
LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

år på nacken

På de gamlas dag mottog drottning Silvia en cape vävd av Lovö vävare, prydd med en silverbrosch, skapad 
av silversmeden och mälaröbon Per Brydolf. Drottningen bär capen på bilden.   | 24           Foto: Ewa Linnros

Olovlig
avverkning
i Skärvik
Boende på Ledungsvägen blev mäkta förvånade 
när träden framför deras hus avverkades utan 
förvarning i somras. | 10

BESLAGTAGNA DJUR
Ett åttiotal djur beslagtogs i somras av länsstyrelsen 
och djurskyddspolisen hos Viltjouren på Färingsö. | 12

“Badhuset har diskuterats, planerats och 
beslut har rivits upp i många år (30? 40?) 
och att koppla badhusets vara eller inte vara 
till försäljningen av Ekerö bostäder på detta 
vis, att “medborgarna inte vill byta Ekerö 
bostäder mot ett badhus” är en grov förenk-
ling...”  | 34 tyck

STOR BRIST PÅ HALLTIDER
Bristen på idrottshallar i kommunen gör att en del 
föreningar tvingas träna i andra kommuner. | 14

NYINVIGNING
Festlig skolstart på Träkvista skola då de nyrenoverade 
och nybyggda lokalerna invigdes. | 16

ADELSÖ IF TOPPAR TABELLEN
Med sex matcher kvar att spela ligger Adelsö IF:s A-lag 
etta i division 7d. | Sport 36

VIKTOR 90 ÅR
Flykten från Ryssland, 
Ekerö som rena rama 
landet och kartläggning-
en av Ekebyhovspar-
kens träd; Viktor Tull-
lander har mycket att 
berätta om när han ser 
tillbaka.   | 26
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Träkvista
08-560 300 96
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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!
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Vi gillar bokföring!
Gör du?
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Vi bjuder alltid 
på kaffe!

  

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

2 för 1! Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

Grymt!

Vid köp av 
kompletta 
glasögon bjuder vi 
på ett extra par från 
utvalt bågsortiment! G
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VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Utföres av legitimerad optiker. Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc.).
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Ekerö Sol
DROP IN 06-23
ALLA DAGAR!

Stå- och liggsolarium,
nya rör i alla rum

Sola fr.
30 kr

Ekerö Centrum - Tegelbruksvägen 1
ingång vid Always Fitness

TRÄNA FRÅN

99kr
/mån

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

Separat tjejdel       Kondition       Fria vikter

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

Öppet
dygnet

runt

*

Klipp ut 

2  på G | 

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
T.o.m. 8/9: ”Så här gör vi”, 
Birgit Nygren – textila bilder 
och maskinbroderi, och Tord 
Nygren – måleri, skulptur, 
illustrationer. 14/9-22/9: 
Linda Bolander – målningar 
och modellbyggen/hus, Lena 
Westin – keramiska objekt, 
Gerty Widerberg-Sonidsson 
– målningar. Arr: Mälaröar-
nas konstförening.

Hantverksstallet
T.o.m. 15/9: Kristina 
Nordenström – akvareller. 
Öppet tis-sön kl 11-17. Jung-
frusunds marina.

Utställning
Lisen Jensfelt – akvareller. 
T.o.m. 10/10, mån-tor kl 8-17, 
Profydents väntrum, Ekeby-
hovsvägen 1 (vid brandsta-
tionen). 

EVENEMANG

Kortspel 
Spela kort och drick kaffe 
tillsammans, varje mån mel-
lan kl 13-15. Pensionärer i 
alla åldrar välkomna. Träff-
lokalen Kajutan, Pomonavä-
gen 2, Ekerö (Ekgården nb). 

Squaredans
Ekerö Square-Dancers 

bjuder på gratis prova på, 
kaffe med dopp. 6/9 kl 11-14, 
Träsjögården, Bryggavägen 
129.

Svamputställning
Medtag gärna egna svampar 
för bedömning av svampkän-
nare Bo Nylén och Barbro 
Alm. 8/9 kl 9 lär Anne-Marie 
Björn ut lätta, matnyttiga 
svampar på en kortare vand-
ring, utgår från Träsjögården. 
7-8/9 kl 11-16, Träsjögår-
den, sjöscouternas hus vid 
Jungfrusund. Bryggavägen 
129, busshållplats Ekebyhovs-
backen. Arr: Mälaröarnas 
naturskyddsförening.

Ekebyhovs slott
7/9 kl 14: Ett musikaliskt 
pärlband av älskade ör-
hängen, Peter Nydahl och Bo 
Simonsson – sång, keyboard 
och gitarr. 8/9 kl 14: Förbered 
trädgården för vintervilan. 
Trädgårdsmästare Andrea 
Elefalk berättar.  Kaféansva-
riga: Ekerö IK Hockey Team 
99. 14/9 kl 14: Sånga bras-
sensemble under ledning av 
Björn Holtsberg. Kaféansvari-
ga: Socialdemokraterna. 15/9 
kl 14: Äppeldagen, ta med 
fem äpplen av samma sort 
för bedöming. Utställning.
Kaféansvariga: Mälaröarnas 
biodlarförening. 21/9 kl 14: 
Folkmusik med Ölaget. 22/9 

kl 14: Jazzmusik med Maybe 
Tuesday. Kaféansvariga: Sri 
Lanka faddrar. 

Marknad
Färingsö marknad, lokalt till-
verkade produkter, hantverk, 
blommor och grönsaker till 
försäljning på hembygds-
gården. Servering. 7-8 sep 
kl 12-16, hembygdsgården, 
Ölstavägen 27, Färentuna. 
Arr: Färingsö hembygdsför-
ening.

Familjedag
Utomhusaktivitet i form 
av Zumbadans och löp-
ning, loppis, fikaförsäljning. 
Evenemanget är till stöd för 
behandling för hjärnska-
dade Tuva, 2 år. 7/9 kl 10-13, 
Träkvistavallen.

Tomtskådning
Riksmästerskap i tomtskåd-
ning, räkna arter som hörs 
och ses på egen tomt eller 
någon MOF-medlems tomt. 
14/9 under hela dygnet så 
mycket man orkar/hinner. 
Arr: Mälaröarnas ornitolo-
giska förening.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
12 september)

  
             FORTS PÅ SIDAN 40

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
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

VILLOR/ BOSTADSRÄTTER / FASTIGHETSBYRAN.SE

Magnifik enplansvilla med mycket fint kök samt allrum med ett burspråk med fönster ändå upp
till taket. Ljuvlig bad - och relaxavdelning med bastu. Dubbelgarage, öppen spis samt pool.

Accepterat pris 4 850 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 220 kvm + 90 kvm Tomt 2 161 kvm
Byggt 2004 Energiprestanda 65 kWh/kvm år Visas Sön 1/9 16.00-17.00
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Svartsjö
Plogvägen 39

BESIKTIGAD

Accepterat pris 9 500 000 kr Rum 7 rum, varav 5 sovrum Boarea 172 kvm Tomt 1 782 kvm Byggt 2006
Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Ekerö Närlunda Skäluddsvägen 19B

BESIKTIGAD

Accepterat pris 7 850 000 kr Rum 7 rum, varav 5 sovrum Boarea 242 kvm Tomt 900 kvm Byggt 2006
Mäklare Lars Céwe 070-755 14 33

Ekerö | Ekerö Gällstaö Rulleuddsvägen 12

Accepterat pris 4 600 000 kr Rum 7 rum, varav 3-5 sovrum Boarea 191 kvm + 101 kvm Tomt 2 775 kvm
Byggt 1929 Energiprestanda 55 kWh/kvm år Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Nyckelby Nyckelbyvägen 4

BESIKTIGAD

Accepterat pris 2 450 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 110 kvm + 20 kvm Tomt 3 891 kvm
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Färingsö Svartsjö Svartsjö Djurgård 1

Accepterat pris 1 900 000- 2 500 000 kr Tomt ca 1 000 kvm/tomt. 6 st tomter mitt i populära Närlunda!!
Visas Sön 1/9 12.30-13.30 Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Närlunda Ekerövägen/Solhemsvägen/Hästhagsvägen

Accepterat pris 1 300 000 kr Boarea 36 kvm Tomt 2 320 kvm Byggt 1957 Visas Sön 8/9 11.30-12.30
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Helgö Bergsrundan 25



ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 8 SEPTEMBER

Uppgården, Adelsö 11.00

FRILUFTSGUDSTJÄNST Peter Strömmer

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

Munsö kyrka 11.00

SÖNDAGSMÄSSA Lizen Anterud

SÖNDAG 22 SEPTEMBER

Sammanlyst till Ekebyhovskyrkan 16.00

EKERÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 5 SEPTEMBER

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA Peter Strömmer

SÖNDAG 8 SEPTEMBER

Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA – VILA FÖR SJÄLEN
Mårten Mårtensson, Ekerö Gospel, 
Daniel Stenbaek piano
Ekebyhovskyrkan 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST MED  
HELIGA DANSER Jonas Gräslund

ONSDAG 11 SEPTEMBER

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA Marianne Pettersson Häggkvist

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

Ekerö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA –  MISTA EN ÄLSKAD
Mårten Mårtensson
Ekebyhovskyrkan 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST –  
BIBLIOLOGI Jonas Gräslund

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA Jonas Gräslund

SÖNDAG 22 SEPTEMBER

Ekebyhovskyrkan 16.00

SÖNDAGSMÄSSA Christer Kivi

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 4 SEPTEMBER

Timmermannens kapell kl 18.30

VECKOMÄSSA Lars Brattgård

SÖNDAG 8 SEPTEMBER

Hilleshögs kyrka kl 11.00

GUDSTJÄNST Jeanette Frenkman

ONSDAG 11 SEPTEMBER

Timmermannens kapell kl 18.30

VECKOMÄSSA Yngve Göransson

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

Timmermannens kapell  kl 11.00

GUDSTJÄNST Lars Brattgård
Färentuna kyrka kl 11.00-20.00

OBS! ÖPPEN KYRKA

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Timmermannens kapell kl 18.30

VECKOMÄSSA Yngve Göransson

SÖNDAG 22 SEPTEMBER

Sånga kyrka kl 11.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 18 AUGUSTI 

11.00 Lovö kyrka

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST  
Marianne Pettersson Häggkvist

SÖNDAG 8 SEPTEMBER

Lovö kyrka 11.00

HÖGMÄSSA
Marianne Pettersson Häggkvist

SÖNDAG 15 SEPTEMBER

Rörby gård 13.00

FRILUFTSGUDSTJÄNST
Lizen Anterud, Lovö barnkörer, Klara 
Valkare, Lovö kyrkas kör, Leif Asp

SÖNDAG 22 SEPTEMBER

Sammanlyst till Ekebyhovskyrkan 16.00

Gudstjänster 

Var ska vi lägga kraften?  
Gör din röst hörd.  
Kyrkoval 15 september.

Vad röstar jag till?
I kyrkovalet röstar du i tre val eftersom  
kyrkans organisation har tre nivåer. Din  
röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs  
lokalt, regionalt och nationellt.

Vem får rösta?
För att du ska få rösta ska du fylla 16 år 
senast på valdagen, du ska vara medlem i 

Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige den 
1 augusti 2013.

Varför rösta?
Det finns många skäl! Här kommer några:

den används.

man tror, mig eller andra, nu eller en annan gång.

människors liv, vid kriser, i närsamhället och i 
världen.

vara med och styra.

ta ansvar.

-
kors engagemang.

 
används.

Svenska kyrkan ska lägga kraften!

HÄR KAN DU RÖSTA: (Det står på röstkortet vart du ska gå)
Adelsö Hembygdsgård:  8.00-11.00, 12.00-15.00 och 18.00-20.00
Ekerö Hembygdsgård:  8.00-11.00, 12.00-15.00 och 18.00-20.00
Färentuna församlingshem: 12.00-20.00
Träkvista skola: 8.00-11.00, 12.00-15.00 och 18.00-20.00
Ekebyhovskyrkan: 8.00-11.00, 12.00-15.00 och 18.00-20.00
Lovö Klockargården: 8.00-11.00, 12.00-15.00 och 18.00-20.00
Munsö Församlingsgård:  8.00-11.00, 12.00-15.00 och 18.00-20.00
Stenhamra församlingsgård: 12.00-20.00

1) Kyrkofullmäktige (lokal nivå)
I ett kyrkofullmäktige behandlas frågor som rör  
församlingens eller pastoratets liv, till exempel om 
verksamheten som bedrivs och om vilka mål försam-
lingen ska arbeta för. Valsedlarna är vita.
KYRKOFULLMÄKTIGE I EKERÖ PASTORAT

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna, Kyrkans Bästa i Stockholms stift, 
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 

KYRKYRKOFULLMÄKTIGE I FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna, Kyrkans Väl på Färingsö

2) Stiftsfullmäktige (regional nivå)
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiften har till 

 
verksamhet. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta  
beslutande organ. Valsedlarna är rosa.
STIFTSFULLMÄKTIGE

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ, Centerpartiet, Fria 
Liberaler i Svenska kyrkan, FRIMODIG KYRKA, Gröna Kristna i Stockholms 
stift, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Kyrkans Bästa i Stockholms stift, 
Miljöpartister i Svenska kyrkan, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, 
Sverigedemokraterna, Vänstern i kyrkan, ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla

3) Kyrkomötet (nationell nivå)
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande  
organ och har 251 ledamöter. Här avgörs gemensam-
ma frågor som rör kyrkans regelverk och ställnings-
taganden. Kyrkomötet beslutar också om till exempel 
hur dop, konfirmation, vigsel och begravning ska gå 
till. Valsedlarna är gula.
KYRKOMÖTET

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ, Centerpartiet, 
Fria Liberaler i Svenska kyrkan, FRIMODIG KYRKA, Kristdemokrater i Svenska 
kyrkan, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, 
Sverigedemokraterna, Vänstern i kyrkan, ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla

X för personval
Kyrkovalet på lokal nivå är på många sätt ett personval. 
Därför lyfter grupperna fram vad de olika kandidaterna 
tycker är viktigt.

Du får sätta upp till tre kryss på de kandidater du vill
lyfta fram. Stryker du kandidater riskerar du att din valsedel
blir ogiltig.

KYRKRADION
PÅ RADIO VIKING 101,4 MHZ 

7 september: Kyrkoval på Färingsö

14 september: Kyrkoval i Ekerö pastorat

Möt några av kandidaterna till kyrkofullmäktige.



Söndagen den 15 september är det kyrkoval 

i Svenska kyrkan. Då har du möjlighet att rösta 

på de grupper och personer som ska vara med 

och besluta om kyrkans liv och verksamhet 

de kommande fyra åren. Vem vill du ge ditt 

förtroende? 

Välkommen att rösta i kyrkovalet!

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

Äpplen eller päron?

Vem ska jag tro på?

Hoppas jag väljer rätt...

Om du vill rösta före  
valdagen kan du ...
– rösta på expeditioner i hela landet
2 september till och med 11 september kan du förtidsrösta 
på pastors- eller församlingsexpeditioner i hela landet. Tag 
med dig ditt röstkort. Det går även att få ett dubblettröst-
kort på expeditionen då måste du kunna legitimera dig.

– rösta på särskilda röstmottagningsställen
För att rösta på de särskilda röstmottagningsställena måste 
du vara röstberättigad i Ekerö pastorat. Tag med ditt röst-
kort när du ska rösta.

– brevrösta, – rösta med bud
Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. Ett brev-
röstningspaket kan du få från församlingsexpeditionen. 
Där finns det du behöver för att brevrösta. Uppgifter om 
vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i 
valet kan du hitta på kyrkovalets webbplats. (svenskakyr-
kan.se/kyrkoval)

Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast 
den 11 september. Du måste även skicka med ditt röstkort.

Budröstning är främst ett alternativ för dig som får för-
hinder att rösta på valdagen. Du behöver ett brevröstnings-
paket även för att budrösta. Röstkortet är nödvändigt om 
budet lämnar rösten i någon annan lokal än i vallokalen på 
valdagen.

– rösta utomlands
Det går att brevrösta om du är röstberättigad och befinner 
dig utomlands när det är dags att rösta. Det vanliga röst-
kortet skickas till din folkbokföringsadress under senare 
delen av augusti och ska vara distribuerat senast den 28 
augusti.

Hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar finns det 
brevröstningspaket som du behöver för att brevrösta. Det 
går att få ett dubblettröstkort faxat till en utlandsförsam-
ling. Du kan även beställa ett dubblettröstkort på kyrkova-
lets webbplats. Din brevröst måste vara kyrkostyrelsen till 
handa senast den 11/9.

Här kan du 
förhands-
rösta:
Färingsö församling
Församlingsexpeditionen i Stenhamra 

har öppet för förtidsröstning kl 10-

12 och 13-15 följande dagar

måndag 2/9 - lördag 7/9
måndag 9 - onsdag 11/9

Kvällsöppet kl 17-20 

tisdag 3/9
torsdag 5/9
måndag 9/9
tisdag 10/9

Ekerö pastorat
Expeditionen i Ekebyhovskyrkan har 

öppet för förtidsröstning kl 9-12 och 

13-15 följande dagar

måndag 2/9 - fredag 6/9
måndag 9/9 - onsdag 11/9

Lördagsöppet kl 9-12

lördag 7/9

Kvällsöppet kl 17-20 

måndag 2/9 - tisdag 3/9 
måndag 9/9 - tisdag 10/9

Särskilda röstmot-
tagningsställen 
För dig som bor i Ekerö pastorat.

Mälarökyrkan

fredag 6/9 och 13/9
kl 14.00-19.00
lördag 7/9 och 14/9
kl 10.00-14.00

Pressbyrån, Drottningholm

måndag-lördag 9/9-14/9
kl 14.00-19.00

Ekgården tisdag 10/9

kl 13.00-15.00

Kullen tisdag 10/9

kl 15.30-17.30

Händer på valdagen...
ADELSÖ HEMBYGDSGÅRD

Utställning om Adelsö på 50- och 60-talet. Kaffeservering, 
Korvgrillning kl 12.00-15.00

EKEBYHOVSKYRKAN

Utställningar om pastoratets verksamhet. Kaffeservering

FÄRENTUNA KYRKA 

Kyrkan kommer att vara öppen kl 11.00-20.00 för ljuständning och 
egen andakt. Orgelmusik med Rickard Backlund kl 11.00. Visning med 
vår kyrkguide Anna Littmarck startar kl 15.00. Kaffeservering.

MUNSÖ FÖRSAMLINGSGÅRD

Film- och bildvisning om Mälardalen kl 10.00, 14.00 och 19.00.  
Kaffeservering. Korvgrillning kl 12.00-15.00 och 18.00-20.00.

STENHAMRA

I Herman Palmsalen bjuder Jonas Lundahl på vacker pianomusik kl 
15.00. Kaffeservering.

Läs mer om kyrkovalet:  
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Konsert
ROMANS & ORGELMUSIK  
EFTER SÄSONG
Anna-Karin Schäfer sopran  
Rickard Backlund orgel

LÖRDAG 21 SEPTEMBER 

FÄRENTUNA KYRKA KL 15.00

“Smått och gott”
MÅNDAG 16/9

Ekebyhovskyrkan 18.30-21.00

TEOLOGI FÖR NYFIKNA - Kyrkans 
ansvar för natur och miljö? 
Mårten Mårtensson leder 
samtalet.

TISDAGAR

Färentuna församlingshem 12.00

Sopplunch 40 kr
Ekebyhovskyrkan 7.45-8.15

MEDITATION enligt zazen 
metoden.

VARANNAN VECKA START 15/9

Adelsö hembygdsgård 13.00 

FLITIGA FINGRAR

TORSDAGAR

Stenhamra församlingsgård 12.00

Sopplunch 40 kr
Ekebyhovskyrkan 12.00

Sopplunch 40 kr

VARANNAN VECKA START 12/9

Ekebyhovskyrkan 18.30

MÄN EMELLAN



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

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

Accepterat pris: 14 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

230KVM Ekerö Gällstaö, Lindvägen 6

Typ: Villa Byggår: 1950  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 Accepterat pris: 9 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

254KVM Ekerö Sommarstad, Kyrkfjärdsvägen 15

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

Accepterat pris: 6 200 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

183KVM Ekerö Gällstaö, Herredagsvägen 4A

Typ: Villa Byggår: 2007  Boarea: 153 kvm 

Biarea: 30 kvm Rum: 6 Tomt: 890 kvm 

Energideklaration: 73 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 6 450 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

358KVM Ekerö Träkvista, Brokadvägen 5

Typ: Villa Byggår: 1939  Boarea: 238 kvm 

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

Energideklaration: 83 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 5 350 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

160KVM Ekerö Helgö, Bergsrundan 18

Typ: Villa Byggår: 1957  Boarea: 150 kvm 

Biarea: 10 kvm Rum: 5 Tomt: 3 371 kvm 

Energideklaration: 87 kWh/kvm/år

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se

Accepterat pris: 5 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

336KVM Ekerö Skärvik, Mossvägen 24

Typ: Villa Byggår: 1989  Boarea: 235 kvm 

Biarea: 101 kvm Rum: 5 Tomt: 1 209 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se Accepterat pris: 3 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

170KVM Ekerö Närlunda, Närlundavägen 37

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

Accepterat pris: 4 400 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

152KVM Ekerö Träkvista, Norra Kafévägen 21

Typ: Villa Byggår: 1982  Boarea: 152 kvm 

Rum: 5 Tomt: 1 049 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se



Ekerövägen 82     178 37 Ekerö     Telefon: 08-56032840     ekero@maklarringen.se 

No.1Ekerö

Hos oss får du inte bara en engagerad och kunnig mäklare som vet allt om Ekerö – du får  
tillgång till nio medarbetares samlade kompetens och breda kontaktnät. T.o.m. 2013-10-31 
ingår flygfoto med panorama-effekt om du säljer med oss. Kontakta oss - vi erbjuder alltid  
lite mer.

Nu lyfter vi mäklartjänsten
mot nya höjder! 



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

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

Accepterat pris: 5 250 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

181KVM Ekerö Skärvik, Ledungsvägen 16

Typ: Villa Byggår: 2002  Boarea: 146 kvm 

Biarea: 35 kvm Rum: 6 Tomt: 1 022 kvm 

Energideklaration: 97 kWh/kvm/år

Mäklare: Cecilia Ternow,  0709-492 492 

cecilia.ternow@maklarringen.se Accepterat pris: 4 500 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

190KVM Ekerö Närlunda, Tegvägen 24

Typ: Villa Byggår: 1967  Boarea: 120 kvm 

Biarea: 70 kvm Rum: 5 Tomt: 1 037 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Tina Hennicks,  070-44 11 292 

tina.hennicks@maklarringen.se

Accepterat pris: 4 850 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

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 Accepterat pris: 2 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

280KVM Ekerö Sundby, Nyckelbyvägen 12

Typ: Villa Byggår: 1935  Boarea: 140 kvm 

Biarea: 140 kvm Rum: 6 Tomt: 2 250 kvm 

Energideklaration: 95 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 800 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

125KVM Ekerö Väsby, Rapsvägen 25

Typ: Radhus Byggår: 1969  Boarea: 125 kvm 

Rum: 5 Tomt: 179 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se Accepterat pris: 2 650 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

94KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 5

Typ: Bostadsrätt  Byggår: 2002 Boarea: 94 kvm 

Rum: 4 Avgift: 4 960 kr/mån Hiss: Ja 

Energideklaration: 108 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 4 795 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

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 Accepterat pris: 3 675 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

131KVM Ekerö Sundby, Klockarvägen 13

Typ: Villa Byggår: 1958  Boarea: 125 kvm 

Rum: 6 Tomt: 1 535 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se



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

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

Accepterat pris: 3 950 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

128KVM Ekerö Träkvista, Ängsviksvägen 25

Typ: Parhus Byggår: 1987  Boarea: 119 kvm 

Biarea: 9 kvm Rum: 4 Tomt: 611 kvm 

Energideklaration: Beställd

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se Accepterat pris: 5 750 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

290KVM Färingsö Stenhamra, Knosterstigen 9B

Typ: Villa Byggår: 2003  Boarea: 240 kvm 

Biarea: 50 kvm Rum: 9 Tomt: 1 349 kvm 

Energideklaration: 76 kWh/kvm/år

Mäklare: Helene Dahlbäck,  0708-37 03 03 

helene.dahlback@maklarringen.se

Accepterat pris: 2 995 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

96KVM Färingsö Sundby, Skiftesvägen 6

Typ: Villa Byggår: 2008  Boarea: 96 kvm 

Rum: 4 Tomt: 2 307 kvm 

Energideklaration: 68 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se Accepterat pris: 4 395 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

154KVM 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

Accepterat pris: 3 695 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

147KVM Färingsö Stenhamra, Blåsbacksvägen 8

Typ: Villa Byggår: 1982  Boarea: 147 kvm 

Rum: 5 Tomt: 1 110 kvm 

Energideklaration: 82 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se Accepterat pris: 3 750 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

95KVM 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

Accepterat pris: 2 950 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

139KVM Färingsö Ölsta, Lennartsnäsvägen 12

Typ: Villa Byggår: 1971  Boarea: 139 kvm 

Rum: 5 Tomt: 12 400 kvm 

Energideklaration: 132 kWh/kvm/år

Mäklare: Lena Falck,  070-759 59 97 

lena.falck@maklarringen.se Accepterat pris: 3 200 000 kr 

Visning: Kontakta mäklaren! 

56KVM Lovö Hogsta, Hogsta 16

Typ: Hus Byggår: ca 1915  Boarea: 36 kvm 

Biarea: 20 kvm Rum: 4 Tomt: 1 640 kvm 

Energideklaration: Behövs ej

Mäklare: Carola Sellman,  0702-56 00 77 

carola.sellman@maklarringen.se
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SKÄRVIK | När bygg- och 
bostadsbolaget Järntorget 
avverkade skogsområdet 
i Skärvik, där ett nytt 
bostadsområde ska byggas, 
höggs även ett område som 
omfattades av trädfäll-
ningsförbud ner. De boende 
på Ledungsvägen upprörs 
över detta och tycker att 
storföretagen struntar i 
reglerna och att kommunen 
rycker på axlarna.

För de boende på Ledungs-
vägen blev överraskningen 
stor när det trädbeväxta fältet 
framför deras hus plötsligt 
blev ett kalhygge. Enligt den 
detaljplan de tagit del av skulle 
träden närmast dem finnas 
kvar, även om större delen 
av den övriga växtligheten i 
området skulle ge vika för ny-
byggnation.

– Till en början såg avverk-
ningen bra ut och skedde bara 
på de platser som pekats ut i 
detaljplanen, men när vi kom 
tillbaka efter semestern var 
alla träd borta även framför 
våra hus, berättar Oscar Hey-
dorn som bor på Ledungsvä-
gen.

Enligt honom försökte en 

boende som upptäckte att av-
verkningen pågick, att få stopp 
på den både genom att prata 
med de entreprenörer som 
skötte avverkningen och att 
ringa kommunens ansvarige 
tjänsteman. Detta fick dock 
ingen effekt.

I området gäller ett generellt 
trädfällningsförbud från 1947. 
Förbudet har sedan legat kvar 
och för att få fälla träd i om-
rådet krävs marklov, vilket 
markägaren Järntorget har an-
sökts om först i efterhand.

– I byggnadsplanen från 1947 
som omfattade stora delar av 
Lundhagen, Skärvik och även 
Ekebyhov syftade skyddet 
gissningsvis på att bevara de 
äldre ekar som fanns i om-
rådet. Då var det ingen som 
tänkte på att det drygt 60 år 
senare kunde växa upp träd 

på den åkermark som Skoma-
kartorp då bestod av och som 
också skulle omfattas av skyd-
det, berättar Johan Hagland, 
kommunens stadsbyggnads-
chef. Han fortsätter:

– Jag har inte hittat ett enda 
marklov för trädfällning i 
området, så det är troligtvis 
många som missat att söka lov 
för att fälla träd på sina tomter 
i området.

Från Järntorgets sida tycker 
man att avverkningen på den 

egna marken som köpts av 
kommunen är en förbättring 
av området då träden som 
huggits ner till största delen 
bestod av sly.

– Om vi har gjort ett över-
tramp får vi ta ansvar för det, 
men generellt sett kan jag säga 
att de träd som vi fällt inte ex-
isterade när trädförbudet kom 
till, säger Bengt Jansson, Järn-
torget.

De boende utmed Ledungs-
vägen tycker dock att det är 

själva förfarandet som är upp-
rörande, alltså att avverkning-
en har gjorts trots fällningsför-
budet.

– Vi har inte fått ta ställning 
till om dessa träd skulle bort 
eller inte. På den detaljplan 
som vi fått se skulle de finnas 
kvar och jag tror att många 
hade haft synpunkter annars. 
Som privatperson får man inte 
göra som man vill, men som 
storföretag som har mycket 
med kommunen att göra, kan 

du agera som du vill och vips 
så är hela processen åsidosatt, 
säger Oscar Heydorn.

– Oavsett om det gäller pri-
vatpersoner eller storföretag 
följer vi samma bestämmel-
ser och lagar. Vi har inte olika 
hantering beroende på vem 
ärendet rör, svarar Johan Hag-
land på kritiken.

Att inte kommunen agerade 
direkt när de blev kontaktade 
om att avverkningen pågick 
hänvisar Johan Hagland till 
att det inte finns möjlighet 
för dem att vidta den typen av 
akuta åtgärder.

– När det gäller kommu-
nens möjligheter att ingripa 
direkt är dessa dessvärre både 
praktiskt och formellt relativt 
begränsade, även om vi har 
kännedom om att någon gör 
något olovligt, säger han.

Den 25 september har bygg-
nadsnämnden sitt nästa möte 
och då kommer ärendet upp 
på dagordningen och beslut 
om och eventuellt faststäl-
lande av ”byggsanktionsav-
gift” för Järntorget fattas.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Olovlig avverkning i Skärvik 
upprör de boende i området

Helt plötsligt i somras avverkades alla träd som växte framför husen på Ledungsvägen i Skärvik. 
 Foto: Lo Bäcklinder

”Vi har inte fått 
ta ställning till om 
dessa träd skulle 
bort eller inte”

All träning i Sundby skola, Nyckelby. För mer information ring Ronny 073-086 00 88, ekerokampsport@telia.com    
www.ekerokampsport.se

Dags att börja träna efter sommaren! 
Ta med hela familjen!

Nu PROVA-PÅ-VECKOR!

 Thaiboxning fr 12 år

 Kick´n Box fr 12 år 

 Goshindo fr 15 år



Högt belägen tomt med
Mälarutsikt. V/A betalt.
Tillfälle att bygga drömhus.

Kvm tomt  1.578 kvm.
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ NÄRLUNDA
SLÄNTVÄGEN 3

Högst upp och sjöutsikt.
Ljust och trivsamt utan insyn

Accepterat pris 2.295.000 kr
Kvm 63.5 Avgift 3.552 kr
Visas Ring för info
Bromma 08 - 26 29 29

MINNEBERG 2:A
SVARTVIKSSLINGAN 116

Energiprestanda 79 kWh/m², år

Nyrenoverad studiolägenhet
i centralt läge nära T-bana

Accepterat pris 1.995.000 kr
Kvm 48 Avgift 2.523 kr
Visas Ring för info
 Bromma 08-26 29 29

TRANEBERG 2:A
TRANEBERGSVÄGEN 24

Energiprestanda 87 kWh/m², år

Villa anno 1917 på eftersökt
adress ett stenkast från
Mälaren.

Pris 12.500.000 kr / bud
Kvm 158+85 
Visas Ring för information.
Bromma 08-26 29 29

BROMMA ÄPPELVIKEN
POPPELVÄGEN 20

Energiprestanda 110 kWh/m², år

Vacker tomt med sjöglimt.
Välbeläget  fritidshus om 50
kvm. Bygg nytt? V/A betalt.

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

EKERÖ NÄRLUNDA
BERGSVÄGEN 6

Rymligt gavelhus i
barnvänligt kvarter med
skyddad tomt.

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

EKERÖ NÄRLUNDA
VÄXTHUSVÄGEN 22

Stilfull villa med
Högt läge mot
Mälaren. Nyskick.

Accepterat pris 6.475.000 kr Kvm 168
Visas Vänligen ring för information 
Ekerö 08-560 304 22

GÄLLSTAÖ - BOKVÄGEN 7C

Energiprestanda 81 kWh/m², år

Fin sjöutsikt. Två stora
balkonger i syd. Hög
standard, ljusa rum.

Pris 2.395.000 kr / bud
Kvm 127 Avgift 7.242 kr
Visas Vänligen ring för info
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4:A
MÄLARVYN 11

Energiprestanda 106 kWh/m², år

Barnvänligt och Mälarnära.
Lugnt läge. Välplanerat, 4
sovrum. Renoveringsbehov.

Pris 5.375.000 kr / bud
Kvm 130+22
Visas Ring för information
Bromma 08-26 29 29

NOCKEBYHOV
MÄLARBLICK 40

Energiprestanda 209 kWh/m², år

Brf Mälardrottningen,
exklusivt boende på sjötomt
i bästa SV-läge.

Pris 12.900.000 kr / bud
Kvm 163.4 Avgift 6.091 kr
Visas  Ring för information
Bromma 08-26 29 29

HÖGLANDET 5:A
GRÖNVIKSVÄGEN 49

Energiprestanda 100 kWh/m², år

Expressv
ärderin

g

Expressvärdera
din bostad!!

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

Välkommen att bli nöjd du också!

Dags att förändra ditt boende?
Tillsammans med HusmanHagberg erbjuder vi dig ett av marknadens mest  

förmånliga bolån. Tala med din fastighetsmäklare för mer information.

Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1 invid Träkvista Torg. Vi säljer boende i ALVIKS TORN, Brommas nya landmärke.

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

www.husmanhagberg.se
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FÄRINGSÖ | Den 30 maj 
klev länsstyrelsens repre-
sentanter tillsammans med 
sex djurskyddspoliser och 
ett stort antal personer 
från uppstallningsplatser in 
hos Ewa Kierkegaard som 
driver Viltjouren på Färingsö 
och hämtade alla de djur 
som fanns på gården. Såväl 
vilda djur som var under 
rehabilitering, som familjens 
privata djur omhändertogs 
med undantag för hunden 
Grace.

Ett åttiotal djur – påfåglar, 
höns, duvor, en åsna, igel-
kottar och fågelungar, alla 
samlades ihop och forslades 
bort till andra ställen för att 
tas om hand med hänvisning 
till ”allvarliga brister i djur-
hållningen”. Plötsligt hade 
en verksamhet som funnits 
under nära tjugo år och haft 
en central plats i den svenska 
viltjoursvärlden upphört. 
Kvar satt Ewa Kierkegaard och 
kände sig kränkt och undrade 
över hur djuren hade det nu.

– Det känns som om mitt 
liv är slut och mina kunska-
per inte är värda något. Jag har 
hållit på med fåglar i hela mitt 
liv, men nu underkänner de 
alla mina kunskaper. För mig 
är det här personligt och jag 
tror att de har blivit stötta av 
att jag har sagt åt dem att de är 
inkompetenta.

Ewa Kierkegaard skräder inte 
orden när hon berättar om 
hur upprörd hon är över hur 
hon behandlats. Hon och 
maken Michael Kierkegaard 
går igenom punkt för punkt 
och förklarar hur det ser ut ur 
deras perspektiv när det gäl-
ler många av de punkter som 
länsstyrelsen anmärkt på. De-
ras grundkritik handlar om att 
de som gjort bedömningarna 
inte vet hur man rehabiliterar 
vilda djur.

– De anmärkte på att ankorna 
inte hade separata skålar för 
dricksvatten och badvatten, 
men en anka vet väl för sjutton 
inte skillnaden. Likaså påpe-
kade de att en uggla inte hade 
vatten och att den var hungrig. 
Men för att göra en vettig be-
dömning måste man veta att 
en uggla inte dricker vatten 
och att man måste göra uppe-
håll i matningen några dagar 
för att reta hungern.

Listan på åtgärdspunkter är 
lång och Ewa har förklaringar 

på i stort sett varenda en. Hon 
menar att listan är skriven av 
en som bara är ute efter att 
leta fel och inte har någon 
kunskap om hur vilda djur 
fungerar.

– I de rapporter vi fått ta del 
av från uppstallningsplatserna 
finns det ingen som har några 
anmärkningar på hur djuren 
mår. Det vittnar om att det här 
inte handlar om djurens väl-
mående, säger Michael Kier-
kegaard.

Upprinnelsen till omhän-
dertagandet var att länsve-
terinären redan under 2012 
hade riktat anmärkningar mot 
verksamheten och pekat ut ett 
antal punkter som han ansåg 
behövde åtgärdas. Ärendet la-

des ner, men när en ny inspek-
tion gjordes i mitten av mars 
i år tillkom ett antal förbätt-
ringsåtgärder. 

Ewa hade däremellan ansökt 
om nytt tillstånd för att reha-
bilitera vilda djur, men fick 
inget svar.

– Jag trodde att jag kunde 
fortsätta med min verksamhet 
eftersom jag inte hörde något, 
men så helt plötsligt kom de 
hit och hämtade alla djuren 
utan förvarning.

Från länsstyrelsens sida vill 
man inte längre kommentera 
ärendet eftersom det har över-
klagats och ligger hos förvalt-
ningsdomstolen för handlägg-
ning.

– Vi har uttalat oss många 
gånger tidigare angående 
detta i media, men eftersom 
vi nu har skilt oss från ärendet 
har vi inte mer att säga annat 
än att vi får se vad domen blir, 
säger Andreas Johansson, 
länsveterinär på länsstyrel-
sen.

På frågan om vad man ska 
göra om man hittar ett skadat 
djur i naturen hänvisar han 
vidare.

– Det finns andra personer 
som har viltrehabiliterings-
tillstånd som man kan vända 
sig till.

Det riksförbund som or-
ganiserar ett 40-tal lokal-
föreningar och viltrehabili-
terare i landet vill inte heller 

kommentera ärendet i nulä-
get.

– Vi har tittat igenom allt 
material, väntar nu på domen 
och lämnar inga kommenta-
rer innan den kommer, säger 
Magnus Edelius, ordförande i 
Katastrofhjälp fåglar och vilt.

Ärendet ska nu avgöras hos 
förvaltningsrätten, som är den 
instans som handlägger mål 
som främst rör tvister mellan 
privatpersoner och myndig-
heter.

– Vi kommer kalla till 
muntliga förhandlingar och 
det är rimligt att tänka sig 
att domen kommer inom en 
månad, säger Mia Svärd, fö-
redragande på Förvaltnings-
rätten.

Även om Ewa Kierkagaard 
för närvarande inte har till-
stånd att rehabilitera vilda 
djur kan hon dock fortfa-
rande ge råd och stöd över 
telefon, vilket hon också gör 
uppåt ett hundratal gånger 
om dagen under högsäsong.

– Jag kan ju fortfarande 
svara på frågor, det kan ingen 
hindra mig från att göra och 
mina kunskaper som jag har 
tillskansat mig genom nyfi-
kenhet har jag kvar, konstate-
rar hon.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Viltjourens djur omhändertagna

Michael Kierkegaard visar en av de burar som nu står tomma efter att ett åttiotal djur som funnits på gården 
omhändertagits.              Foto: Lo Bäcklinder

”Det känns som 
om mitt liv är 
slut och mina 
kunskaper inte är 
värda något”



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

Bli medlem du också, så får du:

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

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

TRÄNINGS

glädje

VI HAR

hostmedicinenFÖR DIG!

©
 Fotograf Anna Lettse

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

Vi söker 10 personer med 
målet att tillsammans gå ner 
100 kilo i vikt.

Testgruppen är helt kostnads-
fri. 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

Vill du gå ner i vikt med stöd 
av andra?
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KOMMUNEN | Ekerö IK:s 
badmintonsektion är en av 
alla föreningar som drab-
bas av bristen på halltider 
för träning. Deras spelare 
får åka till Botkyrka för 
att träna eftersom det inte 
finns tillräcklig tillgång 
till träningstider i Ekerö 
kommun. Kommunen ska 
bygga en ny idrottshall vid 
Ekebyhov. Men en hall är 
långt ifrån tillräcklig för att 
täcka behovet av lokaler. 

Ekerö IK:s badmintonsektion 
har mellan 40 och 50 junio-
rer och ett  seniorlag på cirka 
tio personer. Utöver dem har 
de också ett antal motionärer 
som tränar. De har blivit er-
bjudna tider i Stenhamrasko-
lans gymnastiksal, men den 
hallen har alldeles för lågt tak 
för att spela badminton i.

– Även våra juniorer är för 
stora för att spela där. De kan 
i och med det inte utveck-
las inom sporten och spela 
ordentligt. Den enda hallen 
vi kan spela badminton i är 
i Bollhallen, berättar Anna 
Jernberg, EIK:s badminton-
sektion. 

Juniorverksamheten har 
ökat och är beroende av en 
fungerande seniorverksam-
het. 

– I kommunen får vi bland 
annat tider som startar klock-
an 22. För att kunna ha en se-

niorverksamhet med vettiga 
tider har vi varit tvungna att 
delvis gå utanför kommunen. 
I år blev det Botkyrka, för två 
år sedan spelade vi i Sund-
byberg av samma anledning, 
berättar Kalle Brunnberg, 
Ekerö IK badminton.

Badmintonsektionen har 
tilldelats några tider i Boll-
hallen i Tappström, men 
ambitionen har varit att få en 
tid där seniorerna och junio-
rerna kan träna efter varandra 
för att lösa träningsfrågan. 
De har inte kunnat få dit den 
tränare de ville ha med de ti-
derna de har fått i Bollhallen.

– Som det är nu har vi 
ingen tränare för juniorerna. 
Seniorerna får gå in och ta ett 
par juniorträningar var. Hela 
badmintonsektionen hänger 
på seniorlaget. Har vi inte 
ett seniorlag som vi kan hålla 
igång, då har vi inte kunniga 
spelare på Mälaröarna som 
kan hålla i juniorträningen. 
Det innebär i sin tur att vi inte 
kan hålla igång verksamhe-
ten för juniorerna, fortsätter 
Anna Jernberg.

– Ekerö IK:s badminton 
har, liksom alla andra sporter 
i kommunen, en situation 
där merparten av träningen 
bedrivs i anläggningar som 
ej svarar upp till idrottens 
villkor för tävling. Ekerö IK 
badminton har även blivit er-

bjudna möjligheten att kom-
munen bokar lokal i annan 
kommun med kommunens 
seniortaxor, säger Magnus 
Ljung, fritidshandläggare på 
kommunen.

– Vi håller på att diskutera 
detta med Botkyrka och ska 
få en kostnadsbild inom kort, 
om det blir billigare för oss 
genom att vi betalar kom-
muntaxor så kommer vi att 
ta upp det med kommunen. 
För oss är inte kostnader pro-
blemet utan det faktumet att 
vi måste utanför kommu-
nen för att hitta lösningar. 
Det gör det inte lättare att 
locka nya spelare, säger Kalle 
Brunnberg.

Vid 2012 års ansökan om 
halltider söktes det 600 pro-
cent av befintliga tider i kom-
munens större hallar centralt 
i Ekerö. 

– Statistiskt skulle vi alltså 
ha ett behov av ytterligare 
fem till sex idrottshallar i de 
centrala delarna av kommu-
nen. I övriga delar av kom-
munen är trycket på ansök-
ningar i nivå med befintliga 
anläggningar, säger Magnus 
Ljung. 

Byggnation av idrottshal-
len i Ekebyhov ska enligt 
plan, påbörjas under 2014. 
Processen är forcerad för att 
behovet är så stort. 

– Den nya hallen ska er-
sätta flera olika kvalitets-
behov som att vara en plats 
för tävlingsarrangemang, 
publika arrangemang, spe-
cialgymnastik, utvecklad 
kvalitet för skolans ämne 
”idrott och hälsa” och fram-
förallt är det en lokal där fle-
ra verksamheter kan utföras 
samtidigt, berättar Magnus 
Ljung.

Idrottshallen vid Ekebyhov 
kommer troligen att ha ett 
verksamhetsmått på drygt 
1400 kvadratmeter och vara 
delbar i tre olika sektioner. 

– Under kvällstid kom-
mer lokalen i stor utsträck-
ning vara delad i två delar 
men ibland även i tre. Här 
kommer alltså verksam-
hetstiden för föreningar att 
minst fördubblas. Under 
helgerna däremot kommer 
arenan vara en tävlings- och 

arrangemangsarena vilket, i 
de flesta fall, leder till att det 
är en verksamhetsyta samt en 
läktare. För skolornas behov 
är detta en anläggning där 
verksamheten kan tredubb-
las under dagtid och med 
mycket högre kvalitet, säger 
Magnus Ljung. 

Han tillägger att en viktig 
faktor är att möta behoven 
även ur ett genusperspek-
tiv. Varje specifik idrott har 
en uträkning för hur många 
pojkar och flickor som utför 
den specifika idrotten. Här 
ska man kunna fördela tider 
som gör att lokalen nyttjas 
av pojkar och flickor på ett 
jämställt sätt. 

Många föreningar und-
rar över om kommunens 
styrande är nöjda med det 
utbud som finns för inom-
husidrotter och om det finns 

planer är för att öka utbudet.
– Kommunledningen har 

en kontinuerlig kontakt 
med våra stora klubbar för 
att kunna möta behoven. 
Men sannolikt kommer be-
hoven alltid att vara större 
än tillgängliga resurser och 
träningstider, det märker vi 
när till och med Stockholm 
med alla sina resurser, också 
har stora problem med att få 
halltiderna att räcka till, sä-
ger Peter Carpelan (M), kom-
munstyrelsens ordförande 
och fortsätter:

– Från politiskt håll är vi 
medvetna om de behov som 
finns och försöker möta dem 
på kort sikt med den nya hal-
len. Samtidigt är det också en 
ekonomisk fråga där det just 
nu pågår en omfattande om-
byggnad av flera av våra sko-
lor i kommunen. Dessutom 
planeras det för ett helt nytt 
äldreboende i Stenhamra. 
Men vi måste fortsätta att 
planera för ytterligare en 
idrottshall inom några år. 
Sammantaget betyder det att 
det är en grannlaga uppgift 
för politiken att se till hel-
heten och prioritera bland 
alla behov som finns inom 
till exempel skola, idrott och 
äldreomsorg.

                           
                            EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Inomhusidrotter saknar hallar 

”För att kunna 
ha en seniorverk-
samhet med 
vettiga tider har vi 
varit tvungna att 
delvis gå utanför 
kommunen”

”...sannolikt 
kommer behoven 
alltid att vara 
större än 
tillgängliga 
resurser och 
träningstider”

Socialdemokraterna på Ekerö ordnar

KAFÉDAG
på Ekebyhovs slott 

lördagen den 14 september kl 12-16
Kom och lyssna på SÅNGA BRASSENSEMBLE   som spelar klockan 14.00
 
LOTTERI, BOKBORD, KAFÉ med hembakt bröd! 
Ta med familj och vänner till en härlig sensommardag 
i parken! 

VÄLKOMNA!    Socialdemokraterna på Ekerö



 

Prova på hockey
i Allhallen
Lördagen den 7 september

Välkomna önskar Skå IK Hockey

Alla tjejer och killar födda 2008 och tidigare är väl-
komna att prova på hockey. Du får låna utrustning
och på isen har vi instruktörerna Lennart och Johan 
Älgekrans som kommer med goda råd. Vi kör roliga
övningar och du kliver av och på isen när du vill. 

 
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. 

 med 
Lennart och Johan 
Älgekrans startar den 
19 oktober. 09.00 är 
det skridskoskola och 
10.00 hockeyskola. 
Mer information kom-
mer att läggas ut på 
www.skaik.se. 
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TRÄKVISTA | Den 21 
augusti var det både skol-
start och invigning på 
Träkvistaskolan då band 
klipptes för ombyggda och 
även nya lokaler. 

I strålande solsken togs 
barn och föräldrar emot 
med bullar och saft till to-
nerna av Cornelis Vrees-
wijk ”Turistens klagan”, 
den sång som ackompanje-
ras av skrattande barn. Det 
var en extra festlig dag med 
blågula band och flera re-
presentanter från kommu-
nen på plats för att nyinviga 
skolbyggnaden och den nya 
musiksalen, ”Cornelisrum-
met”.

I januari i år stängde mil-
jönämnden två skolpavil-
jonger på Träkvista skola. 
Orsaken var att lokalerna 
hade svåra fukt- och mö-
gelskador. Våren har där-
för inneburit ett pusslande 
för personal för att få allt 
att fungera. Elever från de 
stängda paviljongerna har 
omplacerats där det har gått 
att finna plats. Samtidigt 
har ombyggnadsarbetet på-
gått i den stora byggnaden 
som är etapp ett av om- och 
nybyggnationen av Träkvis-
taskolan och som nu alltså 
har invigts.

– Det känns fantastiskt ro-
ligt. Vi har brottats med 
de här lokalerna under en 
lång process. Men äntligen 
händer det något. Sedan 
har våren inneburit nya 
utmaningar. Men jag är så 
stolt över min personal som 
trots det yttre som hände, 
lyckades rulla på med verk-
samheten. Vi har varit utan 
personalrum, vissa kontor 
och musiksal men alla har 
ställt upp med fokus på 
eleverna. Därför känns det 
så härligt att tidplanen höll, 
säger Lena Heetveld, rektor 
på Träkvistaskolan.

Ett upphandlingsförfarande 
pågår för etapp två, det vill 
säga det område där det ti-
digare stod ett antal mer 
eller mindre uttjänta pavil-
jonger. På denna plats ska 
en ny byggnad byggas och 
räknas stå klar till höstter-
minen 2014 om allt går en-
ligt planerna. 

– Träkvistaskolan går mot 
en mycket ljus framtid och 
det är mycket glädjande, sa 
Peter Carpelan (M), kom-
munstyrelsens ordförande 
i sitt tal.    

Han kunde även berätta 
att det pågår ett stort om-
byggnadsprogram för alla 
skolor som ännu inte varit 

ombyggda i kommunen. 
Närlundaskolan ska byggas 
om helt, Färentuna skola 
har delvis redan färdigställts 
medan andra delar kommer 
att byggas om inom en snar 
framtid.

Peter Carpelan klippte det 
blågula bandet som var 
uppsatt framför entrén till 
den nya delen av Träkvista 
skola. Därefter tog kultur-
nämndens ordförande Gu-
nilla Lindberg (FP) vid för 
dagens andra invigning, 
Cornelisrummet.

– 1951 gick en liten knub-
big kille som hette Cornelis 
Vreeswijk i den här skolan. 
Han blev en av våra största 
nationalskalder i Sverige. 
Det är jätteroligt att sko-
lan vill uppmärksamma 
att Cornelis gick här och 
det nya, restaurerade mu-
sikrummet kommer att få 
namnet Cornelisrummet, 
berättade Gunilla Lindberg. 

En tavla föreställande Cor-
nelis Vreeswijk, målad 
av konstnärinnan Katrin 
Rosemaysdotter överläm-
nades till Lena Heetveld. 
Tavlan kommer att placeras 
i det nya musikrummet. 
Rummet är stort, ljust och 
luftigt med plats för publik 

på en trappstegsformad 
läktare som placerats under 
fyra stora fönster.

Eva Martinsson har un-
dervisat i musik på Träkvis-
taskolan sedan 1997.

– Jag har jobbat i flera oli-
ka lokaler under åren, som 
de enklaste klassrum som 
vi skapat till musikrum. 
Det har också varit roligt 
men det här är fantastiskt. 
Vi har även fått två stycken 
grupprum där eleverna kan 
spela.

Utöver Cornelisrummet 
har skolan fått nya klassrum 
för årskurs fyra och fem, 
en ny hemkunskapssal, ny 
textilsal och på taket en ny 
ventilationsanläggning.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nyinvigning på Träkvista

Övre bilden: Love Kihl och Elin 
Ahlquist Ljungström i klass 5B, 

hjälpte till när kommunstyrelsens 
ordförande Peter Carpelan klipp-

te bandet vid invigningen av de 
nya lokalerna på Träkvista skola.

Nedre bilden: Cornelisrummet 
heter skolans nya musiksal. 
På bilden musiklärarna  Eva 

Martinsson, Sivert Åkerljung 
och konstnärinnan Katrin 

Rosemaysdotter som målat por-
trättet på Cornelis  Vreeswijk.               

                  Foto: Ewa Linnros

Res med andra mälaröbor!

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.

VARMT VÄLKOMMEN!



MÅNDAG 07:30-08:30  
Utdelning cykeltröjor till cykelpendlare  
Färentunarondellen

TISDAG  07:30-08:30 
Utdelning cykeltröjor till cykelpendlare 
Färentunarondellen   

ONSDAG  07:30-08:30 
Prova på cykelpendling  
Ekerö/Brommaplan 

TORSDAG 07:30-08:30   
Sovmorgon, ingen aktivitet

FREDAG  12.00-18.00 
Cykelfest! Ekerö centrum

LÖRDAG 10.00-15.00 
Cykelfest! Ekerö centrum 

Cykel-SMART
16-22 september

V  

Delta i hjälmlotterietV

                        C
LE

AN AIR - IT
’S YOUR MOVE

www.ekero.se/SMART
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BJÖRKÖ | Minst två ovän-
tade fynd – en yxa och ett 
svärd, gjordes när arkeolo-
ger från Historiska museet 
grävde ut en av vikingagra-
varna på Birka mellan den 
19 och 30 augusti. 

– Vi hade inte räknat med att 
hitta den här yxan och svär-
det i anslutning till kammar-
graven. Liknande föremål har 
man inte hittat tidigare i de 
här trakterna utan de är van-
ligast i södra Skandinavien, 
berättar Gunnar Andersson, 
förste antikvarie och ansvarig 
för utgrävningarna.

Svärdet och yxan hittades 
precis under gräsytan, utan-
för själva gravkammaren, vil-
ket var en förvånande fynd-
plats. 

Graven har delvis under-
sökts 1879 under ledning 
av arkeologen Hjalmar 
Stolpe. Man hittade då en 
stor träkammare och kvar-
levorna efter en kvinna, en 
häst, vapen, textilarbeten 
med guldtråd och smycken 
bland mycket annat. Med 
hjälp av föremålen har man 
kunnat datera graven till en 

bit in på 900-talet. Merpar-
ten av fynden finns på His-
toriska museets vikingaut-
ställning.

– Hjalmar Stolpe skrev inte så 
mycket om graven så därför 
gör vi de här nya utgrävning-
arna för att ta reda på hur gra-
ven är uppbyggd och vad den 
omfattar.

Den nuvarande utgräv-
ningen är en del i ett forsk-
ningsprojekt kring vikinga-
tida aristokratiska kvinnors 
gravar i Skandinavien. Vid 
tidningens pressläggning på-
gick fortfarande utgrävning-
arna.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Oväntade fynd vid 
nya Birkautgrävningar

SVANHAGEN | I Svanhagen 
vittnar vita markeringar 
på asfalten om att den 
gång- och cykelbana som 
tidigare upplösts i intet 
utanför bensinstationen 
och butikerna, nu ska bli 
tydligare markerad för alla 
trafikanter.

– Trafikverket som är väghål-
lare har beställt målning av 
gång- och cykelbanan för att 
den ska synas tydligare för 
såväl dem som använder den, 
som för de fordon som kör in 
eller backar ut på platsen, be-
rättar Jonas Hedh, kommu-
nens trafikplanerare.

Platsen har varit olycks-

drabbad och bland annat in-
träffade en dödsolycka förra 
året då en bil backade ut rakt 
in i en förbipasserande mo-
torcykel. Även under denna 
sommar har en olycka inträf-
fat även om den inte fick så 
allvarliga konsekvenser.

– Tyvärr är det svårt att lösa 
trafikproblemen på platsen 
på något bättre sätt. Det är tre 
eller fyra fastighetsägare som 
äger marken i området ända 
ut till vägen och det kräver 
förhandlingar med dem alla, 
vilket försvårar det hela.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Cykelväg i Svanhagen
får nya markeringar

En yxa av ett slag som aldrig tidigare hittats i området dök upp strax 
under gräsytan vid utgrävningarna på Birka.        Foto: Kerstin O Näversköld

”Vi hade inte 
räknat med att 
hitta den här 
yxan och svärdet 
i anslutning till 
kammargraven”

Cykelbanan har tidigare försvunnit ut i tomma intet i Svanhagen, men 
nu ska den få vita markeringar för att förebygga olyckor. 

 Foto: Lo Bäcklinder

STENHAMRA
GYM&REHAB

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

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

www.stenhamragym.se, Tel: 0708-96 29 55

j
GRUPPTRÄNING!

Replokal, studio, dans- och konsertlokal. 
Ta kontakt! www.fabrikenekero.se  08-555 352 25

400 CM

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 

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

Sota själv – föreläsning och behörighetsintyg 
Jan Rockström torsdag 10/10 18.00-20.30  500:- inkl. intyg

Engelsk konversation – dagtid 
Måndag fm eller em start 23/9, torsdag fm start 19/9
8 ggr 1 395:-

KURSSTARTER EKERÖHöstprogrammet ute nu!

Gratis Prova-på 

och Öppet Hus i Brygghuset 

lördag 31/8

Uppträdanden, sång, musik, dans, 

fi ka, rabatter och all info. 

Se hela programmet på 

www.studieframjandet.se

/stockholm

www.studieframjandet.se/stockholm
08-555 352 00

Samla favoritväxterna på ett ställe!
Skapa din egen växtsamling på 

www.tradgardsakademin.se

www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55
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Nu blir Sveriges tryggaste 
värmepumpar ännu tryggare. 

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.

www.ivt.se

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se 
Skå industriby, 179 75 Skå
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Trenden med hantverks-
mässigt bryggt öl från små 
bryggerier har nått även 
Ekerö kommun. Bland 
annat har två av öarnas 
handelsbodar fått ge rum 
åt avancerad, men småska-
lig ölproduktion.

I källaren på Borins han-
delsbod på Adelsö luktar det 
mustigt av öl. Här har gamla 
lagerlokaler fått ett nytt an-
sikte då Anders Kotz, Patrik 
Borin och Torbjörn Svens-
son bestämde sig för att starta 
bryggeri.

Anders Kotz är den som 
står för bryggarkunskaperna 
och berättar med stor entu-
siasm om något av det häfti-
gaste han vet.

– Jag har bryggt öl i hela 
mitt liv och lärde mig av mor-
san när jag var liten. Är man 
uppväxt på en bondgård på 
Gotland, kan man inte undgå 
att lära sig, berättar han.

Vid sidan av sitt jobb som 
professionell musiker har 
han skaffat sig en bryggeri-
teknikutbildning och sedan 
jobbat som bryggare på ett 
litet bryggeri i Gamla stan. 

Under augusti månad har 
Adelsö bryggeri lanserat 
sina produkter på flera res-
tauranger och lokala system-
bolag. Tre fasta ölsorter, en 
säsongsöl och några samar-
beten med restauranger som 
resulterat i specialdesignade 
öl för just dem, har än så 
länge runnit ur tankarna.

Men det är ett noggrant ar-
bete som ska till innan man 
kan tappa upp ölen och An-
ders Kotz berättar om brygg-
ningsprocessens olika faser 
och alla de ingredienser som 
ska till för att få till en bra öl.

Humledoften sprider sig när 
han smular lite humlepellets 
i handen samtidigt som han 
pratar om alkoholhistoria 
och alkoholproducenternas 
ansvar och roll i att få män-
niskor att välja kvalitet istäl-
let för kvantitet. 

Flera kringprodukter finns 
på idéstadiet och även om 
Anders Kotz och kollegorna 

kan tänka sig att utöka verk-
samheten, från dagens 50 
000 liter per år, en del så är 
småskaligheten en del av 
konceptet.

– Förhoppningsvis kan vi 
så småningom erbjuda tre till 
fyra arbetstillfällen, men vi 
vill inte bli för stora. Det är 
viktigt för oss att behålla yr-
keskunskaperna och att fort-
sätta brygga vår öl för hand.

I gamla handelsboden i 
Nyckelby har makarna Gö-
ran och Maria Johansson 
utvecklat sitt långvariga 
och genuina ölintresse till 
ett microbryggeri som vissa 
kallar ”nanobryggeri”, ef-
tersom de brygger jämfö-
relsevis små mängder öl. 
Ungefär 14 000 liter per år 
kommer de upp i.

Deras belgiskinspirerade 
öl kan bara drickas på de res-
tauranger och barer som de 
har ett direkt samarbete med. 
Med drygt tio återförsäljare 
får de jobba hårt för att hålla 
jämn takt med efterfrågan.

– Man måste ha en passion 
för det här, annars skulle man 
inte orka, säger Maria Johans-
son. 

Att hon och maken besit-
ter den passionen går inte 
att ta miste på när man hör 
dem prata i munnen på var-
andra om hur de inspirerar 
varandra och lockas av nya, 
oprövade idéer. De har länge 
bryggt öl hemma för eget 
bruk, men tog för ett tag se-
dan steget från sina yrken 
inom teknikvärlden till sitt 
eget nyinredda bryggeri.

– Vi får så otroligt mycket re-
spons från dem som druckit 
vår öl. Vi samarbetar också 
med flera duktiga kockar som 
använder ölen i sin matlag-
ning och inspireras av sma-
kerna i dem, berättar Göran 
Johansson.

I Äppelfabriken på Fä-
ringsö finns ytterligare en 
ölproducent, om än i ännu 
mindre skala. Där produce-
ras flera olika sorters öl som 
endast kan drickas i den egna 
serveringen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Öltrenden har nått öarna

FAKTA ÖLBRYGGNINGENS SJU STEG

>> Vatten och malt blandas samman för mäskning

>> Avsilning

>> Ölen kokas sedan humle tillsatts

>> Ölen kyls ned från 95 grader till 20 grader

>> Jäsning

>> Mogning

>> Efter fem veckor tappas ölen på flaskor 

Anders Kotz är bryggare på Adelsö bryggeri som har sina lokaler i källaren på handelsboden på Adelsö. Cirka 50 000 liter öl om året tappas upp här. 
 Foto: Lo Bäcklinder

Maria och Göran Johansson brygger 15 000 liter belgisk öl om året i den gamla handelsboden I Nyckelby. 
 Foto: Lo Bäcklinder

HÖSTEN PÅ

ÖPPET I SEPTEMBER
Fredag 17-22. Lördag 12-22. Söndag12-20.
I Oktober har vi stängt p.g.a. underhåll! PS. Glöm inte att boka julbord redan nu... DS.

Varmt Välkomna Önskar Familjen Nilsson & Lau
Rastaholms Värdshus 178 90 EKERÖ 08-560 230 70

GILLA OSS PÅ  
FACEBOOK

för what´s up on Rastaholm

 RASTAHOLM RASTAHOLM RASTAHOLM

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!

Lovö Magasins 
IDE-rea!

Fynda innan Lovö Magasin går i vinteride 
den sista september. 40-70 % RABATT 

på våra varor och en massa andra 
trevliga erbjudanden!

Rean gäller under dagarna 6-8 sept kl 12-17 Lediga lokaler!
Kontor/lager 

på Bryggavägen 127 Ekerö
Intresserad? Kontakta Kent Söderberg 

08-560 522 39/070-522 86 46
kent.soderberg@almlundafastigheter.se
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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 vär-
deringen 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 mel-
lan 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.

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 ställer upp i Kyrkovalet  15 september 

ALLAS LIKA VÄRDE

På bilden: 
Ingrid Leander, Karin Spångberg, Madeleine Mjöberg, Berit Lefvert, 
Johan Sundqvist. Saknas: Fredrik Sirberg, Carl Vidholm
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TRÄKVISTA | Träkvista-
skolans skolkökspersonal 
har vunnit Arlas rikstäck-
ande tävling ”Årets kock i 
skolan”. Förutom äran får 
personalen nu en utbildning 
med ”matproffs”.

Årets tema var vegetarisk 
matlagning. 

– Vi har vunnit med en 
maträtt bestående av hem-
gjorda rödbetsbiffar, rot-
fruktsbulgur, fetaoströra och 
en ajvar relishröra, berättar 
Kristin Källmodin, kökschef 
i Träkvistaskolans skolkök.

Maten lagades i skolan, re-
cept och näringsberäkning 

skickades sedan in till Arlas 
tävling ”Årets kock”. Täv-
lingen har haft deltagande 
skolkök från hela Sverige och 
bäst av alla blev alltså Träkvis-
taskolans skolkök.

Förstapris innebär att per-
sonalen får en kursdag som 
kommer att ledas av ”Årets 
kock 2002” Andreas Hed-
lund och ”Guldkovinnaren 
2007” Karin Lindgren från 
Farsta gymnasium på Res-
taurangakademin. Sedan blir 
det middag på kvällen och 
hotellövernattning på Glo-
ben hotell i Stockholm.
– Just att vi vunnit med en 

vegetarisk rätt känns extra 
roligt. Det var lite av en ut-
maning. Vi har alltid vegeta-
risk mat som ett alternativ. 
Målet är att vi ska laga vår 
vinnarrätt till hela skolan, 
avslutar Kristin Källmodin.

2011 tog Närlundaskolans 
skolkök tredjepris i mat-
tävlingen ”Årets Felix”, en 
tävling som introducerats 
för att stimulera inspiration, 
matglädje och kreativitet 
bland svensk skolköksper-
sonal.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Årets skolkock på Träkvista

KINA | Björn Bergwall från 
Ekerö har tillsammans med 
en annan gymnasieelev, 
vunnit första pris i en inter-
nationell forskartävling i 
Kina.

Björn Bergwall, 19 år och 
hans forskarpartner Sonja 
Edström gjorde ett marinbio-
logiskt gymnasieprojekt som 
nyligen vann det svenska 
”Unga-forskare” priset. Det 
innebar en stipendieresa för 
dem till en nationell utställ-
ning i Kina dit unga forskare 
från hela världen bjuds in. 

Evenemanget har över 500 
utställare och hölls den 1 till 
6 augusti, följt av en veckas 
rundresa för stipendiaterna.

I Kina deltog de med projek-
tet i tävlingen ”China Adol-
escents Science & Techno-
logy Innovation Contest” 
(CASTIC) vilken är Kinas 
största forskartävling. 

– Vi vann första pris i den 
internationella deltagar-
kategorin och fick gå upp 
på den stora scenen under 
prisceremonin och ta emot 
diplom. CASTIC blev ett 

perfekt avslut på ett års ar-
bete med projektet, berät-
tar Björn Bergwall. Han och 
hans forskarpartner Sonja 

Edström, gick i slutet av 
förra sommaren på ett fors-
karläger, ”Science Summer 
Camp” som hålls av Gö-
teborgs universitet. Lägret 
ligger vid Tjärnö på västkus-
ten. 

– När jag och Sonja kom 
dit fick vi höra att japanska 
jätteostron som ursprung-
ligen kommer från Japan 
har kommit till västkusten 
via odlingar i Frankrike. 
Dessa ostron konkurrerar 
om samma mat och samma 
plats som den inhemska blå-
musslan som i sin tur är mat 

åt sjöstjärnan. Det starkare 
ostronet kommer med stor 
sannolikhet att konkurrera 
ut blåmusslan. Därför kom 
vi fram till följande fråge-
ställning, som kan samman-
fattas: kommer sjöstjärnor 
börja äta ostron istället, för-
klarar Björn Bergwall.

Deras forskning tittar på om 
sjöstjärnan är fysiskt stark 
nog att öppna och äta ett 
ostron och om sjöstjärnan 
är ”kemiskt attraherad” av 
ostron. Motiveringen då de 
vann första priset i svenska 

”Unga forskare” löd: ”Ett 
projekt med tydlig avgräns-
ning som utförts på ett ge-
nomtänkt sätt och där slut-
satserna är väl motiverade.”

Björn Bergwall tog stu-
denten i våras från Black-
ebergs gymnasium. 

Vad har du för framtids-
planer?

– Jag gillar att forska men i 
framtiden vill jag bli civilin-
genjör, avslutar Björn Berg-
wall.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerökille vann förstapris i internationell forskartävling

Sonja Edström  och Björn 
Bergwall framför deras monter 
under finalen i unga forskares täv-
ling                                              Foto: Privat

Träkvistaskolans skolkök vann första pris i Arlas tävling ”Årets skolkock”. Från vänsrer: Lotta Beckman, Sussi 
Thelin, Kristin Källmodin och Agnetha Kullman.                                                          Foto: Ewa Linnros

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50

www.sensebysea.se

Den 21 september 
kommer experten      

Carina Agdelius hit och 
utför injektionsbehandlingar. 
Begränsat antal platser   Läs 

mer på hemsidan elller 
kontakta oss

NYHET: Fransförlängning
750 kr (ord 950 kr)

IPL behandlingar
Hårborttagning, pigment och kärl

Köp 4 för 3
Varmt välkommen / Katarina m. team

FILLERS & 
BOTOX

Botkyrka Budocenter
Nu börjar vi höstterminen och välkomnar 

såväl gamla som nya medlemmar.

Vi erbjuder i första hand träning i Taekwondo, 
en perfekt träningsform för dig som vill bättra 

på smidighet, explosivitet och styrka. 

Vid vissa pass lägger vi utöver taekwondo 
in självförsvarsträning baserad på olika 

tekniker och stilar. 

Våra grupper är
Minikids (4-7 år), Barn (8-12 år

och Ungdom/Vuxen

För träningsschema gå in på vår hemsida  
www.botkyrka-tkd.se 

Har ni frågor kring träningen eller klubben 
så kontakta oss via hemsidan. 

Alla är välkomna ner för att prova 
Botkyrka Budocenters träning. 

GRATIS provträningen 
fram till 15 september! 

Vi har en fantastisk lokal i 
Slagsta Rackethall, Humlevägen 3

Söndag 22/9, kl 13-17 
Ölsta Folkets Hus

En kurs för dig som vill prova på eller 
fräscha upp din dans. 150 kr/pers 
Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00 
eller 070-684 11 22
Kursavgiften betalas in på 
vårt plusgiro 73 11 20 -2

Buggkurs!

Klubben firar 30 år! Vi efterlyser gamla medlemmar som 
vill vara med och fira. Maila oss så kommer festinbjudan!

l l

Nyöppning 
Skå industriområde

Service och reparationer

HUSBILAR 
HUSVAGNAR 
SLÄP

Välkommen hälsar Ronnie Lönn!

Tel: 08-28 00 66, 076-830 66 36. 
Hammarkvarnsvägen 9, Skå industriområde



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

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

 
MATS BJÖRNVAD, 
försäljningschef

– Jag tycker att det är viktigt med 
diakoni och vill verka för att det 
ska finnas många olika mötesplat-
ser för alla åldrar i våra försam-
lingar.

ULLA GYLLINGMARK, 
volontär i Ekerö pastorat

– För mig är det viktigt att det 
finns ett tydligt och stabilt sam-
arbete mellan förtroendevalda, 
anställd personal och frivilliga 
medarbetare. Nyckelorden för 
detta är; delaktighet, ansvar, ge-
menskap och respekt.

 

ANNE-MONICA LARSSON, 
röstpedagog

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

GABRIELLA WESSMAN, 
butikschef, Kyrkornas Secondhand

– 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 öp-
pen 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 funde-

rar 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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EKEBYHOV | I strålande 
solsken firades ”De gamlas 
dag” i Ekebyhovsparken. 
Dagen som kom till på 
drottning Silvias initiativ, 
firades för femtonde året i 
rad. Drottningen deltog som 
hon alltid gjort denna dag 
och MN fick också en prat-
stund med henne.

Drottningen anlände i säll-
skap av prinsessan Madelei-
nes hund Zorro, som glatt 
hälsade på de gamla i publi-
ken. Kommunens aktivitets-
samordnare Ylva Engström 
välkomnade de hundratalet 
besökare som kommit och 
Team Bagge, kören med mä-
laröbor som tävlade i fjolårets 
”Körslaget” på TV 4. 

– Den sång vi nu ska sjunga 
är skriven till en nyfödd, 
men det går inte att undvika 
att skicka en vink till Hen-
nes Majestät Drottningen, 
sa körmedlemmen Jimmy 
Sjöblom då han presenterade 
deras framförande av Stevie 
Wonders låt ”Isn´t she lo-
vely”.

Socialnämndens individ-
utskottts ordförande Christi-
na Blom Andersson var näste 
talare.

– Vi kan skryta med att vi 
har den bästa hemtjänsten 
i hela Stockholms län. Jag 
vill därför passa på att tacka 
alla duktiga och professio-
nella medarbetare som gör 

ett fantastiskt arbete, både i 
hemtjänsten och på äldre-
boendena. Varje dag, timme 
och minut arbetar ni med 
era hjärtan och er profes-
sionalitet för att göra den här 
kommunen till en så fin äld-
reomsorgskommun som den 
är.

Därefter intog artisten My 
Olsberg scenen och detta 
gjorde hon med en energi och 
glädje som smittade av sig på 
hela församlingen. Hon bjöd 
på välbekanta sånger från 
Lill-Babs, Alice Babs, Taube, 
Edvard Persson med flera. Ett 
par av herrarna i publiken fick 
lite extra uppmärksamhet av 
My Olsberg. En av dessa her-
rar, Willy Johansson från 
Kungsberga, blev till och 
med sminkad till clown av 
artisten.

– Ja det här var så fantas-
tiskt roligt. Det kändes jät-
tebra. Det är härligt med alla 
dessa sånger man känner 
igen, säger Willy som bott 
hela sitt 88-åriga liv på Mä-
laröarna.

Drottningen fick avslut-
ningsvis som gåva till prin-
sessan Estelle, den barnbok 
My Olsberg skrivit.

Det blev picknickpaus 
och MN fick en intervju 
med henne.

Drottningen tog initiati-
vet till ”De gamlas dag” för 
femton år sedan. Hur föd-

des idén till denna dag?
– Jag hade besökt många 
gamlingar och äldreboende. 
Alla var fina och väl omhän-
dertagna, men det som slog 
mig var ensamheten. Många 
har sina barn i en annan stad 
och de har svårt att träffas. Jag 
ville få tillbaka familjekon-
takten igen, berättar Drott-
ningen.

Hon bjöd in kommunens 
alla äldre plus två anhöriga 
per person till Drottning-
holmsparken. Det kom 400 
personer till den allra första 
”De gamlas dag”. 

– Ekerö kommun tog idén 
till sitt hjärta och har fortsatt 
med det, det är väldigt fint, 
säger Drottningen och fort-
sätter:

– Bemötandet av de gamla 
är så viktigt. För det första 
måste man ta reda på om 
personen bara är gammal och 
glömsk eller om det är de-
mens. Man kan inte möta en 
person och kräva att den ska 
kunna det ena eller det andra, 
när de har glömt det. Men då 
är vi andra en sorts bro mel-
lan det som har varit och 

det som är nu. Det är det vi 
verkligen måste tänka på och 
hjälpa dem med.

Nyligen berättade man på 
nyheterna att man i Skärhol-
mens stadsdelsförvaltning 
ger fler pensionärer möjlig-
het att äta lunch tillsammans 
med barn och ungdomar i 
en skolmatsal. Vad tycker 
Drottningen om det initiati-
vet?

– Det är en strålande idé 
när det gäller måltiderna, 
men också till exempel när 
det gäller gymnastik. Jag be-
sökte ett ålderdomshem. Där 
hade de bjudit in lekskolor-
na. De bildade små team med 
en äldre person och ett barn 
och det blev liv i luckan. Alla 
generationer hade väldigt 
roligt. Det är viktigt att bar-
nen möter den äldre gene-
rationen och att de äldre har 
glädje av de yngre, avslutade 
Drottningen.

Dagen fortsatte med mu-
sik av gruppen Tuesday 
nights och därefter avrun-
dades dagen med ett par 
ord från kommundirektör 
Lars Hortlund, som dagen 
till ära fick agera hundvakt 
till Zorro. Nationalsången 
sjöngs och efter det offici-
ella evenemanget, uppvak-
tades Drottningen av Lovö 
hembygdsförening och 
Ekerö-Munsö hembygds-
förening. Redan 2004 mot-

tog Drottningen Lovödräk-
ten av föreningarna. Den 
dräkten har Drottningen 
sedan burit varje ”De gam-
las dag”. I år fick Drottning-
en tillhörande cape, vävd 
av Lovö vävare och capens 
silverbroschs skapare är sil-
versmeden och mälaröbon 
Per Brydolf. 

En solig och lättsam tillställ-
ning var till ända och drott-
ning Silvia, klädd i den nya, 
vackra capen, lämnade Eke-
byhovsparken vänligt vin-
kande till de gamla.

                           EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Jubileum för ”De gamlas dag”  
Drottning Silvia hälsar på dagens hedersgäster – de gamla i Ekerö kom-
mun.                                                 Foto: Ekerö kommun

”Bemötandet av 
de gamla är så
viktigt” 

Bildtext 
 Foto: Namn

Willy Johansson 88 år, uppvaktades av sångerskan My Olsberg. Hon 
sminkade Willy till clown dessutom.                                             Foto: Ewa Linnros

Kommundirektör Lars Hortlund rastade prinsessan Madeleines hund 
Zorro, som Drottningen hade med sig.                                             Foto: Ewa Linnros

Lovö hembygdsförening och Ekerö-Munsö hembygdsförening skänkte 
en cape till Drottningen. Capen har vävts av Lovö vävare och broschen 
som pryder capen, har silversmeden och mälaröbon Per Brydolf gjort.

 Foto: Ewa Linnros

Jubileumsfirande trots allt för färjan
JUNGFRUSUND | Ekerö-
leden firade tjugoårsju-
bileum den 27 augusti, 
samtidigt som den pågå-
ende testperioden av det 
av många, kritiserade nya 
biljettsystemet.

På plats vid Jungfrusunds 
färjeläge var representanter 
från Trafikverket, Färjere-
deriet och från kommunen. 
På det uppdukade bordet 
fanns kaffe, bullar, infor-
mationsmaterial, kunden-
kät och en tipsrunda. För 
den som prickade alla rätt 
väntade en vinst av ett VIP-
kort på färjan. Bilisterna 
som rullade in möttes av 
musikalisk underhållning 
med Åke Hellman på drag-
spel, bland annat sjungan-
des ”Jungfrun på Jungfru-
sund”.

Inger Linge (M), kommun-
fullmäktiges ordförande idag 
men kommunstyrelsens ord-
förande då färjan invigdes 
1993, fanns på plats tillsam-
mans med Inge Hansson, 
kommunchef då det begav 
sig. Det hela började med en 
motion några år före 1993.

– Vi är lite av far och mor 
till färjans tillkomst. Det 
var uppförsbacke en gång i 
tiden, det var ingen själv-
klarhet alls. Inledningsvis 
var alla emot förslaget. Men 
jag hade den bestämda idén 
att det här måste kunna gå. 
Jag var runt och pratade 
med Botkyrka kommun. 
Det här var under den ti-
den då alla var emot Väs-
terleden, det vill säga det 
som kallas Förbifarten idag. 
Mina motståndare då sa att 
det här var bara ett bevis för 

att Västerleden behövdes, 
berättar Inger Linge.

De hade flera intressenter 
av driften, en del mer eller 
mindre äventyrliga. En av 
dem sa sig inte behöva fär-
jelägen. Så småningom blev 
det upphandling när det var 
juridiskt och ekonomiskt 
hållbart. 

– Men att det skulle gå så  
bra var det ingen som hade 
kunnat drömma, säger Inger 
Linge.

På invigningsturen för 20 
år sedan fick färjan rycka 
ut och släcka en båtbrand. 
Redan då visade det sig att 
färjan var till nytta på flera 
sätt.

En liten skugga skymde 
nog den annars så soliga 
jubileumsdagen, då många 
resenärer upprörs över det 
nya biljettsystemet. 

– Idag lanserar vi en kunden-
kät där vi hoppas att få in syn-
punkter så att vi kan förbättra 
det som inte fungerar idag. Vi 
vill alla att det här ska bli så 
bra som möjligt, säger Ingrid 
Jarnryd, informationschef på 
Färjerederiet.

Testperioden pågår till och 
med  31 oktober, därefter kom-
mer en utvärdering att ske.

                         
                           EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Övre bilden:
Inger Linge (M), då kommun-
styrelsens ordförande, inviger 

färjan 1993.
 

Nedre bilden:
 27 augusti 2013, Inge Hansson, 
kommunchef då färjan invigdes 

och Inger Linge (M), kommun-
fullmäktiges ordförande.

 Foto: Privat samt Ewa Linnros



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

FT Ekerö AB är den kompletta leverantören när du behöver hjälp med 

att stängsla in tomt, hagar etc. Vi säljer 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!

Återförsäljare av:Vi kan staket!

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 berö-

ras 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.

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

Det är vi som är några av kyrkvärdarna i våra medeltida kyrkor. 
Vi hoppas få hälsa dig välkommen till alla våra kyrkor även i fortsättningen!

På Kyrkans Bästas valsedel 

finns alla pastoratets kyrkor

representerade. 

Möt oss i Kyrkfönstret som kommer 

i din brevlåda den 30 augusti – där 

berättar vi mer.

Eller ring 070-594 85 05

Kryssa gärna för de TRE perso-

ner du helst vill se i pastoratets 

nya kyrkofullmäktige! 

Gunilla Larsson 

Munsö kyrka

Kerstin Lindberg 

Munsö kyrka
Elisabeth Lagerfelt 

Lovö kyrka

Thomas Billig 

Lovö kyrka

Eeva Axe 

Adelsö
Ulla Wistrand 

Ekerö kyrka

Margit Holm 

Ekerö kyrka
John-Wiktor Holm 

Ekerö kyrka



26  profilen | 

Den för många välkända Mälarö-
profilen Viktor Tullander, Trä-
kvista fyller 90 år och firar med 
att sluka tunga historiska böcker 
och berätta om starka minnen 
från både när och fjärran. Det 
började i Ryssland 1923…

– Mitt ryska ursprung är en del av 
mitt liv som sitter väldigt djupt. 
Ryskan är mitt modersmål och jag 
har många svåra minnen från min 
barndom, men minns även mycket 
glädje, berättar Viktor där han tronar 
mitt bland all blomsterprakt i sitt var-
dagsrum hemma i huset i Träkvista.

Han har nyss firat sin 90-årsdag 
med släkt, vänner och gamla arbets-
kamrater. Han har nära till skratt 
och allt som oftast guppar magen 
till då han skrockar nöjt över ett glatt 
minne med lite extra knorr. Men när 
han pratar om sin barndom blir be-
rättandet mer återhållet och sorgset.

Viktors farfar Jöns utvandrade 
från Sverige till vad som då hette 
Sankt Petersburg (senare Petero-
grad, Leningrad och så småningom 
åter Sankt Petersburg, reds anm) 
under andra hälften av 1800-talet. 
Sonen Alexander, Viktors far, bilda-
de familj där och Viktor var ett av tre 
syskon. Han har många tunga min-
nen från tiden efter revolutionen.

– Folk blir förfärade när jag berät-
tar om alla avrättningarna och hur 
”Svarta korpen” (hemliga polisen, 
reds anm) kom sent på kvällarna 
och hämtade folk i deras hem. Ofta 
gav de sig inte tillkänna själva, utan 
skickade någon som var välkänd i 
husen att knacka på dörren för att 
locka de boende att öppna.

Även om utländska familjer till stor 
del var förskonade från de värsta 
ödena, var familjen Tullander under 
uppsikt och Viktor berättar om hur 
han ofta vaknade av rädsla mitt i nat-
ten då en bil stannade utanför huset 
och att han ofta såg en mörkklädd 
person stå och spana upp mot famil-
jens fönster från andra sidan gatan.

– Vi stod ofta och lyssnade vid 
dörren när vi hörde steg i trappan 
och drog en lättnadens suck när ste-
gen fortsatte uppåt.

När Viktor var 14 år blev alla ut-
ländska familjer bannlysta i Lenin-
grad och familjen lämnade landet 
utan ett öre på fickan. 

– Vi fick välja på att fara till Sverige 
eller Sibirien och det valet var inte 
svårt, säger han.

När han för första gången satte sin 
fot på svensk mark kunde han inte 
ett ord svenska. Att få något extra 
stöd i skolan var det inte tal om. 
Viktor gick från att vara klassens 
bästa elev till att inte klara skolan 
och så småningom hoppade han av 
och började jobba istället. Efter en 
tid som officer inom det militära 
fick han dock ett avgångsvederlag 
som han direkt gick och köpte sig 
en gymnasiekurs hos ”Hermods” 
för. Tre år senare hade han på egen 
hand och med en okuvlig vilja läst in 
gymnasiet samtidigt som han job-
bade extra på en pastorsexpedition 
för att försörja sig.

Han tror att det är pappans opti-
mism som har spillt över på honom 
och ligger till grund för att han alltid 
har jobbat målmedvetet för att ta sig 
fram trots dåliga odds.

– Och så är jag obotligt nyfiken. 
Jag minns att jag alltid bläddrade i 
pappas gamla uppslagsverk och det 
fortsätter jag fortfarande med. Jag 
slår ofta upp i böcker om det är något 
som jag inte förstår.

Viljan att lära förde så småningom 
Viktor till Lantbruksuniversitetet 
och en utbildning till agronomie 
licentiat i mikrobiologi. Fina sti-
pendier och en lång tjänstgöring på 
Sötvattenlaboratoriet på Lovön och 
Naturvårdsverket följde.

– Jag har i stort sett alltid jobbat 
med vattenkvalitet och har lärt mig 
mycket om Sveriges geografi när jag 
rest runt och tagit prover.

Flyttlasset till Ekerö från Uppsala 
gick 1966. 

– Vi ville inte flytta till ”stenstan” 
och därför passade Ekerö bra, ef-
tersom det då var rena rama landet. 
Folk tror mig knappast när jag be-
rättar att man fick stanna vid Ekerö 
möbler för att släppa korna över 
vägen, berättar han och kluckar av 
skratt. 

Till stora delar byggde Viktor hu-
set själv och här har han bott med 
hustrun sedan dess. Under många 

år vårdade han henne då hon drab-
bades av Alzheimer, men för ett par 
år sedan flyttade hon till ett äldrebo-
ende. Det är med sorg i rösten han 
berättar om hur han var tvungen att 
inse att han inte kunde klara all hen-
nes vård på egen hand.

De tre barnen har inneburit mycket 
glädje genom åren och han berättar 
stolt att ett fyrtiotal barn, barnbarn 
och andra nära släktingar samlades 
till hans 90-årsfirande vid familjens 
sommarställe på Ingarö.

Under de senaste trettio åren är 
det ett stort intresseområde som har 
dominerat i Viktors liv. Strax före 
pensioneringen engagerade han sig 
tillsammans med en grupp likasin-
nade i att dokumentera och i viss 
mån röja upp i skogen kring Ekeby-
hovs slott. Där har han ägnat många 
timmar åt att kartlägga, skriva ner 
och bevara den trädskatt som finns 
samlad. Även uppfräschningen av 
planteringarna i parken och äppel-
trädgården som blivit en genbank, är 
till stora delar ett resultat av Viktor 
och hans vänners ansträngningar.

Nu sätter dock benen stopp för 
långa promenader, men dagarna går 
ändå sin gilla gång med vardagens 
aktiviteter. På dagens agenda står att 
åka till centrum och handla tillsam-
mans med hemtjänsten.

– Bland annat tänker jag köpa väs-

teråsgurka. Jag brukar lägga in den 
och sen kanske jag gör en ryskin-
spirerad sallad med inlagd rödbeta, 
gurka och potatis. Den blir jättegod 
att äta tillsammans med rökt fisk till 
exempel.

Att höra Viktor berätta om hur 
han lagar mat och njuter av den är 
härligt. Han ler och skrockar, visar 
med hela kroppen hur han ömsint 
tillagar sina måltider.

Det är omöjligt att sammanfatta 
90 års upplevelser och erfarenheter 
med några ord. Viktor har oceaner 
av minnen att ösa ur. Han berättar 
med inlevelse och eftertänksamhet 
om allt han upplevt inom vitt skilda 
områden. Hur han fick resa runt i 
Sverige i flera dagar och tolka mel-
lan de ryska och svenska lantbruks-
ministrarna. Om hur stor glädje han 
haft av sina årsabonnemang på ope-
ran, om Pusjkins dikter som betytt 
så mycket och om hur sonen gick i 
skolan i Konsum i Träkvista då skol-
lokalerna inte räckte till. 

Han berättar om delvis glömda, 
igenvuxna oaser i Ekebyhovspar-
ken. Bersån där man kunde dricka 
kaffe eller punsch och tennisbanan 
där det sägs att Gustav V ska ha 
spelat. Han beskriver med inlevelse 
sällsynta, gula syrener med färgen 
av nykärnat smör och pionrabatter 
som fått nytt liv.

Starka, betydelsefulla minnen 

från sina många år som kassör i 
Ekerö IK berättar han också om och 
de många dusterna med kommunen 
han var inblandad i angående frå-
gan kring huruvida Ekebyhovs slott 
skulle bevaras i kommunal ägo.

Nyligen gjorde Viktor en operation 
för grå starr och helt plötsligt kunde 
han läsa igen efter att ha sett allt i en 
dimma.

– Min dotter gav mig två böcker av 
Jan Guillou och blev mycket förvå-
nad när jag en vecka senare hade läst 
ut dem.

Nu ligger en bok om Gorbatjov 
på nattduksbordet och en annan om 
Wallenberg lockar mellan blombu-
ketterna i vardagsrummet. Viktors 
nyfikenhet och vilja att lära och för-
stå tycks inte ha avtagit det minsta 
under de här 90 åren.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Viktor firar 90 händelserika år

Viktor Tullander berättar om sitt ryska ursprung och sitt engagemang i Ekebyhovsparkens träd och växter med eftertänksamhet och 
noggrannhet.                   Foto: Lo Bäcklinder

”Vi ville inte flytta till 
”stenstan” och därför 
passade Ekerö bra 
eftersom det var 
rena rama landet”

Namn Viktor Tullander.
Aktuellt  Fyller 90 år.
Bor  Träkvista.
Bäst med Mälaröarna Miljön, 
naturen och kulturmiljön kring 
Drottningholms slott och på 
Adelsö.
Favoritställe på Mälaröarna  
Utan tvekan Ekebyhovsparken.

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

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare



FÄRENTUNA / HARHOLMSVÄGEN 80

SJÖTOMT MED SOLLÄGE
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. 

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

STENHAMRA / LUPINGRÄND 12 E

NYTT KÖK + 2 BADRUM
Accepterat pris: 2 300 000 kr / Boarea: 108 kvm 
Rum: 4 rok. / Mycket fräscht. Nytt kök, 2 nya, 
helkaklade badrum, renoverad tvättstuga och två
härliga uteplatser. Luftvärmepump, garage i länga,
separat förråd. Centralt med gångavstånd till allt.

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

Öppettider: mån-fre 8.30-17, lör 9-14 
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Vi ställer upp 

i kyrkovalet 15 september i 

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 

På bilden: 
Karl Löfvenberg, Ulrika Holmström, Irmgard Kaiser, Anna-Lisa Järn, Lars 
Holmström. Saknas på bild: Ulric Andersen, Inger Andersen, Ulla Jansson

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 socialde-
mokrater är detta en utveckling som vi starkt 
tar avstånd ifrån. Hela den socialdemokratiska 
rörelsen bygger på den grundläggande vär-
deringen om – allas lika värde. Innebörden 
av begreppet alla människors lika värde är att 
alla har vissa grundläggande rättigheter och 
skyldigheter, oavsett kön, religion eller etnisk 
bakgrund/ursprung.

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 sam-
hälle 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 funk-
tion. För oss socialdemokrater är det därför 
centralt att vidareutveckla en andlig välfärd, 
en god själavård och att bevara samt utveckla 

Vi ser att fokus för Svenska kyrkan i 
Färingsö församling bör vara:

Svenska kyrkan skall sätta människors 
behov i centrum genom att visa lyhördhet och 
omsorg vid alla kontakter.

Förena goda traditioner med nytänkande så 

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.
Fortsätta det goda arbetet med barn och 

unga.
Skapa en god arbetsmiljö och utvecklings-

möjligheter 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 Färingsö.

Ungdomar,
glöm inte 
att ni får 
rösta från 
16-årsdagen! 



Bilden till vänster från Mälaröarnas biodlarförenings (MBF) 100-årsjubileum då de samlades hos ordförande Bengt Haglund. Han syns i blå tröja i mitten. På bilden till höger håller Bengt Haglund upp en ram med bin. Det 
finns 190 olika arter av bin, men bara en art av honungsbi. På Mälaröarna är 99 procent av bina så kallade Krainerbin.                                                                               Foto: Mats Andersson samt Ove Westerberg

Mälaröarnas biodlarförening 
fyller i år 100 år. En förening 
vars medlemmar ägnar sig åt en 
mycket viktig verksamhet, för 
biodling handlar inte bara om 
honungsproduktion.

På Mälaröarnas biodlarförening har 
fördubblat antalet verksamma biod-
lare sedan 2012 och har idag 45 med-
lemmar. Föreningen bildades den 13 
mars 1913 och hette då Färentuna 
biodlarförening. 1934 byttes nam-
net till Mälaröarnas biodlarförening 
(MBF). 

Antalet biodlare på Mälaröarna 
har varierat och som mest har de va-
rit 60 stycken. 

– Medelåldern är väldigt hög ge-
nerellt, men det börjar vända och 
det behövs. Biodling är oerhört vik-
tigt, säger Christer Svanberg, MBF.

Kjell Andersson har 130 kupor 
och under säsongen som sträcker 
sig mellan maj och fram till och 
med augusti, är biodlingen ett hel-
tidsjobb. 

– Det stora värdet med biodling 
ligger i pollineringen. Man påstår att 
var tredje matsked som vi äter är be-
roende av den. Korna behöver klö-
ver. Alla grönsaker, frukter och bär 
behöver pollinering. Även kläder 
eftersom tyget också är från växtri-
ket, säger Kjell Andersson.

Han berättar också att bönder hyr 
in bikupor bara för pollinering. 

– Jag har hört att i Argentina, 
Chile och Israel, där är det inte ho-
nungen som är biodlarens största 
inkomst, det kommer från polline-
ringsuppdrag.

MBF håller kurser i biodling och 
Sveriges biodlares riksförbund har 

börjat samarbeta med Studieför-
bundet vuxenskolan och intresset 
ökar.

– Om man vill börja med biodling 
rekommenderar jag att man börjar 
med att läsa om grunderna. Sedan 
kan man kontakta en biodlare för att 
få komma och titta, berättar Bengt 
Haglund som är ordförande i MBF. 
Han har själv ”fadderverksamhet” 
för den som vill lära sig. 

För många av oss är det ändå ho-
nungen som vi först förknippar med 
bin. Honung har varierande färg be-
roende på att olika nektar ger olika 
färger. Raps blir vit, vitklöverho-
nung ännu vitare. Mörkare honung 
kan vara rallarros eller lind. Ju mera 
glykos desto ljusare, hårdare och sö-
tare honung blir det. 

– Smaken sitter i pollenkorna och 
de är flyktiga molekyler. När man 
värmer honungen går smaken upp 
i aromer i luften. Honung som in-
dustriprocessas värms alltid upp till 
cirka 55 plusgrader. Men den lokal-
producerade tappar man ofta upp 
direkt efter att man har slungat den. 
Den innehåller olika smaker och 
aromer och har en betydligt bättre 
kvalitet, berättar Kjell Andersson.

– Vi slungar mellan tre och fyra 
gånger under skördetiden. Då får 
vi vår-, försommar-, sommar- och 
hösthonung. Den honung man kö-
per i affären blandas alla sorter, för-
klarar Bengt Haglund.

Dessvärre förekommer även synte-
tiskt framställd honung. I juni stop-
pades omkring 19 000 kilo falsk 
honung av svenska myndigheter. 
Produkten innehöll bara ett par sock-
erarter och honungsarom.

I Sverige har inte biodling haft så 
hög status som det har i många andra 
länder. Kommer man ner till Tjecko-
slovakien till exempel, finns det hela 
institut som bara sysslar med biod-
ling. Men det finns även forskning i 
Sverige.

– Det finns en avdelning på SLU i 
Uppsala med en professor Ingemar 
Fries som bara jobbar med biodling 
och bikunskap. Två forskare från 
Lund hittade också mjölksyrebakte-
rier i binas så kallade honungsmage. 
Man tror att dessa bakterier skulle 
kunna ersätta penicillin om man 
bara kunde ackumulera dem, berättar 
Kjell Andersson och Christer Svan-
berg hakar på:

– Allt vad bina producerar är nyt-
tigt, honung, vax, pollen och bigiftet, 
om man nu inte är allergisk mot bin.

Att bli stungen är kanske inte något 
angenämt. De finns däremot de som 
säger att det finns goda effekter av 
bistick och det finns till och med de 
som säljer stick och de som köper är 
bland annat reumatiker. 

– Det finns inga reumatiska biod-
lare, säger Bengt Haglund. Han vill 
samtidigt understryka att Mälaröar-
nas bin är snälla men man ska alltid 
ha skyddskläder. Bina kan komma i 
kläm och då sticker de.

– Jag var i Buenos Aires för två år 
sedan. Där fick jag lära mig att samla 
bigift. Det används bland annat för 
att bygga upp immunförsvar för 

pollenallergiker. Även kosmetikain-
dustrin har tagit till sig att använda 
bigift, berättar Kjell Andersson.

Det Kjell var med på i Buenos Ai-
res var Apimondia, världens största 
konferens om biodling och biforsk-
ning. Detta anordnas på någon plats 
i världen. I år är det i Ukraina och nu 
ansöker Sverige om att få hit Api-
mondia till Älvsjömässan 2017. 

– Det är jättestort, man kan säga 
att det är biodlarnas OS, säger Chris-
ter Svanberg. 

En programpunkt för själva kon-
gressen om den kommer till Sve-
rige, skulle vara att deltagarna skulle 
komma ut till Mälaröarna med båt, 
se Drottningholm och besöka biod-
lingar.
– Två stycken från Apimondia och 

två personer från Sveriges riksför-
bund kom ut hit och tittade. Tre 
av Mälaröarnas biodlarförenings 
medlemmar slöt upp och hälsade 
välkomna vid föreningens egen bi-
gård vid Ekebyhovs slott. Under 
angenäma former förmedlade vi in-
formation kring vår förening i syn-
nerhet. Enligt utsago var de väldigt 
nöjda med besöket, berättar Chris-
ter Svanberg och fortsätter:

– Inbjudan till att få agera värd för 
detta celebra sällskap kom minst 
sagt överraskande för vår förening, 
händelsevis mästerligt timat då för-
eningen firade sitt 100-års jubileum 
några dagar dessförinnan.                                                                               

                                          
        EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Biodlarna på öarna firar 100 år

28  reportaget | 

”Det finns inga 
reumatiska biodlare.”

FAKTA  BIN

>> Ett bisamhälle består av en drottning, drönare och arbetsbin.

>> Drönarna lever under sommaren, sedan blir de ihjältagna och 
utslängda av arbetsbina.

>> Arbetsbina är sterila honor.

>> Drottningen matas av arbetsbina med så kallad drottningmjölk. 
Den är så proteinrik, att drottninglarven växer med 1000 gånger sin 
egen vikt på fem dagar.

>> Drottningen parar sig med drönarna 20 till 25 gånger. Sperman be-
håller drottningen hela sitt liv. Hon kan välja om hon ska lägga befruk-
tade ägg eller obefruktade. Är de obefruktade blir det en drönare och 
befruktade blir arbetsbin, alternativt drottningar om de blir uppmatade 
för det ändamålet. Drottningen kan lägga upp till 3000 ägg per dygn.

>> På Mälaröarna finns cirka 400 bisamhällen, det innebär cirka 2,8 
miljoner bin.

Karlsbodavägen 19A, Bromma. Tel: 08-445 14 10. 

CONTURA-
KAMPANJ

Kampanjpriserna gäller för beställning fram 
till 30 september 2013. Betala bekvämt på 
24 månader utan ränta. Endast aviavgift 
30 kr/mån och uppläggningsavgift 495 kr 

tillkommer.

Kampanjen på www.bastuspecialisten.se

Contura 750 
Utrymmessnål braskamin med glas på tre 
sidor. Sidoplåtar av aluminium finns som 
tillval. Ord. pris 17.900:-
Kampanjpris NU 14.900:- 699:-/mån. 

Contura 550:3 
Succéspis som uppskattas för sin 
fina förbränning och strama design.
Ord. pris 18.900:- 
Kampanjpris NU 14.900:- 699:-/mån.

JUST NU!

K AMPANJ-

PRISER

Contura 560 T 
En modern och nätt täljstenskamin 
med sidoljus som ger skön eftervärme. 
Ord. pris 23.700:- 
Pris Nu 19.900:- 916:-/mån.



Fri provträning på Öppet Hus:

Stenhamra, Apelvägen 22 - Måndagar kl 18-20

Träkvista, Tunnlandsvägen 7 - Tisdagar kl 17-20

www.pulsochtraning.se

TRÄNING nästan
som HEMMA

Träna
kl 05-23

alla dagar

HJÄLPSAMMA BUTIKEN!

ALLTID FRI HEMLEVERANS 
NÄR DU KÖPER GOLV!

www.coloramaekero.se

PASSA 
PÅ!

Nu har vi 
Extra bra priser  

på våra trä- och 
 laminatgolv

Vi har Söndagsöppet kl 10-14

Öppettider: mån-fre 8.30-17, lör 9-14 

el: 08- 0 41 00    : 08- 0 4  98  

inf f rin tr . e    .f rin tr . e  

rent n  , 179 7  å

KAMPANJ
PÅ

M

K nt t   för mer inf rm ti n
Per P  J n n

per. n n f rin tr . e  073-908 7  04

Ni e rid
ni e f rin tr . e  070-94  07 70

: K mp n en ller end t till 7 eptem er- 013

FÄRENTUNA - PARADISLÄGE MED MÄLAREN GLIMTANDE...
Accepterat pris 4 495 000 KR BOAREA 168 KVM ANTAL RUM 5 ROK BYGGÅR 2001 TOMTAREA 1824 KVM
ADRESS Harholmsvägen 39 VISAS ring för visning  kontor mälaröarna 08-80 76 00

EKERÖ GÄLLSTAÖ - UNDERBAR ARKITEKTUR
Accepterat pris 4 275 000 KR BOAREA 142 KVM ANTAL RUM 5 ROK BYGGÅR 2003 TOMTAREA 175 KVM
ADRESS Stormansgränd 5 visning sön 8/9 13.45-14.45 och mån 9/9 18.30-19.15 KONTOR MÄLARÖARNA 08-807600

SKANDIAMÄKLARNA   BROMMA/SPÅNGA/MÄLARÖARNA,   BROMMAPLAN 403,   08-807600
BROMMA@SKANDIAMAKLARNA.SE,   WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
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EKEBYHOV | Två helger i 
september visas keramik, 
husmodeller och akrylmål-
ningar i slottsgalleriet av 
tre kvinnliga konstnärin-
nor.

Linda Bolander är grafisk 
formgivare, modellbyggare, 
scenograf och konstnär. 

– Jag brukar säga att jag är 
lite diversearbetare. Det har 
varit olika perioder i mitt liv, 
men nu är jag bara inriktad 
på måleri i stort sett, berättar 
Linda Bolander.

Hon har gjort modeller av 
gamla hus och har haft upp-
drag på Stockholms slott och 
Skokloster. Hon har arbetat 
som scenograf på Folkope-
ran och Riksteatern och varit 
bildlärare. Hon började att 
måla på heltid först när hon 
blev pensionär.

– Inspirationen till att vilja 
måla är naturen egentligen, 
men det är inte den jag av-

bildar förutom havet och ho-
risonten. Det har jag jobbat 
med en period. Form och ljus 
är det jag arbetar med i mina 
bilder. Jag är inte religiös eller 
så, men mystiken vill jag på 
något sätt ta fram ändå, säger 
Linda Bolander och fortsät-
ter:

– Jag har gjort bilder av 
många hus och det började 
nog i och med att jag jobbat 
som modellbyggare och sce-
nograf. Det var min dröm i 
ungdomen att bli arkitekt. 
De där husen personifieras 
på något sätt. En del har sagt 
till mig: ”Men de där husen, 
de är ju du.” Varje objekt som 
jag målar, det är jag på något 
sätt, avslutar Linda Bolander.

Gerty Widerberg Sonidsson 
har arbetat som bildlärare 
fram till 1997. Då byggdes 
hennes ateljé och sedan dess 
har hon varit verksam som 
konstnär.

– Då satte jag igång på allvar, 
men jag har haft utställning-
ar i princip hela mitt liv. Att 
måla är mitt sätt att andas, 
säger Gerty Widerberg So-
nidsson. 

På frågan om vad som in-
spirerar henne blir svaret att 
hon bara måste måla.

– Det kan vara en form, 
en färg eller ett foto. Jag bor 
tidvis i nordvästra Jämtland 
i fjällen. Att gå där och se 
skiftningarna är oerhört in-
spirerande. Jag målar inte 
av, jag tar bara in det jag ser 
och blir upplyft. Sedan kan 
det bli en människa eller ett 
ansikte som från början inte 
ser är en människa eller ett 
ansikte, avslutar Gerty Wi-
derberg Sonidsson.

Lena Westin är keramiker 
sedan cirka 30 år och har 
ateljé och egen butik i Upp-
lands Väsby. Hon gör hus 
och skulpturer i lera som 

hon rakubränner (en spe-
ciell teknik som har sitt ur-
sprung i Japan, reds. anm.) 
och designar och tillverkar 
bruksföremål i stengods och 
gör även masker.

– Jag inspireras av ting 
runt omkring. Idéerna kom-
mer när man minst anar. Det 
ena ger det andra när jag ar-
betar med det skulpturala 
eller när jag gör bruksföre-
mål. Jag tycker om att ar-
beta med båda delarna, säger 
Lena Westin.

Lena har bland annat 
specialdesignat en skål till 

Upplands Väsby kommun, 
som de brukar ge som gåva 
till gäster och som avslut-
ningspresent. 

Med anledning av att 
Sveriges trafikskolors riks-
förbund firade 70-årsjubi-
leum våren 2009, fick Lena 
Westin uppdraget av STR-
Stockholm att tillverka en 
lykta, signerad och numre-
rad i 500 exemplar.  Lyktan 

symboliserar Stockholm 
med byggnader som Glo-
ben, stadshuset, kyrkor 
med mera. Vatten, öar och 
fåglar symboliserar Stock-
holms skärgård. Stock-
holmslyktan är i färgen blå 
och vit som representerar 
vatten, snö och himmel.

                                                    EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Cornelisdagen för tredje året i rad 

FÄRENTUNA | Nu i sep-
tember utkommer en bok 
för alla korsordsälskare 
men också för dem som 
ännu inte upptäckt denna 
populära folksport. ”Rätt 
i krysset!” heter fären-
tunabon Lena Rainers bok 
som är skriven ur lösarens 
perspektiv och där är boken 
unik. 

Lena Rainer är journalist, 
författare, kolumnist här 
i MN och på somrarna fä-
rentunabo. Hon arbetade 
många år på Sydsvenskans 
Stockholmsredaktion där 
hon under tjugo år skrev 
om politik, men sedan blev 
det även kultur.

– Jag gjorde några repor-
tage om korsord eftersom 
jag själv tycker att det är så 

kul. Jag intervjuade bland 
annat Göran Persson som 
på den tiden var en stor 
korsordslösare. Jag inter-
vjuade även korsordsma-
karen Enar Åkered som 
gjorde söndagskrysset i 
DN i många år. Det blev ett 
par reportage som gav ett 
enormt gensvar hos läsar-
na, berättar Lena Rainer.

När hon sedan blev pen-
sionär bestämde hon sig 
för att hålla föreläsningar 
om korsord. Med all den 
kunskap hon samlat på sig 
i ämnet, föddes idén om 
att skriva en bok. Hon fick 
ett arbetsstipendium från 
stiftelsen San Michele och 
skrev boken under tre veck-
or i Axel Munthes Villa San 
Michele på Capri.

– När jag satt där och 

skrev, upptäckte jag till min 
glädje att korsordet fyller 100 
år just i år 2013. Jag har förstås 
haft en väldig draghjälp av 
detta och har bland annat fått 
fria händer att ordna ett kors-
ordsseminarium på bokmäs-
san i Göteborg i höst. 

Hon har även fått igång Nord-
iska museet som ska anordna 
en korsordsdag den 24 no-
vember som går under nam-
net ”Korsordsrally”.

– Ett mycket bra namn 
tycker jag. Det var dock nå-
gon som tyckte att det skulle 
gå under namnet ”Korsord 
och kaffe med dopp”. Men då 
sa jag nej, det skulle ge precis 
den där bilden av att kors-
ordslösare är slöfockar som 
sitter och bara löser korsord 
och dricker kaffe och det 

stämmer ju inte alls, säger 
Lena Rainer.

Att korsord är populärt 
finns det ingen tvekan om. 
Det finns konsumentunder-
sökningar som visar att 3,7 
miljoner svenskar i åldrarna 
16 till och med 79 år gillar 
korsord.

– Då ska man tänka på att 
de inte har tagit med folk som 
är över 79 år och där finns det 
en stor grupp som löser kors-
ord. Därför skriver jag glatt 
att varannan svensk gillar 
korsord.

I boken finns intervjuer 
med kända konstruktörer, 
tips om hur man löser kors-
ord och 16 kändisar, alltifrån 
Göran Persson till Kikki Da-
nielsson, som berättar om 
varför de löser korsord. Ett 
avsnitt tar upp om korsords-

lösande kan motverka de-
mens och här intervjuas en 
professor i geriatrik.

– Man kan säga att boken 
är ett smörgåsbord, dels för 
nybörjare som kan få tips 
om hur man löser ett kors-
ord, dels för gamla rävar som 
kommer att känna igen sig. 
Jag har också ett kapitel som 
handlar om barn och korsord. 
Jag säger alltid på mina kors-
ordsseminarier att så fort ni 
ser att barnen börjar stava och 
tycker att det är kul med ord, 
sätt ett lätt korsord i händerna 
på dem och lös det tillsam-
mans.

Lena Rainer berättar vi-
dare, med stor entusiasmen 
om korsordets historia, knep 
och knåp, korsordsmakares 
fallgroppar och andra klurig-
heter. Men allt detta får kors-

ordsälskare och andra nyfikna 
på korsordets ”väsen” och 
värld, själva ta del av i Lena 
Rainers bok ”Rätt i krysset!”, 
utgiven av bokförlaget Orda-
laget.

                                EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Keramikhus, Lena Westin.

TRÄKVISTA | För tredje 
året i rad arrangeras 
Cornelisdagen. I år äger 
den rum på Nykrog som 
samtidigt kommer att ha 
nyinvigning. 

Cornelisdagen gästas i år av 
sångerskan Anita Strandell 
som var gift med Cornelis 
Vreeswijk. Hon ackompanje-
ras av Staffan Linder på gitarr. 
Han har dessutom tidigare 
varit bosatt på Ekerö. 

– När Cornelis och Anita 
var på bröllopsresa i Syd-
amerika, skrev Cornelis ett 
antal visor till Anita som han 
ville att hon skulle sjunga. 
Av någon anledning ville 
hon inte det då, men några 
av dessa låtar kommer hon 
att sjunga här. Det här är en 
konsert som Anita har haft 
på Engelen i Stockholm, be-
rättar Gunilla Lindberg (FP), 
kulturnämndens ordförande 
och tillika initiativtagare till 
Cornelisdagen.

Det hela startar med nyin-
vigningen av Nykrog med 
champagne och mat för den 
som vill. 

2011 ägde den första Corne-
lisdagen rum, då på Rosen-
hill och det hela startade vid 
det torp där Cornelis bodde i 
Nibbla. Gunilla Lindberg tog 
initiativ till Cornelisdagen 
med intentionen att väcka 
minnena av Cornelis och 
att rädda torpet som står på 
detaljplanerad mark. Än är 
inget klar men kampen pågår 
fortfarande.

– Jag kommer att anordna 
den här dagen så länge  torpet 
inte är räddat, säger Gunilla 
Lindberg.

Efter konserten som varar 
kring en timme, kommer 
också Gunilla Lindberg berät-
ta om Cornelistorpet och vad 
som har hänt. Cornelissäll-
skapet finns också på plats.

Cornelis Vreeswijk kom 
från Holland med sin familj 

till Mälaröarna 1950, 13 år 
gammal. De bodde först på 
Marielund hos nunnorna 
och Cornelis gick till att börja 
med i Sundby skola. Han 
kunde knappt någon svenska 
och gick därför i en lägre klass 
där.

– Det som är spännande 
med Cornelis är att han lärde 

sig att tala svenska här på Mä-
laröarna. Han flyttade till Trä-
kvista skola och där fick han 
en väldigt bra lärare som hette 
Nina Spångberg. Cornelis be-
stämde sig för att han skulle bli 
bäst i klassen och det blev han. 
När han gick ut efter ett år hade 
han toppbetyg, säger Gunilla 
Lindberg och fortsätter:

– Det är inte bara det att han 
har bott här som är det intres-
santa, han danades till män-
niska härute. Han skrev alltid 
sina texter underifrån. Det 
har han själv varit med om 
för att han var lite mobbad när 
han kom hit, avslutar Gunilla 
Lindberg.

Den historieintresserade 

kan även få sitt lystmäte mät-
tat av Nykrogs historia som 
man kommer att berätta om. 
Redan 1730 var här en krog. 
Men som sagt, mer om detta 
kommer man att kunna få 
höra den 9 september.

                                EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Blandade tekniker i Ekebyhovs slottsgalleri

Målning, Linda Bolander. Akryl, Gerty Widerberg Sonidsson.

Färentunabo utkommer med ny bok om korsord skriven ur lösarens perspektiv  

Artisten Anita Strandell som var gift med Cornelis Vreeswijk, uppträder 
på årets upplaga av Cornelisdagen.  I år äger den rum på Nykrog.             
                                                                                                                Foto: Ylva Callius

Mats Forsberg, föreningen Cornelis vänner, Emilia Sillén, Rosenhill och 
Gunilla Lindberg, kulturnämndens ordförande utanför Cornelistorpet. 
                                              Foto: Lo Bäcklinder

Journalisten och författaren Lena 
Rainer har skrivit boken ”Rätt i 
krysset!”.
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50 ÅR SEDAN | Mälar-
öarnas ungdomar lig-
ger inte på latsidan. 
Skadegörelse, potatiscirk-
lar och ungdomsråd är 
bara några av de aktivite-
ter som de ägnar somma-
ren 1963 åt.

Under sommaren 2013 har 
ett antal ungdomsrelate-
rade incidenter inträffat 
på Mälaraöarna. Det har 
gällt både trakasserier av 
kringboende samt omfat-
tande vandalisering av 
parkerade bilar. Denna typ 
av händelser är dock långt 
ifrån nya fenomen. Redan 
för femtio år sedan rappor-
terar Mälaröarnas nyheter 
om liknande incidenter i 
området.

”Kring Mörby i Skå har man 
under senare tid plågats av 
ungdomar som kör om-
kring i bil och för oväsen” 
kan man läsa i slutet av 
augusti 1963. I samband 
med detta blir även ett an-
tal bilar utsatta för åverkan 
och polisen finner även 
flera bilar i Mörbyområdet 
som blivit stulna på annan 
plats. ”Polisen är tacksam 
om allmänheten håller 
ögonen på de äventyrliga 

ungdomarna så att man 
kan få dem näpsta”, skriver 
Mälaröarnas nyheter.

En annan grupp ungdo-
mar ägnar sommaren åt att 
studera potatis. Studiecir-
keln ”Matpotatis” samlar 
under odlingssäsongen ett 
tiotal ungdomar från Svart-
sjölandet kring en försöks-
odling av potatis. Parallellt 
med att de följer tillväxten 
och utvecklingen i potatis-
landet läser de en kurstext 
för att förkovra sig. 

Under hösten ska de skörda 
en potatisrad i veckan och 
jämföra de båda potatis-
sorterna Vit drottning 
och Bintje, för att kora en 
vinnare.

På Färingsö är ett ung-
domsråd under bildande. 
Ett antal representanter för 
lokala ungdomsföreningar 
arbetar under hösten med 
att ta fram ett handlings-
program. Bland annat 
ska rådet arbeta för bättre 
utbildning av ledare, lös-
ning av lokalproblem samt 
intensifierad kontakt med 

myndigheter. Inom fören-
ingarna är man mycket en-
tusiastisk inför tillkomsten 
av det nya ungdomsrådet 
och hoppas bland annat på 
att kunna få framgång i att 
höja anslagen till ung-
domsarbetet. ”När man i 
andra kommuner håller sig 
kring 20 kronor per capita, 
nöjer sig Färingsö med en 
krona”, konstateras det i 
artikeln.

En stor del av Mälaröarnas 
ungdomar kommer vid 
skolstarten att börja i den 
nya Tappströmsskolan som 
står färdig efter att arbetet 
har forcerats en aning för 
att bli klart i tid. Förutom 
det 15-talet klassrum som 
är klara i högstadiedelen 
av skolan, är även ett nytt 
centralkök färdigt för att 
betjäna sex skolor med mat. 
Det nya köket välkomnas 
av skolfolk i såväl Ekerö 
som Färingsö kommun.

Till sist lockar Färentuna 
Folkets hus med säsongs-
premiär på biografen. ”Alla 
är vi unga” med Cliff Ric-
hard i huvudrollen, inleder 
säsongen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Mälaröarnas ungdomar 
är aktiva på många sätt

FLYTTA TILL ETT 
UNIKT BOSTADSHUS 
MED EXTRA AV ALLT
VÄLKOMMEN PÅ VISNING. RÅCKSTA GÅRDSVÄG 5,
TORSDAG 5 SEPT KL 18-19 PÅ VÅNING 15!

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 

på 16:e våningen. Del i övernattnings-
lägenhet ingår. Köper du en 3:a eller 4:a 

någon av våra kommande visningar!
peabbostad.se

V Ä L L I N G B Y  P A R K S T A D  P E A B

NU HAR VI STARTAT
FÖRSÄLJNINGEN 
AV ETAPP 2

Kontakt: Niclas Holmberg, tel. 070-733 81 29 
niclas.holmberg@svenskamaklarhuset.se

NU FÅR DU BETALT 
FÖR ATT ÅTERVINNA!
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



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

med välutbildade förare som 
har oslagbar lokalkännedom 
och kör miljövänliga fordon!
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Arkeologins dag arrangerades av Alsnu vikingar på Alsnu udd, Adelsö 
den 25 augusti. Kalle Runristare fördjupade besökarna i årets tema 
”mjöd och runstenar”. Bland annat visade han upp en kopia av ett 
nästan okänt runstensfragment från sent 1000-tal, vilket använts som 
byggnadsmaterial av Alsnöhus. Resterande delar av runstenen bör fin-
nas under Alsnöhus ruin.                   Foto: Ove Westerberg

Ölstarocken Årets upplaga av Ölstarocken gick av stapeln den 17 
augusti. Fem rockband spelade proffsig musik från solig eftermid-
dag till sen natt. Bröderna Lindgren (bilden) öppnade upp för de allra 
minsta och sedan ökade trycket succesivt. Tyvärr var intresset för årets 
Ölstarock lågt och föreningen tvingas nu fundera över om festivalen ska 
fortsätta.                                          Foto: Roland Friberg

Ekerö brandstation höll öppet hus med nästan hela styrkan den 
24 augusti. Mängder av, framför allt unga, mälaröbor hade anlänt för 
att prova på hur man räddar liv och egendom. Dessutom fick besö-
karna härja ganska fritt i räddningstjänstens fordon. Ovan visar Leander 
Nygårds hur man släcker en brand i kläder.  

 Foto: Ove Westerberg 

Lovö magasin Söndagen den 25 augusti arrangerades musikalisk 
sommareftermiddag på Lovö magasin. Bland annat uppträdde Helena 
Insulander och Rolf Pilotti från vokaljazzgruppen Vocation. 

 

Foto: Ewa von Wowern

Fridas hjälpbageri Under de senaste två somrarna har trafikanter vid 
Jungfrusunds färjeläge kunnat köpa hembakat fikabröd av Frida Gotälv. 
Vartenda öre av intäkterna från ”hjälpbageriet” går till Fridas fadderbarn 
i Ghana. 

 
Foto: Zebhastian Stenroos

”Allsång i centrum” var ett av de stora dragplåstren när Ekerö centrums företagareförening bjöd in till kalas den 24 augusti. Visserligen var det 
inte lika knökfullt som på Skansen men stämningen var närapå densamma. Allsångsledaren Andreas Löfgren och två musiker fick med allsångs-
besökarna i idel välkända låtar. Ballongprinsessan (bilden t.h.) hade laddat med tusentals ballonger som hon skulpterade till osannolika skapelser. 
Pojken i svart keps testar sitt nya ballongsvärd.                                                                              Foto: Ove Westerberg



Ekerö kommun vill framföra ett stort tack till  
sponsorer, föreningar och organisationer för stöd 

Vi Tackar:
ICA Supermarket Tappström

Gustavshills Handelsträdgård AB

Frukt och Gröntkompaniet i 
Stockholm AB

Ekerö Lions

Juntras Grönt 

Österås gård

Tack!

 ”Peppar peppar-dagen” 
En dag för seniorers säkerhet

Vad: Peppar-peppar-dagen
När: 1 oktober kl.11.00-14.00
Var: Stockbygården, Stenhamra

FFÄ (Fritidsverksamhet för äldre), Södertörns brandför-
svarsförbund och Civilförsvarsförbundet Ekerö anordnar 
”Peppar peppar-dagen”.

Den 1 oktober har FN utsett till internationell äldredag. Syftet med dagen är att 
fokusera på det friska och vad man kan göra för att hålla sig frisk samt uppmärk-
samma och synliggöra riskerna i vardagen för äldre. 

Dagen innehåller kortare föreläsningar om säkerhet i hemmet. 
Bland annat brottsförebyggande, fallförebyggande och brandsä-
kerhet. Inbjudna föreläsare är  Södertörns brandförsvarsförbund, 
Civilförsvarsförbundet Ekerö, Polisen, Ekerö Rehab Västra.

Stockbygården har öppet hus mellan kl 11-14 med möjlighet för 
besökarna att gå runt och prata och ställa frågor. Passa på att 
prova brandsläckare och klämma och känna på olika produkter 
och hjälpmedel!

Föreläsningarna börjar klockan 12.00. 
Tipspromenad och kaffe med dopp till alla besökare.
Varmt välkommen!

Förr betraktade man dem som en smula 
knäppa, de där människorna som letade upp 
bilvrak, rostiga motorcyklar, risiga moppar och 
ett eller annat ålderstiget flygplan. När de väl 
hade gjort sitt fynd, försvann de in i ett garage 
eller en verkstad ett antal år, filade, slipade, 
reste landet runt på jakt efter delar. Och klev 
slutligen ut med ett fordon – eller farkost ska 
vi kanske säga för att inkludera flygplanen – 
för att försiktigt glida runt på marken eller i 
luften inför beundrande åskådare. 
 

Med tiden har de här märkliga figurerna, varav 
åtskilliga hör hemma på Mälaröarna, blivit något 
av kulturpersoner. Ska man skapa filmmiljöer från 
1930-talet finns det inget säkrare sätt än att fylla 

gaturummet med bilar från tiden, det ger omedelbar tidskänsla.  
När ett mopedgäng med 50-talshojar knattrar fram på våra cy-
kelbanor (ja, det är tillåtet om det är veteranmoppar), vänder sig 
alla om. När en Morgan (sportvagnen som i stort sett inte ändrat 
formgivning sedan 30-talet) glider förbi, säger jag till mig själv 
”där är en bil, allt annat är transportmedel”. Och i synnerhet på 
Mälaröarna höjer man ofta blicken mot skyn när motorljudet be-
rättar att det är ett propellerplan av äldre modell som närmar sig.

Sedan flera år har vi som bara fylls av nostalgi vid anblicken 
av veteranerna och inte har varken verktyg eller kunskaper nog 
chansen att njuta i fulla drag. Skå-Edeby flygklubb arrangerade 
för omkring tio år sedan den första Veterandagen, som nu blivit 
något av en institution som växer alltmer för varje år. I början av 
juni hade klubben verkligen tur med vädret och samlade, som 
sig bör, framför allt flygplan av alla de slag. Men också bilar av 

de flesta årsmodeller, militärfordon 
(”grönbilar” för den som vill lära sig 
innesnacket) och litet annat smått 
och gott med veteranstatus. Till och 
med en och annan av bilförarna var 
tidsenligt klädda.

Jag som helst håller mig på mar-
ken imponerades av en inledande 
flyguppvisning av det klassiska engel-
ska jaktplanet  Spitfire som demon-

strerade alla tänkbara manövrar, rollar, loopingar och vad det nu 
heter. Man fick nästan lov att hålla i hatten för att den inte skulle 
blåsa av under lågsniffningarna. En lättare kärra demonstrerade 
hur man i det närmaste står stilla i luften utan att vara helikopter. 
Och min favorit, sjöflygplanet Seabee som väckte småpojksmin-
nen, demonstrerade att den också kan landa på gräs. 

När man oftast får nöja sig med att se veteranflygplanen ur 
grodperspektiv är Skå-Edebys numera årliga arrangemang en 
chans att få se även flygplanen på närmare håll – till exempel    
DC 3:an, som gjorde ett gästspel på Skå-Edebys gräs. Flygklubben 
på Skå-Edeby har profilerat sig som hemmaflygplats för ”entusi-
ast-flyg” och med bland annat två exemplar av den 80-åriga Tiger 
Moth, som man ibland ser i luften över Mälaröarna.

Själva flygplatsen har ju också en intressant historia, skapad 
på 1940-talet som reservflygfält för en krigssituation. Därav 
fältets byggnader som avsiktligt ser ut som lantbrukets lador. 
Senare var Skå-Edeby påtänkt som storflygplats för hela Stock-
holmstrakten. Lyckligtvis var marken alltför lerig för att den 
skulle duga.

Med tiden har flygklubben alltmer betonat att teknikhistoria 
också är en form av kulturhistoria. Själv fascinerades jag av hur 
raden av bilar från olika epoker berättade hur smaken för färg och 
form skiftat genom decennierna. 

Jag har redan antecknat ”Veterandagen på 
Skå Edeby” lördagen före midsommar i nästa 
års almanacka !

Jan Malmstedt

Kulturfolk 
i luften och 
på marken

• 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.

   |  kolumnen  33



UNNA DIG!  

Tid & Rum för Samtal!
NIKLAS ÖSTERBERG 

i samarbete med Salong L:
Kom och lyft dina tankar 

och få mental träning som leder till att
”Det ska kännas förbaskat bra!”

Boka tid för enskilt samtal på
www.salongl-Ekerö.se 

eller ring 08-654 88 44, 076 856 67 77

Boka tid via nätet!

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

 

NY ÄGARE!
Gamla och nya kunder hälsas välkomna! 

Nytt garn inkommet! 

TYG-REA!
Jungfrusundsvägen 2, vid Träkvista Torg

Tel: 560 533 01
Butiksägare Liisa Ödén Vento

Träkvista Torg
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Öppet brev till Peter Carpelan:

Förenklat och slarvigt
I senaste Mälaröarnas 
nyheter finns ett reportage 
från kommunfullmäktige 
som hölls före sommarle-
digheten. Återigen disku-
terades tydligen badhuset, 
och enligt reportaget sägs 
“Peter Carpelan i sin tur 
tog upp att man lyssnat 
till medborgarna som inte 
ville byta ut Ekerö bostäder 
mot ett badhus, då en för-
säljning av Ekerö bostäder 
bland annat skulle finan-
sierat badhuset”.

Om detta är en korrekt 
beskrivning av vad du har 
sagt så är det en oerhörd felre-

presentation och förenkling 
av verkligheten. Badhuset 
har diskuterats, planerats 
och beslut har rivits upp i 
många år (30?  40?) och att 
koppla badhusets vara eller 
inte vara till försäljningen 
av Ekerö bostäder på detta 
vis, att “medborgarna inte 
vill byta Ekerö bostäder mot 
ett badhus” är en grov för-
enkling som kanske passar 
dina syften, men som inte 
är sann. Ihopkopplingen 
av försäljningen av Ekerö 
bostäder och ett badhus 
gjordes först i samband med 
folkomröstningen 2012 (eller 
strax innan). Jag förstår att 

intäkterna från en försäljning 
hade förenklat en finansie-
ringe av ett badhus, men 
uttalandet att vi som med-
borgare inte ville “byta” detta 
mot ett badhus är förenklat, 
felaktigt och oerhört slarvigt. 
Jag hoppas faktiskt att det 
står fel i reportaget och att du 
uttryckte dig mer insiktsfullt.

– Mvh Mikael Lewerth,
Ekerö

Red. anm: Artikelns uppgif-
ter om vad som sades på KF 
är hämtade ur ljudupptag-
ning från mötet.

Efter tjugo år är färjetrafiken 
uppskattad och ordentligt 
inkörd. Lagom till jubileet så 
ska rutinerna göras om till 
ett halvfärdigt servicepaket . 
Flera tokigheter ska (eventu-
ellt) rättas till framöver. Jag är 
en av dem som inte vill betala 
för en (kanske) fungerande 
produkt, som jag inte riktigt 
förstår upplägget av. Det ska 
absolut genomföras, innan 
det är färdigt. ”Du kommer 
att kunna ändra bilnummer 
på nätet. Ditt saldo ska kunna 

avläsas på nätet. Du ska 
kunna betala på nätet. Etc.” 
Underförstått: I en framtid, 
kanske.  

Jag köpte en bil för några 
år sedan. Den skulle utrustas 
med olika tillbehör enligt 
kontrakt som var underteck-
nat. När jag kom till bilfirman 
med mycket pengar i fickan 
för att hämta bilen, så var 
bilen OK men inte utrustad 
som överenskommet. ”Det 
är bara att lämna in bilen så 
gör vi den i ordning.” Jag 

bröt kontraktet direkt, för 
att firman inte fattade att en 
såld produkt ska vara klar vid 
leverans. Inte lämnas in på 
verkstad för att (kanske en 
dag) bli klar enligt kontraktet.

Om jag fattat rätt, så har 
politiker i Ekerö pläderat för 
att avvakta lite med genom-
förandet av den ändrade 
betalningsrutinen av färjetra-
fiken. Ett klokt råd verkar det. 
Nu är det många som inte 
fattar vad som gäller och är 
tveksamma om huruvida det 

blir bättre.
Administratörerna anser 

att ”nyheter möter alltid 
motstånd”. Men en halvfär-
dig produkt är inte en nyhet. 
Det är en dumhet. Och det 
leder inte till framgång. 

Jag bor utanför Ekerö och 
har utnyttjat färjan regel-
bundet. Nu kör jag runt och 
är mycket irriterad över 
att (möjligen fel) personal 
är avskedad i färjetrafiken. 
Troligen kommer bristerna 
i det nya upplägget att rättas 

till framöver. Men hur får jag 
veta det?

Efter tjugo år så har många 
vant sig vid ett bra alternativ. 
Bra för miljön och med enkla 
och klara administrativa 
rutiner. 

Hur lång tid tar det att 
locka tillbaka bilister, som 
tycker att upplägget i dag är 
konstigt/fel? Är färjetrafiken 
förstörd för lång tid framö-
ver, kanske för alltid?

– Farfar

Är färjetrafiken förstörd för alltid?

Min bästa sommardröm!
Gratis färja för medborgarna 
i Ekerö kommun, det är 
min bästa sommardröm 
och skulle vara en av årets 
avskedspresenter från vår 
ledare Peter Carpelan. Ingen 
i Ekerö kommun skulle 
glömma den presenten. 

I tider av information om 
förbifarten, med många filer 
och ökad trafik i allt högre 
hastighet, bör vi tacka Peter. 
Han är mannen, som gjorde 
vår miljö än bättre, kloka 
bilister kör numera i 30 km i 
timman i våra bostadsområ-
den, så tack än en gång.

En annan avskedspresent är 

”Äldreboendet” i Stenhamra.  
Nu bygger man på den 
”Söderströmska tomten”.  
Adressen är ett riktmärke för 
vilsna besökare, som ställer 
frågan, var ligger Stenhamras 
äldreboende.  Svaret är 
enkelt,  på ”Söderströmska 
tomten”. Den känner alla till, 
inte minst efter en vandring 
i solen, då politiker, tjäns-
temän från Ekerö kommun 
guidade oss stenhamrabor i 
samhället. 

En fråga för landstinget 
är dock obesvarad, vår nya 
hälsocentral. Även här hjälper 
Peter till och ser till att den 

hamnar under samma tak, 
som äldreboendet. Nämnas 
ska, vi får ett nytt centrum 
i Stenhamra. Ett centrum 
värt namnet. Inramat av vår 
Konsum/Coop butik, ny 
krog ”Stone Hammer”, res-
taurang/kafé och ett gym och 
rehab samt  småbutiker och 
pizzeria.  

Vi kan nu känna en stolt-
het över Färingsö och inte 
minst tätorten Stenhamra, 
som nu blir ett med Ekerö. 
Stockbybadet med nya bryg-
gor och fungerande duschar 
och friskt vatten från kranen, 
ännu ett tack ! Ett besök på 

Stockbygården med sin 
nya interiör visar vad Ekerö 
kommun gjort för sina inne-
vånare. Nu kan kråkorna flyga 
rättvända igen och se vårt nya 
fina samhälle Stenhamra.

Hur ska vi  nu kunna tacka 
Peter för de beslut han tagit, 
som  lett till allt positivt jag 
nämnt och drömt om , en 
dröm som jag hoppas blir 
sann! Möjligen med  en staty  
i centrum! Den är han verkli-
gen värd 

– Anders på ön!

ty
ck

!

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

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

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

Rusta upp 

Ölsta Folkets park!
I vår kommun finns det 
otaliga unga musikutövare. 
De aspirerande musikerna 
repar ihärdigt under årets 
mörka månader; hemma, 
i Fabrikens replokaler och 
i kulturskolor. I takt med 
att de stora sommarfesti-
valerna blir allt färre blir 
unga musikers avsaknad 
och behov av speltillfällen 
allt större. Ekerö kommun 
har idag ingen fullgod per-
manent utomhusscen. Med 
bakgrund mot detta står det 
klart att kommunens enda 
folkpark, Ölsta, måste reno-
veras. 

Sommarkvällarna är snart 
förbi, och de vittnade om 

hur lämplig Ölsta Folkets 
park är för musikarrang-
emang; dess idylliska läge, 
lummiga ytor samt historia 
som ett nav i Ekerös kultur-
liv. Med en bestående scen 
i det fria skapas det nya för-
utsättningar för ungdomar 
under sommarhalvåret, och 
såväl musiker som arrangö-
rer kommer att dra sig till 
Ekerö. 

Kommunens slogan är 
”kulturens övärld” och om 
vi vill förverkliga den parol-
len är den här uppmaningen 
flera steg i rätt riktning!

– Kulturföreningen 
Fabriken 

REPLIK

Svar till Marith Graaf om 
insändare angående dag-
vattendammen Mälaröarnas 
nyheter 19 augusti:

Hej Marith! Tack för 
din insändare, det är 
Trafikverket som har 
uppdraget att färdigställa 
dagvattendammen invid 
Tappströmsbron. Ekerö 
kommun har varit i kontakt 
med Trafikverket som med-
delar oss att det har varit 
problem med att få dag-
vattendammen i funktion 
så som det var tänkt enligt 

ursprunglig plan, vilket de 
beklagar. Bland annat har 
inte växter kommit på plats, 
utloppet har varit igensatt 
och det har varit ett provi-
soriskt staket. Staketet är 
iordningsställt sedan en tid. 
Nu återstår för Trafikverket 
att komma tillrätta med 
avrinningen samt iordning-
ställandet av vattenväxter. 
Dammen ska sedermera 
överlämnas till Trafikverkets 
underhållsenhet för den 
fortsatta driften vilket beräk-
nas ske under hösten.

– Ekerö kommun

Svar till Marith Graaf

Enskilda 
avloppsarbeten

Vi utför professionella 
arbeten med mångårig
erfarenhet av vatten- 

och avloppsinstallationer

LAGGARSVIKS
ENTREPRENAD & BYGG AB

Svartsjö 0706-65 86 40



Byggentreprenör

www.yabygg.se www.ebece.se

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 tvåvånings-
lösning 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

EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ – Bryggavägen 110

 

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.

MIDDAG med MP

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

För dig som vill ha service 
och brett produktutbud!

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

HEM- 
LEVERANS  

från 
 400:-
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FOTBOLL | Med sex 
matcher kvar att spela lig-
ger Adelsö IF:s A-lag etta i 
division 7d. Allt tack vare en 
stark trupp och god sam-
manhållning, menar tränare 
Morten Sandstå. 

– Bredd och kvalitet i trup-
pen, bra organisation, en 
stark tro på oss själva och 
det vi håller på med och en 
fantastisk sammanhållning 
tror jag är nyckeln till fram-
gång. Men det är en väldigt 
tuff serie, med mycket tufft 
motstånd, berättar Morten 

Sandstå som är huvudtränare 
för laget sedan början av maj.

Han tror att den goda stäm-
ningen i föreningen i allmän-
het och ledningens förmåga 
att organisera och jobba för 
sammanhållning också är en 
av nycklarna till säsongens 
goda resultat.

Den senaste matchen mot 
Rinkeby United FC på Knut-
by BP i Spånga vann Adelsö 
med 2-1, men det var inga 
lättplockade poäng.

– Motståndarna hade spe-
lare både från division 1 och 
2 och vi fick slita hårt för att 

ta hem segern. Nu har vi sex 
matcher kvar och vilken plats 
vi hamnar på till sist ligger i 
våra egna händer. Hur det än 
går så har vi haft ett väldigt 
roligt år.

Nästa match spelas på 
hemmaplan mot BK Brun-
keberg den 31 augusti. Då har 
dock tidningen redan gått i 
tryck. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Adelsö IF toppar serien

Mirjam Björklund fortsätter mot tennistoppen Vattenskidframgångar
VATTENSKIDOR | Lambarö 
vattenskidklubbs ungdomar 
fick fina framgångar när 
Ungdoms-SM i vattenskidor 
gick av stapeln i slutet av 
juli. 

Eleonora Olsmats, 14 år gjor-
de en ”grand slam” på Ung-
doms-SM i vattenskidor i 
Strömsnäsbruk den 26 till 28 
juli. Hon vann samtliga dis-
cipliner i klassen flickor U14, 
det vill säga slalom, trick, 
hopp och kombinerat. Även 

lillasyster Caroline lyckades 
prestera bra och tog ett silver 
i trick. Jonathan Brunnberg 
Kullmann satte nytt person-
ligt rekord och var endast en 
boj från att nå slalomfinalen 
i den mycket tuffa klassen 
pojkar U14.

Helgen efter Ungdoms-
SM lyckades Eleonora Ols-
mats ta sig till final och sluta 
på en femteplats i trickdisci-
plinen på Senior-SM i vatten-
skidor i Mariestad.

DET HÄNDER  TILL DEN 23 SEPTEMBER

FOTBOLL | Damer div 2 ös: 7/9 kl 16:30 Träkvistavallen: Ekerö IK - Boo FF  15/9 kl 16 Träkvistavallen: Ekerö IK - Gimo IF FK  21/9 kl 16:30 Träkvistavallen: Ekerö IK - FC Djursholm  Herrar div 2 sö Sv : 7/9 kl 14 
Träkvistavallen: Ekerö IK - Värmbols FC 21/9 kl 14 Träkvistavallen: Ekerö IK - Arameisk-Syrianska IF  Herrar 4 n: 7/9 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - FC Järfälla  21/9 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & 
Bygdegård - Sundbybergs IK  Herrar div 6 c : 6/9 kl 20 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Zinkens FC  20/9 kl 20 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Essinge IK Herrar div 7 d: 14/9 kl 14 Adelsövallen: Adelsö IF - Åkeshovs 
IoFK

Sportnyhet? 
Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

LÄGET! 26 SEPTEMBER                         

FOTBOLL
Herrar 4 n
IFK Viksjö 14 9 2 3 33 - 20 29
Sundbybergs IK 13 8 2 3 22 - 11 26
IFK Vaxholm 12 8 1 3 35 - 11 25
Ängby IF 12 7 3 2 31 - 18 24
Hässelby SK FF 14 7 0 7 20 - 23 21
Skå IK & Bygdegård 14 6 2 6 20 - 31 20
Spånga IS FK 14 5 3 6 28 - 32 18
Rissne IF 12 4 3 5 15 - 14 15
Viggbyholms IK 13 4 3 6 19 - 19 15
Ursvik IK 14 5 0 9 24 - 31 15
Enebybergs IF 14 4 0 10 21 - 38 12
FC Järfälla 12 2 1 9 17 - 37 7

FOTBOLL
Herrar div 6 c
Norrtulls SK 12 11 1 0 40 - 8 34
Wollmars FF 12 8 1 3 35 - 24 25
BK Gamla Karlbergare 12 7 3 2 33 - 19 24
Ekerö BoIS 12 7 2 3 32 - 17 23
Mariebergs SK 12 6 0 6 21 - 23 18
Tudor Arms FC 12 4 2 6 22 - 21 14
Essinge IK 12 3 3 6 24 - 28 12
Kronobergs BK 12 2 3 7 18 - 37 9
Cassi FF 12 2 1 9 17 - 48 7
Zinkens FC 12 2 0 10 26 - 43 6

FOTBOLL
Herrar div 7 d
Adelsö IF 12 7 3 2 39 - 31 24
FC of Hässelby 11 7 1 3 21 - 14 22
FC Innerstan Stockh. 11 6 2 3 52 - 19 20
BK Brunkeberg 11 6 2 3 37 - 22 20
Rinkeby United FC 11 6 0 5 29 - 23 18
FC Kasam 11 4 4 3 23 - 21 16
Åkeshovs IoFK 11 4 1 6 17 - 30 13
Stockholm BK 12 4 1 7 21 - 38 13
Skönadals BK 11 3 2 6 20 - 26 11
Nockebyhovs IF 11 1 0 10 12 - 47 3

FOTBOLL
Damer div 2 ös
FC Djursholm 13 7 5 1 27 - 11 26
Boo FF 13 7 4 2 34 - 19 25
Rimbo IF 13 6 4 3 24 - 18 22
Hässelby SK FF 13 6 3 4 23 - 23 21
Gimo IF FK 13 6 1 6 22 - 18 19
Vaksala SK 13 4 6 3 23 - 17 18
Södersnäckornas BK 13 4 3 6 31 - 29 15
Ekerö IK 12 3 3 6 12 - 22 12
IK Frej Täby 13 2 3 8 14 - 26 9
AIK DFF 12 2 2 8 11 - 38 8

FOTBOLL
Damer div 4 a
Ängby IF 8 7 1 0 24 - 3 22
Rissne IF 9 7 0 2 40 - 11 21
Skå DFF 9 4 2 3 17 - 17 14
Reymersholms IK 8 3 0 5 17 - 15 9
IFK Aspudden-Tellus 7 3 0 4 10 - 28 9
Sollentuna FF 8 2 1 5 14 - 19 7
FK Bromma 9 2 1 6 9 - 15 7
IFK Österåker FK 8 1 3 4 9 - 32 6

FOTBOLL
Herrar div 2 
Motala AIF FK 15 12 2 1 43 - 12 38
Enskede IK 15 11 0 4 36 - 19 33
Arameisk-Syrianska IF 15 8 2 5 25 - 21 26
Värmdö IF 15 8 0 7 26 - 21 24
Spårvägens FF 15 5 5 5 25 - 22 20
Vimmerby IF 15 6 2 7 19 - 24 20
Ekerö IK 15 6 1 8 22 - 30 19
IK Sleipner 15 5 3 7 15 - 18 18
FC Gute 15 4 5 6 16 - 21 17
Smedby AIS 15 4 2 9 21 - 28 14
Värmbols FC 15 3 5 7 14 - 24 14
Assyriska IF i Norrk. 15 4 1 10 22 - 44 13

TENNIS | Mirjam Björklund 
från Ekerö fortsätter att 
ta hem mästerliga segrar i 
tennis.  

Den 17 augusti blev 15-åriga 
Mirjam Björklund svensk 
mästarinna i dubbel till-
sammans med klubbkom-
pisen Wilhelmina Palmér 
(SALK). Mirjam blev dess-
utom trea i singel utomhus. 
Hon blev tidigare även trea 
i singel i inomhus-SM. Men 
inte nog med detta, den 20 
augusti tog hon hem titeln 
som regionsmästarinna 
när hon vann i finalen över 
Siri Victorsson som är ett 
år äldre än Mirjam och ran-
kad fyra i Sverige bland 
16-åringar. Hon vann med 
siffrorna 7-5, 6-4.

– Just nu är jag rankad 
tvåa i Sverige. Det kommer 
en ny ranking i september. 
Jag vet inte om jag kommer 
att behålla min plats trots 
att det har gått bra. Jag har 
inte tävlat lika mycket som 
de andra på grund av att jag 

har haft problem med knäna 
i sommar. Men rankingen 
är inte det viktigaste utan 
det är att man blir bättre och 
bättre hela tiden, säger Mir-
jam Björklund.

Vilket är roligast att spe-
la, singel eller dubbel?

– Både singel och dubbel 
är roligt fast på olika sätt. 
Singel är kul för att man får 
bestämma själv. Om det går 
bra känner man sig nöjd 
med sig själv. Om det går då-
ligt så är det bara ens eget fel. 
I dubbel är man ju ett lag och 
då är det jättekul att vinna 
tillsammans och dela det, 
avslutar Mirjam Björklund.

Mirjam som nyss fyllt 15 
år spelar i ”Flickor 16-klas-
sen”. Redan förra året seg-
rade hon i 16-årsklassen ef-
ter final mot förstaseedade 
israeliskan Talya Zandberg 
i den stora internationella 
tävlingen ”Tennis Europe 
U16 Birkeröd” i Danmark.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Adelsö IF:s lag ligger etta i division 
7 d.                      Foto: Morten Sandstå

                    Foto: Tanja Björklund

Eleonora Olsmats gjorde en ”grand slam” på Ungdoms-SM i vattenski-
dor.                                                  Foto: Carl Olsmats



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

inbjuder till  
HÖSTENS STORA LÖPARFEST  

söndagen den 22 september 2013 
 

MÄLARÖMILEN  

Bansträckning 5,2 km (motionsklass, juniorklass pojkar/flickor 
födda tidigast 1998 samt lagtävling) och 10 km (2*5 km), lätt 
kuperad bana som går på asfalt och parkstigar i vackra omgivningar 
på Ekerö med start vid Träkvista IP.  
 
Anmälan till malaromilen@gmail.com senast 16 september. Ange 
namn, klubb/ort, födelsedatum och klass.  

Avgift 150 kr betalas till plusgiro 39 44 64-2 senast 16 september, 
ange namn och födelsedatum.  

Efteranmälan på plats senast kl. 10:00, avgift 250 kr.  

Kontakt: Niklas van der Schoot, 070-622 43 55, mer info finns på 
www.malarosok.nu! 
 

Varmt välkomna! 

Fem lönsamma skäl att anlita 
Svensk Fastighetsförmedling på Ekerö

 när du ska sälja din bostad!
Vi är marknadsledande i Mälardalen!

Svensk Fastighetsförmedling är den mäklarkedja som  
säljer flest bostäder i hela Mälardalen. Vi jobbar lokalt  
och känner omgivningarna utan och innan.

Hos oss kan du Varudeklarera din villa. 

Med Varudeklarerat får både säljaren och köparen ett 
starkt försäkringsskydd vilket ökar värdet på ditt hus  
före försäljning.  

Vi har ett av marknadens största kundregister  

och konkurrenskraftiga bolån via SEB.

Tack vare vårt gedigna kundregister så vet vi vilka köpare 
som vill bo där du bor och vilken typ av bostad de söker.  
I nära samarbete med SEB kan vi även erbjuda konkurrens-
kraftiga bolån vilket skapar bra köpkraft! 

Vi erbjuder alla våra köpare 2 månaders  

premiefri boendeförsäkring via Trygg-Hansa.

Dessutom erbjuder vi dig som säljare motsvarande 
trygghetsförmån när du köper ny bostad. 

Välbesökt webbplats och egen bostadsapp. 

Vår prisbelönta och välbesökta webbplats svenskfast.se  
har drygt 500.000 unika besökare i veckan. Och med vår 
kostnadsfria applikation ”Hitta Hem” för iPhone, Android 
och iPad är det enkelt för köparna att se vilka bostäder  
som är till salu via oss. Kontakta oss så berättar vi mer! 

EKERÖ MÄLARÖ TORG 4. TEL 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO

SOPHIA, MARTIN, SUSANNE OCH LINN

• Privatpersoner annonserar GRATIS 
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild

• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
• Rekommenderad inlämning: 2 v före utgivning 

• 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. 
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SÄLJES

Honda 
FES250, 
en väldigt 
fin röd stor 
scooter 
-99. 
Besiktigad 
i maj. Du som jobbar i stan 
och har MC-körkort – slipp 
bilköerna på morgnarna. 
Pris 12000 kr. Men bjud 
gärna så får vi diskutera 
priset. Provkörs nära Ekerö 
centrum. Tel 073-654 27 58.

Hörnsoffa i oxblodsfärgat 
äkta skinn. Köpt för ca 2 år 
sedan, väldigt lite använd.
Säljes för halva nypriset 
som var 15600 kr. Pris nu 
7800 kr. Finns i Färentuna.
Tel: 070-736 47 38.

Biljetter till Galenskaparna 
och After Shave ”30-årsfes-
ten” på Oscars. 2 stycken 
parkett höger den 12/10 kl 
15:00 och 2 stycken parkett 
höger den 12/10 kr 19:30,
Säljes till högstbjudande 
dock lägst 700 kr/st.
Tel: 070-736 47 38.

Ca 50 kraftiga flyttkartonger 
säljes för 10 kr/st eller 400 

kr för alla. Finns i Färentuna.
Tel: 070-736 47 38.

Moped/
motor-
cykel-
hjälmar 
säljes. 
Båda svarta och i mkt bra 
skick samt helt oskadda.
”Bleffe”-hjälmen 500 kr.
”No name”-hjälmen 300 kr. 
Micke 070-770 93 07.

KÖPES

Äldre metallbygglådor som 
Meccano, Märklin, Teknik 
och FAC köpes av pensionär.
Även lösa delar, häften och 
broschyrer m.m. Jag bor på 
Ekerö och kan hämta och 
betala omgående. biitii@
telia.com070-610 90 80.

BYTES

Finnes: 3:a ombyggd till 4:a 
Ångbåtsvägen med balkong 
mot kanalen. 80 kvm, 8700 
kr/mån. Önskas: 3:a eller 5:a 
Gustavalund 073-893 62 49.

ÖNSKAS HYRA

Jag söker bostad att hyra 
för mig och mina två barn. 
3 rok och gärna centralt på 
Ekerö. Fast läraranställning 
finns med mycket goda refe-
renser. Med hopp om svar 
omg. Ring 072-739 27 56.

SÖKES

Dagmatte sökes. Till två fina 
hundar i Träkvista/Lundha-
gen för lunchpromenader 
3-4 gånger i veckan. Hör 
gärna av dig till Ann på 073-
988 82 54.

Dagmatte till liten hund ca 3 
dagar/vecka.  Hör av dig så 
berättar jag mer. Ulrika 073-
394 80 64.

Träningsmark  på Mälar-
öarna sökes för träning av 
stående fågelhund. Allt av 
intresse. 070-393 09 85.

EFTERLYSNING

Molli försvann 
9/7! Hon är 
en helgrå katt, 
gröna ögon, ett år 
gammal, ganska 
smal och liten i 
kroppen. Hon är 
märkt i vänster öra;  8092R.
Molli försvann i närheten 
av Torslunda. Har ni sett till 
henne, tveka inte att höra av 
er! Carina 070-653 60 94.

ROSOR OCH TACK

Jag vill ge Anna och Jonat-
han i Älvnäs tusen kramar. 
Tack vare er mår Rolle jätte-
bra och är hemma och leker 
som vanligt. Ni är helt under-
bara. Kram Rolle och Tessan
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Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Företagsstäd

www.ekerostad.com
070-159 41 14

HEMSTÄD - RUT-avdrag!

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Lucka i bemanningen?
- Vi löser det

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

DÖDA

• Ernst Jacques 
Herman Nyman, 
Ekerö, avled den      
4 augusti i en ålder 
av 82 år.

• Jan Einar Larsson, 
Ekerö, avled den     
10 augusti i en ålder 
av 74 år.

• Yvonne Lilian 
Gabrielle Nyström, 
Ekerö, avled den      
2 augusti i en ålder 
av 81 år.

• Emma Marga-
reta Kristina Trolle, 
Munsö, avled den    
15 augusti i en ålder 
av 91 år. 

• Karl Johan Sivert 
Johansson, Lovö,          
avled den 15 augusti 
i en ålder av 88 år.

• Kerstin Elisabet 
Gregorsson, Ekerö,          
avled den 15 augusti 
i en ålder av 84 år.

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

Anders Hjelm

VI HAR FLYTTAT!
Ekerövägen 82 
(Röda Ladan) 
Telefon 08-560 301 31

Grattis 
Hampus 
Strate på 
11-årsdagen 
den 23/7 
från mormor, 
morfar, 
mostrar, 
morbröder 
och kusiner.

Grattis 
Jonas 
Lundqvist 
på 20-års-
dagen den 
13/7 från 
farmor, far-
far, fastrar, 
farbröder 
och kusiner.

Grattis Liam 
Forssén på 
din 8-årsdag 
den 21/8. 
Kramar från 
mamma, 
Janne och 
Jesper.

Jätte-
grattis till 
Inez som 
fyller 4 år 
den 4 sep-
tember! 
Kramar 
från farmor 
och farfar.

Välkommen 
vår dotter
Emma, 
Julias 
lillasyster! 
Annika och 
Michael 
Sulusi, 
6/8 -13 BB 
Stockholm

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

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

Sandviksvägen 4, Ekerö
Tidsbokning 08-560 310 65 

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

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

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

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

073-903 76 20

Bredband, 
är det något 

för mig?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bläck- eller 
laser-

skrivare?

Samarbetsproblem? 
Det är mycket lättare än ni tror att 
komma tillrätta med. Cirka 4 möten 
brukar räcka. 

Boka tid för ett förutsättningslöst möte 
0708-94 74 71 Monika Keiller Sjövall

www.hampsanket.se

Läs MN på nätet redan 
under torsdagen 

före utdelningshelgen:
malaroarnasnyheter.se

Modica mulier AB 
Samtalsterapi 

 

 

 

Mottagning på Ekerö
För tidsbokning ring 

076-798 64 55
www.modicamulier.se

malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpgbild

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

• Var ute i god tid – helst 2 vecor före utgivningsdag

• För utgivningsplan se vår ”Larmet-går-sida”
• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning samt 
   i mån av utrymme 
• Manus tas inte emot per telefon eller fax. Vi uppskattar mejl!
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00

Vår käre

Jan-Einar
Larsson

* 11 januari 1939
✝ 10 augusti 2013

G U N I L L A
THOMAS och DIANA

Robin  Lucas
Syskon

Släkt och vänner

Du fattas oss

Begravningen äger rum i Ekerö
kyrka fredagen 6 september kl.
11.00. Efter akten inbjudes till

minnesstund i Hembygdsgården.
Osa till Ekerö Begravningstjänst

tel 08-560 301 31 senast 
den 3 september.

Vår älskade Mamma
Svärmor Farmor Mormor

Gammelfarmor
och Gammelmormor 

Marianne
Öhman

* 28 december 1928
✝ 23 augusti 2013

JAN och RIGMOR
ELISABETH och KENT

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Tack för all glädje
Du har gett oss

Du finns alltid
     i våra hjärtan

Begravningen äger rum
torsdagen den 19 september 

kl 11.00 i Ekerö kyrka. Därefter
inbjudes till minnesstund. O s a
till IGNIS alfa/Ekerö Begr.byrå
tel 08-560 310 65 senast 12/9.
Tänk gärna på Diabetesfonden

Pg 90 09 01-0.

Vinterförvaring 
inomhus, 
under tak

och på varvsplan

08-560 429 29www.tufamarin.se

Min älskade Make 
och bäste vän

Vår kärleksfulle och
fantastiske Pappa

John ”Sigge”
Byhlin

* 21 september 1949
✝  22 augusti 2013 

M E T T E
JESPER  CHRISTOFFER

Släkt och vänner

Din kärlek, omsorg och
godhet var gränslös

Hur tomt det efter Dig 
     har blivit
Det känns som solens ljus 
     för oss gått ner
Ty ingen såsom Du 
     har kärlek givit
Din plats kan aldrig 
     fyllas mer

Begravningen äger rum fredagen
den 13 september kl 14.00 

i Ekerö kyrka. Därefter inbjudes
till minnesstund. Svar om

deltagande till IGNIS alfa/Ekerö
Begr.byrå tel 08-560 310 65 eller

ekero@ignis.se senast 6/9.

Ett stort tack till ASIH Bromma
samt till Stockholms Sjukhem

avd. 4.

FOTBOLLSTRÄNARE 
sökes till Ekerö IK 

pojkar 98/99

Kontakta 
Thomas Hjelte på 

ekerofotboll@gmail.com 
för frågor samt 

intresseanmälan
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TAXI

BYGGVAROR

FÖNSTER

BILSERVICE

BEGRAVNINGSBYRÅ

ADVOKATBYRÅ

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRING

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

BRUNNSBORRNING

Se 

EKESIÖÖs
hela 

virkessortiment
www.ekesioo.se

Binärdata AB

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  

Leif Rickegård

DATA

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

ENTREPRENAD

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

FASTIGHETSSERVICE

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

FÄRGHANDEL

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
   

 Å
-berga

golv & kakel

Annonser på denna 
sida  kostar 

395:- resp 690:-
per införanden 

exkl moms 
Årsbokning gäller

Intresserad? 
Ring 560 356 00

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

BILDBYRÅER

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

PLÅTSLAGERI

LOKALER

STÄDNING

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

VÄRMEPUMPAR

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

CENTRAL-
DAMMSUGARE

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TRÄD- & TOMTARBETEN

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
0709-844 200 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

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

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

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

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



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!
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Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

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

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

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

ADRESS Box 100, 178 22 Ekerö 

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

TRYCK V-TAB, Norrtälje 2013

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

HEMSIDA www.malaroarnasnyheter.se

              
Följ oss på Facebook

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Utgivning 2013

Januari 21
Februari 4 18 
Mars 4 25  
April 8 22 
Maj 6 20
Juni 3 17
Augusti 19
September 2 23
Oktober 7 21
November 4 25 
December 9 16

Vad behöver du?
Målare , elektriker, snickare, allt-
i-allo, någon som städar, någon 
som klipper gräs och häckar, 
kör till tippen eller något annat?

Kontakta oss idag så hjälper 
vi dig!08-410 417 70

vi fixar det mesta

™

www.alltjanstpoolen.se info@alltjanstpoolen.se

MOPED - BIL - SLÄP

KÖRKORT
innan vintern 

INTENSIVKURSER 
med bra finansiering

Ring eller mejla oss för bokning!

40  larmet går | 

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

12 AUGUSTI | Smitning från en parke-
ringsskada sker i Ekerö centrum.

13 AUGUSTI | Ungdomar kastar sten 
på SL-bussar vid midnatt i Ekerö cen-
trum.

Ekerö
i sitt kontor under natten.

Svartsjö
inbrott.

Ekerö.
Slagstafärjan

14 AUGUSTI | -
Granholmen nära 

-
tanke om brott. 

15 AUGUSTI | -
Drottningholm.

-
Drottningholm.

Drott-
ningholm.

Adelsö.

16 AUGUSTI | 
Björkuddsvägen

Plog-
landsvägen

i Träkvista.

privatperson på Adelsö.
-

Jung-
frusund.

17 AUGUSTI | -
brand sker vid en kursgård på Ekerö.

Ekebyhov.

18 AUGUSTI | 
Svartsjö

om brott. 

19 AUGUSTI | 

Drottningholm.

Ekebyhov.

parkeringen vid Träkvista torg.
Tapp-

strömsvägen.

20 AUGUSTI | 
Trä-

kvista

-
senord.

Adelsö

därifrån.

21 AUGUSTI | 
Ekerö.

22 AUGUSTI | 

Wrangels väg, 

andra garage vid Wrangels väg.

Skå.
Tegelbruksvä-

gen

Tappström.
Eke-

byhovsvägen.
Stenhamra 

23 AUGUSTI | Jungfru-
sund

24 AUGUSTI | 
Ekebyhovsvägen.

Tappström.

Fårhagsplan.
-

Ekerö.

25 AUGUSTI | Kärsön 

Svartsjö sker ett butiksinbrott.

Pråmvägen

Tappström.

Många bilinbrott och stölder

PÅ G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Cornelisdagen
Nyinvigning av Nykrog med 
champagne kl 13, 13.30 Cor-
neliskonsert, 14.30 berättas 
om Cornelis liv på Ekerö och 
om Cornelistorpet. Cornelis-
sällskapet finns på plats. 
Vid regn finns partytält. Fri 
entré. 9/9 kl 13-16. Samarr: 
Fridas Nykrog, Nätverket 
rädda Cornelis, Cornelis-
sällskapet.

Bridgespel på dagtid
Ekerö pensionärers bridge-
klubb, PRO, börjar höstens 
spel 9/9.  Partävlingar 
utan förhandsanmälan på 
måndagar kl 10. Klubben har

också för avsikt att under 
hösten ordna en nybörjar-
kurs i bridge om tillräckligt 
antal deltagare visar intresse. 
Bridgeklubben Fantan spelar 
torsdagar kl. 10 i samma 
lokal. Fabriken, (gamla IT-
ladan) Tegelbruksvägen.

Film
”The Lady”, regi: Bosson, 
Fra/GBR. 2011. Medlemskort 
i Filmstudion berättigar till 
inträde till höstens samtliga 
filmer. Enstaka biljetter får ej 
säljas. 12/9 kl 19.30, Erskine-
salen, Ekerö C.

Hembygdsdagar
Hembygdsdagar på Lovö i 
Rörby och Hogsta med hant-
verks- och grönsaksmark-
nad, textila utställningar,

kafé, vandring till Erskines 
”Lådan” m.m. Några håll-
punkter: 14/9 kl 12: ”Lådan” 
visas, kl 13: bildspel om 
trädgårdsnäringen på Lovö, 
kl 14: Folkmusik med allspel. 
15/9 kl 12: ”Lådan” visas, 
kl 13: Friluftsgudstjänst. 14-
15/9 kl 12-16. Arr: Stiftelsen 
Lovö naturvård och andra 
föreningar på Lovö.

Rally
Mälaröarnas motorklubb, 
MMK, anordnar ”ABT-
sprinten” i rally. 15/9, första 
start kl 11. Prästnibbla gård, 
Färingsö. 

Loppis
Bakluckeloppis på Ekerö rid-
skola. 15/9 kl 12-16. Kostnad 
100 kr/bil. Ingen föranmälan.

Barnens vikingadag
Ekerö kultur lanserar tillsam-
mans med vikingaföreningen 
Sviar ett spännande äventyr 
helt inriktat för barn i alla 
åldrar. Vikingaberättelse 
genom dvärgarnas smedja. 
Prova på att smida, kasta 
spjut och baka vikingabröd. 
21/9 kl 13-15, Ekerö cen-
trum.

Slottsduellen
Discgolftävling med Sveri-
geeliten på plats. Spelas i 
slottsparken. 21-22/9 kl 9-17, 
Svartsjö slott. 

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

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

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

VED
550:- m3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

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



ACCEPTERAT PRIS 1 775 000 kr/bud. AVGIFT 6 826 kr/månad. EP 59 kWh/m²/år. Ekuddsvägen 22 B. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ EKUDDEN 4 rok, ca 103,5 kvm

Eftertraktat radhus i toppklass Stilrena kaklade badrum Barnvänligt
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ACCEPTERAT PRIS 1 350 000 kr/bud. AVGIFT 4 580 kr/månad. EP 59 kWh/m²/år. Ekuddsvägen 40 B. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ EKUDDEN 2 rok, ca 65,5 kvm

Tillfälle Ett plan Kök från 2008 2 stora soliga altaner Centralt

S
M
S
:A

3
5
1
2
8
T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 4 995 000 kr/bud. TOMT 3 820 kvm. EP 89 kWh/m²/år. Färjestadsvägen 85. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ FÄRJESTADEN 7 rok, ca 177 kvm

Charmig villa anno 1925 Totalrenoverad Sjönära & Sjöutsikt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT 2 874 kvm. EP 168 kWh/m²/år. Kungshäll 21. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSHÄLL 3 rok, ca 137 kvm + 376 kvm

Enorma ytor Sjönära & Sjöutsikt Sydvästvänd tomt Verkstadsdel
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 600 000 kr/bud. AVGIFT 4 068 kr/månad. EP 83 kWh/m²/år. Kvarnstugevägen 15. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

MUNSÖ KVARNBYN 2 rok, ca 59,2 kvm

Gavelläge Renoveringsbehov Lantlig idyll Garage ingår
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ACCEPTERAT PRIS 2 595 000 kr/bud. TOMT 2 372 kvm. EP 90 kWh/m²/år. Lundaberget 5. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ LUNDABERGET 4 rok, ca 94 + 40 kvm

Spektakulär enplansvilla Tak till nock Två loft Stor plan tomt
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VARUDEKLARERAT*

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 499 kvm. EP 79 kWh/m²/år. Barrgränd 10. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, ca 139 kvm

Modernt kök Plan hörntomt Utmärkt naturnära läge Barnvänligt
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 650 000 kr/bud. AVGIFT 3 183 kr/månad. EP 107 kWh/m²/år. Björkuddsvägen 14 A. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, ca 64,8 kvm

Väldisponerat bostadsrättsparhus Altan med kvällssol
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ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 801 kvm . EP 183 kWh/m²/år. Ekvägen 10a. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

EKERÖ NÄRLUNDA 4 rok, 101 kvm

Centralt Barnvänligt populärt område Visst renoveringsbehov
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 4 695 000 kr/bud. TOMT 3 529 kvm. EP 61 kWh/m²/år. Kungshäll 19. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KUNGSHÄLL 11 rok, ca 230 kvm + 110 kvm

Stor villa invid Mälarens strand Företagsdel/Uthyrningsdel
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ACCEPTERAT PRIS 6 450 000 kr/bud. TOMT 1 271 kvm . Si lverdalsvägen 39. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

EKERÖ NÄRLUNDA 7 rok, 180 kvm

Välkommen till Örnnästet Unik arkitektritad villa Högt soligt läge
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ACCEPTERAT PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 3 043 kvm . Solvändan 40. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

ADELSÖ ALVIKEN 3 rok, 45 kvm

Underbart söderläge vid stranden Fantastisk sjöutsikt Gäststuga
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*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 kr/bud. AVGIFT 5 639 kr/månad. EP 135 kWh/m²/år. Gustavavägen 38. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ BOKSKOGEN 5 rok, ca 110 kvm

Centralt med naturen som granne Ritat av Erskine Barnvänligt
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ACCEPTERAT PRIS 3 475 000 kr/bud. TOMT 494 kvm . EP 95 kWh/m²/år. Sjöutsikten 1. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

EKERÖ SANDUDDEN 4 rok, 103 kvm

Parhus med gavelläge Fin sjöglimt Balkong och uteplats Carport
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 475 000 kr/bud. TOMT 1 790 kvm . Soltorpsvägen 4. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 7 rok, 181 kvm

Centralt Stor fin tomt Möjlighet till företagardel/generationsboende
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 3 181 kvm. EP 72 kWh/m²/år. Storhagsvägen 8. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN 5 rok, ca 102 kvm

Charmig villa med ogenerat naturnära läge Sjöutsikt Båtplats
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 650 000 kr/bud. TOMT 976 kvm . EP 39 kWh/m²/år. Villavägen 31. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

EKERÖ NÄRLUNDA 3-4 rok, Boarea 105 kvm, biarea 170 kvm

Centralt belägen Barnvänligt område Öppen spis Garage
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WWW.SVENSKFAST.SE
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Komplett hästgård i fantastisk miljö!
KÄRSGATAN 14, EKERÖ NYCKELBY 8 ha

Unikt tillfälle Vacker lantlig miljö Stall, ridhus och utomhusridbana Bra ridvägar Egen brygga

Nu finns äntligen möjligheten att förvärva en komplett
hästgård för såväl privatperson som proffesionell ryttare.
Idylliskt och sjönära belägen med en stilren och modern
mangårdsbyggnad om  kvm fördelade på bl a  bra sovrum,
ljust och trivsamt vardagsrum, rymligt och exklusivt kök med
arbetsbänkar i granit och öppen spis, byggd .
Ett stallområde som håller en mycket hög standard bestående
av ridhus  x  m med bevattningssystem, stall med  stora

boxar, utomhusridbana, ekonomibyggnader, verkstad,
hagmark om ca  hektar och fantastiska ridvägar i underbar
unik miljö.
Marken sträcker sig ända ner till Mälaren där man har en egen
brygga.

PRIS 12 000 000 kr/bud. TOMT 83 220 kvm. EP 74 kWh/m²/år. Kärsgatan 14. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.
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VARUDEKLARERAT*

Hitta ditt drömläge!
Ladda ner vår app ”Hitta hem” till din iPhone eller iPad.

WWW.SVENSKFAST.SE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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