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Långa
debatter i
senaste KF
Hur många hyreslägenheter som bör byggas och
val av räntesatser var några av de frågor som debatterades under kommunfullmäktiges senaste
sammanträde. | 4

FÄRJANS BILJETTSYSTEM
Det blir en förlängd testperiod för det nya biljettsystemet på Ekeröleden. Under december månad testas
biljettköp via webben. | 6

’’

”Nu gräver man för fullt från Svartsjö och
norrut. Jag tycker att kommunen ska ta ett
övergripande samhällsansvar när det gäller
att lägga ner fibernät i samma dike som vatten/avlopp. Två flugor i en smäll!” | 34 tyck

ÅTERVINNING AV MATAVFALL
Vid årsskiftet kommer Ekerö kommun att börja med
mindre tester av matavfallsåtervinning. | 8

MISSNÖJE MED SKÖTSEL
Badplatsen i Karlskär sköts inte som den bör, menar
boende och badgäster i området. | 14

VINST I RIDSPORTSALLSVENSKAN
Färingsö rididrott segrade i Ridsportsallsvenskans
division 3. | Sporten 32

NY
KYRKOHERDE

INVIGNING AV BARNENS TRÄD
Den 22 oktober, mitt i FN-veckan, invigde eleverna i Stenhamraskolan kommunens andra ”Barnens träd” för
att uppmärksamma vikten av att ta tillvara alla barns rättigheter. | 18
Foto: Lo Bäcklinder

LEVERERAT BYGGMATERIAL - SEDAN 1922

Peter Strömmer är ny
kyrkoherde i Ekerö pastorat och en sann Lutherentusiast. | 20
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BILTVÄTT
Ren bil på 4 min!
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08-560 300 96
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DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Bryggavägen 133, Jungfrusund | 08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se
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INFORMATIONSKVÄLL!
VAD:

Välkommen på en informationskväll där vi förutom
att presentera vår nyhet, Cellox 10, bjuder på bubbel,
tilltugg och fina erbjudanden.

NÄR:
VAR:

Lördagen den 23:e november, klockan 12.00 - 15.00
Salong L i Troxhammar Butiksby

'$*ENS ERBJUDANDE:
0% VID KÖP AV CELLOX-KUR
DESSUTOM TÄVLING:
VINN CELLOX-BEHANDLING (VÄRDE 2000 kr)
- CELLOX 10 -

BANBRYTANDE SMÄRTFRI UTVECKLING INOM IPL
BEHANDLINGAR FÖR BÅDE HONOM OCH HENNE
Cellox 10 är Salong L’s nya smärtfria satsning! Nu kan vi erbjuda
smärtfria IPL-behandlingar som är både snabbare och mer
effektiva än traditionell IPL:
 Permanent borttagning av generande hårväxt
 Reducering av ytliga kärl
5HGXFHULQJDYSLJPHQWÁlFNDURFKnOGHUVÁlFNDU
 Hudföryngring

www.salongl-ekerö.se
Troxhammar Butiksby  08 654 88 44  info@salongl-ekerö.se
I samarbete med Victus Medical Group AB.
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Allt handlar om Mälaröarna
Mälaröarnas nyheter är den lokala nyhetstidningen som till 100 procent består av
redaktionellt material om Mälaröarna.
Samtliga artiklar från första till sista sidan
är unikt skrivna för mälaröborna. I 64 år
har tidningen bevakat det som sker och
speglat de som lever i kommunen. Detta
ändrar vi inte på. Vi har däremot förnyat
vår tidning en aning.
På den här platsen brukar vi ha vårt kalendarium ”På G”. Detta har vi ﬂyttat längre
bak i tidningen, för att på denna sida ge dig
en övergripande bild av tidningens innehåll
och all information du behöver om du vill
kontakta oss.
I detta nummer sammanfattar vi bland
annat senaste kommunfullmäktigemötet och
uppdaterar läget med nya biljettsystemet på
Ekeröleden. Du kanske undrar vad som pågår
på Drottningholmsbron. Mer om det kan du
läsa på sidan 6. Vad som sker med Karlskärs
badplats skriver vi om på sidan 14. Självklara
avdelningar är förstås sporten, kulturen och
ej att förglömma, insändarsidan med mälaröbornas egna tankar och åsikter.
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PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen
450 kr/år. Betalas till bankgiro
837-0017
TRYCK V-TAB, Norrtälje 2013
Tidningen ansvarar ej för icke
beställt material samt för fel
i annonser och bokning mer än
till annonspriset.
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Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
BESIKTIGAD

Ekerö | Ekerö Närlunda
Växthusvägen 46

Ekerö | Ekerö Väsby
Rapsvägen 8

Välkommen till denna välplanerade och rymliga I ½ plans kedjehus i Närlunda, med ett otroligt
läge vid återvändsgata med stor allmänning bredvid samt mot baksidan. Fastigheten som har ett
visst renoveringsbehov har fyra bra sovrum. Omlagt tak samt ny luftvärmepump. Garage.

I populära Väsby finner ni detta radhus med altan under tak i sydvästläge. Välskött tomt med
underbar eftermiddags- och kvällssol. Huset är helt nymålat 2013 och i bra skick. Garage i länga.

Accepterat pris 3 200 000 kr Rum 6 rum, varav 4-4 sovrum Boarea 116 kvm + 4 kvm Tomt 728 kvm
Byggt 1965 Visas Sön 10/11 13.00-14.00 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Accepterat pris 2 550 000 kr Rum 5 rum, varav 4 sovrum Boarea 125 kvm Tomt 186 kvm Byggt 1969
Energiprestanda 68 kWh/kvm år Visas Sön 10/11 14.00-15.00 Mån 11/11 18.00-19.00
Mäklare Emma Brantsjö 070-109 86 81

Ekerö | Ekerö Helgö
Bergsrundan 25

Ekerö | Ekerö Närlunda
Ekeröv/Solhemsv/Hästhagsvägen

Härlig ogenerad sluttningstomt i söderläge i
området Slottshagen. Vy över åkermark och
tomten gränsar till allmänning åt två håll. Ett
fritidshus i enklare utförande står idag på
tomten, samt gäststuga. Kommunalt V/A
kommer senast 2015 att vara påbörjad på denna
del av Helgö. Ca 100 m via skogsstig till bad
och båtbrygga.

Bygg ert drömhus! Här säljs nu 6 st tomter mitt
i populära Närlunda. NU 5 STYCKEN KVAR!
Från 1 795 000 till 2 500 000 kr. Kommunalt V/
A, och el dras fram till tomtgräns. Infartsväg
med anslutningspunkter och bullerplank mot
Ekerövägen kommer säljaren att bekosta. Åk
gärna förbi och titta!

Accepterat pris 1 300 000 kr
Tomt 2 320 kvm
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Accepterat pris 1 795 000- 2 500 000 kr
Tomt ca 1 000 kvm/tomt. 5 st tomter mitt i
populära Närlunda!
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Ekerö | Ekerö Sandudden
Tallåsen 11 och 13

Ekerö | Ekerö Sandudden
Sanduddsvägen 48-64

Högst upp i västra Sandudden bygger C4-hus
rymliga villor in 198 kvm i två plan. Vardagsrum
och kök i öppen planlösning på övre plan med
stor terrass och utsikt! Ett bra alternativ för
den stora familjen med 5 st sovrum och två
badrum. Några minuters promenad till buss,
skola och förskola. Endast 2 st kvar!

C4-hus bygger moderna nyfunkishus om 153
kvm i två plan på Sanduddsvägen. Smart
planlösning med möjlighet till 5 sovrum. Kök
och vardagsrum i öppen planlösning och två
badrum. Nära till den anlagda dammen i
området, skola, förskola och busshållplats.
Endast 5 st kvar i Sandudden av denna modell.

Fast pris: 5 890 000 kr
Rum 7 rum
Boarea 198 kvm Tomt ca 1 000 kvm
Visas Sön 3/11 15.00-16.00
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435

Fast pris: 4 590 000 kr
Rum 5
Boarea 153 kvm
Visas Sön 3/11 15.00-16.00
Mäklare Ann-Sofie Ljung 070-7545435
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Heta diskussioner i talarstolen
Många brännande frågor på kommunfullmäktiges sammanträde
KOMMUNEN | Under drygt
tre timmars kommunfullmäktigesammanträde den
24 oktober, hanns många
turer till talarstolen med.
Bland annat debatterades
den nya bostadsbyggnadsoch markanvändningsplanen, skolkapaciteten
framöver och huruvida
omständigheterna kring
byggandet av det särskilda
boendet i Stenhamra blivit
grundligt utrett.
Inledningsvis
berättade
kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M),
att så här långt under året ser
siffrorna bra ut för kommunen. Allt pekar på att resultatet hamnar på 74 miljoner
kronor plus, att låneskulden
har minskat och att kommunen nu är uppe i 26 000
invånare.
När det var dags att diskutera den nya bostads- och
markanvändingsplanen började det dock hetta till i talarstolen.
Lars Holmström, oppositionsråd (S), ville att planen
skulle förtydligas med att
200 hyrelsägenheter per år
ska byggas, istället för den

föreslagna formuleringen
att 20 procent av de 140 bostäder som ska byggas per
år ska vara hyreslägenheter.
– Att folk vill ha hyreslägenheter märkte vi tydligt
när vi var ute och knackade
dörr i samband med frågan
om försäljning av Ekerö bostäder, sade han.
Peter Carpelan kontrade
med att säga:
– Om ekeröborna hade
velat ha miljonprogramsområde likt dem socialdemokraterna har uppfört, då hade ni
vunnit senaste valet, men nu
gjorde ni inte det.
Diskussionen
fortsatte
kring hur stort behovet av
lägenheter egentligen är och
huruvida de höga lönsamhetskraven gör det möjligt att
få något bostadsbolag att våga
satsa på att bygga hyreslägenheter i kommunen.
En översikt av kommunens

skolkapacitet för perioden
2013 till 2022 och ett förslag
till en ny skolorganistion
antogs även av kommunfullmäktige. För att anpassa
skolformen till den nya läroplanen, där betygen bland
annat spänner över årskur-

serna 4 till 6, föreslogs att de
av kommunens skolor som
idag bara tar emot elever
upp till årskurs fem, även
ska ta emot eleverna i årskurs 6. När det gäller skolorna i Sundby, Närlunda och
Sandudden ska kapaciteten
i dem ses över så att de snarast kan ta emot elever även
i årskurs 6. Munsö skola har
redan idag utrymme för att
ta emot ytterligare en årskurs.

”Att folk vill ha
hyreslägenheter
märkte vi tydligt
när vi var ute och
knackade dörr”

I övrigt talar översikten för
att skolresurserna räcker till
bra i kommunen under den
kommande perioden, förutom på en punkt.
– Vi har ett problem under
de kommande åren och det
är att vi måste börja planera
för en helt ny skola på centrala Ekerö, vilket kommer
bli ansträngande för kom-

munens ekonomi, sa Peter
Carpelan.
Andra förändringar som
ska prioriteras enligt planen
är att Ekebyhovsskolans lokaler ska ses över för att lokalerna ska kunna utnyttjas
effektivare så att det blir plats
för ytterligare 40 elever.
Att helt och hållet gå över

till att distribuera alla sammanträdeshandlingar digitalt var ytterligare ett beslut
som klubbades igenom. Efter
nästa val är tanken att alla förtroendevalda ska förses med
en läsplatta för att kunna läsa
in sig på beslutsunderlag och
andra handlingar. För att illustrera vilka mängder papper som går åt idag berättade
Gunilla Lindberg (FP), att hon
under senaste veckan kontrollvägt de papper hon fått
distribuerat från kommunen
som resultat av sina nämnduppdrag och konstaterat att
det var fråga om \ohW kilo.
Det särskilda boendet i Stenhamra blev föremål för långa
diskussioner. När det gällde
detaljplanen godkändes den,
men när det kom till den motion som Ö-partiet lagt in i

ärendet gick diskussionsvågorna höga.
I motionen begär Ö-partiet
att en komplett och väl genomarbetad analys ska göras
av hur utfallet skulle bli om
kommunen själv stod som
ansvariga för boendet, istället för en extern huvudman.
Som MN tidigare skrivit om
består en del av oppositionens kritik i att det underlag som kommunen försett
konsulten Pricewaterhouse
Coopers (PwC) med, inte är
rättvisande.

”...vi måste börja
planera för en
helt ny skola på
centrala Ekerö”

– De antaganden som rapporten bygger på avviker från
de antaganden som erfarna
ekonomer använder, som
SKL säger att man ska använda och de strider mot vad
kommunal redovisningslag
säger att man ska använda vid
sådana här kalkyler, sa Ylva
Forslid (Ö).

Socialnämndens ordförande
Staffan Strömbäck (M), bemötte kritiken:
– Det ﬁnns inga rekomendationer angående detta från
kommunala redovisningsrådet och vad vi använder för
internränta bygger inte på
SKL:s modeller utan på den
verklighet vi lever i. Vi har
aldrig tidigare haft anledning
att ifrågasätta det underlag
som vi fått från tjänstemännen, sa han.
Därefter följde en ordväxling

mellan oppositionens och alliansens politiker angående
huruvida PwC:s konsult dragit slutsatsen att ett externt
ägande är förmånligare än ett
kommunalt och hänvisningar
gjordes till olika textavsnitt.
Likaså gick meningarna
isär angående om motionen var besvarad eller inte
och om en grundlig analys
verkligen gjorts. Till slut
beslutade ledamöterna att
motionen skulle anses besvarad. Dock reserverade sig
Miljöpartiet och Ö-partiet
mot beslutet.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

SÖK DINA DRÖMMAR
NOMINERA DINA HJÄLTAR!
Nu är det dags att nominera och söka stipendier hos kultur- och fritidsnämnden!
30.000 kronor

Förverkliga din dröm, sök ett stipendium!
.XOWXUVWLSHQGLXP8QJGRPVNXOWXUVWLSHQGLXP
,GURWWVVWLSHQGLXP8QJGRPVOHGDUVWLSHQGLXP
10.000 kronor

Nominera din syster, bror, granne, tränare, inspiratör, eller vän till årets pris!

.XOWXUSULVHWcUHWVLGURWWVSUHVWDWLRQcUHWVHOGVMlO
Priser och stipendier delas ut vid GALAN den 17 februari i Erskinesalen.
Läs mer och nominera senast den 31 december på www.ekero.se/galan eller via brev till Ekerö kommun,
Kultur- och fritidsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö

bjud pappa

PÅ VILT!
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Rosmarin

Älgstek
Ursprung Sverige.

 



Orto Novo. I kruka.

/st

Ruccola
ICA. 65 g.
Jfr pris 153:80/kg.

/kg

 


/hg

Chevré



Från vår deli

 


/hg

Bresaola
Italien.
Jfr pris 199:00/kg.

Engelmanns.
Jfr pris 129:00/kg.



/kg

/st

Nötstek

Lösvikt

Hälsingestintan. Av fransyska.

Rödbetor

Bakdelskött av nöt.

Svegro.

 
/kg

Inkommer till helgen
Fars dagstårta
Vivels bageri.

Priserna gäller vecka 45 t o m söndag 10/11-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Testperioden blir förlängd
KOMMUNEN | Testperioden
för det nya betalsystemet
på Ekeröleden skulle egentligen gå ut den sista oktober. Nu förlängs perioden
en månad.
Av dem som hört av sig till
Färjerederiets
kundtjänst
samt via kommunens enkät om betalsystemet, har
ett trettiotal personer nu
tillfrågats om att vara testpiloter av betaltjänsten via
webben. Detta kommer att
genomföras under november månad. Därefter ska
testperioden vara avslutad
och meningen är att webbtjänsten från och med 1 december, ska vara tillgänglig
för alla.
När det nya biljettsystemet skulle införas, väcktes
många negativa reaktioner.
Den kanske hetaste frågan
har varit den att biljetter,
klippkort och periodkort
knyts till ett fordon. Då frågor uppstod om hur man
ska göra om bilen är inlämnad på verkstad och man
under reparationstiden har
en hyrbil, har svaret blivit
att man då får köpa ett extra
klippkort. Med andra ord får
den som lämnat in sin bil på
reparation och nyttjar ett
annat fordon, ligga ute med

två avgifter för att resa med
färjan.
Det är möjligt att begära
att tillgodohavandet i resor
överförs till ett annat fordon, men då bör det handla
om en längre tid. Begäran
ska ske skriftligt genom
att fylla i ett formulär och
skicka in detta elektroniskt
eller utskrivet via vanlig
post. På Färjerederiets hemsida står det att begäran om
bytet är förknippad med en
handläggningstid och fungerar därför inte för frekventa
byten.
Kommunen

är beställare
av Färjerederiets tjänster.
Från kommunens sida har
man också begärt att det
ska ﬁnnas en fungerande
webbtjänst där även byte av
registreringsnummer på periodkort eller klippkort ska
kunna göras.
– Det har visat sig att den
tjänsten inte kommer att
fungera förrän först i april,
berättar Johan Elfver, presschef på kommunen.
Många har önskemål om
att det ska vara möjligt att
registrera ﬂera fordon på
samma kort. På Färjerederiets hemsida skriver man att
detta är något som kommunen och rederiet gemensamt

ska se över.
Utöver webbtjänsten som
alltså inte är fullt utvecklad
ännu, ﬁnns ﬂera andra åtgärder som ska utföras.
– Det som ska ske är vintersäkring såsom regnskydd
vid biljettautomaterna. Det
är också ett stort arbete med
att bredda körfälten. Från
politikernas sida vill man
gärna se, helst på båda färjelägena, att det ﬁnns ett särskilt destinerat fält för dem
som inte har biljett. Det ska
också vara gott om utrymme
så att man kan parkera och
betala i lugn och ro, utan att
stå i vägen, säger Johan Elfver.
Under

testperioden har
man inte haft någon kontrollavgift för dem som av
ett eller annat skäl, inte löst
biljett före avgång. Färjerederiet vill nu införa en kontrollavgift på 1200 kronor
från den 1 december. Från
kommunens sida motsätter man sig detta eftersom
Färjerederiet
fortfarande
inte har levererat ett färdigt
system.
En hel del resenärer har
frågat sig varför man inte
kunnat göra betalsystemet
på samma vis som trängselskattesystemet.

Införandet av det elektroniska biljettförsäljningssystem för vägfärjorna på Ekeröleden, har väckt många negativa reaktioner. Nu förlängs testperioden och under december månad kommer även test av biljettautomat på
nätet göras.
Foto: Ewa Linnros

– Det hade kostat otroligt
mycket att införa. Det är också långa handläggningstider
för att få tillstånd från datainspektionen för att koppla
det mot fordonsregister. De
registren vi har nu, töms hela
tiden med frekvens. De enda
uppgifter man sparar är antal
fordon och vilken typ, men
inte
registreringsnummer,
förklarar Johan Elfver.
Nytt är att man inför sam-

ma reseregler som SL har när
det gäller barn under 7 år. De
får inte åka ensamma. Föräldrar med delad vårdnad av
barn, där en förälder bor på
Slagstasidan och den andra
på Jungfrusundsidan, har
som man konstaterat, låtit
barnen åka själva. Det har
förekommit exempel där en
femåring och en treåring åkt
ensamma.
Trots en del krångel och

många upprörda reaktioner, har man inte haft några
inkomstbortfall från juli,
då nya systemet började,
till och med oktober. Månadspendlare med månadskort är inte den dominerande gruppen, största andelen
är de med klippkort och enkelresor.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Centern uttalar
sig om Klöverskolan
KOMMUNEN | I förra
numret av MN i artikeln om beslutet kring
Klöverskolan, föll olyckligtvis Centerpartiets kommentar angående beslutet
bort. Denna kommer därför
med här.

Barn- och ungdomsnämn-

Centerpartiet, motsatte sig
tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna, ett beslut om att flytta
Klöverskolans verksamhet
till lokaler i Träkvista skola
och förordade en analys av
konsekvenserna av en flytt.
– Centern har under ärendets hantering reagerat mot
den brådska som uppkommit i ärendet samt att vi
inte varit väl insatta i ärendet. Många gånger kan vi ta
snabba beslut men i detta
fallet är det extra viktigt att
lyssna på personal, föräldrar och även barnen där föräldrarna får vara språkröret.
Klöverskolan är en mycket
väl fungerande enhet med
goda resultat för dom barn
som går där, säger Ove Wallin (C), ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Klöverskolan är en re-

den hade ett enskilt möte
med föräldrarna. Därefter
skedde nämndens möte
för ett beslut i frågan. Efter
mycket diskuterande anslöt
sig samtliga partier till Centerpartiets, Folkpartiets och
Kristdemokraternas förslag
som innebär att Klöverskolan inte rörs under 2014. En
analys skall genomföras och
presenteras för nämnden
senast under våren 2014.
Till detta gjordes en anteckning från nämnden om att
arbetet ska fortsätta för utbyggnad av Träkvista skola
med lokaler särskilt anpassade för barn med särskilda
behov.
– Vi vill inte stoppa en
process av utbyggnad då vi
vet att behovet finns men
inte för vilken specifik
grupp. Detta får en utredning eventuellt påvisa, avslutar Ove Wallin.

sursskola, inrymd i en villa
i Väsbyområdet. Då planer
presenterades om att flytta
verksamheten till lokaler i
Träkvista skola, protesterade föräldrar och personal.

12

nyheter

| BtA6Gy6GC6H

CN=:I:

G'(H:EI:B7

Plan at
t flytta
resurssk
ola upp
rör
:G'%&(

KOMMUNEN
och föräldr | Personal
ar till barn
resurss
på
kolan Klövers
upprörs
kolan
över
att verksam planerna på
till lokaler heten ska flytta
till hösten i Träkvista skola
2014.

yttre intryck
som andra på samma
barn. Barn sätt för barnen
ADHD
med
kan däremo
i anslutn i att vara placera
av andra,
t lära sig
de
ing
nella skolor till konven
triggas av men de kan också
”Då undra
andra barn.
och därmed tiosamma
– Det är
möjligh
hur pass de jag
fem år.
eter som ha
dra barn.
av elevern säkert så att en
Med stöd
Klövers
anﬁck sonen
kolan är
a på Klövers del
från BUP
kompetent
behöve
en resurss
la för barn
plats på
kolan
elevern
skolan.
med neurop ko- manha r ha ett mindre
Person
Personalen Klöver- Jimmy a negativt,
på resur a de är
triska funktio
alen
samng,
sykiadet tvärtem
avslutar
där såg
steamet
Sjöblom
lan poängt på Klövers
nsnedsättning
är fullkom också på raster.
ar eller
.
koom de tror
erar vikten
Jag omgiva
uppfattning,ot resursteamets
ligt övertyg
liknand
att
e svårigh
Verksam
nde miljön av den
som mycket
Anders
sitivt att
eter. jag det går att organis ad om av
heten
ADHD växeratt
. Många
po- kontore Anagrius på
deras elever
sonen kom
villa i Väsbyo bedrivs i
era. Men
förstår också
nämnd
så tidigt.
en en
till dem
har låg
t, ger en
kompetens
på ett år.” bort
från annan mrådet, avskild
omställning att det här är
annan bild einklude
som kan social
skolmi
ring.
att
för
av
len
barnen
leda till
personaläget har
och för
ljö.
– På ﬂera
Nämnd
barnen
skolan tolv I dags- man
ga situatio hamnar i besvärl
en
andra håll
Grunde
ha respekt , det måste
elever.
erar det
inen med
dom tog för barn- och ungn till beslute
fungoch
att
för. Men
tror att
varandra
upp planern
ﬂytta
ett behov elever som
om man
jag Vissaäven då med andra
t att
ﬂytten
Klövers
har
a om
ska
måste
kolans
den
samhet
ha skola,
kan även
barn.
man
manhang, av mindre samverkLena Gerby 11 septem
till Träkvis
månad
bli kraftigt
åtagerande
skolmiljö. också ﬁnnas
ber. till
ﬁnns i
senare den
handlar
ta skola
ut- ber.
i en ner,
anslutn
i trängda
de i nämnd (M) är ordföra
en
om
9 septem
ing
ta övertyg Det är min absolusituatio
n- snararevanlig skola.
vilket då
ökad inkludearbetet ”för
en.
else, säger
även kan
– Jag tycker
en Anagri
Föräldramötet
så att den Det är väl
Träkvistaskola
drabba
det perspek ring och att
Anders
att vi kände
us.
tisering
ganska
16 septem
skedde
i
en växer här stigmativet stärka
rättar person ns elever,
lugna i
oss det
den tet
enskild
ber. På
be- varade
med avstånarbetsutskotvarje
elev att
från en
mötet närdå vi
– Störnin alen.
nå
Birgit
kraven
let är också vanlig skola.
Jag är inte diskuterade detta.
och få den kunskapsresursteamet Lundberg
Måman både gsmomentet
att
från
ning den
de
special
”Elev
underv
kan
här
ska kunna
och rektorn
man ska
elevern
ist på hur
erna
ishar
Träkvis
organisera bygga bort
gå
ska skapas rätt till”. Lokaler
för de
och som ta skola. De
som möjligt fungera så långta
kommit har
ska få sin till väga, men
man schemabort. Raster
föräldrar
i en vanlig
elever så för Klöverskolans
hit till
kan har vi intervjuat,
egen
Har
och de
lägga så
klass.
utom
skapar
stor del
bett om
ska absolut paviljong tens man tillräcklig
att man
mindre att de kan ha
en
att få vara en, slängas
för att
kompe
sammanhang
ett
nyma. En
och stöd
inte bara
dessa elever.lugn tillvaro
ut
anoutsträck
de inte
förälder
runt omkrin så fungera
i den
inte heller i skolan. Det är
ning som
Det är klart för
berättar:
– De hade
klara
det under
g
r det här
ju utmärk
ver, men
de behöatt på
det är lite planen. Jag tror
stora klass t av
alldeles
också att
t. Det är
komme ett övergångskede
hur lokalerinte några svar
att het.
okunsk
i anslutn
man ﬁnns
r att ske
min erfaren
ap från dem
som
na
ing
Nu har
formas
mycket
passnin
mängden er och
eller hur skulle ut- naturliär oroliga och
skolmiljö. till en ”regulj
gsarbet
an- var,
inte alltid jag i och för är”
planeringen
personalgrupp e, men med
sig
gtvis värna man vill
då den
på raste elever
– Vi tyckte
inte var
vet” i de ”stått ute på
barnen,
om de här
kunde
ens kompe
goltens, med
rna.”
klar. De
här samma
säger
att det
inte
en poäng
det får
fanns
Personalen Lena Gerby.
i att ha
jag erkänn nhangen,
som ﬁnns de förutsättninga - slutsunderlageframbringa belan i anslutn
Klövers
på Klövers
har
a. Men
t och inte
lan har
komed en på Träkvista skolar ler ge några
jag
mellan
ko- där sett andra samma
helgrundskola ing till en vanlig
bra skolled
konkre
10 till
erfarenhet
det har fungera
på hur
nhang
för att underlä
personal
detta skulleta svar alls
inklude
av arbete 20 års Anders
och special ning, bra för
t
väl,
barn
ringen,
tta
säger
Anagrius.
kaler, är
förbättr
barnen.
med neurop
med
ritade loAutism
säger Anders
Anagrius,
a ka
jag
- och
sykiatrisBirgit
att förutsä fullt förvissad
funktio
asperge
bundet
barn- och nämndansvarig
om resurst Lundberg
Socialn
ttningarna
Personalen nsnedsättning
för Nordin s ordförande rför- tegoda,
ungdom
är chef för
ar. skottts ämndens individ
eamet.
i kommu
snämnden
går också
-Olson
Eva Larsson säger Mikael är jätpande interna
nen.
–Verksa
ordföra
fortlöutsäger
om inklude
Caiman
mheten
så här
.
kurser.
Blom Anders nde Christi
Sjöblom
ring:
helhet och
ﬂyttas i
na
, vars son Jimmy så
– I Sverige
Elevern
sin på
son (KD)
uppdra
här om
a på
samma.
Klövers
har gått
säger
ﬁnns en
planern
strävan
idag redan Klöverskolan
I och med get är det- person
kolan,
stark
a:
– Jag känner
mot
har Man
”Har man
ningen
överﬂyttalens insatsevittnar om
till
med Träkvisen viss kontak
jag mig
vill så gärnainkludering.
för att
r:
– Min
miljö ser en normal skolorolig
de
tillräcklig
tro att
har gymna ta skola då t som fungera
jag
nar i ett här barnen hamatt inte son har gått
för elevern många fördela
de procen
r för kanske det
utanfö
från
ha kunnat
Personalen stik och slöjd
kompetens
t
stora skolan. rskap på
95
ten som a och verksam r impulser
den
på Klövers där. erar för av eleverna,
he- medve
alls till hantera digt
berättar
De kan
helhet,
fungalla.
kolan
bli
stöd runt och
att deras
för person
utsatta ,
att göra
inte minst
tna
inte, vilket Men det gör
stressad
framförallt välelever blir
man
det
haft koll val, från att
e
vår skolenk
får möjligh alen. Elevern
när
inte beteenser deras annorlu
i våras tydligt
så funge omkring
på sociala
kvista skolaav att gå till
a att
ät
et att vara
rar
andra
vara efterfrå regler, till
visar. För från
de.
nda
under idrott Trä- elever
bland
elever
slöjd. De
en del
här alldel det
här barnen Då kommer
gad av
yngre,
och tillstånmed autism
förutsättninga utifrån
säger också
både
jämnår iga
es
sina
verskolans
så smånin de
att Klöd är resurssspektrumtill oss
r i en
Den
utmärkt.”
skolmiljö
gom
på
normal
personliga och äldre.
förutsä
kolan en
tima atmosf litenhet och
vilket underlä
Det kan social-nämnd
lingen kan
in- rande ttning för en
socialiseringsp
utveckär blivit
en.
i
sin
ttar
plats för
du
fungetur
en
skolgån
inte skapa
placeri
trygg
du
leda till
undervisninge rocessen.
elevern
g. Deras
av stöd
a där
För Detförsöker att konfor om munenngar utanför
bygga upp
behov
kan inte
n får
tillgång
komen inre de kan inom
och tro
till skolans eleverna mer andra som kanske mera. av barn . Vi ska kunna
den vanliga tillgodoses
på sig själv. trygghet
speciﬁk
viktigt är
Planern
med särskild klara
är än
ämnesskolan.
a salar
Inom skolver
att han
i vår
hjälp
&(skolans a på att ﬂytta
a behov
tek. Elevhäl och skolbib
Riksför
ksamhe
lio- som med att se sin har fått kompeegen kommun.
man ofta
san blir
@ID7:G'% kvista, verksamhet Klöver- på
bundet
t talar
Vi har
tillgäng
ADHD
tens,
samma
G,D
Attention
en intresse
till
respektive om ”inkludering”
lig lans en tillgång. Klöver
N=:I:organis
sätt som
Klöverskolan.bland annat
är Trots kom till redan Trä- andra
personal
på
för
sko”exklud
personer
elever
ation för
Tyngdp
2008.
Gy6GC6HC
detta
är unikt
ering”.
Mikael Caiman
i skolan. alla tiga på
med neurop
BtA6
unkten
verksam
inte inform har person
dukarbetet
triska funktio
är
mår bra
Att de
heten är
sykiager så här
Larsson
erats eller alen serad
av att vara att barn ar
får arbetsr de utför när
nsnedsättning
kludera
säom
med den samlokali(NPF) såsom
”in- verksam
o. Pedago
tillsam
4 mans med andra
– Skulle oron för ﬂytten:
hjälper
- nämnv ts” i diskuss
övriga skolgerna
dessa barn
ionerna
barn istället- pergers syndro ADHD, Asför att exklud
heten på
ärt och
att barnen det handla
pa fördela
att ﬁnsliunderlä
de från
Träkvista
munen
m, Tourett
syndrom,
skulle ingå om
ttar.
– Det är eras.
konven
att plocka rna, de hjälper
es process som har med komspråkst
därför
och OCD
till satione tionella skolorgi den
skolan i
en att göra, beslutssom ﬁnns fram de tillgång
(tvångs örningar ens
Ekebyh vi har särPerson
anisyndrom).
har inte
ovskola
besökt verksam
ar ligen n, då skulle
alen på
– Vi är inte
i de olika
vill ha
n och
den,
jag
Klövers
dem så
berätta
tillstån
förstå
verknegativ
säger
heten.
– Dialog
kludering
kolan
r att
som möjligt
integrerade
och fortsätt Jimmy Sjöblom- sker endast oron. Men här
om detta
och för a till in- med
har tillgång man redan
, säger
ﬂertalet
idag
Anagrius.
er:
till Träkvis en förﬂyttning
Anders
tror vi inte det stora och produktionsled fördes man
till de
kunnig
lokaler
har behov
ta skola
skolor är
att resursskolledningen
ningen
hur det
i linje med
som är
en bra lösning
av.
ans
far
Vad
ser
ﬂera
dem
bibliote
redan för
remot ser
rskol
ut i hela
av beträfPerson
år sedan.
”... de
ket, En
. Dätionen,
organisaväljer man ffar Klöve
alen på
ska
gå till det
Dialog
verksam
Honfå sin
där de
elever har vi att det för vissa
Klövers
har bett
att
bibliotevad beträ
med
särskild
heten har
Maler.
dervisn
individer
kolan
etegen
varit en
om
k som ligger
a uningsgru
ning till
pavilj
i anslutvändig
inskaong
berördai Ekerö
tiga
helt nöduttalanden att få stå för
centrum
pperna
r är Harri på Karol
integrerade
det också
delak
sina alltid lösning. Det
att alla
man
på tider
och
som en
skolledningentill
på
vet att det eleve
förts de är
i anslutn ligger
komme
äkare de skaalist
grupp.
– Elevern
att ﬁnnas
nåkonven
är få
barnldå
er att av där.
ett klokt
r inte
ing till
. Därem
inte jag
speci absolaut
tionella
ärbesöka
a har kommi
på Person
barn som dock
kan
ot
till stor
inte
skerförsvar
re och
alen anser
Vi har
skollokarer.
atrisk
ellerkänn
alm.
uset
dethar
t hit de vara i en vanlig
vdesinte ledning
bara
del
produk
att tionspsyki
särskolan
n. Barndet inte
sjukh
släng
n Hellm
bart att
skola och
och
rat av stora för att de inte
har as
en
neuro
Det behö
hovskolan,
på
Görabarnen
ut i .skola
ﬂytta tillbaka
kla- hövaska naturlig
arig aktio
Hon
direkt denshaft någonsäger
tvis
språksp Ekebybarn med inder
långv
den elever klasser och mäng- och
inte be- nämn
sätt, dialog hang till ett stort
med
n.” an
vara gon
ragden
- samma
året Sman verksam
ningssäger Göra
det, säger
ionsh
på rastern | Barn- Norrm
på
igen.namn
heten,
Anders
skolor,
Klöverskol
funktnUNEN
haft
Anna
a i storaden har an, riksförb
och Studion Närlundaskola
och utbild
förklar
sina barn Många
rande– Dialoge
KOMM
har ﬂyttatkt med
n där.
uppAnagrius. drarna har
n
nämn tention
ar person
undet
ordfö
i anslutn
på Klövers
frånihop
konta
beslu.t
Uppgår
At- mellan
den ”stora
mötte reFöräl
n har
och fått
ing till
r till barnevariation
vice
kolan.nings alen
dskolan
et om
utbild
funnits
sko-känne
lingarlan”, just .för Även
.
De tycker
alm (FP)
fördelarnaoch
ns
elademig, produk
– Att
agt ärend rskola
insam
namn
Klövers
är stor
Hellm
och nämnd
att det
flytta
medd
100
Mikael
bordl
del är
med Det
tionen
kolans
idé att
man
1000
är Klöve
Föräldr
t in”litenh
en bra
kontore över
från sinn. Enverksamheten
n och tersom
en inklude
ista Caimanskara
t, att
arna
- et”. –
När min skick
t, men ef- har –samla
produk
Larsso
flesta
barne lugna de
att flytta
samhet
rad verklokalfrå
Facebookgruphar skapat
son gick
n är möte
t till Träkv
n kunde detta
tat att
ett ef för före
ﬁnns på amhe
gan inte
bland betsroe,finns,
men miljö där
ha tionsch
löst beslu
enbarne
på dagis
de
utbildn
er
ardan
jag
tidigare
man
barn
till
p
kola och
varit
att
verks
den
Träkvis
inte
och
söka hindra
ser jag
gåvad
ing
och
. Utöv
sköta mitt välbekapital
rörde
så har
gör
ska
brev
- i kommu
bete efterso
att det bör. Först vill
ta
som
Det ing.
e
namn
att beslut förnen. nämn aktuali
ådan på
inom
serats ordenli den
Det ﬁnn
inte erade
del som
ﬁnnas en med –föräld
rarna ettmska
igenom
inte.förstör
det par- ar- det
n kansk
varjeskola
Det här
ingen bespariut dennu när
drivs
.
skola. lt möte
är är givetvies barne
i ﬂytten
påpoliti
ade föräld
dagis. När inte
Däremot
vi ser attdel gt förrän
går till
gi-fung. Flytten lyfta
– Vi föräldr
ng an.
enski
syfte att inte någotstimu
börja s
har
unen
han
en nybygg
klig uttalat
Klövers
skullevälbegåvad
innebär rskol tionen komme
förstör
ar komme
innan man
n mindre menar de att
komm
na- resurstskolan
att låta
av dessa
pratade vill
kolans
tillräc
Klöveatt Träkvis
naltfår
a komm
detta som rmen
tror jag
r inte
skolararna även över
fleraeamet
kapital
grupp
man jag
u- mer detta passera
en, att ske, säger
flesta
ta skolas
olan behövs som Klöveratt
ﬂyttas
till Träkvis
tier och
– Vi hade
om Klöversmed inte
de, det
frågan
. Vi komär snarare
att protest
lan. ns
tsplan
beslut.
rektor
Heetve
den här
et. ko- lans.
Men
om okunn ha
den Lena respo
Jag om ärend
in i, för
idag.
era på all
skrevta skola
Persona
förklar
ver igh
och amhe ld. t ur
grup
upp å behö
vit int areﬁck
på besked
att vi kan h
ä
r i verks helt enkel mt att
et av MN
kt
Jag tror
närm

r upp
n
skjute
ännen Klöverskola
m
e
d
n
t av
Näm
m flyt
o
t
lu
bes
r|

nyhete

plane
numr
faktis
lyfte
miljön. en sådan
nu bestä rarna titta
I förra
unens
an vi
. Vi har
komm
avski lda
finna s
resur sskol t delen
räcker
vi om
med föräldpolitiflytta
amhe
det måste enhet, det
vi
ett möte
iga är att
på
på att
ans verks områ- ha då är det bara temännen
”Det vikt hur våra
här liten de har en lokal n.
och
Väsby4
tjäns
Klöverskol
Vi
skola
tår
villa i
skolinte om den stora
och inte föräldrarna .
de förs erar”
se till
från en lt från annan ista ker
om
r
när
träffa
så fall
sidan
BtA6 underlag
ljt.
man i
det, avski lokaler i Träkv n som
barn fung
är avski
ett braGy6GC6HföräldDå ska
till
på flytte
vill ha beslut och
CN=
gärna
miljö,
verkligen
vi
att
:I:G
Planerna oroat peratt det kan man lika säger
fattar
känna
n'&D@ID
skola .
då
ar- vi
rt och
ska också säger Göra
7:G'
är idag,
Men
skolb
upprö
rarna
%&(
och
har
som det
skolan
ar på dem,
demännen
ha det
a hade
gått i
Maler.
sonal på
rar. Dess stera lyssn alm.
med nämn sker den 3
Harriet tidning har
Mötet
prote
Hellm
rarna
a
nens föräld
föräldatt MUN
hela
Hellm
ans
föräld
för KOM
Denn
med
t
stora
ts
sskol
och
upp
utbil
EN |
i det
ande Göran
samla
då möte
rna
stiskt .
istor so
dningsnäderas
Barn
t att resur
den är
oktober. här är fanta sam- tryck sker. MN följer oms vice ordför
inklu mnd - och
ambitione
Nämn
samt namnl Foto:
mot beslu besl
utad
t ska
att
s barn
en
i nästk
iva till nnen har utingsnämnden
– Det
Klöv
att barnpå oss
,e då
n. rarna som sker
resurssk posit bra och
utbildn
erskolan
tid
verks amhe
Klöverskolan
temä
skola
vi
Klögick
matio
den
inte
av
och
ista
tjäns
Barn- och ett brev från
vad
er.
olan
n möte
från
s
Nu har
nämn
mer infor förstår
belåt
flytte
i Träkv till kom
nings
e numm
samhetsom säger
mer verk
na,
tog emot t in.
hovs
t nöjd la in ännu
t med
att flytt
Träkvista
utbild
OS
allesamm
Lena
Ekeby
är att de rar, sä- mand
och
2014 på
as tryckföran
själva samla
att ef- a av ober
skola. Med
viktig a
e
olan.
EWA LINNR
möte, som mber
de i Gerb
y (M), an, Det
heter.s
oendbarn funge
versk
lar om
det funn hösten
hade slag25
ning hand
som våra
rnasny
e i den
ordpå.septe
hed, försnäm barn- och ökade
stopp alaroa
Det
hur blir. Detda
– Sam
Aller
utred
nden gens utbilDet toret
förewa@m
slott den
ett rött its
skolla
ningn på
.
är
Melin
n ”ge
barne
t med
gerinför
beslu a tliga parti dering. d- säger
av ndko
stådd näm
om att
planerna
plakaDå
tet
med texte som terlev
er nämnden
a med
nGöratill ett
påatt inklu
om man
versk
och
ﬂytt
vice
Klöv vi anslö
n
på
i
n
älder
kons
chans
ocks
krav
t
Hell
att
a
as
olan
tecke
ekve
undesom erskolan till
å,
Menbildnordförand
malm
s verk ﬂytt
rskolan.
en barn
nsan gör en seriö
a Klö-n analy
Klöv
villa samm
2014
Klöve
vi gör.
inte se
(FP),
samh barne
e barn
s ska rtill
är något
alys,
som
ingsn
attoch
ersko
våra
i, Väsb
- prese
s Miljö
lokal
etnamn
brevyom
ämnden. - och
kom
där den lan att
att lart
från
er i Träk
nterasegenomför
barn”
utmåste
vi självken
rådet
sente
era
vara mer ett partiet
it samt
ler näm är idag.
vista
ngen nast unde sotförska
”Det
rade
näm as och
skriv
har tidig
kvar
särsk
skola till
s i börja
reage
dettadäremr våren nden
ilt
själva
är
myck ndens När det gältade samli
Klöv
prerade
semöte
et
alla par inte ofta
ersko yttrande vadare lagt
, invän n av.höst
barn
från gjordes en 2014 .
, var
rit med intressan
lan.
listor
ens förälpersnnen
är att
en,
näm
onalen
– Vi
gälle
det
tier är
anteckniTill
t. Jag
detta
anser
i två
demä
ska forts nden
r folks
man
här
drar
och
ska
har
och
.
om
man
nämn

nyhe

ter |

Klöv
ersk
olan

flytt

as in
te

att
överen
för
så
vara
vaatt arbetng
ärendet Nämnden starkt mot
huvu bestämme
Träkvistaätta för
kvar Klöversko
allian första gångdatperiod
Dess
der orde
den.
s”
r över
där den
och
sens
lan
bord
skola utbyggna et
möte
särsk
en våga er att utom tyde
för sina småp
lade
är det t inklu Man anvä
är
d av
med hade ett
ilt anpa n med
r myck idag.
derin
föräl
med
åsikt artier stå de het behovet
ensk
Efter
lokal
mod
ssad
man som är inne g för nsärsk
er och
ilt
av
et
er
upp
det mötedrarna.
erate
i
det
dags
ilda behoe för barn
Thom
gå
Forslid, rna,
intry en miljö en liten på det tar inte tagit
nu,
för näm
t var
enck
säger emot
betyder.
v.
utan
beslu
En av
Ö-pa
reda men
damot as Swenson
barn
nden det åter
kvarstå utifrån,
myck
ﬂytta
t
rtiet
Ylva
på vad
Att
att gå
i barn
rådde i frågan.
et
kom
(KD)
mest de delar
eller
ning
den. och utbil , ledam
fram
Till
haft dessa barn man tänk
till
, lenågr
- och
till och mer att
snäm
som
ot i
dnin
över
det tufft
ﬂytta är att plan
uppr
t
– Vår a delad en börja
som
gsnä
utbil
med
en indiv . Varje
– Från nden:
där
Han
ört
e men
mnn
redan
dtanke
terna
vår sida
anlet verksamh erna på
från
iduell barn skaöka fundde fungerarfrån en
inga
vice na Svensson
tiden
från
miljö
ordfö
var vi
pröv
mod r. kons ts av någo et inte att tyck början
inklu var att
(S),
ungd
rand
ning få sern era över väl utan
ﬂytt är mogen
eraredan
en
tveksamm
derin
förekve
er
omsnäm e i barn andre
till en
a och
för even när
vis.
nsan n som helst
att
g skul långsikti
tema
kons
för fort att det
här:
barn
Vi hade
störr
alys från
ha
a,
nnah
ekve
nden
fram
le
har
g
och
tuell
en
vi
som
ske stege skola
med
slutd
nåll.
grun
, säger
äldra
inte klara
gång
också
med dialog med förallt, inte
atum
häns gått fram
– Jag
dats
. Varje
Flytt tjänsr
löper
så
detta
ﬂytten
hopp
till
satt
en
utifrån
ökad
dem
är bakläoch med yn till förr sin
små
värst
myck
och
ett
as
e
har
skolborg
borg
skul 2015 när
a fall risken att
nom
et märk är kunn jobbar
derin krav på så skollagen
erlig såklart
Även xa till tjäns are.
själv
på
ras
slås
för
förd. le vara
försl
g
iga, är
ligt.
ag ska
temä Det ﬂyttsig och inte a partiernaatt de på familjer hela livet ut, i
tid på
Då skul helt ge-a i mest i form av kallad inklu s bere om de
Fram
nnen
forsk
bygg
dnin
gjord
sig att
. Depåve
ett
går
står
le man
tida
. dent a skola
ning
siv över
g,
vanl a möjliga att alla barn- kven
e en
göra
n utan med på
värre sätt som rkas ocks
, man a på fakta
anta
mån
sana sakn
bra
ligt
en succ ha möteig klass
ﬂytt
att
och
prob
och säga
eleve
ska
, ska
nu. Det lysen ades kons
sekvensaunderlag att ett
fram
lem ochskapar nya,å en
rna och ning, förbe
esgå i
t föror i vanlig skola
som
eorliten
att ”vi inte bara
tida
och
arbet
är
tiet,
vi
naly
tier
dess
dade
inte
Soci
ha
störr
reda
kostn
kräver
det gick grupp
e
har haft
.
s tagit en konär så
Krist
aldem
e samh utom
ader,
unde med föräl ett tajt samhär överofta alla
tidig
Folkparti demokraCenterpa På var
aldri
okraterna s fram
(MP)
säger
verkligenbra”. Men
r
älleli
are och
eniga
drarn
parg
r.
ga
om hurmötets gång
.
Lena
sekvense et en analyterna
a. Men
kring ens, men
känn
kom
beslu att ställa
det känn
skön
na har
och
Hols
s myck
mer
detta
sig
t
vi
prata
t
en kons viktigt
s av kont,
och det
unde som sakn bakom
– I grunrna.
et bra.
de vi
det
man lyssnat ochatt politiker-s
rlag
”...det
ar grun ett
inte
var aldri ekvensan är att göra
polit
den
Så här
först
både
bara
de här
måst
iker
ått att
dage som säke dligt
kan
utta
oss mod g något alys och
ha förtr e ändå
våra
parti
verklig känns
ns men
tiden
rställer
tet sombarnen på rycka upp
det
mots
tjäns
erna: lar sig de
vi
s
oend
tånd
nämnd. erater.
även
temä
det
det
skolg barn en
det
övrig
Anet
att pol en skönt
trygg framVi ﬁck Vi var en hos Men blir gjort n och e för att – Min pers
a miss ång. Inge
te Nilss var tänk här sätför att
och bra
på
rekto
till det enig
analy
onlig
med
n
lycka
lyssnat itikerna
r på Klövon, biträt, säger
sen måst a åsikt
cesse
tanke ett bra sätt.
riktigt
någo
vår skyld s i skola ska behö
har
n
n
dand
ersko
”
va
n och
vikti har varit på hur proe
ighet
rådet. som är kunne göras är att
lan.
Förä
gt att
det är
, är
ldrar
ig på av som det ﬁnns att säke
det ﬁnnsdet väld
ras på Analysen
na
Klöv
rställa
igt
ser till
verksamh
kan inte omtill barn
lösa
ersko
ett mått
den
Anta
Kom
gömåst antagand
– Det lan är ocks en på
eter
let barnalla barn
mun
e
ning
kiatr
s beho
ikationen
är unde
kom
å lätta
lyssn
med
. Seda bygga på et utan
iska
mun
v.
ade
de.
neur
rbart
diagn
n är
en,
beho
berö
på oss
sig det
mellan
opsy
jag över forskatt de
oser
vet
- brist rda föräl personal
verksamh av olika ökar
tygad
mate vi hade att och tog
en och
drar
och
fällig
rialet
till
säga
type
eter
har
rast att
ﬂytten,
och
dem
och det
r av
kom
varit
. Jag vi hade skick
plan
öka i
kom
någo
fram mer snaen stor tycker
för månerna på
at till
t helt
tiden
att
eloge
.
ga som
Aller
– Det oväntat.
, säger de ska ha
hed,
som
kons
barn
föräl
Melinda
har känt
tigt
en på
der till
med
Klöv
ett
allt soms mest
ersko
lan. av
varit
ewa@

EWA

malar

oarna

LINN

ROS

snyhe

ter.se

Det har varit flera turer kring
Klöverskolan under hösten.

Bakgrund: Personalen på
Klöverskolan skrev i våras
ett brev till barn- och utbildningsnämnden med en
konsekvensbeskrivning av
en eventuell flytt av skolverksamheten till en större
skola. Man påtalade att
eleverna på Klöverskolan
kommit hit till stor del för

att de inte klarat av stora
klasser och mängden elever
på rasterna. Nämndkontoret
hade inte gjort någon konsekvensanalys som grund för
ett beslut utan motiverade
beslutet för ﬂytten av verksamheten med att det handlade om arbetet ”för en ökad
inkludering och att i det
perspektivet stärka varje enskild elev att nå kunskapskraven och få den undervisning den har rätt till”.
Föräldrar till barn på Klö-

verskolan
informerades
först i september om flyttplanerna. Efter deras aktiva
protester, bordlade barnoch
ungdomsnämnden
ärendet och träffade föräldrarna på ett enskilt möte,
utan tjänstemännen. Därefter tog en enhällig nämnd
beslut om att inte flytta
verksamheten och att en
analys ska genomföras och
presenteras för nämnden
senast under våren 2014.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ett körfält är avstängt på Drottningholmsbron på grund av arbete med
att byta ut brofogarna. Första etappen av arbetet beräknas pågå fram
till mitten av december.
Foto: Ewa Linnros

Brofogar renoveras
DROTTNINGHOLM | Sedan
en tid tillbaka är ett
körfält avstängt på
Drottningholmsbron. Detta
beror på att brofogarna
måste bytas ut.
– Brofogarna är väldigt slitna,
därför måste vi byta ut dem
helt och hållet. Jag kan inte ge
något exakt datum för när det
är klart, men arbetet kommer att pågå till någonstans i
mitten av december, berättar
Joachim Jacobsson, projektledare på Traﬁkverket.
Man kommer däremot inte
att hinna byta ut alla fogarna
under denna period utan ar-

betet tas åter upp under våren
2014.
Den nuvarande Drottningholmsbron invigdes 1973,
samtidigt med Nockebybron och Tappströmsbron.
Den allra första Drottningholmsbron byggdes 1787 på
uppdrag av Gustav III. Detta
samtidigt med Nockebybrons och Tranebergsbrons
föregångare. På mitten av
1800-talet ersattes broarna
med ﬂottbroar. Den första
betongbron till Drottningholm invigdes 1925.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Gudstjänster

Gud, du känner mig
rakt igenom.
För dig behöver jag
ingenting förklara.
Du känner mig mycket bättre,
än jag känner mig själv.

ADELSÖ-MUNSÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 10 NOVEMBER
Munsö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Jonas Gräslund
SÖNDAG 17 NOVEMBER
Adelsö kyrka 18.00
SINNESROGUDSTJÄNST, Lizen Anterud
SÖNDAG 24 NOVEMBER
Munsö kyrka 11.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST, Marianne
Häggkvist

Eva Magnusson

EKERÖ FÖRSAMLING

“Smått och gott”

ONSDAG 6 NOVEMBER
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Karin Frödinger

MÅNDAG
Ekebyhovskyrkan kl 18.30-21.00
18/11 Teologi för nyﬁkna SYNDABEKÄNNELSE – VARFÖR?
Mårten Mårtensson leder samtalet

SÖNDAG 10 NOVEMBER
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA –TYDA TIDENS TECKEN
Mårten Mårtensson, Ekeröensemblen
Ekebyhovskyrkan 16.00
MÄSSA MED SMÅ OCH STORA
Jonas Gräslund, Barnkören, Helena
Hansson, Marie Björnvad
ONSDAG 13 NOVEMBER
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Peter Strömmer
SÖNDAG 17 NOVEMBER
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Jonas Gräslund
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST,
Jonas Gräslund
ONSDAG 20 NOVEMBER
Ekebyhovskyrkan 13.00
MÄSSA, Peter Strömmer
19.00 MÄSSA, Jonas Gräslund
SÖNDAG 24 NOVEMBER
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Peter Strömmer
Ekebyhovskyrkan 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA, Peter Strömmer,
Middag 50 kr
18.00 Film: Kvarteret Korpen

KYRKRADION 101,4 MHZ
PÅ RADIO VIKING
LÖRDAGAR KL 12.00-13.00
9/11 ”Kärlek och stålull” Intervju
med Lisbeth Pipping
16/11 Dag Hammarskjölds
vägmärken - Christer Kivi
23/11 Bach – femte evangelisten.
Rickard Backlund spelar och
berättar

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
ONSDAG 6 NOVEMBER
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA Yngve Göransson
SÖNDAG 10 NOVEMBER
Herman Palmsalen 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Lars Brattgård, Annika Becker, Birgitta
Sommarbäck, Barnkör, ungdomskör,
ONSDAG 13 NOVEMBER
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA Lars Brattgård
SÖNDAG 17 NOVEMBER
Hilleshögs kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Jeanette Frenkman
ONSDAG 20 NOVEMBER
Timmermannens kapell 18.30
VECKOMÄSSA
Yngve Göransson
SÖNDAG 24 NOVEMBER
Skå kyrka 11.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson, Annika Becker
Konﬁrmander med i gudstjänsten,
FaVo-kören medverkar & Jonas Lundahl

Dopänglar på Färingsö
Dopet är en viktigt familjehögtid men inte bara. I dopet tas du också
upp i Guds gemenskap och blir medlem i Svenska kyrkan. Som en hjälp
att minnas dopet har vi tagit fram en dopängel som vi vill ge till alla
som döps i Färingsö församling.
NÄR ETT BARN DÖPS i Färingsö församling
skrivs namnet och dopdatumet på en lapp
som hängs runt halsen på en dopängel av tovad ull. Ängeln hängs sedan upp i Timmermannens kapell. Dopängeln har designats av
vår församlingsassistent Annika Becker och
tillverkas av Färingsö kyrkliga syförening.
På Mikaelidagen har vi gudstjänst
med dopfest. Dit bjuds dopfamiljerna
in för att hämta sin ängel.
De som vill kan ni köpa en silverängel
som dopminne. Smycket är handgjort
av silversmeden Annika Lundmark
och kostar 500 kr. För varje såld ängel
går 100 kr till projektet Solvatten. Du kan beställa silverängeln på
församlingsexpeditionen så tillverkas de efter hand.
Om alla dopbarn köper varsin dopängel samlar vi
ihop till tre solvatten på ett år. Vi valde att stödja detta
projekt eftersom rent vatten hör ihop med dopet. Läs
mer om solvatten på www.svenskakyrkan.se.

TISDAGAR
Ekebyhovskyrkan kl 7.45-8.15
MEDITATION enligt zazen metoden
Färentuna församlingshem kl 11.00
12/11 & 26/11 BIBELSTUDIUM
Yngve Göransson
Färentuna församlingshem kl 12.00
TISDAGSSOPPA
19/11 Annika och Azza - vårdhundsteam
Ekebyhovskyrkan kl 19.00-20.30
5/11 STICKCAFÉ
Adelsö hembygdsgård kl 13.00-15.00
12/11 FLITIGA FINGRAR
Stenhamra församlingsgård
kl 19.00-20.30
13/11 GRUNDKURS I KRISTEN TRO
Yngve Göransson
ONSDAGAR
Stenhamra församlingsgård
kl 17.30-20.00
ONSDAGSCAFÉ
Birgitta Sommarbäck, Karin Sandberg

TORSDAGAR
Ekebyhovskyrkan kl 12.00
SOPPLUNCH 40 kr
12.45 ANDAKT - BÖN i kyrkan
Stenhamra församlingsgård kl 12.00
TORSDAGSSOPPA 40 kr
14/11 Ragnar och Jonas spelar och sjunger
21/11 Johan Kyllmar spelar cello.
Ekebyhovskyrkan kl 18.30
7/11 & 21/11 MÄN EMELLAN
LÖRDAGAR
Kyrkornas Second Hand, Troxhammar
ÖPPET kl 10.00-14.00

KONSERT

KONSERT

LÖRDAG 16 NOVEMBER
Herman Palmsalen 15.00
Skön pianomusik med Janka
Thum. Caféet öppnar kl 14.30,
konserten kl 15.00.
Fikat kostar 50:-

LÖRDAG 23 NOVEMBER
Ekerö kyrka 18.00
BAROCK-KONSERT
Viveka Axell Hedén, sång,
Kerstin Baldwin, cembalo

KONSERT

FÖRELÄSNING
ONSDAG 27 NOVEMBER
Stenhamra församlingsgård 19.00
Professorn i kärnfysik Jan Blomgren
pratar om kärnkraften.

LÖRDAG 16 NOVEMBER
Drottningholms
slottskyrka 19.00
KONSERT – ORGEL & CEMBALO
Bengt Tribukait spelar

LOVÖ FÖRSAMLING
SÖNDAG 10 NOVEMBER
Lovö kyrka 11.00
TEMAGUDSTJÄNST FÖRLÅTELSE UTAN GRÄNS - om
Anders Frostenson
Marianne Häggvik, Mälarstråk
dirigent: Gudrun Pettersson

SÖNDAG 17 NOVEMBER
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Lizen Anterud,
SÖNDAG 24 NOVEMBER
Drottningholms slottskyrka
11.00 HÖGMÄSSA, Marianne
Häggkvist, S:ta Anna vokalensemble, dirigent: Anne-Marie Bodén

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

.
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| Så här tycker vi

Kommunen planerar för
återvinning av matavfall
KOMMUNEN | Ekerö
kommun planerar för
matavfallsåtervinning.
En projektledare är redan
anställd för att se över
hur det hela ska göras.
– De bitar vi tittar på nu är
bland annat val av system
för att ta tillvara matavfallet. Det finns olika tillvägagångssätt, berättar Mats
Falås, VA- och renhållningschef i Ekerö kommun.

Vid årsskiftet är det meningen att man ska börja
med mindre tester och
detta kommer att ske till att
börja med på några utvalda
kommunala förskolor, skolor och särskilda boenden.

tervinningen, men när man
utvinner den gasen får man
också en rötrest. Det är
gödsel som vi vill ska återföras till åkrarna. Det har
väldigt stor miljönytta när
man kan ersätta konstgödsel, avslutar Mats Falås.

Sedan gör man en utvärde-

ring innan det att man börjar samla in i större skala
och hos allmänheten.
– Utvinning av biogas är
en viktig del av matavfallså-

I Stockholms stad subven-

tioneras avgiften för sophämtning med 40 procent
för dem som sorterar för att
öka källsorteringen. Är det-

Positivt till återvinning
 SÅ TYCKER VI
ÅTERVINNING AV MATAVFALL | Återvinner du dina sopor?
Skulle du nyttja en organiserad matavfallsåtervinning?

ta något man har i tankarna
även på Mälaröarna?
– En av många viktiga
strategiska frågor är incitament för att öka utsorteringen av matavfall. Därför
kommer vi också att se över
frågan med eventuell avgiftsstyrning, avslutar Mats
Falås.

Leif
Fredriksson,
Ekerö:

Ann-Louise
Karlsson,
Stenhamra:

– Ja lite
grann, jag
kastar plåtbitar och glas
på olika håll.

– Ja, det gör
jag absolut.

– Ja, om det blir någonting
över.

– Ja, absolut.
Det ﬁnns
hos min mamma i Skåne och
det fungerar jättebra och är
mycket enkelt.

Susan
Almkrantz,
Kungsberga:

Ulf
Herrström,
Knalleborg:

– Absolut.
Jag sorterar
allt och har
min egen
kompost.

– Ja, de vanliga soporna
som glas och
tidningar.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FAKTA ÅTERVINNING AV MATAVFALL


>> Närmare 170 kommuner erbjuder idag sina invånare insamling av källsorterat matavfall för central behandling.
Det vanligaste insamlingssystemet för villahushåll är två separata kärl, ett för matavfall och ett för restavfall. Det
förekommer också flerfackskärl samt optisk sortering av olikfärgade påsar som läggs i samma kärl.

– Heja kommunen, jag håller
tummarna att det verkligen
blir av.

– Ja, om de kan ﬁnna ett system som fungerar väl, kan
jag absolut tänka mig det.

>> Rötning är mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Vid rötning bildas biogödsel, som
är ett utmärkt gödselmedel. Det bildas även biogas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Biogas
används med stor fördel som fordonsbränsle efter uppgradering. Andra användningsområden är el- och värmeproduktion.

>> Biogödsel är ett snabbverkande organiskt gödselmedel som delvis kan ersätta mineralgödsel inom jordbruket.
Biogas ger inget nettoutsläpp av koldioxid, vilket är en av de riktigt stora fördelarna.
Källa: ”Avfall Sverige”, svenska intresse- och bransch-organisationen inom avfallshantering och återvinning.

Adam
Björkman,
Ekerö:

Siv
Kristiansson,
Stenhamra:

– Ja, inte
matavfall
men nästan
allting annat.

– Ja det gör
jag i den
mån jag kan.
– Ja, det tror
jag att jag kommer.

– Det är mycket möjligt att
jag skulle göra.

Priserna gäller för v 45 (4/11–10/11 2013)

Högrev

Avokado

ICA. Ursprung Sverige. Ca 1100 g. I bit.
Framdelskött av nöt.
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Skinkstek
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Gudruns.
Sverige. Max 2 köp/hushåll.

Chile. Ca 165 g.
Klass 1.
Jfr pris
30:30/kg.

Grön sallat i kruka

Nyskördade morötter

ICA. Sverige.

ICA. Sverige. 1 kg. Klass 1.

Chips, Rings
Estrella. 225–300 g.
Jfr pris 77:78–58:33/kg.

2
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Pasta

ICA. 250 g. Färsk. Gäller ofylld.
Jfr pris 50:00–40:00/kg.

Skå

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

164 KVM Ekerö Lundhagen, Jungfrusundsvägen 66
-SJÖUTSIKT OCH SÖDERLÄGE- i fin villa med hög trivselfaktor och mysig ombonad känsla.
Genomgående bra skick då många stora renoveringar både in och utvändigt är gjorda de
senaste åren. Kakelugn och kamin. Fristående garage ca 50 kvm i två plan. Inhägnad trädgård.
Typ: Villa Byggår: 1909 Boarea: 159 kvm
Biarea: 5 kvm Rum: 5 Tomt: 952 kvm
Energideklaration: 76 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 450 000 kr

262KVM Ekerö Träkvista, Stamvägen 9
-PERFEKT LÄGE- Familjevilla i ett plan med källare om totalt 262 kvm (156 + 106) i fint skick.
Fyra bra sovrum, ljusa sällskapsytor, helkaklade våtrum och mycket bra biytor. Stor trädäckad
altan i soligt läge, fint anlagd och lättskött tomt. Nära buss och bad. Garage.
Typ: Villa Byggår: 1955 Boarea: 156 kvm
Biarea: 106 kvm Rum: Tomt: 937 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 650 000 kr

249KVM Ekerö Helgö, Väktarstigen 4
-SJÖUTSIKT- Stort trevligt hus med högt fint läge. Tomten gränsar mot allmänning åt två håll.
Expansivt område med kommunalt V/A på gång. Perfek för dig som söker ett stort boende
med lantligt läge. Flera stora renoveringar är gjorda, bl.a 3-glasfönster, nytt tak och bergvärme.
Typ: Villa Byggår: 1945 Boarea: 168 kvm
Biarea: 81 kvm Rum: 6 Tomt: 2 554 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Lena Falck, 070-759 59 97
lena.falck@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 650 000 kr

215KVM Färingsö Stenhamra, Vallviksvägen 114
-2 BOSTÄDER & AVSTYCKNINGSBAR TOMT- Två bostadshus, lusthus, gäststuga samt
förråd vackert beläget på hög höjd m hänförande sjöutsikt över Mälaren! 5 100 kvm avstyckningsbar tomt. Fint renoverad villa om 215 kvm + totalrenoverat hus om 70 kvm. Bergvärme.
Typ: Villa Byggår: 1953 Boarea: 155 kvm
Biarea: 60 kvm Rum: 6 Tomt: 5 100 kvm
Energideklaration: 57 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se
LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82
Telefon: 08-560 328 40
Mail: ekero@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 995 000 kr

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

Maria Pettersson – en
av våra toppmäklare

Hej, jag heter Maria och jag har mitt fritidsintresse som arbete. Jag brinner för det jag gör
och går in i varje enskilt uppdrag så som om det gällde försäljning av mitt eget hus.
Om du letar efter en mäklare med brinnande intresse för hus, hem och försäljning är jag rätt
val. Mitt engagemang utgör skillnaden.
Jag ser fram emot att hjälpa dig i ditt livs största affär!

Maria Pet ersson

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

96KVM Ekerö Sandudden, Sandkilsvägen 22
-FANTASTISKT BOENDE- vid Mälarens strand. 1-plans br-villa (+55) med högt läge, längst in
vid återvändsgränd. 3-4 rok med garage och förråd. Vardagsrum med öppet till nock och stora
fönsterpartier mot sjösidan. Fint anlagd hörntomt med inglasat uterum, pergola och trädäck.
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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 4 600 000 kr

220KVM Färingsö Kungsberga, Ettans Väg 36
-VILLA OCH DUBBELGARAGE- på en härlig trädgårdstomt med stor växtvariation, vackra träd
o flertalet fruktträd. Tomten är plan o inhägnad. 4 fina rok + praktisk råkällare m stora bra rum,
bastu o ekonomiutrymme. Välskött fastighet med bl a nytt duschrum, yttertak o pelletspanna.
Typ: Villa Byggår: 1967 Boarea: 110 kvm
Biarea: 110 kvm Rum: 4 Tomt: 1 849 kvm
Energideklaration: 175 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 675 000 kr

290KVM Färingsö Stenhamra, Knosterstigen 9B
-TOTALT 290 KVM- Ett fantastiskt hus för dig som söker stora ytor o många rum. Högt fritt
läge med viss sjöutsikt o stora altaner i söderläge samt både pool o utomhusspa. Totalt 290
kvm fördelat på 9 rok varav 6 sovrum. 3 helkaklade duschrum, bastu, generös vinkällare, m m.
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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 750 000 kr

63KVM Ekerö Älvnäs, Domherrevägen 19
- SJÖTOMT - Unikt tillfälla att förvärva en avstyckningsbar sjötomt om 3 518 kvm. Högt o
vackert västerläge, egen strandlinje m brygga o storslagen fri sjöutsikt. I dag bebyggd m äldre
tegelvilla. Detaljplanen medger 2-plvilla + garage om max 240 kvm byggyta samt sjöbod.
Typ: Villa Byggår: 1973 Boarea: 63 kvm
Biarea: 63 kvm Rum: Tomt: 3 518 kvm
Energideklaration: 125 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

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

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 9 975 000 kr

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

Mäklarringen – No 1
på Ekerö

Idag är vi klart marknadsledande och förmedlar nästan hälften av alla
bostadsaffärer på Ekerö. Vårt arbetssätt och engagemang är en stor anledning
till vår framgång.
Vi är ett sammansvetsat team som arbetar tillsammans för att hjälpa våra kunder.
Väljer du oss vid din bostadsaffär får du tillgång till nio medarbetares samlade
kompetens och kontaktytor.

Låt oss hjälpa dig till en lyckad bostadsaffär.

Ekerövägen 82

178 37 Ekerö

Telefon: 08-56032840

ekero@maklarringen.se

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

165KVM Ekerö Sandudden, Grusvägen 5
Typ: Villa Byggår: 1999 Boarea: 165 kvm
Rum: 6 Tomt: 959 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Cecilia Ternow, 0709-492 492
cecilia.ternow@maklarringen.se

144 KVM Adelsö Gredby, Lilla Karlslund 1
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 5 450 000 kr

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 1 300 000 kr

130 KVM Ekerö Närlunda, Villavägen 24
Typ: Villa Byggår: 1966 Boarea: 130 kvm
Biarea: 20 kvm Rum: Tomt: 866 kvm
Energideklaration: Beställd
Mäklare: Linda Strid, 070-617 50 20
linda.strid@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 475 000 kr

94KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 5

48KVM Ekerö Sandudden, Mälarvyn 13
Typ: Bostadsrätt +55 Byggår: 2002 Boarea: 48 kvm
Rum: 2 Våning: 1 Avgift: 3 268 kr/mån Hiss: Ja
Energideklaration: 106 kWh/kvm/år
Mäklare: Maria Pettersson, 0737-28 63 28
maria.pettersson@maklarringen.se

Typ: Villa Byggår: 1989 Boarea: 144 kvm
Rum: 4 Tomt: 1 874 kvm
Energideklaration: 169 kWh/kvm/år
Mäklare: Tina Hennicks, 070-44 11 292
tina.hennicks@maklarringen.se

Typ: Bostadsrätt Byggår: 2002 Boarea: 94 kvm
Rum: 4 Avgift: 4 712 kr/mån Hiss: Ja
Energideklaration: 108 kWh/kvm/år
Mäklare: Helene Dahlbäck, 0708-37 03 03
helene.dahlback@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 2 650 000 kr

190KVM Färingsö Stenhamra, Strandvägen 18A
Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 495 000 kr

Typ: Villa Byggår: 1959 Boarea: 110 kvm
Biarea: 80 kvm Rum: 6 Tomt: 1 474 kvm
Energideklaration: 55 kWh/kvm/år
Mäklare: Carola Sellman, 0702-56 00 77
carola.sellman@maklarringen.se

Visning: Kontakta mäklaren!

Accepterat pris: 3 375 000 kr

Fråga Helene:

Hur mycket skatt ska jag betala vid min försäljning?
För dig som sålt en bostad
under 2013 gäller att du ska
deklarera försäljningen vid
din självdeklaration (tax)
2014.
Enkelt förklarat är vinsten skillnaden
mellan försäljningspriset och det sk
ingångsvärdet. Som ingångsvärde
räknas inköpspris + kostnad för lagfart och pantbrev i samband med
förvärvet (gäller endast fastigheter).
LOKALT KONTOR: Ekerövägen 82
Telefon: 08-560 328 40
Mail: ekero@maklarringen.se

Från försäljningspriset får du dra av
försäljningskostnader såsom mäklararvode, besiktning mm. Du får även
göra avdrag för om- och tillbyggnader samt värdehöjande renoveringar
överstigande 5 000 kr per år under
den senaste 5 års perioden. Skatten
som du sedan skall betala är 22 %
av vinsten.
Vill du skjuta upp beskattningen,
göra ett s k uppskov, kan du i dagsläget göra det men med max 1 450
000 kr per bostad. Särskilda regler

gäller vid kapitalvinstbeskattningen
om man fått en fastighet via arv, gåva
eller bodelning. Även om man säljer
med förlust eller har ett gammalt
uppskov från en tidigare försäljning.
Kontakta någon av våra
mäklaren för mer information eller gå in på Skatteverkets hemsida.
Helene Dahlbäck
Reg. Fastighetsmäklare

Se hela vårt utbud på www.maklarringen.se/ekero
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Missnöje med skötsel av bad
KARLSKÄR | Döda eller
sönderkörda gräsmattor,
trasiga stegar och farliga
glipor mellan bryggdelarna
är några av de synpunkter
som missnöjda badgäster
vid Karlskärsbadet på
Färingsö sammanfattar
sommarens strandupplevelser med. Nu befarar de att
läget kommer vara likadant
till nästa sommar.
Lars Pollack är en av dem
som nyttjar badplatsen under
somrarna och han, liksom
många av hans grannar, tycker att skötseln har försämrats
avsevärt under de senaste
åren.
– Tidigare har skötseln
fungerat bra i säkert femtio år
och när de nya pontonbryggorna kom för några år sedan,
fungerade det också bra till
en början. Men sedan ett par
år tillbaka drar de upp bryggorna på gräset utan att ta isär
dem, istället för som tidigare
stapla dem på varandra på
sanden, berättar han.
Gräset dör under de vinterförvarade bryggorna och under de senaste åren har Lars
Pollack hört av sig till kommunen vid ﬂera tillfällen för
att göra dem uppmärksamma
på problemet.
– Förra året lämnades också

ﬂera sektioner kvar i vattnet
av någon anledning. I december återkom de, förmodligen
för att jag hörde av mig, rev
loss bryggorna ur isen.
Det är dock inte bara bryggförvaringen som är problematisk när det kommer till
skötseln av stranden, tycker
Lars Pollack. Han berättar om
gräsmattor som körts sönder
av stora fordon utan gräsdäck, slarvigt ilagda bryggor
som inte har tillräckligt djup
för att simskolan ska kunna
hålla sina kurser och trasiga
stegar. Han nämner också
en gammal bottenduk som
sticker fram ur sanden, glipor
mellan bryggdelar som man
kan klämma sig i och ett gammalt torrdass som står kvar
på området och används trots
att det aldrig töms.

”Sedan ett par
år drar de upp
bryggorna på
gräset utan att
ta isär dem”

Annika Hjelm Lindeberg,
kommunens utemiljöförvaltare, har ansvaret för de
kommunala badstränderna,

Att bryggorna förvaras på gräset vintertid och därmed förstör det, är ett av skälen som missnöjda badgäster framhåller.

som sköts av entreprenören.
Hon håller på med en översyn av skötseln av anläggningarna.
– Så snart budgeten är klar
ska vi sätta oss och göra en
total översikt över badstränderna och hur de ska skötas
framöver. Då kommer vi gå
igenom hur bryggorna ska

ligga, vem som gör vad, vilken städning som ska utföras och liknande, förklarar
hon.
Gamla bottendukar ska ses

över, även om prioriteringar
avgör var krutet ska läggas
då inte alla badstränder kommer kunna åtgärdas under

Vi behöver fler eldsjälar
som vill vara med och driva
vår närproducerade politik

Är det du? Välkommen på vårt möte!
Torsdag 28 november kl 18
Tappströmsskolans lilla matsal
www.opartiet.se - info@opartiet.se - 070 373 17 00

det kommande året. Personal från simskolan kommer
också att vara delaktig i planeringen inför sommaren
för att se till att bryggorna
hamnar på rätt djup och att
allt fungerar inför deras kursstarter.
– Dessutom håller jag nu
på att säkerställa att det all-

Foto: Lo Bäcklinder

tid ﬁnns personal tillgänglig
på kommunen som har koll
på de uppdaterade rutinerna
kring badplatserna, även under sommarmånaderna, säger Annika Hjelm Lindeberg.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Stor tomt med
Mälarutsikt i högt
läge. V/A betalt.

NÄRLUNDA - SLÄNTVÄGEN 3

2 balkonger i syd
mot Mälaren.
Lugnt, trivsamt...

SANDUDDEN 4:A/5:A - MÄLARVYN 11 55+

Accepterat pris 2.950.000 kr Tomt 1.578 kvm
Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22

Accepterat pris 2.395.000 kr Kvm 127 Avgift 7.242 kr
Visas Sön 10/11. Ring för information.
Ekerö 08-560 304 22

Nybyggd familjevilla nära skola &
Mälaren.

Energiprestanda 106 kWh/m², år

LUNDHAGEN - SEMESTERVÄGEN 9B
Accepterat pris 4.980.000 kr Kvm 180
Visas Vänligen ring för information
Ekerö 08-560 304 22
Energiprestanda 59 kWh/m², år

Nyckeln till
din bästa affär:
Tjuvstarta!
Börja tidigare med vår tjänst Kommande® Även om du inte vill sälja din bostad nu på momangen
tjänar du på att kontakta oss direkt. Vi ger dig råd om värdehöjande förbättringar och vi samlar
spekulanter långt innan första visning. Då hinner du bli redo och försäljningen får en ﬂygande start.
Man kan säga att Kommande® är som en tillåten tjuvstart! Välkommen att kontakta oss redan idag!

www.husmanhagberg.se
Välkommen till oss på Jungfrusundsvägen 1 invid Träkvista Torg. Tel: 08-560 304 22
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Hertigarnas stall återfår sin prakt
DROTTNINGHOLM|Hertigarnas stall i Drottningholm får nu ett efterlängtat ansiktslyft då hela
fasaden ska renoveras.
Husets fasad har under
många år haft ett eftersatt underhåll, dessutom
är färgen fel.
MN skrev redan 2010 om
det mycket eftersatta underhållet av byggnaden
Hertigarnas stall. Kommunen som tidigare ägde
Hertigarnas stall, började år
2010 att renovera fönstren
på byggnaden och takpannorna men fasaden med
många, djupa sprickor blev
inte åtgärdad. Ekerö bostäder äger fastigheten sedan
2011.
Under 2012 flyttade arkitektfirman Pål Ross in i en
av husets lokaler och i samband med det, lät Pål Ross
göra en grundlig renovering
av denna lokal. Han inbjöd
länsstyrelsen och Ekerö
bostäder och erbjöd sig att
samarbeta med dem i förädlingen av byggnaden. Ekerö
bostäder beslöt att satsa en
miljon kronor på att restaurera fasaden.
– En sådan här vacker
byggnad förtjänar att förädlas. Det som våra lokaler

varit med om tidigare var
dessvärre inte förädling och
det är djupt sorgligt. Detta
ska vi rätta till nu, förklarar
Pål Ross.

”En sådan här
vacker byggnad
förtjänar att
förädlas.”

Det är ett digert arbete som
nu utförs. Fasaden har stora
sprickor i ytterväggarna och
puts har ramlat bort på flera
ställen. Vad man också upptäckt nu då gammal puts
blästrats bort, är att fasaden
på flera ställen har lappats
och lagats med murbruk
istället för kalkputs. De
gamla ”lappningarna” tas
nu bort och allt görs om
grundligt. Alla sprickor och
skador kommer att åtgärdas
noggrant. Dessutom kommer huset att återfå sin riktiga kulör.
– Då vårt kontor flyttade
in, restaurerade och putsade vi fasaden i en nisch
vid entrén till vårt kontor,
för att sätta upp vår skylt.
Vi hade lyckats få fram den
gamla färgkoden för bygg-

naden och när färgen rörts
ihop efter konstens alla regler, upptäckte vi att den var
markant ljusare än nuvarande färg, berättar Pål Ross.
Ursprungsfärgen visade
sig ha samma nyans som
Drottningholm slott och
även det så kallade Stenvärdshuset som ligger intill
Hertigarnas stall.
Hertigarnas stall är klassad som byggnadsminnesmärke. Därför har man
också varit tvungen att söka
tillstånd hos länsstyrelsen
för att ändra färg på byggnaden.
Arbetet kommer att ske
etappvis. I år hinner man
att renovera fasaden ut mot
vägen. Sedan ligger arbetet nere under vintern och
återupptas till våren. Det
hela beräknas att stå klart i
juni nästa år.
– Jag tycker att det är viktigt att det ser propert ut.
Det är ett gammalt, fint hus
och det är ju vår entré till
kommunen. Det är därför
vi har prioriterat det, säger
Ingemar Hertz, styrelseordföranden i Ekerö bostäder.

Fasaden på Hertigarnas stall genomgår en grundlig renovering. Bland annat kommer byggnaden att återfå sin
ursprungliga färg som är samma som bland annat Drottningholms slott.
Foto: Ewa Linnros

FAKTA HERTIGARNAS STALL


>> Hertigarnas stall är som namnet antyder, en före detta stallbyggnad. Byggnaden
uppfördes på 1780-talet, troligen efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz, kunglig
arkitekt.

>> Byggnaden behöll sin stallfunktion under hela 1800-talet och en bit in på 1900-talet, men inrymde också bostäder med låg social status.
>> Mellan 1924 och 1973 drevs en värdshusrörelse i byggnaden, vilket medförde
omfattande invändiga förändringar. Södra delen av byggnadens huvudvåning byggdes
om 1979 för att avpassas till kontorsverksamhet. Denna rörelse gick i konkurs 1981
och all verksamhet i Hertigarnas stall upphörde. Byggnaden stod därefter tom.

>> 1985 förvärvade Ekerö kommun Hertigarnas stall och inreddes för pensionärsbostäder.
>> 2011 köpte Ekerö bostäder byggnaden. Hertigarnas stall är sedan 1986 ett byggnadsminne och ingår i världsarvet Drottningholm.
Källa: Riksantikvarieämbetet

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Badrumsveckor
på Färingsö Trä

Dansk
kvalitet och design

Handdukstorkar

20%

20%

rabatt

rabatt

TVM 7200-160
Komplett takdusch

4.995 kr
Ord. pris: 7.495 kr

20%
rabatt

Kakel och klinker

25%

EXKLUSIVT ERBJUDANDE.
Just nu bjuder TYLÖ på
monteringen när du köper ett
basturum.

rabatt

Gäller ej el och vvs.

EVO071
vattenfallsblandare

1.295 kr
Ord.pris 1.995 kr

SK071

995 kr
Ord.pris 1.295 kr

Erbjudandet gäller 4/11 - 16/11 2013
Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
7el: 08-60 41 00  )D[: 08-60 4 98  infR#fDrinJVRtrDVe
ZZZfDrinJVRtrDVe  )lrentXnDY 6, 19  6Nå
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Centrum får
ansiktslyft
EKERÖ | Under senaste
tiden har kommunen gjort
en uppfräschning av de
gemensamma delarna i
centrum. Bland annat har
målarpenslar och spadar
kommit till användning.
Förutom utplacering av de
nya soptunnor med kommunens logga som MN berättade om i förra numret,
har en hel del andra åtgärder
vidtagits.
– Vi har börjat med att
måla om bänkarna samt pollarna och kommar fortsätta
med ﬂer åtgärder så snart vi
vet att vår budget gått igenom, säger Annika Hjelm
Lindeberg, kommunens förvaltare av utemiljön.
Hon berättar även att slänten framför kommunhuset
har fått en ny rabatt med perenna blommor.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Barnens träd i Stenhamra
STEHAMRA | För andra
gången besökte Jonas
Paulman Stenhamra
den 22 oktober för att
inviga ett ”Barnens träd”.
Denna gång utanför
Stenhamraskolan där han
själv gick i klass fyra för
36 år sedan.
Ett kallt novemberregn
strilade över 300 elever,
personal och barn- och utbildningsnämndens
vice
ordförande Göran Hellmalm (FP) när kommunens
andra ”Barnens träd” planterades mitt i gräsmattan.
Första gången var det en
lönn som planterades utanför Konsum i Stenhamra
och denna gång är det ett
äppelträd för att föra tankarna till ”kunskapens träd”.
Elevrådet som ansvarar för
skötseln av trädet startade
invigningen med att plantera vårlökar, förbättra jorden
och vattna för att ge trädet
en bra start.
Initiativtagaren Jonas Paulman ﬁck mycket uppmärksamhet av barnen och ﬁck
svara på många frågor.
– Det känns alldeles fantastiskt att vara tillbaka så
här långt senare. Det här är
träd 59 som vi planterar i
hela landet och under resten

av veckan ska jag vara med
och plantera tre till. Sedan
är det slut för denna säsong,
men det är redan tio träd planerade för nästa år, berättade
Jonas Paulman som inledde
dagen med att föreläsa för
skolans fjärdeklassare om
alla barns rättigheter och alla
de frågor som han vill sätta
fokus på genom sitt arbete.
Det stora engagemanget i

barns rättigheter kommer
sig ur Jonas Paulmans egen
tuffa bakgrund. Sina första
fyra år tillbringade han med
sina missbrukande föräldrar
som inte kunde tillgodose
hans behov. Därefter växte
han upp i ett fosterhem på
Färingsö och även där var
han med om händelser som
satte djupa spår.
Elin Palander från elevrådet klippte bandet vid invigningen av Barnens träd på Stenhamraskolan.

”Det känns alldeles fantastiskt att
vara tillbaka så
här långt senare”

Sedan Jonas Paulman var i
Stenhamra och invigde Mälaröarnas första ”Barnens
träd” i maj har han hunnit
plantera ytterligare 28 träd.
Företag, kommuner och

Foto: Lo Bäcklinder

föreningar bekostar träden,
planteringen och plaketten
med inskriptionen: “Barnens träd för barnens rättigheter. Alla barn har rätt
till en värdig barndom. Alla
barn ska få känna trygghet,
ha möjlighet till en god uppväxt och ett gott liv enligt
barnkonventionen.”
Jonas Paulman är alltid
med och inviger och tar sig
ofta runt mellan invigning-

arna med hjälp av cykel, kanot eller springandes för att
väcka uppmärksamhet och
samla in pengar.
Tanken med Stenhamrasko-

lans träd är att det ska utgöra
starten på en stafett, där elevrådet utser vilken av kommunens skolor som ska ta över
stafettpinnen och också plantera ytterligare ett ”Barnens
träd”.

– Vi har gjort det här som
ett led i FN-veckan som pågår denna vecka för att uppmärksamma att alla barns
ska ha samma rättigheter,
oavsett om man bor någon
annanstans eller i Sverige,
berättar Pia Orre, biträdande
rektor.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fortum Distribution AB
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Onsdagar 17.30–20.00 i Allhallen
med start QRYHPEHU.



Lördagar 18.00–21.00 i Vikingahallen
med start QRYHPEHU.
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Besiktning från luften
Vi på Fortum arbetar ständigt för att förbättra vårt
elnät. Med start under vecka 46 besiktar vi därför vårt
ledningsnät på Ekerö–Färingsö–Munsö–Adelsö–Lovö
med hjälp av helikopter.
Ledningsbesiktningen gör vi i förebyggande syfte för att vi ska
kunna upptäcka eventuella behov av åtgärder. Entreprenörer är
Infratek och Westhelicopter AB.
Vi vill att djurägare, myndigheter och andra som är berörda
av besiktningen kontaktar oss i god tid för att eventuellt ändra
färdplanen.
Om du har frågor kring ﬂygningen ringer du Roger Mattsson på
telefon 070 - 320 88 54.

0HULQIRUPDWLRQÀQQVL
HYHQHPDQJVNDOHQGHUQSnZZZHNHURVH

Caféhelg på Ekebyhovs slott
Lördag den 9 november kl 14
BOSSE BLIDEMAN – socialt företagande
Sociala företag skapar arbete för exempelvis ungdomar som har hoppat av
g\mnasiet funktionsnedsatta eller n\anllnda -ust nu ¿nns dr\gt  sociala företag
i Sverige. Den utvecklingen behöver ta fart även i Ekerö. Alla vinner när människor
går från att vara bidragstagare till att bli skattebetalare.
%osse %lideman samverkar sedan Àera år med bl a Arbetsförmedlingen 7illväxtverket och S./ i utvecklingsarbete om sociala företag och har skrivit Àera böcker i ämnet t ex Sociala företag vidgar arbetsmarknaden.

Söndag den 10 november kl 14
Meteorologen PÄR HOLMGREN
Pär Holmgren beskriver klimatförändringarna, den ökande
spridningen av miljögifter, behovet av teknikutveckling och hur
vi alla varje dag kan välja om vi vill bidra till lösning eller till
fortsatta problem.
Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt. Men ju längre vi
väntar desto svårare kommer det att bli för våra barn och barnbarn att lösa problemen.

Meteorolog Pär Holmgren
Foto: Michaela Holmgren

Ekologiskt café lördag och söndag kl 12-16

Läs mer på www.mp.se/ekero
och Facebook “Ekologiskt café på Ekebyhovs slott 9-10 nov”
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Den tatuerade kyrkoherden
När Ekerö pastorats nye kyrkoherde Peter Strömmer tillträde
sin tjänst i mitten av augusti var
det en Luthervurmande, rockande fyrabarnsfar som axlade
manteln.
Det är en engagerad och vältalig
man, med ett fast handslag som tar
emot i sitt rum i Ekebyhovskyrkans
lokaler.
– De hade tänkt att jag skulle sitta
i ett annat rum längre in i lokalerna,
men jag vill ﬁnnas nära verksamheten, så jag valde det här istället,
säger han när han stänger dörren in
till sitt kontor, sätter upp ett upptagetskylt på dörren och tänder ett
ljus på bordet.
Och nära verksamheten är han
sannerligen. Dels fysiskt genom sin
närhet till kyrkans reception, kyrkorummet som ﬁnns några meter
bort och alla de verksamheter som
pågår dagligen i kyrkans lokaler.
Dels som herren på den jättelika
täppan som utgörs av en förskola,
27 fastigheter varav ﬂera stora gårdar, sju olika gudstjänstlokaler och
alla de människor som arbetar i den
stora organism som Ekerö pastorat
utgör.
– Jag ska leda allt detta arbete, ha
koll på arbetsmiljöfrågor, fastighetsfrågor, scheman och väldigt mycket
annat. Även om jag har väldigt duktiga medarbetare så är det jag som
ska bereda mark och erbjuda möjligheter för vårt vidare arbete.

Den 6 oktober mottogs Peter Strömmer som kyrkoherde under en festgudstjänst i
Ekerö kyrka. Biskop Eva Brunne höll en predikan om kyrkoherdens ansvar i församlingen.
Foto: Marianne Abrahamsson

Namn Peter Strömmer
Aktuellt Ny kyrkoherde i Ekerö pastorat.
Bor Bromma
Familj Hustru Cecilia, fyra barn 25, 20, 15 och 9 år.
Intressen Martin Luthers teologi, gitarr och musik.
Favoritställe på Mälaröarna Svårt att välja, men Hilleshögs kyrka
är speciell.

Hittills har han varit med om en
rivstart som heter duga. Vid samma
tidpunkt som han klev in genom
dörren till sin nya arbetsplats, satte
sig hans föregångare på ett ﬂygplan
på väg mot en utlandstjänstgöring. Så
utan någon överlappning och möjlighet att lära sig det nya jobbet vid sidan
av sin företrädare, har Peter kastat sig
huvudstupa in i sina sysslor.
– Men det gäller att komma ihåg
att historien inte börjar och slutar
med mig, utan att jag bara är en länk
i en lång kedja.
Utan någon tidigare kyrkoherde-erfarenhet, men med en gedigen utbildning för ändamålet,
tar han över ansvaret för de tre
församlingarna: Ekerö, Adelsö–
Munsö och Lovö. Han har varit i
tjänst sedan den 19 augusti, men
det var först den 6 oktober som
den officiella kyrkoherdemottagningen under ledning av biskop

Eva Brunne, ägde rum i Ekerö
kyrka.
Även om ansvarsbiten i jobbet är
otvetydig, ﬁnns det utrymme för Peter att själv utforma sin roll i kyrkan.
– Det pågår en diskussion inom
kyrkan kring i vilken utsträckning
man även ska vara utövande präst
när man är kyrkoherde. Jag tror dock
att det är viktigt att ha kvar direktkontakten med kyrkan och församlingsborna. Även om jag inte kommer att ha regelbundna gudstjänster
så kommer jag gå in och lasta av när
jag kan och även ﬁnnas tillgänglig
för samtal i den utsträckning som
jag kan mellan mina möten.

”Jag tycker att kyrkan
behöver vara mer
offensiv och hitta länkar
mellan det traditionella
och det nya”

Idag är Peter en väletablerad präst
som har utövat sitt yrke i 17 år. Han
har jobbat länge i kyrkan, dels som
församlingsassistent i Spånga och
Sundbybergs församlingar och dels
som präst i bland andra Solna och
Färingsö församlingar.
Men det var en långt ifrån självklar

yrkesbana med tanke på att Peter är
uppväxt i ett hem där Gud inte hade
någon framträdande roll, men sporten och musiken desto större. Pappa
Åke var sportjournalist och musikintresserad, skrev revyer och regisserade. Peter farfar var musiker och
kördirigent. Själv blev han också tidigt musikintresserad och ägde som
mest 13 gitarrer.
– Innan jag hamnade på den här
banan jobbade jag med musik. Jag
hoppade av gymnasiet och jobbade
med ljudanläggningar och instrument på Musikbörsen under några
år. Jag åkte runt på spelningar på fritidsgårdarna, men när punktraditionen gled över i discoeran hamnade
jag som identitetssökande 19-åring i
kyrkan istället.
Under ett par år arbetade han i
kyrkomiljön som ungdomsledare,
församlingsassistent och radiopratare. Som tjugofyraåring vuxenkonﬁrmerade han sig för Gunvor
Johnsson, som sedan kom att arbeta
i många år på Färingsö. När någon

sedan föreslog att han skulle börja
läsa teologi föll ytterligare några bitar på plats.
Det finns dock ett ämne inom den

kyrkliga sfären som intresserar honom över allt annat. Peter behöver
bara komma i närheten av sitt favoritämne innan han är ohjälpligt fördjupad i ett engagerande sidospår.
När han börjar prata om Luther är det
som om glöden i ögonen får en extra tändning. Han har skrivit böcker
i ämnet, äger 120 band av Luthers
samlade verk och driver två hemsidor som bara handlar om Luther.
Han berättar om den skeva bild som
de ﬂesta har av vad Luther stod för
och ger exempel på sidor som inte
är fullt lika kända som de kravfyllda
och samvetstyngande delarna.
– När jag läser vad Luther sagt
får jag en förståelse för vart kyrkan
kommer ifrån och det kan även hjälpa mig att fokusera framåt kring vart
vi är på väg.
Så drar han upp skjortärmen och
visar en mafﬁg tatuering i klara färger.
– Det är klart att jag skulle tatuera in Lutherrosen, konstaterar han
och visar den blomliknande symbol
som illustrerar Luthers tankevärld.
Och för den gamle rockaren
känns det självklart att ha en tatuering som tar för sig och har en stark
betydelse. Även om attributen inte
är de vanligaste för en gitarrist, ﬁnns
det ingen tvekan om att Peter är en
musikens man.
Nu är han, som han själv beskriver

det, en länk i kedjan mellan Luther
och framtidens kyrka. Han pratar
om de förändringar som pågår inom
kyrkan och hur det sviktande medlemsantalet påverkar verksamheten
genom förändrad ekonomi. Dock
har dess roll inte minskat, särskilt
med tanke på de insatser som görs i
samband med större olyckor och katastrofer. Han talar sig också varm för
de viktiga samtal kring existentiella
frågor som förs bland annat inom
konﬁrmationsundervisningen.
– Jag tycker att kyrkan behöver
vara mer offensiv och hitta länkar
mellan det traditionella och det nya.
Att hitta ett sätt att kombinera det
gamla och det nya förpliktigar, men
ger också oändliga möjligheter, konstaterar han.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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

GOLVKAMPANJER !!!
6XYerlnD priVer på VXYerlnD VYenVNtillYerNDde JRlY

ENpDrNett 14 mm

ENplDnND 14 mm

MDttlDFNDd

6DltKRlmen ;;L

99 Nr

499 Nr

per NYDdrDtmeter

per NYDdrDtmeter

LDJerYDrD

%eVtlllninJVYDrD

ErEMXdDndenD Jlller 4 - 16 nRYemEer 013

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
7el: 08-60 41 00  )D[: 08-60 4 98  infR#fDrinJVRtrDVe
ZZZfDrinJVRtrDVe  )lrentXnDY 6, 19  6Nå

Vår nya värmepump jobbar hårdast
när elpriset är lägst.

Nyhet!

IVT PremiumLine® HQ – först i Sverige med Smartgrid.
Med vår nya värmepump introducerar vi många förbättringar – och en revolution. Den är
nämligen förberedd med Smartgrid. Det betyder att värmepumpen kopplas mot elbörsen
Nord Pool Spot, och själv anpassar så att den jobbar hårdast när elpriset är lägst. Och precis
som alla våra värmepumpar har IVT PremiumLine® HQ 10 års garanti. För vi chansar aldrig.

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå
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”Tappen” fyller femtio år
”Det är ingen skrytskola kommunerna bygger utan en funktionell
undervisningsanstalt,
praktiskt utformad och väl planerad.” Så skriver Mälaröarnas
nyheter 1963 och det handlar om
kommunens nya ”Centralskola”
– Tappströmsskolan.
Efter ett ﬂertal fullmäktigemöten,
beviljade statliga bidrag samt att
kommunen fått regeringens tillstånd att upplåna 3 345 000 kronor,
kan skolbygget påbörjas hösten
1962. Redan i oktober 1960 hade
kommunfullmäktige i princip godkänt de framlagda skissritningarna
för skolanläggningen i Tappström
och givit byggnadskommittén i
uppdrag att göra en kostnadsberäkning.
Tappströmsskolan ritades av arkitekt SAR Jan Ericsson, Vällingby.
Då bygget startar, är det högstadiedelen som står först på listan. Denna del ska omfatta ett femtontal
klassrum. Här ska också byggas ett
centralkök som ska betjäna övriga
skolor på Mälaröarna. Lågstadiedelen uppförs senare, 1964.
– Att den nya Tappströmsskolan
är efterlängtad behöver väl knappast påpekas. För närvarande läser
ungefär 70 barn från Ekerö kommun och 30 barn från Färingsö
kommun i Stockholmsskolor. Vid
höstterminens början ökar antalet
till 200, säger skolstyrelseordföranden Gunnar Hedberg till MN 1962.
I februari 1963 beslutar man att
den nya Tappströmsskolan för första gången ska visas för allmänheten. Det blir i första hand föräldraorganisationerna på Mälaröarna
som får se hur skolstyrelserna förvaltat det pund, närmare bestämt 7
miljoner kronor, som skattebetalarna anslagit för bygget. Skolan är visserligen inte på långa vägar färdig,
men skolstyrelsen har fått så många
påtryckningar att man bestämt sig
för att visa upp lokalerna.
– En och annan ortsbo har visserligen reagerat mot den höga kostnaden, men en rundvandring på ort
och ställe kommer att visa dem att
man verkligen fått god valuta för
varje investerad krona, säger Gunnar Hedberg till MN 1963.
Under våren hoppas man att
ﬂera salar ska bli färdiga så att några
klasser som nu läser i provisoriska
lokaler i Betel, bussgaraget och Ekebyhov kan ﬂytta till Tappströmsskolan. Men allt går inte riktigt som

planerat. Vintern 1962/63 är mycket sträng vilket försenar skolbygget.
Detta innebär att det inte kommer
att ﬁnnas möjlighet att få fram lokaler för 8:e-klassen till hösten 1963.
Byggnationen avancerar dock. Ex-

akt när framkommer ej, men under
våren kan man ﬁnna i protokoll att
arbetena på skolan fortskridit så
långt att det är aktuellt med en taklagsfest. ”Kommittén diskuterade
frågan ingående samt beslöt att hos
kommunfullmäktige anhålla om ett
anslag å 3000 kronor för hållande
av taklagsfest. Kommittén diskuterade under vilka former taklagsfesten skulle hållas. Ett alternativ är
att endast bjuda på kaffe med bröd
eller smörgåsar och att lämna var
och en en summa pengar, förslagsvis 20 kronor. Totalkostnaden per
person torde därvid uppgå till 25
a 26 kronor. Ett annat alternativ är
att hyra en festvåning på restaurang
och bjuda på en enkel måltid med
dryck.”

”Skolan ansluter väl till
det intilliggande kommunhuset och kommer
sannolikt på ett utmärkt
sätt smälta in i den blivande villabebyggelsen i
omgivningen.”

Hur det blev med denna taklagsfest
har redaktionen inte kunnat ﬁnna
dokumentation kring.
Den 21 augusti kan MN skriva att
byggnationen av centralskolan för
Mälaröarna är i slutspurten. I tidningen står att fyra sjundeklasser
samt specialklasser kan börja läsa
vid Tappström från och med hösten. Centralköket ska också bli klart
under hösten och i tidningen skriver man att arbetet forceras för att
lokalerna ska stå klara vid månadsskiftet.
Thomas Jacobsén från Munsö var
en av de första eleverna på Tappströmsskolan.
– Skolan var ju otroligt stor i jämförelse med Munsö skola. På Tappströmsskolan fanns det salar för
biologi, kemi, matematik och engelska. Det var mycket att hålla reda
på, berättar Thomas Jacobsén.

Då han började var centralköket
inte färdigställt och i och med det
fanns det ingen matsal.
– I början ﬁck vi smörgåsar och
mjölk i tetrapack i korridorerna.
Det var spartansk med tanke på att
allt annat var nytt, berättar Thomas.
Även gymnastiksal och slöjdsal
saknades i början. Gymnastiken
skedde därför för det mesta utomhus och träslöjdslektionerna hölls i
Drottningholms skola.
En omställning för Thomas Jacobsén med ﬂera, var bussresorna
till skolan. På Adelsö fanns fortfarande en egen skola och för första
gången gick nu Adelsöbarn och
Munsöbarn i samma skola. Ja, inte
bara de, nu skulle Mälaröarnas
samtliga högstadieelever gå i samma skola.
Hans Asplund kom till Tappströmsskolan 1964 och arbetade där i sex år
som studierektor.
– Man gjorde schemaläggningen
manuellt. På somrarna satt jag inlåst och la schema med små brickor
med lärare, elever, timmar och allt
vad det nu var. Det som framförallt
var besvärligt var skolskjutsarna.
Upptagningsområdet var ju väldigt
spritt från Adelsö på ena sidan och
sedan långt ut på Färingsösidan.
Men det gick, berättar Hans Asplund.
Bengt Mårtensson var med från
allra första början och tjänstgjorde
som lärare ända till sin pensionering. Han var från början utbildad
småskolelärare och kantor och arbetade i Sånga innan det att han kom
till Tappström.
– Jag hade sedan länge varit intresserad av lägerskoleverksamhet
och jag var en av dem som startade
detta redan 1955. Min idé var att
ungarna även skulle arbeta praktiskt och inte bara teoretiskt. Det
är precis vad som går igen nu med
yrkestekniska inriktningar, säger
Bengt Mårtensson.
Han var också med att starta
Komvux och hade en liten deltidstjänst där som studierektor.
När Hans Asplund hörde talas om
Bengt Mårtenssons arbete med lägerskoleverksamheten, satte de två
igång med att ordna lägerskola för
Tappströmsskolan.
– På sin tidigare skola hade Hans
ordnat vinterresor till Norge för
klasserna. Nu åkte vi på lägerskoleresa med eleverna till Oppdal i
Norge tre, fyra dagar. Det var det

Bild från Mälaröarnas nyheter den 21 augusti 1963. Bildtexten i tidningen lyder:
”Tappströmsskolan börjar närma sig sin fullbordan och när höstterminen kommer
skall bland annat några sjundeklassare börja läsa här”.

Tappströmsskolan 2013, fotograferad från ungefär samma vinkel som fotot från 1963.
Foto: Ewa Linnros

som Tappströmsskolan blev känd
för på 60-talet, berättar Bengt Mårtensson.
Redaktionen har tyvärr haft svårig-

heter med att hitta bilder på skolan
från 1963. På de få bilder vi funnit,
syns tydligt att det inte ﬁnns mycket till bebyggelse runt skolan.
– Nedanför Tappströmsskolan
mot kanalen, där var det bara en
äng. Där sparkade vi fotboll. Likadant var det bakom skolan, där var
det en stor ekskog, berättar Thomas
Jacobsén.
”Skolan ansluter väl till det intilliggande kommunhuset och kommer sannolikt på ett utmärkt sätt
smälta in i den blivande villabebyggelsen i omgivningen”, skrev MN
1963.
Nu, 50 år senare, är skolan omgiven av villor, radhus och dagis.
Skolan har idag cirka 380 elever i
klasserna 6 till och med 9 och här
ﬁnns idag både matsal, slöjdsal och
gymnastiksal.

AT EAteljéhusen
L J É H U S E N i IStenhamra
STENHAMRA

Ekerö Rehab Västra
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

– De
de mest
mest kreativa
kreativalokalerna
lokalernapå
påEkerö
Ekerö –

I Ateljéhusen på Ekerö är en grupp företag från hälsobranchen
samlade under konceptet Stärk dig. 78 kvm ledigt till nyår!
Vi välkomnar företag med liknande
nde inriktning – hör av er!

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Skolfoto på en av de första sjundeklasserna. Thomas Jacobsén som intervjuas
i reportaget, syns längst till höger i överFoto: Ekerö kommunarkiv
sta elevraden.

Vill du ha hjälp med något
som rör din hälsa?
Vi erbjuder dig bedömning, behandling, träning och rådgivning.

smedsudden
KONCEPTHUS FÖR SMÅFÖRETAGARE

Vi som arbetar här är arbetsterapeuter, dietist och sjukgymnaster. Vi erbjuder enskild
eller gruppbehandling samt hemrehabilitering vid behov. Ingen remiss behövs.
Öppettider: Dagtid måndag – fredag för bokade besök
Bokning: Välkommen att ringa oss på 08-123 390 80, måndag-fredag kl. 8-9
Öppen mottagning: Tisdag och fredag kl.13-14 är du välkommen, utan bokad
tid, för kortare ärenden och frågor.
Adress: Mälarö Torg 4

www.smedsudden.se 070-733 50 95

08-123 390 80 · www.ekerorehab.se · www.vardguiden.se
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Musiken gav ljus i mörkret
EKERÖ | Den 22 november spelas konserten
”Ett ljus i höstmörkret” i
Erskinesalen. Drivkraften
bakom konserten är Mikke
Lillman som genom musiken hittat ur mörkret till
ljuset i livet.
Mikke Lillman har spelat gitarr i hela sitt liv, men det är
först på senare år som musiken ”landat” hos honom.
Han är sjukpensionär och
har kämpat med depressioner och svår ångest.
– I samband med en stor
kris som jag hade för fem år
sedan när jag trodde att jag
skulle dö, grep jag krampaktigt tag i gitarren och
släppte den inte. Jag spelade

historia för andra klienter och
jag brukar också spela hans
musik för dem och det glimmar till i ögonen hos dem. De
blir så berörda av hans text,
musik och historia, från att
ha varit i princip förstenad till
att nu fungera och göra så underbar musik, säger en av dem
som arbetar med boendestöd
i kommunen.

tio timmar om dagen, det
var som en meditation. Ur
det växte något fram, berättar Mikke Lillman.
Han skrev texter när han var
yngre men han skämdes så
mycket för dem, att han slutade att skriva. Men nu skriver han både text och musik
och han har nyligen även gett
ut en skiva med två av sina
låtar.
– Det är med hjälp av föreningen RSMH (Riksförbundet för social och mental
hälsa, reds. anm.) som jag har
producerat min skiva. Föreningen arrangerar också konserten i Erskinesalen i samarbete med Ekerö kommun,
berättar Mikke Lillman.

Musiken blev Mikke Lillmans väg tillbaka till livet. I slutet av november uppträder han tillsammans med flera musiker i Erskinesalen. Foto: Ewa Linnros

Han arbetar själv i föreningen och hjälper idag andra
som har det svårt.

– Mikkes historia ger verkligen hopp. Han har gett tillstånd att vi får berätta hans

På konserten i Erskinesalen kommer Mikke Dillman
bland annat att sjunga Cornelis och Taube utöver Mikkes
egna kompositioner. Dessa är
ﬁnstämda och gripande med
musik och texter som inte
lämnar åhöraren oberörd.
Han uppträder inte ensam
utan kompas på bas och gitarr

av Björn Kristoffersson och
Mats Andersson. Sven Rickström, också med i RSMH
och har även han precis gett
ut en skiva, är med i konserten
och Åke Löfgren som spelar
klassiskt piano, framför egna
stycken. Alltsammans presenteras av skådespelaren och
mälaröbon Johan Hedenberg.
– Johan hörde mig spela
första gången på Ekebyhovs
slott när RSMH hade hand
om helgverksamheten där.
Nu kommer han att vara
konferencier och dessutom
ska han läsa ur sin bok ”LillTarzan å jag”, avslutar Mikke
Lillman.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Olja, akvarell och stengods

Föredrag i Hantverksstallet

EKEBYHOV | Från den 9
november visas akvareller, oljemålningar och
stengodsskulpturer på
Ekebyhovs slott. Det är
Anita Midbjer och Elisabeth
Norrby som ställer ut.

JUNGFRUSUND | Textilkonstnären, formgivaren
och tidigare ekeröbon
Camilla Skorup, kommer den 13 november
till Hantverksstallet och
berättar om sitt textila
arbete. Hon kallar sin kväll
för ”Trådar som hänför”.

Anita Midbjer har varit aktiv
konstnär sedan 80-talet, men
konstnärskapet började tidigare. Hon gick på Konstfack
i slutet av 60-talet men skapandet har funnits med från
barnsben.
Anita Midbjer har bland
annat mottagit Nordiska akvarellsällskapets ”Arne Isacsson-pris” 2007 och hon målar främst i akvarell, även om
andra material förekommer.
– Akvarell ligger mig närmast om hjärtat. Jag tror att
det beror på friheten och
spontaniteten. När man målar akvarell måste man vara
både spontan och samtidigt
veta vad man vill. Jag vill veta
vad jag vill, men sedan måste
det få hända saker på vägen,
säger Anita Midbjer.
På utställningen på Ekebyhovs slott visar hon målningar med naturmotiv, inspirerade från Island och Afrika.
– Det är inte så att jag har

”Sällsynta duvan”,
Elisabeth Norrby.

olja

av

suttit på plats och målat, det
är egentligen intryck som jag
omskapar hemma, berättar
Anita Midbjer.
Även om målningarna på
utställningen är inspirerade
från platser, är det egentligen
inte något speciﬁkt som inspirerar henne då hon målar.
– Det är själva målandet i
sig tror jag, inte något slags
föremål eller särskild natur,
jag fångas av själva måleriet,
avslutar Anita Midbjer.

”Himba”, akvarell av Anita Midbjer.

på arkitektkontoret. Han sa åt
henne att hon borde satsa på
sitt konstnärskap och så blev
det också. Hon har under åren
utvecklat sitt konstnärskap
och målar både i olja och akvarell, gör blyertsteckningar
och keramikﬁgurer.

Tillsammans med henne stäl-

ler Elisabeth Norrby ut. Hon
är i grunden landskapsarkitekt. Under ﬂera år var hon
delägare i ett arkitektkontor
i Skåne. Där anordnade man
en akvarellkurs och när kursledaren såg Elisabeths måleri
undrade han vad hon gjorde

Elisabeth Norrby har sin atel-

jé på Helgö. På utställningen
ställer hon ut oljor och stengodsskulpturer under titeln
”Naturliga fantasier”.
– Det är fåglar, djur och
också konstiga djur som har
blivit till under själva skapan-

det. Ibland ﬁnns det ingen
planering alls vad det ska bli,
i andra fall har jag tänkt att jag
ska göra en viss sak och sedan
kan det bli annorlunda, förklarar Elisabeth Norrby.
Den som tidigare bekantat sig med hennes ﬁgurer
på tavlor och i stengods, vet
att dessa har både charm och
karaktär.
Utställningen pågår tre
helger i november.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Camilla Skorup har gjort
många textila utsmyckningar i offentliga miljöer,
för kyrkorum, servicehus,
vårdcentraler och kontor
spridda över Sverige.
– Mitt konstnärsskap tror
jag började när jag föddes.
Mor var skulptör och far en
slags uppfinnare och konstruktör. Jag stretade emot
ett tag, utbildade mig pedagogiskt men föll sedan in
i konstnärskapet på heltid
för cirka 20 år sedan, berättar Camilla Skorup.

– Det är kontrasterna mellan det ljusa och det mörka.
Skuggspelet. Materialens
känsla, det sträva hårda
och det blanka, mjuka och
följsamma.
Sinnligheten
och vår strävan att få tid att
stanna upp och för att vara
bara människa, säger Camilla Skorup.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hon finner inspiration från

allt som finns runt om henne som till exempel ett givande möte med en person,
en liten tuva på marken,
vackra hus i rad eller ett gråtande barn.
Vad är det då som fått
henne att välja textil till sitt
konstnärliga uttryck?

”Röda vindrakar” av textilkonstnärinnan Camilla Skorup. Hon
kommer till Hantverksstallet och
berättar om sitt textila arbete.

Konsultbolagens
egen leverantör
när det gäller spetskompetens
inom IT och verksamhet.
www.itcnetwork.se

Nyhet!

lady

Wonderwall
LADY Wonderwall är
en helt ny typ av färg,
skapad för att tåla
vardagslivets oundvikliga
slitage. Du får en vacker
silkematt yta som även
håller sig vacker länge...

VÄGG: LADY 10341 KALK

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

Ett aktivt liv kräver robusta
väggar. Därför har vi utvecklat
LADY Wonderwall. Vår mest
robusta väggfärg någonsin, som
håller väggen vacker länge.

BÄSTA
LÄGET!
*Externt slitagetest utfört av SP (Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut), TI (Teknologisk Institutt)
samt Jotuns interna laboratorier.

Foto: Siren Lauvdal

EKERÖ / HUMMELVRETSVÄGEN 10

UTBYGGT GAVELLÄGE, 5 ROK
EGET GARAGE VID HUSET

LADY. När bara det bästa är gott nog.

HJÄLPSAMMA BUTIKEN!
ALLTID FRI HEMLEVERANS
NÄR DU KÖPER GOLV!
www.coloramaekero.se

GARAGE

Vi h
Sönda ar
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kl 10-1 et
4
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Accepterat pris: 2 995 000 kr / Boarea: 116 kvm +
ca 24 kvm garage/förråd. / Nyare fräscht kök, bastu,
omlagt yttertak, soligt s/v läge. Insynsskyddad solig
atriumgård, ”stor” tomt med fritt, lugnt och centralt
läge nära bad, skolor, buss och strövområden.
Besiktigat och försäkrat mot dolda fel
Mäklare: Johan Siönäs 070-810 12 24

Johan Siönäs
MÄKLARHUSET I TOPP SEDAN MÄTNINGARNA STARTADE
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Fossum sjunger
i Folkets hus
ÖLSTA | Monica Zetterlundfebern håller i sig på öarna.
I samband med fotoutställningen med bilder på
sångerskan kommer också
Johanna Fossum med sin
ensemble den 9 november
och sjunger ur hennes
repertoar.
Under
namnet
”Teater
Hjärtattack ” ger sångerskan
Johanna Fossum, Erik Kjellberg, piano och Hans Müller,
elkontrabas konserten ”Till
dig” med utvalda sånger ur
Monica Zetterlunds repertoar. Teater Hjärtattack har
tidigare spelat under Stockholms jazzfestival, på Uppsala stadsteater med ett Brechtoch Dietrichprogram och på
diverse andra scener runt om
i Stockholm.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vikingafilm i vardande
MÄLARÖARNA | Under en
regnig och intensiv novembervecka kunde kända och
okända vikningar siktas
runtom på Mälaröarna, då
flera olika platser fick agera
scen för inledningen av ett
storslaget vikingafilmsprojekt. Om allt vill sig väl återvänder filmteamet hit under
senvåren för att filma mer.
– Tanken är att det ska bli en
konstnärlig ﬁlm om vikingar
som visar en bredare bild än
vad som gjorts tidigare. Regissören Peter Grimefjord,
som också skrivit manus, vill
visa en mer riktig bild av hur
vikingarna levde i Sverige,
säger Anna Jansson, ﬁlmens
producent.
Från början var planen att
den trailer som nu spelats in
skulle ﬁlmas i Jämtland, men

det utlovade stödet från kommunen där uteblev och nya
inspelningsplatser ﬁck letas
fram i all hast. Via kontakter
och tips hamnade ﬁlmteamet på Mälaröarna och valde
ut inspelningsplatser i Stenbrottet i Stenhamra, Blå lagunen på Munsö och på Adelsö.
Några scener spelas också in i
Upplands Väsby.

”Utan allt stöd
vi har fått i Ekerö
kommun hade
det inte gått...”

– Utan allt stöd vi har fått
i Ekerö kommun hade det
inte gått att genomföra det
här, berättar Anna Jans-

son och nämner markägare,
skolor, bibliotek, kommuntjänstemän och intresseorganisationer som varit behjälpliga i arbetet.
Då ﬁnansieringen av ﬁlmen inte är färdig än, ska
trailern användas för att visas upp för människor inom
ﬁlmvärlden i USA, Tyskland,
England, Wales och Irland
och förhoppningsvis locka
ﬁnansiärer att satsa på projektet.
Skådespelarna
Thomas
Hedengran från bland annat
Jägarna och Pia Halvorsen
som spelat i såväl Beck- som
Wallanderﬁlmer och Skärgårdsdoktorn, är klara för ﬁlmen. Sångaren Håkan Hemlin från Nordman gör också
sin skådespelardebut.
– Vilket land våra ﬁnansiärer kommer ifrån avgör

Stenbrottet i Stenhamra var en av de platser där filmteamet tog scener
till den planerade filmen om vikingar.
Foto: Teodor Lundblad

var
inspelningsplatserna
blir belägna, men om vi får
svenska ﬁnansiärer är det
inte otänkbart att vi kommer
tillbaka till Mälaröarna för
ﬁlmning. Vår vision är att vi

ska kunna komma igång och
ﬁlma på allvar under senvåren 2014.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stenhamrafotograf lägger upp Mälaröfilmer på Youtube
MÄLARÖARNA | Allt från
traktorplöjning på Törnby
gård, ljusstöpning i Färingsö
hembygdsgård till historisk
vandring på Helgö finns att
beskåda på Youtbe.
Allt detta och mycket annat med Mälaröanknytning
kan vem som helst uppleva

virtuellt tack vare fotografen
Gunnar Fahlström från Stenhamra som oftast har med sig
kameran när han rör sig runt
på öarna.
För den som söker på Yout-

ube och är intresserad av att
fördjupa sig i Mälaröarnas
kultur och historia, finns

hittills ett drygt tiotal filmer upplagda på de mest
skilda teman. Äppelmustning på Rosenhill, vandring
i Stenhuggarbyn, busstur
med gammal veteranbuss,
Valborgsfirande vid Svartsjö slott och lokala marknader är andra minnesvärda
tillfällen som Gunnar Fahl-

ström har förevigat.
– Jag tycker att det är kul
att kunna hjälpa till med
att lyfta fram den här typen
av företeelser och människor som jobbar utan något
egentligt vinstsyfte, berättar Gunnar Fahlström som
till vardags arbetar som fotograf och journalist för en

lång rad tidningar och har
lång erfarenhet av bildberättande.
Ofta passar han på att prova
ny utrustning när han ändå
ska bevista något evenemang i kommunen och lägger sedan ner en hel del tid
på att redigera filmen.

– En del av filmerna är gjorda med väldigt enkla kameror när jag ändå var där,
men andra har jag lagt ner
lite mer jobb på, konstatera
han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Det vänliga taxibolaget!
Titta på taxibilens prisinformationsdekal på bilen

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

299
307
306
325

kr
kr
kr
kr

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

15 %

på våra redan
låga priser!

FASTA priser? Självklart!
Trevlig sommar önskar vi
alla mälaröbor! Välkommen ombord!
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi!
Ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
Ekerö Taxi utför taxitransporter för alla: privatpersoner, företag, kommun och Riksfärdtjänst. Vi kör
också Färdtjänst för rullstolsburna, s.k. Rullstolstaxi
samt kör också vanlig Färdtjänst när din beställda
Färdtjänsttransport inte kommer i tid eller hittar fram.
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Spånga Center, Stormbyvägen 2-4
Var:
19.00 till cirka 20.30 inklusive paus.
Tid:
Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri!
hus.se
Anmälan: Anmäl på mail info@vasterortdjursjuk
eller ring oss på telefon 08-36 26 70.
Anmäl senast 18 november.
Antalet platser är begränsade!

.RntDNtD %enNe på EenJt.dRmDnder#fDrinJVRtrD.Ve

Vi har bytt
namn till:
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Näringslivsdagen 2013
7 november på Sånga-Säby
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Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA • Telefon 08-36 26 70
ÖPPET: Vardag: 8.00-21.00, Lördag, Söndag & Helgdag: 10.00-16.00
www.vasterortdjursjukhus.se • www.evidensia.se

Under dagen: Mingel, mässa,
fföreläsning av Stefan Einhorn
och presentation av Årets
o
Ekeröföretagare 2013.
E
Middag och underhållning av
M
komikern Thomas Järvheden.
k
Överraskning & goodie-bag.
Ö

K
C
Ä
T
P
P
U
smöjligh
Ekerö Centrums parkering

Boka nu - fortfarande några platser kvar!

eter

Vi har tre öppna p-platser
och tre garage. P-skiva gäller
2 timmar 8-21

Anmälan:
Mejla namn,
A
n
antal och företagsuppgifter
an
till foretagsem@ekero.se
senast 30/10.
sen

När: 7 november
kl 14.00- 22.00
Var: Sånga-Säby
Pris: 300 kr/person
Betalas kontant i entrén
Anmälan är bindande!
Först till kvarnVälkommen!

Mer information hittar
du på www.ekero.se
OBS!
Begränsat antal platser
Välkommen
med din anmälan!

”Näringslivet - en aktiv del av ett levande och växande Ekerö”
”N

ÖPPETTIDER: Vard 10 - 18.30. Lörd 10- 15. ICA Supermarket Alla dagar 8-22
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Från 9/11: Anita Midbjer –
akvarell, Elisabeth Norrby
– ”Naturliga fantasier”,
oljemålningar och stengodsskulpturer. Arr: Mälaröarnas
konstförening.
Fotoutställning
”Sista dansen med Monica”
– fotografen Hans Jonsson
dokumenterade Monica
Zetterlunds sista turné.
Fotoutställningen är en
vandringsutställning i regi
av Folkets hus och parker, i
samarbete med föreningen
Jazz på Mälaröarna. 4-10/11,
Ölsta folkets park.
Hantverksstallet
T.o.m. 24/11: Bojan Krogh –
hästar i keramik. Öppet torsön kl 11-16, Jungfrusund.

EVENEMANG

Kortspel
Spela kort och drick kaffe
tillsammans, varje mån.
mellan kl 13-15. Pensionärer
i alla åldrar välkomna. Träfflokalen Kajutan, Pomonavägen 2, Ekerö (Ekgården nb).
Ekerö bio
6/11 kl 19: ”About time”,
fr. 7 år. 10 och 13/11 kl 19:
”Diana”, barnt. 17/11 kl 19
och 24/11 kl 15: ”Mig äger
ingen”, fr. 11 år. Erskinesalen,
Ekerö C.

Film
7/11: Gökboet, regi: Milos Forman, USA 1976.
21/11: Hannah Arendt,
regi: Margareta von Trotta,
Sverige 2013. Medlemskort
i Filmstudion berättigar till
inträde till höstens samtliga filmer. Enstaka biljetter
får ej säljas. Kl 19.30, Erskinesalen, Ekerö C.

| 50 år sedan
Arr: Ekerö-Munsö hembygdsförening.
Ekebyhovs slott
9/11 kl 14: Meterologen Pär
Holmgren föreläser om klimatförändringarna. 10/11
kl 14: ”Sociala företag
– bättre än arbetslöshet
eller Fas 3”. Kaféansvariga:
Miljöpartiet de gröna. 16/11
kl 14: Jazzgruppen Always.
Kaféansvariga: Klass 4 B,
Träkvista skola. 17/11 kl
14: Hallsta bykapell från
Adelsö. Kaféansvariga:
Klass 5 A, Träkvista skola.
23/11 kl 14: Mälarstråk
från Lovö underhåller.
Kaféansvariga: Närlundaskolan. 24/11 kl 14: öppen
repetition med en symfoniorkester. Kaféansvariga:
Mälaröarnas musiksällskap, MÄMUS.

Arkivens dag
Föreningen Mälaröarnas
folkrörelsearkiv uppmärksammar Arkivens dag och
ansluter till rikstemat
”Flora och fauna”. Anders
Öberg visar bilder också
från folkrörelsearkivets
bildarkiv. 8/11 kl 19,
Barnens eget bibliotek,
Stenhamra. 9/11 kl 13.15,
biblioteket i Ekerö C.
Samarr: Studiefrämjandet,
Ekerö bibliotek.
Lördagskul
Sjung och ha skoj med
Gocki och hennes kompis
Kalle Kråka. För alla barn
från 3 år (ungefär). 9/11 kl
13-13.45, biblioteket, Ekerö C.
Strövtåg i Närlunda
Upplev boken ”Närlunda,
personliga berättelser”
under promenad i området.
Promenaden leds av Monica Fogelqvist samt någon/
några andra av författarna
till boken. Antal deltagare
begränsat. Anmälan. 9/11,
samling på parkeringen vid
Närlunda gård klockan 13.

Wallenberg
Författaren och historikern Gunnar Wetterberg
berättar om sin nya bok
”Wallenberg : ett familjeimperium” – en historia om
en av Sveriges inflytelserikaste släkter. 12/11 kl 19-20,
biblioteket, Ekerö C. Samarr:
SV Mälaröarna.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
14 november)
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Befarat överskott av Lovöherrar
då Lovöflickor reser till London
50 ÅR SEDAN | ”Flickorna
från Lovö populära i England”, så lyder en rubrik i
MN 1963. Flickornas popularitet är så stor att oro
finns för att det ska bli ett
överskott av Lovöherrar.
Det är kyrkoherde Anders
Frostenson som börjar känna en viss oro över senaste
tidens ”trend” av giftermål
mellan just töser från Lovö
och engelsmän.
– Lovö församling får
snart ett överskott på män
om det ska fortsätta på det
här viset, säger kyrkoherden. Hela 75 procent av de
Lovöflickor som detta år
”begått hjonelag” (äktenskap, reds anm.) har gift sig
med engelsmän.
Kyrkoherden har förrättat

flera av vigslarna och kan
vid det här laget det brittiska vigselformuläret ganska bra på originalspråket.
”Kyrkoherden avslöjar hur
de många svensk-engelska
hjärtebanden tråcklas samman: Lovöflickorna har på
sistone i flockar börjat resa
till London för att arbeta
som au pair eller hembiträden. Det brukar inte dröja
länge förrän de får kontakt

med någon brittisk gentleman. Tycke uppstår, som
det hette förr i världen, och
snart rustas det för bröllop.

Den här veckan har det lyst
i Lovö församling för kontoristen Berit Elisabet Zetterström, Kungsgården och
fönsterputsaren Michael
Cox från Reading. Frågan
är nu om det är Lovöflickorna som är så populära i
England eller istället på det
viset att flickorna från Lovö
tveklöst föredrager britter
framför manfolket hemmavid.”
Alla reser förhoppnings-

vis inte till London för
att få arbete. I MN hösten
1963 utannonseras ett par
tjänster, direkt riktade till

öarnas kvinnliga befolkning.
En ordinarie befattning som hemvårdarinna i
Färingsö kommun är ledig.
En hemvårdarinna var en
social hemhjälp, utbildad, uniformsklädd och
kommunalt anställd som
städade, lagade mat och tog
hand om barn när behov
fanns.
Den utlysta tjänsten kan
tillträdas omedelbart eller
”tid varom överrenskommelse kan träffas. Lön utgår
enligt avtal. Bostad kan
anvisas. Sökanden skall
vara utbildad antingen vid
hemsysterskola eller genom kompletteringskurs.
Om tidigare tjänstgöring
önskas tillgodoräknad för
uppflyttning i löneklass
skall detta angivas i ansökan.”
Det annonseras också efter

kvinnlig personal som får
omedelbar anställning i
fruktindustrin Törsleffcos
fabrik i Jungfrusund. Ett
plus som lyfts fram i annonsen är att Mälaröbussen
går till dörren!
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

För dig som vill ha service
och brett produktutbud !

Butik 2 000 m2
Brädgård 5 000 m2
Mark 21 000 m2

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

Behandlingar & Aktiviteter för dig på Mälaröarna!

j
Fr.o.m. våren 2013 erbjuder

JUNGFRUSUNDS SKÄRGÅRDSSTAD

Exuviance Ansiktsbehandling
80 min, nu 650 kr
PHA- behandling
30 min, nu 390 kr
Ungdomsbehandling
50 min, 450 kr
Visste du att Exuviance är
Nordens största klinikmärke
Ekologisk Ansiktsbehandling
80 min, nu 650 kr
Varmt välkommen / Katarina m. team

GRUPPTRÄNING!
vi även GRUPPTRÄNING!

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

Välkommen in och titta på vår anläggning mitt i Stenhamra!
Öppet hus varje måndag mellan 18:00 och 20:00.

UNNA DIG!

Vi erbjuder styrketräning, rehabträning, sjukgymnastik,
naprapat, massage, personlig träning och solarium.

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!”

Öppet alla dagar
04.30 – 24.00



INTRODUKTIONSERBJUDANDE!
Denna annons är värd 300 kr att nyttja
vid ditt första samtal

Boka tid för enskilt samtal på www.salongl-Ekerö.se
eller ring 08-654 88 44, 076 856 67 77

STENHAMRA
GYM&REHAB

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

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

Boka tid via nätet!
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Söker du mer harmoni och
balans i tillvaron?
Då är hypnosterapi en effektiv och
bestående lösning för dig.
/\aWYbaPSVO\RZW\UO`<OUZO`;OaaOUS
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Stort tack till alla våra kära kunder som
kom och ﬁrade Salong Närlundas 10 år!
Vi hoppas att kommande 10 år ska bli
lika bra eller ännu bättre!
Varma hälsningar, Canan & Senem
Öppettider:
Måndag - Söndag 09.00 - 19.00.

<G63BBoka tider online via hemsidan.
Följ oss på
Facebook, för
erbjudanden
och nyheter.
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Med hypnos som grundtillstånd
får du hjälp att bli fri från problem
som t ex låg självkänsla, dåligt
självförtroende, stress, oro, ångest,
fobier, depressioner, alkoholtobak- eller sockerberoende,
sömnlöshet och mycket mer.

Blir du trött i svanken då du sitter länge
i bilen? Eller saknar du en skön huvudkudde då du är ute och reser?



En fantastisk svankkudde som hjälper
dig att behålla din svank i bilen.

Tack vare hypnosens unika egenskaper är hypnosterapi en
bestående men också betydligt
kortare terapiprocess än vanliga
terapier.



En resehuvudkudde som är lätt att
packa med i väskan.

Vill du veta hur hypnosterapi kan
hjälpa just dig, tveka inte att ringa.

Vi har lösningen!

Vi har även andra kuddar, utformade
för olika behov.
Titta gärna förbi, så kan vi ge expertråd
för att hitta den perfekta kudden för dina
speciella behov.

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

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

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133

Jungfrusunds Marina, Bryggavägen 133
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Sophia Kniberg pianist och cellist i Mämus (Mälaröarnas musiksällskap) och Fnyko (Färingsö nya kammarorkester) dirigerade den
19 oktober Mämus i Mozarts pianokonsert nr 21 och Förklädd gud i
Abrahamsbergs kyrka. Dagen efter dirigerade hon Fnykos höstkonsert
på Stockbygården i Stenhamra.
Foto: Anna-Lena Forsman

Skrotbyggarverkstaden i galleri Utkiken i Kulturhuset fylldes av
skaparkraft under höstlovet. Under skräpskaparkonstnären Stig Holms
guidning växte mängder av konstverk från skrot- och skräphögarna
fram, bland annat skräpmonstret t.v. Verkstaden fylldes dagligen av
höstlovslediga barn som byggde skrotverk och fick sig en inblick i slitslängsamhället.
Foto: Ove Westerberg

Halloweenparad För sjunde året i rad ordnade gällstaöbon Cynthia
Andersson en gemensam skräckvandring för öns barn. I år anslöt sig
160 barn som gick runt till mer än 40 hus och erbjöd ”bus eller godis”.
Foto: Niclas Andersson

Välgörenhetsloppis 3666 kronor samlade klass 3 på Munsö skola in när de på helt eget initiativ ordnade loppmarknad till förmån för välgörande
ändamål. Pengarna kommer gå till att köpa en vattenpump via Unicef.
Foto: Denise Jimenez Norrestad

Clowner utan gränser besökte Stenhamraskolan den 16 oktober
under sin rikstäckande ”Drömturné”. Idén är att de vill: ”...väcka drömmar till liv hos barn på flykt i Sverige och skapa förståelse för hur det är
att tvingas fly som barn” genom att besöka flyktingförläggningar och
skolor bland annat.
Foto: Jessica Wallblom

Slottsspöket på Ekebyhovs slott visade sig en kort stund dagligen
under höstlovet. Avsikten var att sprida lite pirrande skräck till slottets
yngre besökare genom högläsning av spökhistorier i läskiga gröna rummet. Även slottet var pyntat i god Halloweenanda.
Foto: Ove Westerberg

”Höstlov på Drottningholms slott” lockade mängder av unga nyfikna besökare, men så hade man också laddat med många olika aktiviteter under temat ”kungar på Drottningholm”. Förutom familjevisningar,
där guiden fick svara på ovanligt raka frågor från de yngsta besökarna,
bjöds det på lejonjakt, sagoläsning och en hel del annat.
Foto: Ove Westerberg

Följ oss på facebook!

nyheter

MÄLARÖARNAS
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Jag har stämt träff med en trollslända.Vi brukar träffas utåt Munsö på en övergiven badplats bland vass och knäckepilar. Trollsländan
är stor och röd. Den har sitt revir här, en plats
som den envist försvarar mot alla inkräktare. Den gör snabba färder upp i luften och
störtdyker neråt. Nu har den fått syn på mina
ljusblå jeans och landar helt fräckt på mitt
byxben. Det är då vi börjar vår konversation,
trollsländan och jag. Vi håller varandra sällskap och jag berättar om världen utanför.
Alltmedan solen skickar varma strålar ner
mot oss på den allra sista sommardagen.

J

ag har cyklat hit via Sandudden och alla kattskallarna, via
Asknäs förvildade hallonsnår, via välansade villaträdgårdar
i Ekerö sommarstad och dockhusen i Nibbla koloniområde.
Därute i farleden ligger ön Kanan som ett litet grönt smycke
och jag skymtar spetsen på Helgö. Bockholmssundet tar sin
början här, ett svårnavigerat pass som mynnar ut i Björköfjärden.
Här vimlade det förr av segelfartyg och mindre båtar. Och här låg
krogstugorna på rad. Det behövdes säkert en och annan sup att
stärka sig med under osäkra väderförhållanden. Omkring 20 krogar lär det ha varit längs stränderna in till Stockholm. Idag är det
bara Nykrog i Sandudden som fortfarande är igång. Övriga har
endast namnen bevarade, som Lurudden, Bockholmsudd och
Nytorp på Helgö.
I cykelkorgen har jag boken Drömmen om Damaskus. Hittade den av en händelse i bokhyllan och tänkte; kanske jag borde
läsa den och få reda på varför familjen Assad mot alla odds har
hållit sig kvar vid makten i fyra decennier. Mellanösterns kriser
står i skarp kontrast mot idyllen Ekerö. Ändå är vi inte nöjda. Det
senaste året har jag på nära håll fått uppleva hur makt, pengar
och avundsamhet överskuggar rationellt tänkande. I Syrien handlar det om
människors överlevnad i en ond värld.
Hos oss får motsättningarna inte lika
våldsamma konsekvenser men fajtas
gör vi, ofta med egoistiska motiv.
Allt det där berättar jag för min
trollslända. Nu har den borrat sig in i
jeanstyget och njuter av värmen från
solen. Trollsländor är utrustade med 30
000 små facettögon och har ett komplicerat förstadium under vatten. På land lever de högst ett par
månader. Kanske är det här sländans sista dag i livet. Jag ser att
en liten bit av ena vingen saknas som om han varit i strid. Inte
ens en liten trollslända kan känna sig säker. I den här viken är alla
trollsländor röda men i Busviken neråt Älvnäs har sländorna en
blå färg. Märkligt! Kanske de har delat upp stränderna mellan sig.
Jag ser in i de många facettögonen men får inget svar.
Solen börjar dala. Jag reser mig från bänken för att cykla iväg.
Då ser jag den märkliga byggnaden i Marielund skjuta upp ur
granskogen, som en tårtdekoration i marsipan med sina tinnar och torn. Här fanns tidigare ett katolskt nunnekloster. Den
sjungande familjen von Trapp fick tillfällig bostad här då de
turnerade i Sverige mitt under andra världskriget. Tio år senare
var det dags för den holländska familjen Vreeswijk att flytta in.
Marielund är verkligen full av märkliga händelser och nunnornas
klosterliv ger platsen lite extra mystik.
Den ståtliga trollsländan ser jag inte
mer. Några dagar senare blev det höstligt
kallt och cykeln ställdes in i förrådet.
Och nu saknar jag bänken och stranden
som gav mig en tillfällig fristad mitt i det
mänskliga larmet

Samtal
med en
trollslända

RASTAHOLMS
VÄRDSHUS

NOVEMBERMYS
start 3 november

Sköna Söndagar
med Brunch 12-16
245kr/pp. Barn 0-5 år - gratis. 5-12 år - 165kr

Fira fARSdag
med Gåsamiddag!
 november. Öppet 12-20

Julbordet
startar 1 december
Öppet: fredag 17-21, lördag12-16 samt 17-21, söndag 12-16
Öppet även övriga vardagar för bokningar över 20 personer
395 kr/pp. Barn 0-5 - gratis. 5-12 år - 195 kr.

Familjen Nilsson & Lau hälsar Er hjärtligt välkomna!
Rastaholms Värdshus 178 90 EKERÖ 08-560 230 70
För mer info gå in på www.rastaholm.se

Samla favoritväxterna på ett ställe!
Skapa din egen växtsamling på
www.tradgardsakademin.se

Gunilla Lindberg

• 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.

www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55
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Foto: Katarina Johansson

Färingsö rididrotts lag har haft en mycket framgångsrik höst.

Juniorerna Isabelle Marrone, Thea Tonneman, Hanna Lagernäs, Ermin Kadric, Hampus Edman. Foto: Ekerö TK

Vann finalen
HÄST | Färingsö
rididrott har haft en
framgångsrik höst i
Ridsportallsvenskans division 3. Klubben vann även
finalen som reds i Bromma
20 oktober.

Djursholm, vanns även den
av Färingsö rididrott och
20 oktober reds finalen hos
Bromma ridklubb på Äppelvikens ridskola.
Här möttes de bästa lagen
från Stockholmsdistriktets
två grupper, totalt kom nio
lag till start.

– Färingsö rididrott inledde
serien med att vinna den
första omgången, som också arrangerades av klubben.
Omgång två, som reds i

Fina resultat i höst

Gabriella Johansson på Walenka, Pernilla Wallentin
på Coconut och Elin Lindgren Östlund på Rinda.

Samtliga hästar jobbar till
vardags som ridskolehästar
på Färingsö ridskola. Tvåa
i finalen kom Rastaborgs
ridklubb.

Färingsö rididrott vann som

enda felfria lag. I laget red
Pernilla Ramström på Leya,

TENNIS | Ekerö tennisklubbs juniorer har under
hösten haft flera fina
resultat och även
herrlag 1 har inlett serien
med framgång.

TK och Spånga TBK och
oavgjorda matcher mot Ellagråds TK och Hellas TK,
berättar Jonas Tydén, chefstränare i Ekerö TK.

– Våra juniorer kämpar på
och vi har haft fina resultat i Rookieserien. Där leder våra spelare U12-serien
obesegrade för tillfället, efter segrar över Danderyds

lett serien strålande med seger borta mot Västerås 4-0
och seger mot TSK Malmen
på hemmaplan med 3-1.
En av Ekerö TK:s framstående juniorer, John Edlund,

Klubbens herrlag 1 har in-

kom efter en mycket spännande match i semifinal
mot Edwin Stenmo, trea i
Sollentunaspelen.
Den 27 oktober vann han
första matchen i Nordea
Nordic Cup, där han spelar
i herrsingel. MN följer upp
vidare resultat i nästa nummer.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerö idrottsklubb är nu uppe i tvåtusen medlemmar

 KORT OM SPORT

SPORT | Ekerö IK har
nu 2000 medlemmar. På
knappt fyra år har medlemsantalet ökat med nästan 500 medlemmar. Av de
2000 medlemmarna är 700
kvinnor och tjejer.

FOTBOLL | Seriesäsongen är över för fotbollen. Ekerö IK har
med 65 lag spelat över 700 matcher, där F13 och P18-19 lyckades
gå till slutspel. Inkluderat knatteskolan 5-6 år, har klubben haft
en verksamhet för över 1000 aktiva fotbollsspelare, där de yngsta varit 5 år och den äldste nått aktningsvärda 58 år.
I knatte- och fotbollsskolan har Ekerö under året haft rekordantalet 760 deltagare som letts av 45 unga instruktörer.
Damseniorer får börja om i division 3 nästa år, då de föll borta
mot Rimbo IF i sista spelomgången. Då kan den beﬁntliga seniortruppen för damerna förhoppningsvis stärkas med duktiga
spelare från fotbollsektionens kompententa F98/97 grupp.
Herrarna å sin sida lyckades med bedriften att nå sjätte plats i
sin division 2 serie.

av framgången. Ledarutbildningen är obligatorisk
för alla med en ledarroll
inom klubben från och med
verksamhetsåret 2014. Syftet med att göra utbildningen obligatorisk är att säkerställa att alla ledare, oavsett
idrott eller funktion, delar
Ekerö IKs värdegrund och
syn på ledarskap.

– Tillväxten är ett resultat
av ett långsiktigt arbete med
klubbens värdegrund, ekonomi, organisation och hur
vi bedriver verksamheten,
berättar Anders Huldt, ordförande i EIK.
Arbetet

Klubbens värdegrund byg-

ger på att personlig och
idrottslig utveckling går
före vikten av att vinna.
Verksamheten vilar på
fem ledord: glädje, ansvar,
trygghet, respekt och gemenskap.

med ledarutbild-

ningen ”EIK1”, verksamhetspärmar, tränarutbildningar
och sponsorer är viktiga delar

DET HÄNDER


– Våra tre sportchefer för fotboll, ishockey och innebandy
har tagit fram ett bra program
där de blivande ledarna på
cirka tre timmar lär sig vad
det innebär att engagera sig i
en ideell förening, Ekerö IK:s
värdegrund och klubbens syn
på ledarskap, berättar Anders
Huldt och fortsätter:
– Över 230 ledare har redan
genomfört utbildningen och
återkopplingen från deltagarna är mycket positiv.

lasta ideellt arbetande ledare
och även få långsiktighet i
verksamheten. Nya anläggningar ger direkt ﬂer aktiva
och investering i två konstgräsplaner på Träkvistavallen, har givit en positiv utveckling av tjejfotbollen.
– Nu väntar vi på den beslutade idrottshallen och
hoppas på att våra politiker
tar de beslut som krävs för
att på Träkvistavallen få till
mer träningshallar, omklädningsrum, nytt kafé och
bättre föreningslokaler, avslutar Anders Huldt.

Några av de saker som haft
god effekt för klubben är
satsningen på anställda
sportchefer som har skapat
förutsättningar för att av-

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

TILL DEN 24 NOVEMBER

HANDBOLL | Damer div 4 b: 24/11 kl 16.15 Tappströms Bollhall: Skå IK - HF Tyresöflickorna
INNEBANDY | Damer div 4n: 16/11 kl 18.45 Tappströmsskolan: Ekerö IK-Turebergs IF Herrar div 2: 16/11 kl 15.30 Tappströms Bollhall: Ekerö IK - Hammarbyhöjden IBK
ISHOCKEY | Herrar div 2s: 5/11 kl 19.30 Allhallen: Mälarö HF-Mälarh/Bre Hockey  15/11 kl 19.30 Vikingahallen: Mälarö HF- Haninge Anchors HC

LÄGET!


28 OKTOBER

HANDBOLL

INNEBANDY

Damer div 4 b
HF Tyresöflickorna
Tungelsta IF
Notlob IK
IK Tellus
BK Sol
Gurrabergs HK
Skå IK
Bajen IF
Handens SK
Ösmo GIF HK

Damer div 4n
Rotebro IS IBK
Turebergs IF
Sundbybergs IK
Töjnan IBK
Högalids IF
Ekerö IK
Sollentuna IBK
Sigtuna IF
Råsunda IS / Utgått

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
3
2
2
2
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
1
1
3
3
3
3
5
5

142
108
112
104
122
104
89
79
60
41

- 69
- 66
- 65
- 86
- 111
- 103
- 95
- 91
- 132
- 143

10
10
8
7
4
4
4
3
0
0

INNEBANDY

INNEBANDY

Herrar div 4 v
Västerorts IBK
Mariebergs SK
IK-Stym
Enskede SK
Westermalms IBK
Ormbacka/Skälby IBK
IK Ängen/Sätra
Vällingby BK
Älvsjö IBK
Skå IK & Bygd.

Herrar div 5b
Skå IK & Bygd.
Mälarö IBK
Solitaire IBK
Källbrinks IBS
IBK Sundby
Norrtulls SK
Skärholmens AIS
Lokomotiv Stockh. IK
Ängby IF
Adelsö IF

5
4
5
5
5
5
5
5
5
4

3
3
3
3
2
2
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
0

1
0
1
2
2
2
3
3
3
3

33
27
26
46
15
18
18
25
13
17

-

19
14
19
30
19
24
18
28
26
41

10
10
10
9
7
7
4
4
4
3

INNEBANDY
5
5
3
4
4
3
4
4
0

4
3
2
2
2
1
1
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
2
0
2
2
2
3
4
0

31
24
16
27
22
14
15
8
0

-

6
22
12
24
24
13
19
37
0

13
9
7
6
6
3
3
0
0

Herrar div 2
Tumba GOIF
7
Råsunda IS
7
Bele Barkarby IF IBF 6
Grimsta AIK
7
Ingarö IF
6
Ekerö IK
6
Högalids IF
6
Hammarbyhöjden IBK 6
Tyresö Trollbäcken Ung. 6
Vallentuna IBK
6
Vendelsö IK
7

7
5
4
4
3
3
2
1
1
1
0

0
0
1
0
1
0
1
3
1
1
0

0
2
1
3
2
3
3
2
4
4
7

71
58
41
54
44
42
36
41
31
29
33

-

36
36
37
43
40
43
34
42
37
54
78

21
15
13
12
10
9
7
6
4
4
0

7
6
4
4
3
3
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
4
4
4
4
7
6

48
41
40
30
33
17
20
21

-

18
20
36
29
37
32
37
41

21
18
12
12
9
9
6
3

ISHOCKEY
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4

1
4
3
2
2
1
1
1
1
0

0
0
1
1
0
1
1
0
0
0

3
0
0
1
2
2
1
3
2
4

17
50
28
28
16
19
13
14
18
12

-

41
15
13
20
13
22
20
21
28
46

3
12
10
7
6
4
4
3
3
0

Herrar div 2 s
Haninge Anchors HC
Värmdö HC
Nynäshamns IF HC
Tyresö Hanviken
Mälarh/Bre Hockey
Eskilstuna Linden
Sudrets HC
Mälarö HF

7
7
8
8
7
7
9
7
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Viktoria Karlsson från Skå
och hästen Dayton LB, som
hon bara haft sedan i juni, är
båda 15 år. Redan i sin första
tävling i augusti kvalade de
till SM. De tävlade för första
gången i SM för vuxna med
fullstora hästar den 5 och 6
oktober hos Örebro fältrittklubb och vann.
Viktoria som är synskadad har endast tioprocentig
ledsyn. Just nu tävlar hon i
”grade 4”, vilket är den lägsta
graden av handikapp.
– Viktorias största tillgång
är att hon är envis så in i Norden, vilket är en tillgång när
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Populär fotbollscup
på Träkvistavallen

Viktoria vann SM i dressyr
DRESSYR | En rekordsnabb
SM-kvalning ledde fram
till att Viktoria Karlsson
tog hem SM-guld i dressyr
för funktionshindrade med
hästen Dayton i början av
oktober.

| sporten

man håller på med djur i allmänhet, men i synnerhet när
man är funktionshindrad,
berättar hennes mamma Sabine Ekstam.
Nu hoppas Viktoria på att
bli uttagen till Paralympics i
Rio 2016.
– Just nu väntar vi på att
Internationella ridsportförbundet ska bedöma hennes
handikapp.
I slutet av september deltog Viktoria och Dayton
även i Nordiska mästerskapen i dressyr för ryttare med
funktionshinder i Vallensbaek, Danmark och var med
i det svenska laget som tog
brons.

FOTBOLL | Lördagen den
12 augusti var det full
rulle på Träkvistavallen, då
pojkar -03 bjöd in till fotbollscup. 16 lag från hela
Storstockholm samlades
kring fotbollar och många
andra aktiviteter.
– Det var ett fantastiskt väder hela dagen och blev ett
jättelyckat
arrangemang,
berättar Sanna Enström
som var en av de arrangerande föräldrarna.
Bakom
arrangemanget
låg föräldrar från de fyra
olika
träningsgrupperna
som finns i åldersgruppen.
Den ekonomiska behåll-

Viktoria Karlsson på Dayton vann
SM i dressyr för funktionshindrade som ägde rum den 5 och 6
oktober i Örebro.
Foto: Privat

ningen av cupen fyllde på
lagkassorna, men möjligheten att få spela matcher
var ytterligare en stor vinst
för lagen.
– Alla fick medaljer och vi
delade ut pokaler till de placerade lagen, dock tog inte
EIK någon pokal. Vinnarbucklan åkte med AIK hem,
säger Sanna Enström.
Förutom
matchspel
kunde deltagarna och besökarna ägna sig åt speedshooting, hinderbana och
tävling i bollkastning bland
annat.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Rallytävling i Skå till minne av Claes Billstam
MOTORSPORT | Mälaröarnas motorklubb,
MMK arrangerade ”ABT
Sprinten- Claes Billstams
minne” den 15 september.
Totalsegrare blev Björn
Adolfsson, KAK på tiden
1.27,9. I klass ungdomsrally
vann Mattias Hallberg, Haninge MK på tiden 1.46,3.

Segrare i klass 2WD blev
Magnus Wallen, Vallentuna
MK med 1.35,4.
I klass VOK/GruppN
1600cc placerade sig två
MMK:are i topp. Fredrik
Spångberg, MMK med tiden
1.43,1 och Robin Nyberg,
MMK på 1,44,8.
Janne
Stavbom,
MK
Speed vann med 1.48,5

klass Grp E. Klass AppK:s
segrare blev Bengt Ståhlberg, Films MK på 1.48,5
och klass 4WD vanns av
Björn Adolfsson, KAK med
tiden1,27,9.
Claes Billstam var en av
svensk rallysports riktigt
stora kartläsarprofiler. Han
var en mycket aktiv codriver med flertalet VM-rallyn

på sin meritlista. Han var
också den som drog igång
de välkända Mira och Masterstävlingarna och gjorde
Mälaröarnas MK känt både
i Sverige och i övriga rallyvärlden. Han gick bort i år
efter en tids sjukdom. Han
skulle fyllt 69 år.

0 KR KONTANTINSATS!

SIGN&DRIVE!

INK. SERVICE & VINTERHJUL

Nu introducerar vi SIGN&DRIVE ßn}}|}}o²{j}}Ón{|tjov²surpqn}j}}t²{jnwwU ȗÕ²{~}xvj}}kontantinsatsen är 0 kr
rwp{kmn|n{rlnxlqrw}n{qs~uÕȗuu}}ruunwoj|}vwjm|tx|}wjmÕ

S&D 2.595 kr/mån*

S&D 1.695 kr/mån*

INK. SERVICE & VINTERHJUL

INK. SERVICE & VINTERHJUL

U ȗl}jrj ĖĕĚqtfr. 179.900 kr

U ȗjkrj ĝěqto{Õ129.900 kr

}{~|}jmvnmkujwmjwwj}Ø2-zons Climatronic Elhissar fram/bak
CD-stereo 16” aluminiumfälgar Färddator MaxiDot färgdisplay
Trötthetsvarnare Regnsensor Tonade rutor (högre UV-skydd).
u~|yjtn}ØFarthållare 3-ekrad multifunk. ratt Park.sensor bak

}{~|}jmvnmkujwmjwwj}Ø Maxi Dot infodisplay Höjdjusterbart
förar/passagerarsäte Eluppvärmda stolar fram City Safe Drive
15” aluminiumfälg Farthållare 4-ekrad ratt i läder m.m.
u~|yjtn}ØClimatic luftkonditionering Park.sensor bak Kurvdimljus

Erbjudandet gäller både sedan och combi modellen.

Erbjudandet gäller Fabia HB.

Stockholm
www.skodastockholm.se

16 lag från hela Storstockholm spelade cup på Träkvistavallen den
12 augusti. På bilden ses Elias Sjölander i EIK Sandudden (svartvit) i
matchen mot cupsegrarna AIK.
Foto: Rodrigo Paras

BROMMA: Ulvsundavägen 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
SÄTRA: Murmästarvägen 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
TÄBY: Enhagsvägen 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör-Sön 11-15
SÖDERTÄLJE: Forskargatan 15. Tel 08 553 779 25. Vard. 9-18, Lör 11-15, Sön stängt

*SKODA Konsument/privatleasing: 36 mån 4 500 mil, 0% särskild
leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR
90. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. SKODA Konsumentleasing erbjuds genom SKODA Finansiering.
När leasingtiden gått ut återlämnas bilen till oss.

Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 4,5 l/100 km CO2 från 119 g/km,
Fabia från 5,2 l/100 km CO2 från 119 g/km,. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.
Erbjudanderna kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.
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  SÄLJES

070-292 31 25. Sakerna
ﬁnns på Ekerö.





Compaq dator 8060EA
kompl. med 20” skärm,
mus, högtalare. Op. XP
Prof. Endast 1000 kr.
Mob: 070-32 717 85.
Triumph Thunderbird
-10, 1600 CC. I toppskick, som ny, en ägare,
endast 420 mil. Uttagen
2010, extra utrustad. Blir
din för 90.000 kr. Ring
Lennart 070-573 85 08.
Till äldre Electrolux
hushållsassistent säljes
2 st nästan oanvända
kompletta köttkvarnar.
En är i metall och en i
plast. Båda för 300 kr.
Mobil: 070-327 17 85.
Överkast till dubbelsäng
275x250 cm. Handsytt,
typ ”lapptäcke”. Grönmönstrat bomullstyg
med svart baksida.
Oanvänt, 2000 kr.
070-286 66 46.
Philips portabla DVDplayer Pet 725 DC in 9W
2,2a 165 kr. Ny dockstation 3,5” USB 3.0
interface (GuanMau)
140 kr. 08-560 344 03,

Trehjuling Monark cykel.
3 växlar. Blå, nästan ny.
Pris 4000 kr vid snabb
affär. Hämtas i Kungsberga. Sven 08-560 431
20.
Vitrinskåp Ikea Bjursta
ek, glashyllor, belysning
900 kr. Skänk Ikea Bjursta, ek 600 kr. Takpannor
röd betong, 2-kupiga,
nya 160 st, 600 kr.
Tel. 070-471 42 50.

jazz, Reggae mm. Betalar kontant och hämtar.
Ring eller maila Jörgen.
Tel: 073-808 12 28 eller
jorgen.skoglund64@
gmail.com
Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar
och partier. Bor på
Ekerö, kan göra hembesök. Vänligt och kunnigt bemötande.
08-400 258 35.



  ÖNSKAS HYRA




Vinylskivor köpes! Rock,
Progg, Punk, New Wave,
Jazz, Hårdrock, Modern





  KÖPES
Bil köpes, från -99 och
uppåt. Små fel ej hinder.
Tacksam för alla förslag.
Rickard 076-265 08 87.

  BORTSPRUNGEN

  UTHYRES

Ny matta Valby Ruta
170 x 230, 375 kr. 100 %
polypropen, latex.
Tel. 070-850 85 64.



Jag vill hyra en enkel liten stuga på Mälaröarna.
Finns 3 rum och kök i
Svartsjö om intresse
skulle ﬁnnas. Hyra 5500
kr. Tiina Nikander 072552 53 78.



Malta: Hyr vår ﬁna
nybyggda lägenhet i
Marsascala. Lägenheten
är på 100 kvm med
fantastisk havsutsikt.
3 sovrum med 6 bäddar
och 2 badrum. Nära
bad, strand och många
restauranger och barer
på gångavs. Pris fr 4000
kr/v. 070-695 12 50.



tid. Mycket goda referenser ﬁnns! Vänligen ring
Sanna 072-317 73 88.

Hästälskande mor och
dotter önskar hyra hus
på Färingsö. Älskar
lantlivet, håller ordning
och har inga problem att
hugga i när det behövs.
Ordnad ekonomi och
betalar alltid räkningar i

• Privatpersoner annonserar lokala ärenden GRATIS
• Annonstexternas längd max 250 tecken inklusive blanksteg. Bifoga eventuell jpgbild, gärna 200 dpi
• Begagnade föremåls utannonserade värde får högst uppgå till 250 000 kr.

Välkommen till

Jul

bordet

FRIDA PÅ NYKROG

MXOERUG

Vår katt Diesel har
sprungit bort. Vi bor i
Brunna, Träkvista. Han
är svart och lite gråbrun
i pälsen. Stora gula ögon
och tofsar på öronen.
Försvunnen sedan mitten av juli. Mob 073-958
66 70. Mail sandra_85_@
hotmail.com
Vår svarta, norska
skogskatt med vita
tassar och vitt ansikte

och på magen, försvann
i samband med vår ﬂytt
till Ekerö centrum från
Stenhamra. Han är
saknad! Heter Lillen.
Hittelön. 070-734 71 95.

  ÖVRIGT




Hej! Jag söker uppdrag
som barnvakt, hundvakt
eller lättare sysslor
hemma. Erfarenhet
ﬁnns, referenser kan
lämnas. Tel 072-552 53
78. Om behov ﬁnns, även
lättare sjukvård.

har dåliga knän har
möjlighet att vila
benen något.
Nyligen knäopererad,
Claes Appelqvist

Jag är en 22-årig tjej
som är mycket hundvan
och hundkär. Jag pluggar
på distans och dämed
har jag dagarna fria. Jag
skulle gärna hjälpa till att
rasta er hund/hundar
under dagarna. Sms:a
om du är intresserad:
070-534 99 33.
Mvh Karolina

Vill gärna tacka med en
stor ros till Linkan och
hans arbetskamrater på
Återvinningsstationen
i Skå industriområde.
Ett stort tack och en ros,
för Linkans bemötande,
hjälpsamhet. Han är
alltid glad och positiv.
Från tre hästtjejer på
Färingsö

  ROSOR & TACK

Tack för all uppvaktning
på min födelsedag!
Jag blev överväldigad
av alla blommor och
presenter! Ni gjorde min
dag oförglömlig!
Varmt tack till alla
släktingar och vänner!
Arne K





Dagens ros eller Oscar
eller... går till personalen
på Stenhamra vårdcentral som inhandlat en
hög stol och ett antal
sittkuddar till väntrummet så att även de som

• Rekommenderad inlämning är 2 v före utgivningsdagen, datum se redaktionsruta på larmet-går-sidan
• 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.

RASTAHOLMS
VÄRDSHUS

Julbordet
Fira in julen hos oss!
Julbord start 1/12
Öppet fredag 17-21 , lördag 12-16 samt 17-21,
söndag 12-16
Öppet även övriga vardagar för bokningar
över 20 personer
ϯϵϱŬƌͬƉĞƌƐŽŶ͕ďĂƌŶϬͲϱĊƌŐƌĂƟƐ͕ϱͲϭϮĊƌϭϵϱŬƌ

Julbordspaket

Vi har inspirerats av traditioner från norr till
söder, och skapat ett fantastiskt julbord i vårt
mysiga 1600-tals torp. Ni är varmt välkomna
till oss för att njuta av vårt julbord
start 1:a advent

Pris 485 kr/person
Boka bord på telefon: 08-560 330 25
www.nykrog.se

Förläng din Mälarvistelse på Rastaholm
ŵĞĚĂƩƐƚĂŶŶĂƂǀĞƌŶĂƩĞŶ͙
PǀĞƌŶĂƩŶŝŶŐŝǀĊƌƚǀĂŶĚƌĂƌŚĞŵŵĞĚďćĚĚĂĚĞ
sängar, handduk, härligt julbord
ƐĂŵƚĨƌƵŬŽƐƚďƵīĞ͘
795 kr/person

Familjen Nilsson & Lau hälsar Er hjärtligt välkomna!
Rastaholms Värdshus 178 90 EKERÖ 08-560 230 70
För mer info gå in på www.rastaholm.se

Välkommen till

Jul

Vi älskar julen precis som den är!

Julbord
695: - per person inkl moms

bordet

-XOERUGSn
6nQJD6lE\

6HUYHUDVGHFHPEHU


ETT MODERNT
JULBORD
MED SMAK AV
TRADITION FR.395:-

Hos oss får ni ingen schlagershow,
ingen sushi, inga lekar, ingen stress.
Vi älskar nämligen julen precis som den är.
I vår vackra nyrenoverade herrgård erbjuder
vi ett traditionellt hemlagat julbord
som ni njuter av så länge ni vill.
Julbordet står uppdukat
onsdag-söndag perioden 6-19 december
Dessutom kan ni övernatta till förmånliga priser.
Boka på:
08-560 236 00 eller skytteholm@sodexo.com
Läs mer på www.skytteholm.se

(WWK|JNYDOLWHWVMXOERUGVHUYHUDVDY

WUDGLWLRQHOODRFKHJHQSURGXFHUDGHUlWWHU
0DWHQWLOODJDVDYVYHQVNDRFK
QlUSURGXFHUDGHUnYDURU
)UnQSHUSHUVRQ


Möt julen med ett modernklassiskt julbord,
serverad i en stämningsfull mälarmiljö.
Njut av god vällagad julmat såsom gravade
laxar, inlagda sillar, patéer, oxkind, smarrig
saffranspanacotta och mycket mer.
Missa inte vårt julgodis som vi lagt ner
extra mycket kärlek på.
Ulrika med personal hälsar ert varmt välkomna mellan den 29 nov och 22 dec.

Varmt välkomna
till ett julpyntat
Skytteholm!

Restaurang
Jungfrusund

%RNQLQJSn

LQIR#VDQJDVDE\VH

Ring 08-56035000 och boka direkt eller
läs mer på www.restjungfrusund.se

x<hh

-XOERUGSn6YDUWVM|6ORWW
<ŽŶƚŽƌ<ŽŶĨĞƌĞŶƐ

dĂŵĞĚŬŽůůĞŐŽƌŶĂ
ƚŝůůŽƐƐŽĐŚĂǀŶũƵƚǀĊƌƚĞǆŬůƵƐŝǀĂũƵůďŽƌĚŵĞĚŵĂƚŽĐŚĚƌǇĐŬ
ĨƌĊŶŶŽŐĂƵƚǀĂůĚĂůĞǀĞƌĂŶƚƂƌĞƌ͘
ĞŶϯͲϱĚĞĐĞŵďĞƌ͕ĚĞŶϭϬͲϭϯĚĞĐĞŵďĞƌĞůůĞƌĚĞŶϭϳͲϮϬĚĞĐĞŵďĞƌ
Ŭů͘ϭϴ͘ϬϬͲϮϭ͘ϬϬ
ϰϵϱ͗ͲͬƉĞƌƐŽŶ;ĞǆŬů͘ĚƌǇĐŬͿ

DAGS FÖR
JULBORD!

:ƵůŵĂƚĞŶŬŽŵŵĞƌĨƌĊŶ>ŝƐĂůŵƋǀŝƐƚŵĞĚŝŶƌŝŬƚŶŝŶŐƉĊ ůĂǆŽĐŚƐŝůů͕ŵĞŶ
ƐũćůǀŬůĂƌƚƐĞƌǀĞƌĂƌǀŝćǀĞŶŬůĂƐƐŝŬĞƌŶĂƐŬŝŶŬĂ͕ŬƂƚƚďƵůůĂƌ͕ƉƌŝŶƐŬŽƌǀŽĐŚ
ũĂŶƐƐŽŶƐĨƌĞƐƚĞůƐĞ͘ĞƚƐƂƚĂŬŽŵŵĞƌĨƌĊŶĞƐƐĞƌƚΘŚŽŬůĂĚŝ^ƚŽĐŬŚŽůŵ͘

sĂƌŵƚǀćůŬŽŵŶĂĂƚƚďŽŬĂďŽƌĚ͊

Scandic Brommas traditionella julbord serveras
5 till 21 december!
Pris: vuxen 445 kronor, 6-13 år 150 kronor och barn under 6 år gratis.

<ŽŶƚŽƌ <ŽŶĨĞƌĞŶƐ&ĞƐƚǀĊŶŝŶŐ^ĞƌǀĞƌŝŶŐ

Välkommen att boka bord på 08-517 341 00 eller
bromma@scandichotels.com

ǁǁǁ͘ƐǀĂƌƚƐũƂƐůŽƚƚ͘ƐĞϬϴʹ ϭϮϭϯϭϭϬϬŝŶĨŽΛƐǀĂƌƚƐũƂƐůŽƚƚ͘ƐĞ
scandichotels.se
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tyck!
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Jag har följt nedgrävning av VA
till Skå skola och tänkte då att
hoppas man också gräver ner
ﬁbernät när man ändå gräver.
Nu gräver man för fullt från Svartsjö
och norrut.
Jag tycker att kommunen ska ta ett
övergripande samhällsansvar när det
gäller att lägga ner ﬁbernät i samma
dike som vatten/avlopp. Två ﬂugor i
en smäll!
Internet är inte bara för att surfa
runt och ha kul. Det är och kommer i
framtiden vara ett måste för alla och

det kommer att kräva höga hastigheter på nätet.
Speciellt viktigt kommer det att
bli i landsortskommuner som Ekerö
kommun faktiskt kan kalla sig.
Då Ekerö till den största delen
består av friliggande villor och samfälligheter så är det ännu viktigare att
kommunen tar ett helhetsgrepp om
det hela.
Framtiden kommer att bestå av
videotjänster i HD-kvalitet på nätet,
uppkoppling av kamera till tv:n, köra
videosamtal med perfekt ljud och
bild, och om vi ska klara framtidens

sjukvård är det ett måste att börja
använda teknik på rätt sätt. Och den
teknik som det talas om är diagnos
och behandling på distans, alltså via
internet.
Inom fem till tio år tror Maria
Lindén, docent i medicinsk teknik,
att detta är vardag i hemsjukvården.
Skrämmande utveckling tycker
kanske en del, men var så säker
det kommer att bli mer teknik och
mindre närkontakt.
– Birgitta Pihl,
Folkpartiet liberalerna Ekerö

VA-grävning från Svartsjö slott och
norrut.

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

Anslutningen till förbifarten uppfattas vara Ekerö
kommuns räddning. Är det
sant? Ingen vet hur luften
kommer att vara i tunneln.
Vad man vet är att barn,
allergiker och folk med
dåligt hjärta bör undvika
tunneln.
Anläggningar av transportvägar för att bygga
förbifarten är igång på Lovö.
Vad gäller nedfarterna ﬁnns
ett överklagande, men
beslutet är i princip klart.
Nu är den avgörande frågan:
vilka bilister kommer att
köra på väg 261? Ekerö
kommuns ledning ställde
som villkor för förbifarten
under Lovö att ekeröborna
ansluts via nedfarter. Att

• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata
annonsmarknad.

också bilister från Västerort,
som idag trängs på
Essingeleden, kan komma
att utnyttja nedfarterna
talade man inte om. Inte
heller att bilister och den
tunga traﬁken söderifrån
– som idag passerar Ekerö
centrum – kommer att
använda väg 261 för att ta sig
till Stockholm. Dessa bilister har i Traﬁkverkets hearings och samråd betecknats
”smitare”.
Traﬁkverket försäkrar
att förbifarten kommer att
avlasta Ekerövägen. Är det
troligt ? Ekeröborna är beroende av Stockholm. Där har
många sitt arbete, där ﬁnns
gymnasieskolorna, bio,
teater, opera och konserter

och trivsamma mötesplatser; parker, serveringar,
museer, affärerna och krogarna. Väg 261 är ekeröbornas livlina. Ska våra bilister
och busstraﬁkanter trängas
med traﬁk norr- och söderifrån hjälper det inte att
vägen blir fyrﬁlig. Hur
tar sig traﬁken förbi
Brommaplan? Och vart tar
den sedan vägen när delar av
innerstan stängs för bilister?
Vid Traﬁkverkets senaste
samrådsmöte blev det
uppenbart att väg 261 på
Lovö görs till en smidig
traﬁkled för förbifartsbilister. Många småvägar med
anslutning till 261 stängs.
Cykelbanan tas i anspråk för
den fjärde ﬁlen och en ny

cykelbana anläggs på andra
sidan. Lovö klyvs därmed i
två delar. Viltstråken som
går tvärs över ön innebär än
ﬂer viltolyckor. Cyklande
barn från Kärsö måste två
gånger korsa den fyrﬁliga vägen för att ta sig till
Drottningholmsskolan.
Och lovöbor får ﬁnna sig i
att ta sig över till andra sidan
via rondeller. Givetvis
hotar allt detta Världsarvet,
som vi förlorar om traﬁken
ökar förbi Drottningholm.
Har vi uttömt alla goda
möjligheter? Är nedfarterna
bästa sättet att ta vara på
jorden vi ärvde.
– Gunnel Bergström

Återgå till
kontanter på
färjan och
bankerna!
Råd till färjerederiet och
bankerna: Lugna ner utvecklingen. Bankdirektörer
drömmer om ett kontantlöst
samhälle och omvandlar
bankkontor till ”ﬁnanskontor”, det vill säga utan kassaservice. Detsamma gäller nu
färjerederiet där det numera
inte går att göra rätt för sig
med kontanter.
Återgå till service!

– Det var bättre förr

Replik till ”Rätt nöjd ändå”

Djurskyddskontrollanter har en helt orimlig makt!

REPLIK


En del av er känner till att Ewa
Kierkegaard har varit föremål
för länsstyrelsens djurskyddskontrollanters intresse. Jag,
Michael Kierkegaard, har varit
med om denna inlärningsresa.
Tillåt mig berätta om några
saker jag har funnit mycket
överraskande.
En djurskyddskontrollant
har rätt att gå in i din bostad
och inspektera och dokumentera samt leta efter eventuella
djur. Om du vägrar släppa
in dem kan de kommendera
fram polis som utför själva
intrånget. Detta kallas handräckning. Lagens enda krav är
att djurskyddskontrollanten

Ekerö eller Traﬁkverket har
skapat (avsiktligt) sämre
förutsättningar för cyklister.
Varför?
Låt fotgängare och cyklister åka gratis. Inför ett
system som EasyPark har
för bilar. Inför månadskort
som fylls på via kreditkort
– inte sms. Våga vara en miljövänlig kommun på riktigt
eller ta bort dessa ord i era
miljömål.
Med hopp om fortsatt
dialog, dock gärna verklighetsnära för oss pendlare.

1. Färjan tillåter inte sms för
cyklister.
2. Färjan klarar inte av företagsabonnemang på telefon.
3. Man kan inte ha månadskort som cyklist.
4. Man kan inte betala med
Wywallet.
5. Man kan inte betala med
kort via telefon.
6. Man kan inte använda
kortet man har för bilen,
för cykel.
Systemet diskriminerar
cyklister och fotgängare då
offentlig myndighet som

– Magnus Karnefors

Färgfrossa!
'&*+&2)*,+!##'&*+#,)*)

vill kontrollera din privata
bostad, det vill säga de kan
begå vad vi annars kallar hemfridsbrott utan att det är ett
brott. Om enbart polisen ska
gå in i din bostad mot din vilja
så krävs misstanke om brott
med fängelse i straffskalan och
beslut av en åklagare.
När de är ute och kontrollerar så gör de det och inget
annat. I bästa fall informerar
de muntligen om de brister
som har uppdagats. Bland
bristerna används termen skaderisker. Det ﬁnns inga som
helst krav på eller direktiv
om vad som kan klassas som
skaderisk. Om en djurskydds-

Konfa 2014!

Art of Veda på Konstvinden, Ekerö

Konstnärsbutiken är öppen fredagar 10-17
2$#'%%&!&(3'&*+-!&&,&),*,&*-2& 
0'+&!*)$&#)/$+%()(*+$$'$"' #-)$$2))
0/*+% )/$%*+)%%)&+)+'$'))+1 

Välkommen till våra målarkurser
 # !" 
c/o Ateljé & Galleri Konstvinden
,&),*,&*- 0  #)5
!&')+'-'%0    
www.artofveda.com

Det ﬁnns fortfarande några
platser kvar. Anmäl dig nu!
www.svenskakyrkan.se/faringso
eller ring 08-564 209 20

kontrollant pekar på något
och säger/skriver skaderisk
så är det en skaderisk. De
behöver inte ens beskriva
ett sannolikt skadeförlopp.
Djurhållarens möjligheter att
invända mot listan av skaderisker är i praktiken obeﬁntlig.
De kan påpeka brister som
inte har något stöd i regler
och föreskrifter, till exempel en ren och torr liggplats
ska ﬁnnas ute i en snötäckt
vinterhage. De återkommer
för uppföljande kontroller och fyller på med nya
skaderisker och efter tredje
besöket omhändertager de
djuren med motiveringen

att tre förelägganden inte har
åtgärdats. Djuren omhändertages för att de kan tänkas
skada sig i framtiden. Det
har ingen betydelse att de
mår prima. Detta kallar länsstyrelsen för förebyggande
djurskydd. Du får inte tillbaka
djuren på något sätt. Om
ingen förbarmar sig över
dem så avlivas de. Sist men
icke minst, du får betala hela
operationen med transporter
och uppstallning etcetera.
Djurskyddskontrollanterna
har enligt mig en helt orimlig
makt!
– Michael Kierkegaard

Tallkullens Familjedaghem
Pedagogisk omsorg
Söker ni barnomsorg i hemmiljö?
Jag heter Solweig Järn och tar emot ert barn
under den tid som ni arbetar eller studerar.
Familjedaghemmet ligger
i Färentuna, med skog
och hagar runtomkring.
Jag har jobbat som
dagmamma sedan 1989.
www.tallkullensfdh.se
08-560 453 10,
070-816 85 25

Etabl: 1949

MÄLARÖARNAS

100 %
Mälaröarna

Home Market är en inredningsbutik med ett personligt urval
av heminredning, möbler och detaljer. Utbudet är en mix
av nutida produkter och klassiker från noggrant utvalda
leverantörer, blandat med handplockade vintageföremål.
Här ﬁnns detaljerna för hemmets alla rum och du ﬁnner
också presenter för både små och stora händelser.
VA R M T VÄ L K O M M E N !
" -7 * , 4  5 0 3 (  t  ( 6 4 5"7 4 - 6 / % 4 7 ( & /     t  # 3 0 . . "

Vi håller koll på Mälaröarna åt dig!
MÄLARÖARNAS NYHETER
– gjord för mälaröbor, av mälaröbor, på Mälaröarna

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
Kontor med ﬂexibla ytor på 72 kvm, 90 kvm i ett plan alt verksamhetslokaler i tvåvåningslösning à 72 kvm alt 90 kvm
per plan med inlastningsport i bottenplan.
Lokalerna på Bryggavägen 110 har moderna ytskikt, värme/kyla samt ﬁberanslutning.
Beräknad inﬂyttning 1/7 2014.
Ring eller e-posta för ytterligare information: Stefan Stjernberg 08-560 308 12, e-post: stefan@yabygg.se
Byggentreprenör

www.yabygg.se
EKEBYHOV BUSINESS CENTER EKERÖ

www.ebece.se
– Bryggavägen 110, 178 22 EKERÖ

Modica mulier AB

38
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Grattis
älskade
Oscar
Adriansson
8 år den
23 oktober!
Pussar och
kramar
från mamma, pappa, Ebba,
Victor och Thyra.

Samtalsterapi

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

Separerad med barn?
Skulle det vara ok om livet blev lättare?
Även om ni tycker att det är svårt, är det ofta
mycket lättare än ni föreställer er. Boka tid för
ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte.
Sen tar ni beslut om parcoaching är något för er.
Läs mer på www.hampsanket.se/parcoaching
Monika Keiller Sjövall 0708-94 74 71

www.hampsanket.se

Välkomna ﬁna
Tuva och Olivia!
DS 14 september 2013.
Cecilia och Matthias Sjöö.
Grattis vår
lilla älskling,
Jennelie
Cederberg
på 1-årsdagen
önskar
mamma
mormor, släkt och vänner.
Vi älskar dig!

Tag med annonsen så lämnar vi på hela inköpet

Ålstensgatan 11, Bromma
08-26 00 80 www.alstensﬁsk.se

Följ oss på facebook!

nyheter

MÄLARÖARNAS

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
tisdag den 19 november kl.14.00.

Alfa Ekerö

Plåttunnor. 230 L ........ 300 kr/st

Plasttunnor med lock

Företagsstäd
HEMSTÄD - RUT-avdrag!

www.ekerostad.com
070-159 41 14

  DÖDA




• Britt Lillemor Werner,

Ekerö, avled den 22 oktober i en ålder av 80 år.

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

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

073-903 76 20

IGNIS

Begravningsbyråer
Nu byter vi namn. Utöver
utökade resurser som en del
av IGNIS är allt som vanligt.
Läs mer på www.ignis.se
Sandviksvägen 4, tidsbokning
på telefon 08 - 560 310 65

Kyrko
fullmä

ktige

Kyrkofullmäktige i Färingsö
församling sammanträder
onsdagen den 6/11 kl 19.00 i
Stenhamra församlingsgård.

Auktoriserad av SBF

Bläck- eller
laserskrivare?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Bredband,
är det något
för mig?

Ring

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

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

Skydda
datorna vid
åska
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Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
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Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

19 oktober 2013
Vigsel har ägt rum
mellan
Jim Jonell och
Sara Thour
i stadshuset.
Stort tack för en
underbar dag!

JU

10 % RABATT
Ålstens
Fiskaffär





”Fröet” var en Dante.
Annika Hammarlund
och Marcus Selander
BB Sthlm 26/9 2013

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpgbild
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Var ute i god tid – helst 2 vecor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• 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

Eldningstunnor

Gäller t.o.m 31/12 -13

  FÖDDA

Frukost
EKERÖ
EKER
Ö fr 49 kr!

ZZZMXQJIUXVXQGVFDIHVHgSSHWnUHWUXQW

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

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Anders Hjelm
VI HAR FLYTTAT!
Ekerövägen 82
(Röda Ladan)
Telefon 08-560 301 31

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
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ADVOKATBYRÅ


DATA


ADVOKATBYRÅN

b er ga
Å-

Din verkstad
nära Dig

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål

O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

golv

Service
Däck
Service •z Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

T

RB

RANSC

R

IK

BEGRAVNINGSBYRÅ


Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

D

S

MO

EN

560 349 30, 528 006 55

O

H

Ekerö Centrum

SFÖ

RBU

N

BILUTHYRING


BILUTHYRNING

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

Statoil, Träkvista

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

För hem och offentlig miljö

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

Annonser på denna
sida kostar

b ld
EKERO

ENTREPRENAD


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

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

BRUNNSBORRNING


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

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

BYGGVAROR


Se

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

CGS
Trädfällning

Lilla Berga, Skå

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


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

EKESIÖÖs
hela
virkessortiment
www.ekesioo.se

LOKALER


VILDSVIN?
VI KAN STAKET!

Alla sorter och modeller
med eller utan montering

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

FT EKERÖ AB

PLÅTSLAGERI

08-560 304 54
070-555 15 08

ALLSERVICE AB
av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

www.fsons.se
FÄRGHANDEL


FÄRG TAPET
GOLV

www.farmartjanst.se/ekero
08-560 304 70
ekero@farmartjanst.se

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

info@nyplat.se
www.nyplat.se

UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
Grundat 1921

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



z







Färingsö Brunnservice

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

RADIO OCH TV


NY TV?

Vi levererar, installerar och forslar
bort din gamla.

32¨ från 2.990
Ekerö Färglager

RADIOBUTIKEN

Träkvista Torg

EKERÖ

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

Ekerö Centrum, 08-560 357 20.

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

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

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


Trygghet & Kvalitet
Service & reparationer
av alla bilmodeller
Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.

560 301 00
0705-94 23 19

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se



STÄDNING


Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Auktoriserad
serviceverkstad för

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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

Telefon:

F’SONS

FÖNSTER


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

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

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



www.ekerobilskadecenter.com

M

L O K A L E R

Tel: 560 47 111

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

TRÄD- & TOMTARBETEN


LACKERING


Har du problem med

UBorttagning

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

L E D I G A

395:- resp 690:-

BYRA

BILSERVICE


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

www.micklack.se

BILDBYRÅER




&

l
kake

GOLV & KLINKER


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

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

GOLV & KLINKER


| service för dig! 39

CENTRALDAMMSUGARE
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G)CDK:B7:G'%&(

40

NYFIKEN?

VED Rånarjakt slutade på Munsö
550:- m
3

Höghammar Såg & Trä
Tel. 560 405 97

www.ekerobudo.com

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under de senaste två
veckorna.
14 OKTOBER | Vid Rödsten, Ekerö inträffar en stöld av en båtmotor.
 Jh[ abejj[hWdcbd_d]Wh _daecc[h
från kommunen.

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

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

Skydda
datorna vid
åska

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Vad behöver du?
™

vi fixar det mesta

08-410 417 70

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

www.alltjanstpoolen.se

info@alltjanstpoolen.se

15 OKTOBER | IaWZ[]h[bi[ia[hf[d
fWha[hWZX_bl_ZSvanhagen, Skå.
 L_bjeboYaW c[Z l_bZil_d _djh\\Wh f
Ekerövägen vid Rastaholm.
 vjjW abejj[hWdcbd_d]Wh _daecc[h
från Ekerö kommun.
Ic_jd_d]\hd[dl_bjeboYaWc[ZhZ`kh
_djh\\Wh f Jungfrusundsvägen vid
9W\l][d$
IjbZWlZ_[i[bia[hdhd]edibWd]Wh
X[di_dkhjlbWijX_bWh_Svartsjö.
 D]ed \hia[h ij`bW [d lWjj[diaej[h
i Älvnäs.
 L_bjeboYaW c[Z l_bZil_d _djh\\Wh f
Ekerövägenl_Z;a[Xo$
 IdWjj[h_ Wl X[di_d ia[h \hd EAG."
Ekerö.
16 OKTOBER | Stöld av diesel från en
bWijX_bia[hfJungfrusundsvägen.
L_dj[hZYaf\b]iWcjÔ[hWWhX[jicWia_d[h Xb_h ijkbdW kh [jj ]WhW][ _ Svartsjö.
17 OKTOBER | ;d l_bjeboYaW c[Z b]
sker i Svartsjö.
18 OKTOBER | EbW]WW\ÓiY^[h_d]_djh\\Whf[diaebW_Stenhamra.
 ;d b]eboYaW _djh\\Wh f Färentunavägen.


PÅ G
Erbjudande till dig som bokar
vår handledarutbildning

STARTPAKET
FÖR PRIVATKÖRNING
4700 kr
Innehåller:
s  ST  MIN KÚRLEKTIONER
s ¾VNINGSKÚRNINGSSKYLT
s "ACKSPEGEL
s )NRE ÚGONSPEGEL
s 6ËGMËRKESFÚRTECKNING
s 6ËGMËRKESTEST

"/+! +5
23
PÅ VÅR
HEMSIDA
,
RING ELL
ER
MEJLA!

 IjbZ Wl \ohW l_dj[hZYa f \b] ia[h
från en tomt i Färentuna.
 IdWjj[h_ Wl Z_[i[b _djh\\Wh f IjWje_b"
Ekerö.

20 OKTOBER | ;dl_bjeboYaWc[ZhZ`kh
inträffar vid Rastaborg.
;di_d][beboYaWc[Zf[hiediaWZWia[h
fEkerö.

24 OKTOBER | I Träkvista blir en bil av
c[Zi_dWh[]_ijh[h_d]iiaobjWh$
 ?dXhejj ia[h _ [d ÔojjXWh Xo]]XeZ f
Ekerövägen$J`klWhdW\hia[h\c[Z
i_] [d XWdZ]hlWh[ eY^ ij`b Z_[i[b \hd
[dZkcf[heY^[d^`kb]hlWh[$

21 OKTOBER | ;dl_bjeboYaWc[ZhZ`kh
ia[hfStenhamravägen.
 Jl abejj[hWdcbd_d]Wh _daecc[h
från Ekerö bostäder.
 8hejj cej Óia[bW][d _djh\\Wh _ MälarenkjWd\h:hejjd_d]^ebc$
;debijYoa[bXb_hijkb[d\hdTräkvista torg.
 <hd [jj ^`bfc[Z[bi\hhZ _ Ekerö
centrumXb_h[dhkbbijebeY^[dhebbWjeh
ijkbdW$
Ic_jd_d]\hd[djhWÓaeboYaW_djh\\Wh
fEkeröZhd]edahjf[daWjj$

Växter i Turkiet
”Orkidéer och andra växter
i Turkiet” – Bo Nylén har fotograferat ett antal fängslande orkidéer i Turkiet
och delar med sig av bilder
och erfarenheter. 13/11 kl
19, Ekebyhovs slott. Arr:

25 OKTOBER | ;di[][bXjXb_hijkb[df
södra Munsö.
 IdWjj[h_ Wl X[di_d ia[h f IjWje_b"
Ekerö.
26 OKTOBER | ;d ^kdZ f fhec[dWZ
X_j[h_^`b[daWjj_Ekerö centrum.
27 OKTOBER | Ic_jd_d] \hd [d l_bj#
eboYaWc[ZhZ`kh_djh\\WhfEkerövägen vid Lindö lada.

;\j[h[jjlhZ[jhWdifehjhd_7bl_aZ[d((eajeX[hiaj[i_]hdWhdWkjfCbWhWhdW
\h Wjj \hiaW kdZaeccW feb_i[d$ ;jj ijehj WdjWb feb_iX_bWh Z[bje] _ `Waj[d eY^ i
icd_d]ecakdZ[Z[beaWb_i[hWifCkdic[Z^`bfWl^[b_aefj[h$
ÅHdWhdW]h[fiWlfeb_i[df;a[Xol][deY^X_b[dje]i_X[ibW]eY^Xh]WZ[i\hd
fbWji[d"X[hjjWh7d[jj[D_biied";a[hdhfeb_i$

Vandring på Eldgarnsö
Fågelvandring runt markerna i naturreservatet och
tittar på de stora mistelbestånden, som i sin tur drar
till sig mängder av trastar.
Ansvarig: Gigi Sahlstrand.
17/11 kl 10, naturreservatets
parkering. Arr: Mälaröarnas
ornitologiska förening.

Trådar som hänför
Camilla Skorup berättar
om sin textila verksamhet.
13/11 kl 19-21, Hantverksstallet, Jungfrusund.

22 OKTOBER | <ohW l_dj[hZYa f \b]
Xb_hijkbdWkh[jjbij\hhZ_Svartsjö.
 IdWjj[h_ Wl X[di_d ia[h f EAG."
Ekerö.
 Ic_jd_d] \hd [d fWha[h_d]iiaWZW _dträffar i Ekerö centrum.
L_bjeboYaWc[ZhZ`khia[hfEkerövägenl_ZCkdiaohaW$

RÅNARE GREPS PÅ MUNSÖ


Mälaröarnas naturskyddsförening.

FORTS FRÅN SIDAN 28

Från landsbygd till hovet
”Jag vet var jag kommer
ifrån”– Ingemar Eliasson,
lanthandlarsonen som
blev kungens riksmarskalk,
lärarvikarien som blev folkpartistisk arbetsmarknads-

minister. Från värmländsk
landsbygd till det kungliga
hovet – hur går en sådan
resa till? 19/11 kl 10-20,
biblioteket, Ekerö C. Samarr:
S:t Lukas Mälaröarna –
Västerort.
Bytesmarknad
Vintersportutrustning i
användbart skick, ej kläder.
Tappströmsskolan 17/11 kl
9-10: inlämning, kl 10.15-12:
försäljning. Märklappar kan
hämtas i sportaffären i Ekerö.
Samarr: Friluftsfrämjandet,
Mälaröarnas alpina skidklubb.
Berättarafton
James Blom berättar med
ord och bild vid kvällsbrasan

om Stiftsgården Marielund,
en för många okänd plats på
Ekerö. 22/11 kl 19-21, Ekerö
hembygdsgård. Arr: EkeröMunsö hembygdsförening.
Konsert
”Ett ljus i höstmörkret” –
konsert med Mikke Lillman,
Björn Kristoffersson, Mats
Andersson, Sven Rickström
och Åke Löfgren. Konferencier: Johan Hedenberg.
Entré 50 kr. 22/11 kl 19, Erskinesalen. Samarr: RSMH,
Ekerö kommun.

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se
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i säkra händer

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

19 OKTOBER | IjbZWljlcejehYheiiYoabWheY^[dc_d_YheiiiWcjWbbZ[iikjhkijd_d]ia[h][dec_dXhejj_[jj\hhZ
i Nyckelby.
 L_bjeboYaW c[Z hZ`kh ia[h f Tureholmsvägen i Skå.
 IjbZ ][dec _dXhejj _djh\\Wh f
Munsö Zh d]ed ij`b [d a]hiab_ffWh[$
IjbZ][dec_dXhejj_X_bia[h_[jj][c[diWcj]WhW][_Ekerö centrum.
Ic_jd_d]\hd[djhWÓaeboYaW_djh\\Wh
fEkerövägenl_ZDhbkdZWakhlWd$

SFÖ

RBU

N

ZZZHNHURELOVNDGHFHQWHUFRP
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

www.pcakuten.se

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

Välj den mäklare
som har köparna!
'ĞŶŽŵǀĊƌĂĐŝƌŬĂϮϯϬďŽďƵƟŬĞƌŽĐŚǀĊƌƚƐƚŽƌĂŬƵŶĚƌĞŐŝƐƚĞƌŚĂƌǀŝƟůůŐĊŶŐƟůů
ŇĞƌŵƂũůŝŐĂŬƂƉĂƌĞćŶŵĊŶŐĂĂŶĚƌĂĨĂƐƟŐŚĞƚƐŵćŬůĂƌĞ͘sŝŚŝƩĂƌŝŶƚĞďĂƌĂ
ŬƂƉĂƌĞ ĨƌĊŶ ŽŵƌĊĚĞƚ Ěćƌ ĚƵ ďŽƌ ƵƚĂŶ ǀŝ ŚŝƩĂƌ ŬƂƉĂƌĞ ĨƌĊŶ ŚĞůĂ ůĂŶĚĞƚ͘ Ğƚ Śćƌ
ŐĞƌ ĚŝŐ ŵƂũůŝŐŚĞƚ Ɵůů ĞŶ ƌŝŬƟŐƚ ďƌĂ ďŽƐƚĂĚƐĂīćƌ Ěćƌ ĚƵ ŬĂŶ ĨĊ ďćƩƌĞ ďĞƚĂůƚ ĨƂƌ
ĚŝŶ ďŽƐƚĂĚ͘ sćůŬŽŵŵĞŶ Ɵůů ŽƐƐ ĞůůĞƌ ůćƐ ŵĞƌ ƉĊ svenskfast.se/viharkoparna

MUNSÖ EKEBY 3 - 5 rok, 73 + 45 kvm

Ogenerat läge

FÄRINGSÖ STENHAMRA Tomt

Pool

Egen båtplats

Möjlighet att stycka till tre fastigheter

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN 5 rok, ca 102 kvm

MUNSÖ SÖDERBACKEN 3 rok, ca 75,6 kvm

Sjöutsikt

Båtplats

Högt fritt söderläge

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ NÄRLUNDA 3 rok, 104 kvm

Mitt i centrala Närlunda

Garage ingår

Nära till buss

ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 5 134 kr/månad. EP 74 kWh/m²/år. Söderbacksvägen 27. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 36820 TILL 71122

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.

Två uteplatser

SMS:A 25752 TILL 71122

Charmig villa med ogenerat naturnära läge

Stor hörntomt

Mycket populär adress

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 3 155 m². Knosterstigen 11. MÄKLARE Oskar Ahlgren
070-826 83 00.

SMS:A 25956 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 890 000 kr. TOMT 2 003 kvm. EP 111 kWh/m²/år. Borrvägen 3. EKERÖ Sophia Åkerman
0707-60 46 63.

SMS:A 41093 TILL 71122

Fräsch villa i bra skick

SMS:A 42090 TILL 71122

SMS:A 36822 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ TRÄKVISTA 6 rok, ca 162 + 64 kvm

Byggrätt 200 + 40kvm

ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT 1 745 kvm. EP 225 kWh/m²/år. Bigårdsvägen 10. EKERÖ
Sophia Åkerman 0707-60 46 63.

Modern familjevilla

Tilltalande arkitektur

Invid grönområde

ACCEPTERAT PRIS 4 975 000 kr/bud. TOMT 1 000 kvm. EP 60 kWh/m²/år. Vävnadsvägen 9. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

7 goda skäl att anlita Svensk
Fastighetsförmedling på Ekerö
när du ska sälja din bostad!
X

Y

Vi har köparna
DĞĚĞƩĂǀďƌĂŶƐĐŚĞŶƐƐƚƂƌƐƚĂŬƵŶĚƌĞŐŝƐƚĞƌ͕ĞŶƌŝŬƐƚćĐŬĂŶĚĞďƵƟŬƐŬĞĚũĂŽĐŚŬƌĂŌĨƵůůĂ
ŵĂƌŬŶĂĚƐŬĂŶĂůĞƌ ŚŝƩĂƌ ǀŝ ŬƂƉĂƌĞ ĨƌĊŶ ŚĞůĂ ůĂŶĚĞƚ͘ Ğƚ Śćƌ ŐĞƌ ĚŝŐ ŵƂũůŝŐŚĞƚ Ɵůů ĞŶ ƌŝŬƟŐƚ ďƌĂ ďŽƐƚĂĚƐĂīćƌ Ěćƌ ĚƵ ŬĂŶ ĨĊ ďćƩƌĞ ďĞƚĂůƚ ĨƂƌ ĚŝŶ ďŽƐƚĂĚ͘
Vi är marknadsledande i Mälardalen!
^ǀĞŶƐŬ &ĂƐƟŐŚĞƚƐĨƂƌŵĞĚůŝŶŐ ćƌ ĚĞŶ ŵćŬůĂƌŬĞĚũĂ ƐŽŵ ƐćůũĞƌ ŇĞƐƚ ďŽƐƚćĚĞƌ ŝ ŚĞůĂ DćůĂƌĚĂůĞŶ͘
sŝ ũŽďďĂƌ ůŽŬĂůƚ ŽĐŚ ŬćŶŶĞƌ ŽŵŐŝǀŶŝŶŐĂƌŶĂ ƵƚĂŶ ŽĐŚ ŝŶŶĂŶ͘

Z

Vi erbjuder Varudeklarerat för din villa
DĞĚ sĂƌƵĚĞŬůĂƌĞƌĂƚ ĨĊƌ ďĊĚĞ ƐćůũĂƌĞŶ ŽĐŚ ŬƂƉĂƌĞŶ ĞƩ ƐƚĂƌŬƚ ĨƂƌƐćŬƌŝŶŐƐƐŬǇĚĚ ǀŝůŬĞƚ ƂŬĂƌ ǀćƌĚĞƚ ƉĊ
ĚŝƩ ŚƵƐ ĨƂƌĞ ĨƂƌƐćůũŶŝŶŐ͘

[
\

Vi erbjuder alla våra köpare 2 månaders premiefri boendeförsäkring via Trygg-Hansa
ĞƐƐƵƚŽŵ ĞƌďũƵĚĞƌ ǀŝ ĚŝŐ ƐŽŵ ƐćůũĂƌĞ ŵŽƚƐǀĂƌĂŶĚĞ ƚƌǇŐŐŚĞƚƐĨƂƌŵĊŶ Ŷćƌ ĚƵ ŬƂƉĞƌ ŶǇ ďŽƐƚĂĚ͘
sŝĞƌďũƵĚĞƌŬŽŶŬƵƌƌĞŶƐŬƌĂŌŝŐĂďŽůĊŶǀŝĂ^͘
/ ŶćƌĂ ƐĂŵĂƌďĞƚĞ ŵĞĚ ^ ŬĂŶ ǀŝ ćǀĞŶ ĞƌďũƵĚĂ ŬŽŶŬƵƌƌĞŶƐŬƌĂŌŝŐĂ ďŽůĊŶ ǀŝůŬĞƚ ƐŬĂƉĂƌ ďƌĂ ŬƂƉŬƌĂŌ͊

]

Vi har en välbesökt webbplats och egen bostadsapp
sĊƌ ƉƌŝƐďĞůƂŶƚĂ ŽĐŚ ǀćůďĞƐƂŬƚĂ ǁĞďďƉůĂƚƐ svenskfast.se ŚĂƌ ĐŝƌŬĂ 500 000 ƵŶŝŬĂ ďĞƐƂŬĂƌĞ ŝ ǀĞĐŬĂŶ͘
KĐŚ ŵĞĚ ǀĊƌ ŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝĂ ĂƉƉůŝŬĂƟŽŶ ͟,ŝƩĂ ,Ğŵ͟ ĨƂƌ ŝWŚŽŶĞ͕ ŶĚƌŽŝĚ ŽĐŚ ŝWĂĚ ćƌ ĚĞƚ ĞŶŬĞůƚ ĨƂƌ
ŬƂƉĂƌŶĂ ĂƩ ƐĞ ǀŝůŬĂ ďŽƐƚćĚĞƌ ƐŽŵ ćƌ Ɵůů ƐĂůƵ ǀŝĂ ŽƐƐ͘

^

sŝŚĂƌĞƩƐƚĂƌŬƚĞŶŐĂŐĞŵĂŶŐ
sĊƌƚ ĞŶŐĂŐĞŵĂŶŐ ĂǀƐƉĞŐůĂƌ ƐŝŐ ŝ ďĊĚĞ ƉƌŝƐĞƚ ĚƵ ĨĊƌ ĨƂƌ ĚŝŶ ďŽƐƚĂĚ ŽĐŚ ŚŽƐ ĂůůĂ ŶƂũĚĂ ŬƵŶĚĞƌ͘
sŝ ǀŝƐĂƌ ĚŝŶ ďŽƐƚĂĚ Ŷćƌ ĚĞƚ ƉĂƐƐĂƌ ĚŝŐ ŽĐŚ ƐŬƌćĚĚĂƌƐǇƌ ƵƉƉĚƌĂŐĞƚ ǀŝĚ ǀĂƌũĞ ďŽƐƚĂĚƐĂīćƌ͘
sćůŬŽŵŵĞŶĂƩŬŽŶƚĂŬƚĂŽƐƐƐĊďĞƌćƩĂƌǀŝŵĞƌ͊

^KW,/͕ DZd/E͕ ^h^EE͕ >/EE K, K^<Z

<ZP D >ZP dKZ' ϰ͘ d> 0ϴͳ5ϲϰ ϭ0ϵ ϰ0 ^sE^<&^d͘^ͬ<ZK

&Ƃůũ ŽƐƐ ƉĊ &ĂĐĞďŽŽŬ

SMS:A 39722 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ TUREHOLM 6 rok, 135 kvm

Underbart sekelskiftshus

Högt & fint läge med strålande sjöutsikt

Stor härlig trädgårdstomt

Tre stycken kakelugnar

Båtplats

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ TAPPSUND 5 rok

Centralt

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ SKÄRVIK 6 rok, 170 kvm

Nytt tak & nya fönster

Bergvärme

Öppet fritt läge

Arkitektritat hus med härlig rymd

MUNSÖ KVARNBYN 2 rok, ca 59,2 kvm

Idylliskt lantligt område

Garage ingår

Soligt naturnära läge

ACCEPTERAT PRIS 5 475 000 kr/bud. TOMT 1 880 m². EP 87 kWh/m²/år. Ledungsvägen 11. EKERÖ Martin Larsson
0708-30 01 61.

SMS:A 41049 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT 1 340 kvm. EP Energideklaration är beställd. Paradisvägen 11. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Charmigt bostadsrättsparhus

SMS:A 54212 TILL 71122

SMS:A 41453 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 5 500 000 kr/bud TOMT 3 829 kvm . EP 128 kWh/m²/år. Ottarvägen 6. EKERÖ Sophia Åkerman 0707- 60 46 63.

Martin Larsson, Sophia Åkerman,
Linn Lagerqvist, Oskar Ahlgren, Susanne Eriksson

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

ACCEPTERAT PRIS 775 000 kr/bud. AVGIFT 4 068 kr/månad. EP 113 kWh/m²/år. Kvarnstugevägen 23. EKERÖ
Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

