tre
år som gifta den 7/8 -13.
Tack för att du vill dela ditt
liv med mig!

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme.

Den 19 augusti
byter vi tidtabell.

Anna-Karin Ullgren till minne
EKERÖ | Försäkringsjurist och Senior Claims
Counsel Claims Manager
Anna-Karin Ullgren, född
Hedgren, Ekerö, har gått
bort i en ålder av 55 år.
Hennes närmaste är maken Dick och barnen Carl
och Maria.
Anna-Karin var en av Moderata samlingspartiet i Ekerös
mest aktiva medlemmar. Vi
lärde känna henne genom
vårt långa samarbete inom
politiken. Genom sitt stora
intresse för människor och
sin förmåga att lyssna var
hon en mycket omtyckt politiker i Ekerö kommun, även
hos oppositionen. Under
åren innehade hon många
olika politiska poster, senast
som ordförande i tekniska
nämnden, ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott, och innan
dess ordförande i barn- och
ungdomsnämnden och ledamot av kommunstyrelsens
arbetsutskott. Efter valet
2006 blev hon också invald
i landstingsfullmäktige och
ﬁck där uppdrag i sjukvårdsstyrelsen för Stockholms
stad och Ekerö kommun.
Anna-Karin fungerade också

som mentor till många av de
nyare fritidspolitiker som
sökte sig till Moderata samlingspartiet i Ekerö.
Anna-Karin hade den där
förmågan att kombinera ett
krävande chefsjobb som skadechef på försäkringsbolaget
Hannover Re, med många
politiska uppdrag och ett

”Den politiska
arenan i Ekerö
kommun har
förlorat en av de
mest erfarna
och omtyckta
politikerna”

mycket stort engagemang i
sin familj, maken Dick och
barnen Carl och Maria som
hon var oerhört stolt över
och gärna berättade om.
Vi kommer alla sakna Anna-Karin som vän, hennes
kloka ord, hennes positiva
stöd när det kändes tufft och
hennes väl genomtänkta politiska uttalanden. Den politiska arenan i Ekerö kommun
har förlorat en av de mest
erfarna och omtyckta politikerna.
Våra tankar går nu till Anna-Karins familj som förlorat
en älskad hustru och kär mor.
EWA BJÖRLING
Handelsminister
INGER LINGE
Ordförande i Ekerö kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i Stockholms län
PETER CARPELAN
Kommunstyrelsens
ordförande i Ekerö kommun
INGEMAR HERTZ
Ordförande för
Ekerömoderaterna
LENA GERBY
Vice ordförande för
Ekerömoderaterna

19 augusti byter vi till höst- och vintertidtabell. Du kan se din tidtabell redan nu på sl.se
eller på mobil.sl.se. Från 12 augusti kan du också hämta ditt eget tryckta exemplar på
bussen, i spärren eller på SL Center.
Helt ny höst- och vintertidtabell gäller för dig som reser inom Bromma, Danderyd, Ekerö,
Järva, Sigtuna/Märsta, Sollentuna, Solna/Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna,
Vaxholm, Österåker/Åkersberga och med lokalbanorna Roslagsbanan, Tvärbanan,
Saltsjöbanan och Nockebybanan.
Tidtabellen från 9 december 2012 gäller återigen för dig som reser i Farsta/Skogås,
Haninge, Huddinge/Botkyrka/Salem, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn,
Stockholm söderort, Stockholms innerstad, Södertälje/Järna/Nykvarn, Tyresö,
Upplands-Bro, Värmdö/Ingarö och Älta.
Pendeltåg Pendeltågens tidtabell från 9 december 2012 fortsätter att gälla i höst.
Tunnelbana Tunnelbanans tidtabell från 21 juni 2013 fortsätter att gälla i höst.
Spårvagn Spårvagn linje 7 tidtabell från 31 maj 2013 fortsätter att gälla.
Ny tidtabell gäller från 2 september.
För mer information gå in på sl.se eller ring
SL:s kundtjänst 08-600 10 00. Trevlig resa!

Kattis
Klippotek

NYFIKEN?

Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62
Ring för tidsbokning kl 9-20!
Välkomna! Kattis
Pråmvägen 4a innergården,
alldeles intill Ekerö centrum

www.ekerobudo.com

Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

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

Vad behöver du?
™

vi fixar det mesta

08-410 417 70

Målare , elektriker, snickare, allti-allo, någon som städar, någon
som klipper gräs och häckar,
kör till tippen eller något annat?
Kontakta oss idag så hjälper
vi dig!

www.alltjanstpoolen.se

info@alltjanstpoolen.se
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Många stölder, bilbränder
och inbrott under sommaren
Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under sommaren.

jldjX[ibW]jWifAdelsö$
FKärsön_djh\\Whi[nk[bbje\h[ZWdZ["
Z [d XbejjWh[ l_iWh i_] \h \hX_fWii[hWdZ[$

Förutom dessa anmälningar har följande
händelser kommit till polisens kännedom:
(,Wdcbd_d]WhecijbZWlXjWheY^
Z[bWhj_bbXjWh$
 (' Wdcbd_d]Wh ec ijbZ[h Wl fbdXYa[h" j[b[\ed[h" abeYaeh" ^WdZliaeh
eY^ WdZhW fh_lWjW j_bb^h_]^[j[h \hd
XWZijhdZ[h"h[ijWkhWd][heY^WdZhWWbbcddWfbWji[h$
'-Wdcbd_d]WhecijbZkhX_b$
',Wdcbd_d]Whecic_jd_d]\hdfWha[h_d]iiaWZWeY^iaWZ[]h[bi[WlX_b$
 ', Wdcbd_d]Wh ec Yoa[b# eY^ cef[ZijbZ[h$
 '+ Wdcbd_d]Wh ec ijbZ eY^ idWjj[h_
Wl X[di_d eY^ Z_[i[b" ilb \hd \h[jW]
iec\hdfh_lWjf[hied[h$
''Wdcbd_d]WhecijkbdWh[]_ij[h_d]iiaobjWh$
-abejj[hWdcbd_d]Wh$
)Wdcbd_d]Whec_dj[hd[jX[Zh][h_[h
eY^\WbiaW\Wajkheh$

4 JULI | IaWZ[]h[bi[ ][dec X_bXhWdZ
_djh\\Wh Z jl X_bWh jdZi f l_Z Träkvistavallen$

Dessutom har ett ijehj WdjWb _dXhejj _

fh_lWjXeijZ[h" ]WhW][" aohaeh" Xkj_a[h
eY^h[ijWkhWd][h_djh\\Wj$
Cd]W Wdcbd_d]Wh ec iaWZ[]h[bi[h^WheYaiaecc_j_d"\hdilbfh_lWjWWdcbWh[iec\h[jW]eY^e\\[djb_]W
l[haiWc^[j[h$
12 JUNI | Jlkd]ZecWhXb_hhWffehj[hWZ[\hWjj^Wahjcef[Zf[d]d]l]"
i Ekebyhov$

KÖRKORT

nyheter

22 JUNI | 8h_ijWdZ[ j_bbiod Wl ^kdZ _
Skytteholm$JlbiW"ic^kdZWhWjj#
WYa[hWh[dfh_lWjf[hied$
30 JUNI | 8h_ijWdZ[ j_bbiod Wl ^kdZ"
Drottningholm$;dbi^kdZWd]h_f[h
[dWddWd^kdZ$
 8hejj cej Óia[h_bW][d X[hefWi dh

18 JULI | Ojj[hb_]Wh[[d]d]ia[hXhejj
cej Óia[h_bW][d _ Väntholmsviken"
<h_d]idhÓia[djjWi_X[ibW]$
21 JULI | IaWZ[]h[bi[][decX_bXhWdZ"
][hhkcj[h_][d$:[ddW]d]_Ekerö
centrum$
22 JULI | Vad som klassas som ”mordXhWdZÈ ia[h f Ekerö ][dec Wjj d]ed
jdZ[h[bZf[dX_bl_ba[jc[Z\h\WhW\h
b_leY^[][dZec$

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

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

Utgivning 2013
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December

13 AUGUSTI | Kd]ZecWhaWijWhij[df
IB#XkiiWhfEkeröl_Zc_ZdWjj$

i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se
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PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 450 kr/år
Betalas på bankgiro 837-0017

11 AUGUSTI | ;dXkiiY^Wk\\hfEkerö
Xb_hX[boijc[Z]hdbWi[hl_ba[jhkXh_Y[hWiieclbZcejj`dij[cWd$
<b[hWf[hied[hXb_hc_iijdajW\hh_d]W
dWhaej_aWXhejjfKärsön$

PC Akuten

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

8 AUGUSTI | Försök till stöld genom
_dXhejj_a_eia][hhkcfEkerö$8Whd
kdZ[h'+hXb_hÈ[dlWhi]h_fdWÈffbWji
[\j[h hZ_]j _d]h_fWdZ[ Wl fh_lWjf[hied$

– Det har varit en hyfsat lugn sommar om man tänker på antalet utryckningar.
Det har däremot varit mycket stölder, framförallt när det gäller båtar och
båtdelar. Det är ligor som åker runt och kan operera ostört från vattensidan.
Framförallt är det motorer och GPS:er som blivit stulna, berättar Lena Törnblom
Löfqvist, Ekerö närpolis.
Hon säger också att det har varit flera otäcka incidenter med hundägare som
inte har kontroll över sina hundar vilka attackerat både människor och andra
hundar på flera platser i kommunen under sommaren.
Likaså har antalet inbrott ökat under senaste tiden och polisen varnar för
inbrottsligor som opererar i hela Stockholmsområdet.
När det gäller de bilbränder som inträffat under sommaren handlar det till
största delen om bilar som blivit stående en längre tid på parkeringar och slaktats allt eftersom.
– Det finns inget som tyder på att den sociala oron som funnits i andra områden i Stockholm har spridit sig, även om detta kan handla om att det är ungdomar som blivit inspirerade, säger Lena Törnblom Löfqvist.

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

Följ oss på Facebook

17 JULI | IaWZ[]h[bi[ ][dec X_bXhWdZ
_djh\\WhfEkerö$

7 AUGUSTI | ;djWn_Y^Wk\\hXb_hc_ii^WdZbWZ Wl akdZ[h iec _dj[ l_bb X[jWbW
\hi_]fEkerö$
8h_ijWdZ[j_bbiodWl^kdZ$;dÔ_YaWXb_h
X_j[dWl[d^kdZfSödrans badplats"
;a[h$

FÅ UTRYCKNINGAR MEN MÅNGA STÖLDER


18 JUNI | 8hejjcejlWf[dbW][d_djh\\Wh
i Ekerö centrum Z [d f[hied ebelb_][d_dd[^WhWcckd_j_ed$

MÄLARÖARNAS

16 JULI | IaWZ[]h[bi[ ][dec XhWdZ
ia[hZ[jjZ[^ki_StenhamraXh_dd[h
d[hj_bb]hkdZ[d$

2 AUGUSTI | ;djWn_akdZ]hi_]iaobZ_]
j_bbX[Zh]b_]jX[j[[dZ[fEkerö,ZZ[d
_dj[X[jWbWhi_djWn_h[iW$
 Kd]ZecWh aWijWh ij[d eY^ ffb[d f
[dIB#XkiifEkeröeY^^_dZhWhZ[ddW
\hd Wjj bcdW Xkii^bbfbWji[d ][dec
WjjahWhkdjXkii[dc[Zcef[Z[h$

15 JUNI | ;dXhWdZkjXhoj[hf[jj\h[jW]fFäringsö$;df[hiedXb_hiaWZWZ$

INTENSIVKURSER

MOPED - BIL - SLÄP

12 JULI | I Väntholmsviken" <h_d]i
_djh\\Wh Xhejj cej Óia[h_bW]ij_\jd_d][d
ZÓia[djXb_hX[ibW]jW]dW$

30 JULI | IjbZ Wl h[iliaeh ia[h f
Ekerö$;djWn_\hWh[iec_dj[l_bb^`bfW
[dfWiiW][hWh[WjjfbeYaWkhh[iliaehkh
jWn_X_b[dbcdWhfbWji[dc[Zh[iliaehdWalWh_i_dX_b$

23 JULI | >[c\h_ZiXhejj _djh\\Wh f

innan vintern

Ring eller mejla oss för bokning!

10 JULI | 8hejj cej Óia[h_bW][d ][h
hkcfMörbyfjärdenZÓia[djjWi_
X[ibW]$

25 JULI | Utanför Mariaön ][h Xhejj
cejÓia[h_bW][dhkcZÓia[djXb_hX[ibW]jW]dW$

13 JUNI | Ic_jd_d]\hd[djhWÓaeboYaW
ia[h[\j[hWjjjlX_bWhaheYaWj_hedZ[bb[d
l_ZTappström$

17 JUNI | IaWZ[]h[bi[ia[hf[jj`Wajtorn i Nibbla"IlWhji`$

med bra ﬁnansiering

5 JULI | ;d WdcbWd ec Xh_ijWdZ[ j_bbiod Wl ^kdZ f Ekerö inkommer till
dhfeb_i[d$

Ekerö" Z [d ]hkff kd]ZecWh ]h _d _
[dfh_lWjjhZ]hZdWjj[j_Z$
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www.pcakuten.se

Det vänliga taxibolaget!
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi,
ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
:MLEVMHEKJSVHSRMXVE½O
med välutbildade förare som
har oslagbar lokalkännedom
och kör miljövänliga fordon!
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CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål

O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O
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Service
Däck
Service •z Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer
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BEGRAVNINGSBYRÅ


Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

D

S

MO

EN

560 349 30, 528 006 55

O

H

Ekerö Centrum

SFÖ

RBU

N

BILUTHYRING


BILUTHYRNING

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

Statoil, Träkvista

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

CGS
Trädfällning
 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

För hem och offentlig miljö

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

LACKERING


M

Ekerö
Farmartjänst AB

Lilla Berga, Skå

Lackering
av köksluckor
och bilar
m.m. 0709-844 200

Din lokala utemiljö-entreprenör
dƌćĚďĞƐŬćƌŝŶŐ͕ƐƚĂŬĞƚƵƉƉƐćƩŶŝŶŐ͕
slyröjning/trädfällning, gräsklippŶŝŶŐŵŵ͘&ĂƐƟŐŚĞƚƐĂƌďĞƚĞŶ͕
rödfärgning, uteplatser, trädgårdsŵƵƌĂƌŽĐŚƉůĂƩƐćƩŶŝŶŐ͘
ŽŬĂƟĚĨƂƌǀĂƐƐŬůŝƉƉŶŝŶŐ͊

Telefon: 560 304 70

Telefon:

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

www.micklack.se

BILDBYRÅER


Annonser på denna
sida kostar

b ld
EKERO

ENTREPRENAD


mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

per införanden
exkl moms
Årsbokning gäller
Intresserad?
Ring 560 356 00
BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB



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

www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


Se
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering
Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag
www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

EKESIÖÖs
hela
virkessortiment
www.ekesioo.se

08-560 304 54
070-555 15 08

ALLSERVICE AB
av sly mm
& montering
UÖvrigt efter era önskemål

www.fsons.se
FÄRGHANDEL


FÄRG TAPET
GOLV

info@nyplat.se
www.nyplat.se
Grundat 1921

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



Ekerö Färglager
Träkvista Torg



Färingsö Brunnservice
Clas Häggberg
070-538 88 72, kv 560 401 49
Niklas Howqvist
070-747 20 03
howqvist@gmail.com
Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

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




STÄDNING


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

560 301 00
0705-94 23 19

CENTRALDAMMSUGARE
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

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

Trygghet & Kvalitet
Service & reparationer
av alla bilmodeller

TAXI


Det vänliga taxibolaget!
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi,
ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.
Auktoriserad
serviceverkstad för

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

PLÅTSLAGERI


UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

FÖNSTER


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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

F’SONS

,62&HUWL¿HUDGH 
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

BYGGVAROR


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

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

Tel: 564 109 50

Tel: 560 47 111

BILSERVICE


z



L O K A L E R

UStaketförsäljning



Vatten/avloppsanläggningar
Dränering/grund isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten
z

UBorttagning

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

LOKALER


L E D I G A

395:- resp 690:-

BYRA



&

l
kake

TRÄD- & TOMTARBETEN


QKakel och klinker
QBadrumsrenoveringar
QGolvläggning – trä, plast, linoleum, textil
QUtnyttja ROT-avdraget

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

GOLV & KLINKER


| service för dig! 43

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

:MLEVMHEKJSVHSRMXVE½O
med välutbildade förare som
har oslagbar lokalkännedom
och kör miljövänliga fordon!

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 131 kvm

Välbyggt timmerhus

Välplanerad enplansvilla

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 475 000 kr/bud. TOMT 608 kvm . EP 263 kWh/m²/år. Axvägen 4. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

FÄRINGSÖ PRÄSTNIBBLE 3 rok, ca 107 kvm + 19 kvm

Lantlig idyll

Toppskick

EKERÖ ÄLVNÄS - SJÖNÄRA VILLATOMTER 2 100 0000 kr - 3 500 000 kr

Tak till nock

Plana tomter i populärt område

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STJÄRTNÄS 4 rok, 69 kvm

Stor plan tomt med ostört läge

Odlingsmark

Del i brygga och framtida sjöbod.

TOMT omtarea ca 1 000 m²/tomt. Näktergalsvägen. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 25735 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT 1 702 kvm. EP 210 kWh/m²/år. Klippans Väg 21. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 31075 TILL 71122

Sjönära & Sjöutsikt

Nära till småbåtshamn

SMS:A 90333 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 475 000 kr/bud. TOMT 4 060 kvm. Alholmsstigen 8. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

Barnvänligt område

SMS:A 83454 TILL 71122

Underbart sydvästvänt sjöställe

SMS:A 10465 TILL 71122

SMS:A 85244 TILL 71122

ADELSÖ TOFTA HOLMAR 4 rok, ca 62 kvm

VARUDEKLARERAT*

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ NÄRLUNDA 5 rok, 153 kvm

Växthus

Sjönära

ACCEPTERAT PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 10 640 kvm. EP 223 kWh/m²/år. Grankullahöjden 12. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

Rymligt kedjehus med bästa läge

Solig uteplats i söder mot allmänning

ACCEPTERAT PRIS 3 795 000 kr/bud. TOMT 404 kvm . EP 101 kWh/m²/år. Trädgårdsvägen 27. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

ADELSÖ STENBY 5 rok, ca 130 kvm

FÄRINGSÖ SÅNGA 7 rok, 146 kvm

Drömläge invid Mälarens strand med fantastisk sjöutsikt

Fräsch 1,5 plans villa i vinkel

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, 129 kvm

ACCEPTERAT PRIS 3 500 000 kr/bud. TOMT 2 000 kvm. Lundkullavägen 19. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

SMS:A 34243 TILL 71122
SMS:A 14008 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 7 950 000 kr/bud. TOMT 913 kvm Tomtarea 913 m² (friköpt).. EP 49 kWh/m²/år. Parkslingan 27B.
EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 27765 TILL 71122

Djurstall/lada + flera övr. ekonomibyggnader

VARUDEKLARERAT*

Rymlig arkitektritad villa med soligt läge och underbar sjöutsikt

ACCEPTERAT PRIS 3 895 000 kr/bud. TOMT 110 kvm . Riksrådsgränd 10. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

Gård med idylliskt läge

Isolerat garage, ca 50 kvm

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, ca 196 kvm

Stor trädäckad uteplats med soligt läge

ADELSÖ HALLSTA 4 rok, ca 87 kvm, Mark om ca 15 ha åker och skog

Byggår 2004

ACCEPTERAT PRIS 3 895 000 kr/bud. TOMT 2 009 kvm . EP 96 kWh/m²/år. Plogvägen 35. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

SMS:A 18701 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 kr/bud. TOMT 1 130 kvm. EP 80 kWh/m²/år. Marielundsvägen 20. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Rymligt parhus i toppskick!

SMS:A 18936 TILL 71122

SMS:A 99881 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 162 + 51 kvm

Högt läge

Vacker vy

Balkong med kvällssol

Barnvänligt

ACCEPTERAT PRIS 3 175 000 kr/bud. TOMT 959 kvm. EP 68 kWh/m²/år. Ramunds Backe 1B. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

MUNSÖ SÖDERBACKEN 4 rok, ca 104 kvm

Kommunalt VA

Högt fritt söderläge

Barnvänligt

Lantligt

Stort garage

ACCEPTERAT PRIS 725 000 kr/bud. AVGIFT 6 513 kr/månad. EP 69 kWh/m²/år. Söderbacksvägen 41. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 29874 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 500 000 kr/bud. TOMT 1 096 kvm Tomtarea 1 096 m² (friköpt).. Lännstavägen. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

Vacker vy

FÄRINGSÖ MÖRBY 5 rok, 146 kvm

Nybyggd 1-plansvilla med lantligt läge.

SMS:A 24838 TILL 71122

Plana fina tomter med lantligt läge

SMS:A 30938 TILL 71122

SMS:A 13446 TILL 71122

FÄRINGSÖ TROXHAMMAR Lättbyggda villatomter

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, 108 kvm

Ljus öppen planlösning

Stilrent drömboende med ljus och rymd

Vacker utsikt mot Mälaren

ACCEPTERAT PRIS 3 750 000 kr/bud. TOMT 142 kvm. EP 50 kWh/m²/år. Stormansgränd 24. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

SMS:A 27869 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 4 950 000 kr/bud. TOMT 1 031 kvm. Vårdagsvägen 5. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, ca 103 + 73 kvm

Trevlig villa med sjönära läge och sjöutsikt

Bra skick och högt i tak

Dubbelgarage

Stor lummig tomt

Omtyckt område

ACCEPTERAT PRIS 4 395 000 kr/bud TOMT 1 593 kvm. EP 64 kWh/m²/år. Herredagsvägen 2. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

1,5 plans villa med garage

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN 5 rok, ca 106 kvm

Nära busshållplats

Högt ostört läge med fantastisk sjöutsikt

Fiskerätt

ACCEPTERAT PRIS 2 295 000 kr/bud. TOMT 1 921 kvm. EP 155 kWh/m²/år. Älghornsvägen 35. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 88099 TILL 71122

PRIS 2 495 000 kr. TOMT 1 336 kvm . EP 121 kWh/m²/år. Stavsborgsvägen 36. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

Allt i ett plan

EKERÖ ÄLVNÄS 3 rok, ca 40 kvm

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN 5 rok, totalt ca 100 kvm

Ogenerat högt läge med fantastisk panoramavy över Mälaren

Sommardröm på södervänd sjötomt

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ LUNDHAGEN 10 rok, totalt ca 280 kvm

Rymligt dubbergarage

Fin strandlinje med brygga

ACCEPTERAT PRIS 4 300 000 kr/bud. TOMT 1 350 kvm + vatten 2 800 kvm. Storhagsvägen 15 . EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 20306 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 475 000 kr/bud. TOMT 1 501 kvm. Talgoxevägen 8. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Familjevilla med högt soligt läge

SMS:A 23078 TILL 71122

Lantligt belägen

SMS:A 19893 TILL 71122

SMS:A 23461 TILL 71122

FÄRINGSÖ STAVSBORG 5 rok, 146 kvm

VARUDEKLARERAT*

Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 6 275 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 197 m². EP 62. Hagens Backe 18. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 32098 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

MUNSÖ EKEBY 6 rok, 164 kvm

Bra planerad villa i toppskick

Stor ogenerad tomt med fin sjöglimt

Inredd gäststuga

Carport

Del i småbåtsbrygga och sandstrand

SMS:A 31661 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 kr/bud TOMT 2 595 kvm . EP 50 kWh/m²/år. Rallvägen 9. EKERÖ Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 5 rok, totalt ca 230 kvm + gästlägenhet och garage

Nybyggd arkitektritad villa på södervänd strandtomt

Ljus öppen planlösning

Separat gästlägenhet/genrationsdel

Garage och carport

EKERÖ BRUNNA 3 rok, ca 76,5 kvm

Exklusivt

Totalrenoverat

Soligt gavelläge

SMS:A 27243 TILL 71122

SMS:A 34076 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 12 000 000 kr/bud TOMT 902 kvm . Jungfrustigen 4A . EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

VARUDEKLARERAT*

MUNSÖ FÖRSAMLING 4 rok, 110 kvm

Populärt område

ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 kr/bud. AVGIFT 4 501 kr/månad. EP 89 kWh/m²/år. Tomtbacksvägen 36. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Högt och fritt läge

Enplansvilla med källare

Närhet till badplats

ACCEPTERAT PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 1 735 kvm . EP 198 kWh/m²/år. Björn Järnsidas Väg 25. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE
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ÖVRIGA AKTIVITETER
Ballongprinsessan: ballongskulptör gör ﬁgurer åt barnen
z Clownen kommer på besök
z

ÖPPETTIDER: Vardagar
arr 10 - 18.30.
18 30 Lördag 10 - 15
gar 8 - 22
ICA Supermarket Alla dagar
Apotek I Bank I Bibliotek I Blommor I Café, Restaurang & Grill I Djuraﬀär I Frisör I Hobby I Hud- & kroppsvård I Inredning I Kemtvätt & Skomakeri
Kyrka I Leksaker I Livsmedel I Låsservice I Mäklare I Mode - Herr, dam & barn I Optiker I Polis I Post I Skor I Sport I Systembolag I Tobak/ATG

Erbjudandena gäller 24 /8 om inte annat anges.
Reservation för ändringar.

VÄLKOM

EKERÖ CENT

!

Sittplatser ﬁnns. Allsångshäftet kostnadsfritt. Allsångs ledare: Andreas Löfgren
fgren
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Kom och sjung med oss!

ME
N

11.00 – 11.30 Scenmusik
11.30 – 11.55 Modevisning av höstens nyheter/trender
12.00 – 12.55 Allsång
13.00 – 13.25 Modevisning av höstens nyheter/trender
14.00 – 15.00 Scenmusik
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Din syn Ekerö O
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H

öst
sten är snart här! Beh
över
du uppdatera gardderobe
n för
kyligare tider. Kom in til
l någon
av våra butiker och få rå
d och tips!

Utvalda märkesjeans

500 kr

2 för1
Vårda din hud
efter sommarens solande!
ERBJUDANDE!
Boka en klassisk
ansiktsbehandling 90 min,
så bjuder vi på
en frans- och brynfärgning
(värde 295 kr). Erbj gäller tom 7/9 -13

Vid köp av nya
kompletta
glasögon
bjuder vi på ett
extra par nya
glasögon från
utvalt sortiment
(värde upp till 2990:-)
Gäller lagerglas i styrkor + - 6/-2.
Kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Gäller till 2013-10-20

Online bokning
www.salongcosmetae.se
Tel. 08-560 355 82

KOM SJUNG MED OSS!

D
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&
HEM
Nu inviger vi
nya butiken

net,
Pysselhuset, Sportextra, SmultroC-lås
Djurknuten, Ekerö Kemtvätt, B
Interﬂora & Kingswood
Passssaa på att se hösten
nyheter!
Vi har stort uttbbud av h
em-, fritidsoch hobbyprodukter!

(Mälarö Torg 14, mitt emot KappAhl)

Nytt bredare utbud och
ﬁna öppningserbjudanden.
Kom och ﬁra med oss!

Höstnyheter
hos Kingswood
Alla

TM

HALVA PRISET
Gäller endast lördag 24 augusti

Kingswood
Since 2012

Höstﬁn vovve
i ”snusis”

199:Alla
djurtillbehör
Tag 3 betala
för 2
(Gäller ej foder)

Välkomna hem
från semestern önskar
vi på Ekeröblomman!
Ekerö Blomman
Ekerö
man
n

KOM SJUNG MED OSS!
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Ica Supermarket, Queen
Ekkeerröös sttörs
ta matbutik
Här finns ävven
flera restauranger och
caféer.

finner du i Ekerö Cent
rum.

SÄSONGENS
SKALDJUR
Färska svenska
signalkräftor 1 kg

Mjukglass
Våﬄa

15 kr

Smålandskräftor

299:-/kg
Lizelott och Hanna
från vår delikatessdisk

Färsk krabba
Sjöboden

99:-/kg

Tappström
Tapp
Ta
ppst
pp
strö
rö
öm

tighets- Vi har lite
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S
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Handelsb
rå och
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av det mesta!
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nyöppnade Always Fitness

ÖVRIGT
Just nu får du 100 kr rabattt
när du börjar träna hos oss!
Succen fortsätter!
Träna hos oss i våra fräscha lokaler.
Vi har de mest prisvärda träningskorten i Sverige
utan aƩ tumma på kvalitĠn͊
essutom tränar du allƟd dygnet runt.

TRÄNA FRÅN

99kr

*

Vi ﬁnns på torget
under dagen!

/mån

Separat tjejdel
Klipp ut
Θ ta med͊

Kondition

Fria vikter
Öppet
dygnet
runt

&ůĞƌĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŚŝƩĂƌĚƵƉĊǀĊƌŚĞŵƐŝĚĂ͊
ůǁĂǇƐ&ŝƚŶĞƐƐ͘ƐĞ

Farsta C Huddinge C Haninge C Ekerö C Tyresö Kista Fruängen Åkersberga Norrtälje

Sola fr.
30 kr

Ekerö Sol
Stå- och liggsolarium,
nya rör i alla rum

DROP IN 06-23
ALLA DAGAR!

Ladda ner
vår mobil-app

Ekerö Centrum - Tegelbruksvägen 1
ingång vid Always Fitness

KOM SJUNG MED OSS!

