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Vi bygger mera!
Läs mer på sidorna  6 - 7Nu ska vi börja med nybyggnation även på Adelsö!
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Ekerö Bostäder har ett bestånd av hyreslägenheter som skiljer sig 
mot de fl esta allmännyttor. Bland annat  har vi många lägenheter 
med egna uteplatser vilket vi tycker är fanstastiskt och samtidigt 
adderar dessa ett mervärde till er hyresgäster. 

Det fi nns dock en baksida av myntet. Uteplatser måste både 
underhållas samt skötas på kort och lång sikt. Det fi nns en viss 
gränsdragningsproblematik i detta men det åligger hyresgästen att ta 
hand om sin uteplats. 

Vi tror att samverkan och tydlighet är den bästa vägen framåt.  Vi 
har tagit fram ett dokument som ger riktlinjer för vad som förväntas 
av en hyresgäst gällande uteplatsen. Du hittar dokumentet på vår 
hemsida och tanken är att den kan hjälpa er att hålla uteplatsen i bra 
skick. Ett annat förslag  är att prata med din boservicevärd som kan 
ge tips på hur du kan sköta uteplatsen.

Ekerö Bostäder har självfallet ett stort ansvar för utemiljön i alla områden. Vi gör upp planer tillsammans 
med vår markentreprenör för skötsel och utveckling av områderna. Vi tar även in synpunkter av våra 
boenden på vad som kan förbättras. Våra hyresgästträff ar är ett utmärkt tillfälle att komma och prata med 
oss över en kopp kaff e. Vi försöker att satsa lite extra på utemiljöer just nu men det är en ständig kamp 
med att prioritera mellan åtgärder då vi inte har råd att genomföra allt vi vill.

Jag har tidigare berättat om att vi äntligen bygger nytt. De 80 lägenheterna på Wrangels väg kommer 
kompletteras med 34 lägenheter på Adelsö. Ekerö Bostäders styrelse tog beslutet 2017-05-18 att bygga 
nya hyreslägenheter på härliga Adelsö. Otroligt kul att vi kan vara med och utveckla hela Ekerö!

Vi på Ekerö Bostäder har öppet hela sommaren men med begränsad bemanning. Vi ska göra allt för 
att hålla en bra servicenivå men det är också viktigt att alla medarbetare på Ekerö Bostäder får en 
välbehövlig semester.

Slutligen vill jag önska er alla en skön sommar.

Sommartider

T.F. VD HAR ORDET

AB Ekerö Bostäder fortsätter att arbeta hårt  för att öka antalet hyresbostäder på Ekerö. Vi fortsätter 
att leta efter möjligheter att bygga nya bostäder, för att på så vis kunna erbjuda fl er lägenheter till 
bostadskön. Vår vision är att äga 1 100 lägenheter år 2020.

Anders Ranefall
T.f. Verkställande Direktör

 anders.ranefall@ekerobostader.se
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Nu är det semestertider och kontorets bemanning kommer att vara begränsade under en period. 
Felanmälan och åtgärder fungerar under hela sommaren och som alltid gör du felanmälan på 

telefon 08-420 032 07 eller via ”Mina sidor” på vår hemsida.

Receptionen är obemannad
vecka 27 - 31.

Personal fi nns på kontoret stor del av tiden
alla vardagar under sommarveckorna, men ring
för säkerhets skull innan du kommer på besök.

Felanmälan fungerar som vanligt under hela
sommaren på telefon 08-420 032 07 och på Mina Sidor

Akuta felanmälningar kvällar och helger görs
till fastighetsjouren Relita på

telefon 08-316 900 

Öppet i sommar

Myror och getingar

Visst är det härligt med sol och sommar, men med det varma vädret kommer även mindre härliga saker som myror 
och getingar i våra hem. Här är fem tips hur du förebygger myror inomhus:

• Se över eventuella springor och sprickor till huset och täpp till dessa

• Håll efter sött spill såsom socker, saft och läskedryck eller kaksmulor

• Låt inte mat och vatten till husdjur stå framme längre än 
nödvändigt

• Gå ut regelbundet ut med dina sopor – mat och fukt lockar 
till sig myror

• Avlägsna eller trimma buskar och annan växtlighet 
runt huset 

Om du som hyresgäst upptäcker eller misstänker att ni har fått in bostadsohyra i lägenheten ska ni omedelbart 
anmäla detta till Anticimex som Ekerö Bostäder har avtal med.

Anticimex: telefon 08-517 634 00
Uppge försäkringsbolag: SRF 

Har du problem med myror eller getingar? Då ska du kontakta Anticimex så får du hjälp med 
myrdosor eller borttagning av getingbon. Du kan läsa mer om hur du undviker getingar på 

nästa sida.
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Årets boendeträff ar
Den fjärde maj inledde vi årets boendeträff ar och först 
ut var Dragonvägen. Vi arbetar vidare på att få ett 
närmare samarbete med våra hyresgäster och få en ännu 
bättre dialog, där vi kan få ta del av de tankar, behov 
och önskemål som fi nns i våra bostadsområden. Vi ser 
ett behov av att få ta del av alla hyresgästers tankar om 
vad vi gör bra och vad vi kan göra ännu bättre.

Därför anordnar vi en fi kastund i våra områden så att 
boende i våra hus kan komma och träff a oss på sin 
hemmaplan.. Då fi nns vi där för att svara på frågor, ta 
del av tankar och idéer, eller kanske bara prata lite ändå. 
Givetvis bjuder vi på kaff e, saft och något gott att tugga 
på.

Vi bjuder även in representanter från:

• Hyresgästföreningen Stockholm – för att informera 
om vad de kan göra för dig som är hyresgäst

• Södertörns brandförsvarsförbund – för att informera 
om brandskydd och säkerhet

• Närpolisen

• Ekerö Direkt – vår kundservice

Årets löfteslista
På sista sidan i 
detta nummer av 
Nyhetsbladet hittar 
du årets uppdaterade 
löfteslista. Där kan du 
se vad vi planerar att 
göra generellt i alla 
områden samt specifi kt 
i ditt område. Här 
bockar vi av åtgärderna 
allteftersom de 
påbörjas och avslutas.

Listan är framtagen 
efter de önskemål som 
har framförts till oss 
från er hyresgäster.

Boendeinfl ytandekommittén BIK
I slutet av 2016 skrevs äntligen ett nytt 
boendeinfl ytandeavtal med Hyresgästföreningen. 
Det betyder att vi återigen har regelbundna möten 
med boendeinfl ytandekommittén med representanter 
från lokala Hyresgästföreningen samt från 
Hyresgästföreningen region Stockholm.

Om du vill vara med och påverka boendet i ditt område 
och har frågor som du vill ska tas upp på dessa möten, 
kontaktar du din lokala hyresgästrepresentant. Om det 
inte fi nns någon Lokal Hyresgästförening i ditt område 
går det bra att du kontaktar representanten från ett 
närliggande område så tas dina frågor upp vid BIK-
möten.

Getingar är viktiga insekter i vår natur, men när 
för många av dem vistas i vår närhet upplevs de 
som obehagliga och irriterande. Nu under vår och 
försommaren kan du göra några enkla insatser som 
minskar risken för problem med getingar.

Hitta getingboet
På våren vaknar getingdrottningen och börjar söka efter 
en ny boplats. Nu är det dags att hålla utkik efter nya 
bon. Boet är litet till en början och ser ut som en rund 
ljusgrå boll.

Leta under utskjutande tak, vid uteplatser eller bodar. 
Getingar övervintrar aldrig i gamla bon, men om du 
tidigare har haft getingbon någonstans, titta på samma 
ställen. 

Om du ser en geting som är ute och fl yger – följ efter. 
Förr eller senare återvänder den till sitt bo med föda 
eller byggmaterial.  

Om du hittar ett bo som inte är större än en pingisboll, 
innehåller det troligen endast getingdrottningen och 
larver. Då kan du ta bort det själv så länge du inte är 
allergisk mot getingens stick.

För att ta bort ett getingbo, gör så här:
Välj rätt tidpunkt på dygnet – en mörk kväll är de fl esta 
getingar inne i boet och kvällskylan gör dem slöa.

Bär någon form av skyddande kläder, handskar och ha 
en mössa på huvudet.

Använd en dammsugare för att suga in boet – på så sätt 
håller du dig på bra avstånd. Du kan även täcka över 
boet med en papperspåse och skära ned boet i påsen.

Krossa eller frys sedan boet för att avliva getingar och 
larver.

Att ta bort ett getingbo måste ske med försiktighet. 
Senare under sommaren, när boet har blivit större än en 
pingisboll, kan det vara riskfyllt att försöka ta ned det 
själv. Ett getingstick kan vara livshotande för personer 
som är allergiska mot det ämne som getingen sprutar in 
när den sticker med sin gadd. 

Tips och råd under resten av sommaren:
• Täck över kött och sött när du äter ute.

• Locka getingarna med något ännu godare en bit bort 
från matbordet eller picknickfi lten, exempelvis läsk, 
öl, koncentrerad saft, annan söt vätska eller vårt 
egna lockämne.

Minska risken för getingar i sommar  
Mycket tyder på att varannan sommar blir en så kallad getingsommar. Förra året hade vi en 

sådan och då var getingarna väldigt aktiva, vilket kan innebära att denna sommaren blir 
lugnare. Nu under vår och försommaren kan du genom några enkla insatser undvika att för många 
getingar etablerar sig i din trädgård i sommar. 

1. Du behöver en pet-fl aska.
2. Klipp av fl askan strax ovanför mitten.
3. Nu har du två halvor som är grunden till fällan.
4. Sätt överdelen neråt i underdelen och tejpa eventuellt 
runt kanten så att den sitter på plats.
5. Fyll den sen med lite saft eller något annat sött.
6. Sen är det klart. Getingarna hittar in men inte ut.
7. Se till att fällan står en bit ifrån där du sitter och du 
slipper ha getingarna omkring dig.

Bygg en getingfälla
Det fi nns fl era olika typer av getingfällor att köpa, men 
det är mycket enkelt (och billigt) att bygga en själv. 

Boendeträffar, löfteslista och BIK
Vi fortsätter med våra uppskattade boendeträff ar även i år! Före midsommar kommer vi att 

ha hunnit med att besöka Dragonvägen, Wrangels väg, Hovgårdsvägen, Ploglandsvägen, 
Söderströms väg och Ekuddsvägen. Samtidigt fortsätter vi arbetet med årets löfteslista och vi har 
återupptagit våra möten med Boinfl ytandekommittén.

KONTAKTUPPGIFTER TILL LOKALA 
HYRESGÄSTFÖRENINGAR
Ekebyhovsvägen och Ekuddsvägen 42-52

Ångbåtsvägen

Söderströms väg

Gustavavägen

Ploglandsvägen, 
Fårhagsplan Dragonvägen eller Hovgården.
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Bygget Wrangels väg: 
första spadtaget  är 

taget

Snart börjar vi bygga på Adelsö

Det var 25 år sedan Ekerö Bostäder senast genomförde en nyproduktion av lägenheter, men nu 
har vi äntligen tagit det första, riktiga spadtaget för nyproduktionen av 80 hyresbostäder på 

Wrangels väg på Ekerö!

Onsdagen den 29 mars 2017 samlades personal från 
Ekerö Bostäder och Serneke, Ekerö Bostäders styrelse, 
Ekerös kommunledning, boende på Wrangels väg, 
med fl era, för att vara med vid detta historiska första 
spadtag. Den gråmulna dagen lystes upp av glädjen 
över att få komma igång med denna välbehövliga och 
efterlängtade produktion av nya hyresbostäder i Ekerö 
kommun.

- Vädret idag gör bara oddsen bättre för ett fantastiskt 
strålande väder när invigningen av de färdiga husen 
ska äga rum om nästan 2 år, sa Anders Ranefall, 
tillförordnad VD för Ekerö Bostäder. Vi är oerhört stolta 
över att äntligen kunna producera fl er unika hyresrätter 
för Ekerö kommuns invånare.

Ekerö Bostäder har givit Serneke Bygg Öst AB i 
uppdrag att genomföra byggnationen av 80 lägenheter 
fördelade på sex punkthus, och de beräknas stå klara 
kring årsskiftet 2018/2019.

Den fantastiska ceremonispaden som specialtillverkats 
av Ekerö Bostäders driftpersonal, greppades 
tillsammans av Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens 
ordförande, Ingemar Hertz, styrelseordförande Ekerö 
Bostäder, Anders Ranefall, t.f. VD Ekerö Bostäder, 
samt Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg, och det första 
spadtaget för de kommande hyresrätterna på Wrangels 
väg togs.

Sedan dess har markarbeten kommit igång, med 
borrningar, sprängningsarbeten och schaktningar. 
Sprängningar kommer att utföras vecka 18 - 26 med 
6 st smällar per dag med ca. 1,5 timmars mellanrum, 
med start kl. 08.00 och avslut senast kl. 17.00. 
Sprängningarna annonseras med ljudsignaler - korta tut 
innan sprängning och ett långt tut efter en sprängning. 
Vid sprängningarna kommer personal från Serneke att 
stå vid befi ntliga portar i de befi ntliga portarna runt 
sprängningsområdet för att förhindra att någon kommer 
i vägen. 

Den 22 maj skrev Ekerö Bostäder avtal med det estniska bolaget Astel OÜ för att bygga 34 
hyresrätter i radhusstil på Slagarvägen på Adelsö.

I december 2016 köpte Ekerö Bostäder tomten 
Stenby 15:24 på Adelsö av Ekerö kommun. Där på 
Slagarvägen i Stenby, strax ovanför färjelägret på 
Adelsö, fi nns i dagsläget en bostadsrättsförening, brf 
Lillängen, om sex parhus. Här fi nns sedan tidigare en 
godkänd detaljplan som vann laga kraft 5 oktober 1990, 
och den ger utrymme för byggnation av ytterligare 
34 marklägenheter. Eftersom detaljplanearbete och 
byggrätt sedan länge är klart, kan nybyggnation av 
bostäder komma igång ganska snart, och det är inte 
omöjligt att det är klart för infl ytt redan till hösten 2018. 
Ekerö Bostäders ambition är att bygga vackra, unika 

hyresrätter som harmoniserar med de redan befi ntliga 
bostäderna på Slagarvägen.

Astel OÜ har varit etablerade i branchen sedan 1992 
och har 25 års erfarenhet med byggande av modulhus 
i 12 olika länder i hela världen. De har också två egna 
fabriker med tillverkning av husmoduler där egna 
arkitekter kan ta fram skräddarsydda produkter för 
kunden.

Astel OÜ har tidigare genomfört en rad byggprojekt 
i Sverige, exempelvis i Finspång, Solna och parhus i 
Hudiksvall.

Kan vi bygga mera?

Detaljplan
Företrädesvis söks mark där det fi nns en gällande 
detaljplan för byggnation av bostäder. Detta för att 
arbetet med att ta fram en detaljplan som sedan ska 
vinna laga kraft, är ett arbete som kan ta många år. Men 
även på gällande detaljplaner kan det fi nnas hinder.

Prickmark
På en detaljplans karta fi nns ofta områden som är 
markerade med prickar. Det innebär att marken inte får 
förses med byggnader. Anledningarna till detta kan vara 
fl era. Det kan vara strandskydd, ledningar i marken eller 
så är det bara så att stadsarkitekten hade en vision för 
området när planen skapades.

Allmänt ändamål
I en detaljplan anges även ytor där endast byggnation 
för allmänt ändamål får uppföras. Det handlar då om att 
man öronmärkt mark för byggnation av till exempel

skola, förskola, vårdcentral m.m. Tillstånd för att bygga 
bostäder på en sådan yta medges inte.

Gestaltningspolicy
Givetvis ska vid all nybyggnation även kommunens 
gestaltningspolicy följas. Den beskriver mål och 
strategier för Ekerö kommuns arbete med att gestalta 
miljön i vår kommun. Detta är några av målpunkterna i 
policyn:

Den byggda miljön i Ekerö ska:
• präglas av en småstadskänsla med småskalighet, 

variation och omsorg för detaljer
• ge utrymme för högre och tätare bebyggelse i 

centrumnära lägen
• ta hänsyn till och inspireras av geografi ska och 

historiska särdrag men speglar även moderna 
värden

• ha ett samspel mellan konst, arkitektur och 
landskap.

Bostadsbristen blir allt tydligare och sökandet efter byggbar mark i Ekerö kommun fortsätter. 
Det är dock inte det lättaste att hitta passande ytor där byggnation kan påbörjas inom en snar 

framtid. Helst bör det fi nnas en gällande detaljplan som talar om hur marken får användas. 
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Gammalt jordbrukssamhälle
I det område som idag fungerar som Stenhamras 
centrum, låg då sedan lång tid tillbaka, byn Stockby, som 
bestod av fyra gårdar omgivna av byns odlingsmarker.

En av de äldsta vägarna i Stenhamra är troligen Stockby 
bygata, nuvarande Stenhamravägen och Vallviksvägen. 
Dessa härstammar från tiden då dagens centrum i 
Stenhamra bestod av den oskiftade byn Stockby, alltså 
från 1600-talet och fram till mitten av 1800-talet.

Vid 1900-talets början fanns en tydlig gräns mellan 
jordbrukssamhället Stockby och stenhuggarsamhället 
Stenhamra. Gränsen markeras än idag av en stenmur 
som nu ligger inne i tätorten Stenhamra. Muren har 
sin början vid Vallviksvägen och följer Klyvarestigen 
norrut. Den ligger väl synlig, men idag tycks få personer 
ha kännedom om dess existens och betydelse. 

Stenhamra och den äldre jordbruksbyn Stockby 
existerade parallellt under stenbrottstiden men har idag 
växt ihop helt och tyngdpunkten har fl yttats närmare det 
gamla Stockby och stenbrottet ligger idag i utkanten av 
tätorten Stenhamra.

Stenhuggeri
Stenhamra har varit länets genom tiderna största 
stenhuggeri och har än i dag en ovanligt komplett 
bevarad industrimiljö från slutet av 1800-talet. Här har 
en stor del av Stockholms gat- och kantsten brutits. 
Omkring 130 arbetare sysselsattes året runt. 

Fårhagsplan
Området består av 78 lägenheter i fl erfamiljshus byggda 
1970 med centralt läge i Stenhamra, nära Konsumbutiken, 
och är ett av våra miljonprogram. Husen har genomgått 
renovering med stambyte och taktbyte som blev klart 2015, 
fönster och balkongpartier har färdigrenoverats i juni 2017, 
och just nu håller vi på att rusta upp utemiljön i området.

Stenhamra stenhuggeri var ett stenhuggeri 
och stenbrott på Färingsö grundat 1884 

av Stockholms stad för att förse Stockholm 
med gatsten. Samhället som växte upp kring 
stenhuggeriet utgör tillsammans med den 
äldre jordbruksbyn Stockby grunden till 
tätorten Stenhamra i Ekerö kommun.

Stenhamra - jordbruk, stenhuggeri och 
fruktodling

Gränsen mellan Stockby och Stenhamra går fortfarande att uttolka 
i muren bredvid Stockbygården på Vallviksvägen. Foto E.Wade

Ekerö Bostäder i Stenhamra
Ekerö Bostäder äger totalt fyra fastigheter i Stenhamra; Fårhagsplan, Söderströms väg, 

Vallviksvägen och Herman Palms plan.

Herman Palms plan
I september 2014 köpte Ekerö Bostäder den gamla 
ICA-tomten eller bensinmackstomten, som den också 
kallas, mitt i Stenhamra centrum. På Herman Palms 
plan fi nns idag ett gym samt en restaurant. Här fi nns 
planer på nybyggnation, men det kan komma igång 
först om  några år.

Här ser du en illustrationsskiss 
från Ross Arkitekter som visar hur 
Stenhamra Centrum kan komma 
att se ut, när det är färdigbyggt på 
Herman Palms plan. I förgrunden 
syns den cirkulationsplats som 
Ekerö kommun planerar att 
bygga där Stenhamravägen möter 
Strandvägen och Solbackavägen.

Vallviksvägen
Det här pittoreska området byggdes 1971 och består av 14 
lägenheter av radhustyp som ligger nära Stenhamra centrum. 
Lägenheterna här hyrs i första hand ut till kommunens 
ålderspensionärer.

Söderströms väg
Det här charmiga området med hyresrättsradhus består 
av 91 st lägenheter byggda 1989. Området är indelat i tre 
delar, det gula, det blå och det grå området.

Stenbrottet etablerades 1884 av Stockholms stad efter 
att Huvudsta stenhuggeri ansågs uttömt. Själva området, 
inköptes från en bonde i den närbelägna byn Stockby, och 
fi ck namnet Stenhamra. 

På berget som kallats Bålberget och Vårdberget fanns en 
fornborg från järnåldern. Lämningarna efter borgen har till 
största del försvunnit till följd av stenbrottet. Stenbrottet 
anlades på obebyggd mark, vilket ledde till att staden 
snabbt uppförde byggnader och anläggningar för att 
verksamheten skulle fungera som ett eget samhälle. 

Mellan stenbrottet och vattnet anlades en järnväg för 
transport av sten. Stenen sprängdes och bröts loss 
varifrån den transporterades i lastvagnar dragna av ett 
ånglok. Utmed järnvägen arbetade stenhuggarna i var 
sin stenhuggarkoja med att forma stenarna till önskade 
storlekar. Den enda förbindelsen med Stockholm var 
sjövägen så vid vattnet uppfördes en ångbåtsbrygga för 
transporter till och från Stockholm, vilken fi nns kvar än 
idag.

Verksamheten avvecklades 1937 efter att billigare sten 
kunde inköpas från Blekinge och Bohuslän. Stenbrottet 
fi nns kvar, men de två dagbrotten är vattenfyllda. Den 
dramatiska miljön i stenbrottet och den välbevarade 
bebyggelsen har använts för fl era fi lminspelningar. 
Bland annat Vägen till Klockrike från 1953 och senare 
fi lmatiseringar av Bröderna Lejonhjärta och Pippi 
Långstrump.

Fruktodlingar
Bär- och fruktdryckestillverkaren Stockmos (numera 
Kiviks musteri Stenhamra) har sedan 1932 sin fabrik i 
Stenhamra. Råvarorna köpes och fraktas till fabriken, men 
odlades tidigare i anslutning till den. 1968–70 uppfördes 
villaområdet Eknäs på Stockmos gamla trädgårdar. 
Äppelträd är därför fortfarande en vanlig syn i detta 
område, både inom och utanför villatomterna. Många 
vägnamn minner om odlingarna och fl era ursprungliga 
byggnader fi nns kvar.
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”Bananskalsbuss eller Grötgödsel?”

Grovsopcontainer kommer i september

Vad kan jag kasta?
Under kampanjen hämtas enbart det avfall som klassas som grovavfall och elavfall. Det innebär att t.ex byggavfall, 
trädgårdsavfall och farligt avfall inte hämtas i denna insamling. Ett kolli maximalt får väga 15 kg (gäller inte 
kylskåp och frys) eftersom arbetsmiljöreglerna säger att varje kolli ska kunna hanteras säkert av en person. 
Kom ihåg: Containern kommer att vara bemannad och fi nnas uppställd två förutbestämda dagar och två timmar per 
tillfälle.

Grovavfall
Grovavfall är skrymmande avfall från ditt hushåll som i princip är för stort för en vanlig soppåse som du lägger 
i ditt sopkärl. Grovavfall är till exempel möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, mattor. Det vill säga hushållets lösa 
inventarier.

OBS! Gräsklippare eller annat motordrivet trädgårdsredskap, ska alltid tömmas på bensin och motorolja.

Grovavfall är till exempel inte:
Bygg- eller rivningsavfall (t.ex. stuprör, staket), farligt avfall (t.ex. spillolja, lösningsmedel), fast inredning (t.ex. 
toalettstol, värmepannor), bilbatteri, trädgårdsavfall, åkgräsklippare, bildelar, jord, sten, avfall från kontor, handel, 
hantverk, verksamheter. 

Elavfall
Allt som har drivits med sladd eller batteri räknas 
som elavfall. Elavfall är till exempel batteridrivna 
leksaker, TV/radio, borrmaskin, brödrost, dator, 
diskmaskin, kyl/frys och dylikt.

Elavfall som inte ingår är till exempel:
Glöd-, lågenergi- eller ledlampa, lysrör, batterier 
eller fast inredning (t.ex. väggelement).

Uppställningsplats Uppställningstid

Ekebyhovsvägen (tvättstugan) Onsdag 6/9 kl. 17-19 Söndag 10/9 kl. 10-12

Ekebyhovsvägen (parkeringen högst upp)  - Söndag 10/9 kl. 10-12

Wrangels Väg (lekplatsen) Onsdag 6/9 kl. 17-19 Söndag 10/9 kl. 10-12

Wrangels Väg (hus 6) Onsdag 6/9 kl. 17-19  -

Ploglandsvägen Tisdag 12/9 kl. 17-19 Lördag 16/9 kl. 10-12

Gustavavägen Onsdag 13/9 kl. 17-19 Söndag 17/9 kl. 10-12

Ångbåtsvägen Onsdag 13/9 kl. 17-19 Söndag 17/9 kl. 10-12

Ekuddsvägen Onsdag 13/9 kl. 17-19 Söndag 17/9 kl. 10-12

Söderströms Väg (grå) Tisdag 19/9 kl. 17-19 Lördag 23/9 kl. 10-12

Söderströms Väg (gula) Tisdag 19/9 kl. 17-19 Lördag 23/9 kl. 10-12

Fårhagsplan Tisdag 26/9 kl. 17-19 Lördag 30/9 kl. 10-12

Dragonvägen 1 Onsdag 20/9 kl. 17-19 Söndag 24/9 kl. 10-12

Vallviksvägen Onsdag 27/9 kl. 17-19 Söndag 1/10 kl. 10-12

Nu är det dags för den andra och sista grovavfallsscontainern för 2017. I september kommer 
Ekerö kommun att ställa ut bemannade containrar i våra områden enligt nedanstående 

schema. Hovgården har eget grovsoprum och fi nns därför inte med i detta schema. 

Det är ingen hemlighet att vi i Stockholmsregionen är 
rätt dåliga på att samla in matavfall i jämförelse med 
övriga landet. Antalet ton matavfall som omvandlas till 
biogas och biogödsel är förhållandevis låga. Men nu ska 
det bli ändring på det. 

Endast en fjärdedel av allt matavfall i Stockholms-
regionen sorteras rätt. Vi i Ekerö kommun 
ligger högt i jämförelse med övriga kommuner i 
Stockholmsregionen, med 468 ton insamlat matavfall 
2016. Av dessa var 11 ton insamlade av Ekerö 
Bostäders hyresgäster. Fortfarande fi nns det dock 
utrymme för att bli bättre!

Vad är matavfall?
Matavfall är allt som blir över när du lagar mat eller 
när det blir mat kvar på tallriken som inte kan sparas. 
Allt från äppelskrutt, äggskal och morotsblast till 
pizzakanter, fi skrens och kaff esump. 

I Sverige slängs varje år ungefär en miljon ton matavfall 
i soppåsarna. En miljon ton som istället kan användas 
som biogödsel på åkermark och drivmedel till bussar, 
taxibilar och sopbilar. 

Varför sortera ut matavfallet?
Matrester innehåller energi, och när de kastas 
tillsammans med de vanliga soporna går den energin 
upp i rök. 

Om vi sorterar ut matavfallet blir det till biogas, som 
i sin tur fungerar som bränsle för till exempel bussar, 
taxibilar och sopbilar. Biogas har lägre miljöpåverkan 
och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel. 
I processen där matresterna blir till biogas bildas även 
biogödsel, som kan användas i jordbruken vid 
odling av ny mat. Med biogödsel 
kan man föra tillbaka 
ämnen som kväve och 
fosfor till jorden. 

När vi sorterar ut 
vårt matavfall från de 
vanliga soporna bidrar 

vi i förlängningen 
till att minska 
mängden växthusgaser 
som släpps ut. 

Det fi nns ett nationellt mål som säger att minst hälften 
av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018. 
Kommunerna i Stockholms län har tillsammans nått 
ungefär halvvägs. 

Fakta om biogas och biogödsel
• Biogas har en lägre miljöpåverkan än bensin 

och diesel, det är därför det är viktigt att vi kan 
behandla matavfallet separat så att mer biogas kan 
tillverkas. 

• I processen att tillverka biogas bildas även 
biogödsel som kan användas i jordbruken, i stället 
för konstgödsel, vid odling av ny mat. 

• Då biogas förbränns är utsläppen av stoft och 
partiklar i miljön försumbara. Avgaserna från ett 
gasfordon luktar mindre och gasmotorn är tystare 
samt vibrerar mindre än en dieselmotor. Biogasen 
en klar fördel eftersom förbränningen av denna 
inte medför något tillskott av växthusgaser till 
atmosfären. 

• Av 10 kg matavfall får man ut biogas som räcker 
till att köra en personbil 18 km och fosfor i 
biogödseln som räcker till att odla havre för 55 
portioner havregrynsgröt.

Den här informationen är hämtad från   
sorteramatresten.se, där du kan läsa ännu mer om 

matavfallsinsamling.

Du har väl sett matavfallskampanjen som pågår just nu? 
”Sortera matresten” är en informationskampanj som 

ska ge ökad medvetenhet och väcka engagemang kring 
matavfallssortering, och den pågår just nu i Ekerö kommun 
tillsammans med 24 andra stockholmskommuner. 



Vår löfteslista till dig 2017

• Genomföra boendeträffar på Wrangels väg, Ekebyhovsvägen, Ekuddsvägen, 
Fårhagsplan,Vallviksvägen, Hovgården, Söderströms väg, Ångbåtsvägen, Gustavavägen, 
Ploglandsvägen samt Dragonvägen 

• Återkoppla 95% av alla felanmälningar senast nästkommande arbetsdag
• Återkoppla alla felanmälningar inom 3 arbetsdagar
• Åtgärda 70% av alla felanmälningar senast nästkommande arbetsdag
• Åtgärda 95% av alla felanmälningar inom 5 arbetsdagar

I samtliga områden

Wrangels väg
• Kompost för trädgårdsavfall ska byggas vid hus 20
• Gallra bort stora hängande grenar vid den tillfälliga 

gångvägen 
• Grovstädning/rengöring av garagegolv
• Stambyte startar i hus 6, 4, 2, 8, 10, och 18 
• Takbyte startar i hus 18, 16, 14, 12 och 10

Ekebyhovsvägen
• Arbetet med upprustning av källarförrådslängan i 

10:an påbörjas 
• Målning av trapphus i hus 6, 8,och 10
• 2 st miljöhus byggs
• Kompost för trädgårdsavfall ska byggas 

Fårhagsplan
• Arbetet med balkongpartierna färdigställas
• Renovering av portarna påbörjas
• Stängsel runt gungan monteras 
• Ny sandlåda
• Färdigställa utemiljön på innergården
• Ta ner stora träd på baksidan av 15-19
• Ta bort piskställningen och bygga en kompost på 

samma plats
• Byta dörrar till cykelförråden

Hovgården
• Bygga skärmtak över yttertrappan till varje lägenhet
• Kompost för trädgårdsavfall ska byggas

Ekuddsvägen
• Stängning av sopnedkasten
• Kompost för trädgårdsavfall ska byggas 
• Renovering av lekplats/social yta
• Måla parkeringsplatser

Söderströms väg
• Skärmväggar börjar monteras
• Målning av soprum samt ny belysning i dessa
• Renovering av en carportlänga

Ångbåtsvägen
• Upprustning av trädetaljer på balkonger och 

loftgångar
• Montera LED-belysning i tvättstugorna
• Se över plattor på uteplatserna och åtgärda vid 

behov 
• Ramp/trappsteg till båten (lekutrustning) 
• Mattpiskställningen tas bort och görs om till en 

social plats med grill
• Passage till miljöhus ”tagg” ska installeras.
• Ny belysning på garagen 
• Komplettering av belysning efter 

trygghetsvandringen

Gustavavägen
• Skiljevägg i tvättstuga byggs 
• Elektroniskt bokningssystem i tvättstugan
• Grovstädning/rengöring av garagegolv
• Uppfräschning av soprum
• Komplettera utebelysning efter trygghetsvandring

Ploglandsvägen
• Soprummen målas samt ny belysning installeras
• Ny belysning vid garagen
• Komplettera belysning på området efter 

trygghetsvandring
• Byt dörrar till soprum
• Elektroniskt bokningssystem till tvättstugan

Dragonvägen
• Otäta lägenhetsdörrar åtgärdas
• Målning av tvättstugan
• Nödbelysning installeras
• Nytt golv vid entrén närmast Drottningholms slott

Vallviksvägen
• Byta ut plasten på skärmtaken
• Miljöhus byggs

Pågående

Klart


