
Obs!  

Den här borschyren 
är designad för att 
skrivas ut. Testa att 
skriva ut på vanligt 
papper för att 
kontrollera att 
placeringen är rätt 
innan du skriver ut 
på styvt papper. 

Du kanske måste 
kryssa ur Passa in på 
papper i dialogrutan 
Skriv ut (i den 
nedrullningsbara 
menyn 
Helsidesbilder). 

Läs 
skrivarinstruktionern
a om du vill skriva ut 
dubbelsidigt. 

Markera en bild och 
radera den om du vill 
ändra bilderna på 
den här bilden. 
Klicka sedan på 
ikonen Infoga bild 

i platshållaren om du 
vill infoga din egen 
bild. 

Om du vill ändra 
logotypen till er egen 
högerklickar du på 
bilden "ersätt med 
LOGOTYP" och 
väljer Ändra bild. INTRESSEFÖRENINGEN	VARVSEKEN	
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Varvseken 
Din förening i Ekensberg – 
för gemenskap och trivsel 

Intresseföreningen	 Varvseken	 och	 dess	 verksamhet	
syftar	till	att	skapa	ett	socialt	forum	för	gemenskap	och	
aktiviteter	 som	 vidmakthåller	 och	 stärker	 samman-
hållningen	bland	de	boende	i	området.	

Flygfoto	Stockholm	Nils-Åke	Siversson	

Ekensberg	–	en	pärla	vid	Mälarens	inlopp	
Välkommen	till	vårt	vackra	område.		

Ekensberg	bjuder	på	en	härlig	och	lugn	atmosfär	med	
möjligheter	till	rekreation	och	bad	längs	en	slingrande	
strandpromenad	i	naturskön	omgivning.	

Ekensberg	 är	 kanske	mest	 känt	 för	 det	 varv	 som	 låg	
här	från	1870-talet	till	1971,	men	Ekensberg	har	anor	
som	går	längre	tillbaka	i	tiden	än	så.	Det	vita	huset	på	
Gröndalsvägen	 184	 etablerades	 som	 värdshus	 redan	
på	mitten	 av	 1700-talet,	 vilket	 Carl	 Michael	 Bellman	
omnämner	 i	 Fredmans	 Epistel	 N:o	 48	 (Solen	
Glimmar).	

Utöver	 de	 dryga	 tusen	 människor	 som	 bor	 i	 Ekens-
berg	inrymmer	området	ett	rikt	djurliv.		

Änder,	 svanar,	 måsar,	 kanadagäss	 och	 häger	 lever	 i	
samklang	 med	 bävrar,	 harar	 och	 rådjur	 vilka	 alla	
förgyller	tillvaron	här	vid	Mälarens	strand.	

Flygfoto	Stockholm	Nils-Åke	Siversson	

Samarbete	med	Stadsdelsförvaltningen	
Varvseken	 samverkar	 kontinuerligt	 med	 Stadsdels-
förvaltningen	 och	Tra^ikkontoret	 i	 ämnen	 som	 rör	 vårt	
boende	 i	 Ekensberg.	 Här	 ingår	 bland	 annat	 skötsel	 av	
grönområden	 och	 strandpromenad,	 lokaltra^ikfrågor	
samt	områdets	tra^ik-	och	parkeringssituation.			

Varvseken	 har	 dessutom	 träffat	 ett	 brukaravtal	 med	
Stadsdelsförvaltningen	 som	 ger	 de	 boende	 i	 Ekensberg	
möjlighet	att	själva	utföra	visst	underhåll	i	området.		

Utöver	 ovanstående	 samarbetar	 Varvseken	 med	 andra	
lokala	intresseföreningar	för	områdets	bästa.	
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Med	Varvseken	får	du	tillgång	till	en	aktiv	förening	
som	bidrar	till	att	göra	området	mer	attraktivt.	

Föreningens	syDe	och	ändamål	
Intresseföreningen	 Varvseken	 är	 bildad	 av	 de	 fyra	
bostadsrättsföreningarna	 i	 Ekensberg.	 Varvseken	 och	
dess	verksamhet	syftar	till	att	skapa	ett	socialt	forum	för	
gemenskap	och	aktiviteter	som	vidmakthåller	och	stärker	
sammanhållningen	bland	de	boende	i	området.		

Varvsekens	 verksamhet	 ska	 förena	 social	 samvaro	 med	
aktiv	 fritid	 utifrån	 bostadsrättsföreningarnas	 och	 de	
boendes	 intressen.	 Detta	 åstadkoms	 genom	 att	
föreningen	 arrangerar	 olika	 former	 av	 roliga	 aktiviteter	
och	 trivselfrämjande	 arrangemang,	 både	 i	 föreningens	
lokaler	och	ute	i	vårt	natursköna	område.		

Vidare	 ska	 föreningen	 aktivt	 verka	 för	 områdets	 bästa	 i	
frågor	som	rör	boende,	tillgänglighet	och	miljö.		

	

	
	
		

Föreningens	ekonomi	
Ekonomin	 vilar	 på	 bidrag	 från	 de	 fyra	 bostads-
rättsföreningarna	 och	 de	 intäkter	 som	 erhålls	 vid	 ut-
hyrning	 av	 lokalen	 i	 Varvseken.	 De	 aktiviteter	 som	
arrangeras	av	Varvseken	 för	de	boende	ska	erbjudas	 till	
självkostnadspris.		

Badbryggan	 med	 grillplats	 –	 en	 naturlig	 och	
skön	mötesplats	

Badbryggan	 används	 ^litigt	 hela	 året.	 Här	 kan	 de	
boende	 ta	 modiga	 dopp	 under	 våren	 och	 svalkande	
bad	när	sommarsolen	värmer.	När	vintern	är	här	och	
isen	lagt	sig	på	sjön	snöras	skridskorna	på.		

I	 anslutning	 till	 badbryggan	 ligger	 områdets	 mysiga	
grillplats.	 Grillplatsen	 med	 tillhörande	 möblemang	
nyttjas	 under	 hela	 sommaren	 för	 umgänge	 och	
festligheter.		

Här	 genomförs	 även	 det	 traditionsenliga	Försommar-
kalaset	 där	 Varvseken	 bjuder	 in	 de	 boende	 till	
grillning,	lotterier,	musik	och	olika	trevliga	aktiviteter.	

I	Ekensberg	hjälps	vi	alla	åt	att	hålla	badbryggan	med	
grillplats	ren	och	^in	för	allas	vår	trevnad,	säkerhet	och	
glädje.		

Sociala	akJviteter,	friJd	och	friskvård	
Den	 sociala	 samvaron	 främjas	 genom	 olika	 fritids-	 och	
friskvårdsaktiviteter.	Nedan	framgår	några	av	dessa,	men	
det	^inns	mer.			
Boule	
Boulegänget	 rullar	 regelbundet	 sina	 klot	 i	 Sannadals-
parken	och	i	Liljeholmshallen.		
Yoga	
Yoga	 i	 Varvseken	 är	 en	 ny	 aktivitet	 där	 du	 kan	 få	 både	
fysisk	och	mental	träning	och	välbe^innande.		
Café	Varvseken	-	Grann?ika	
Varje	tisdag	klockan	1200,	samlas	ett	gäng	seniorer	för	en	
trivsam	samvaro	kring	en	^ika.	
Körsång	
World	Music	Choir	har	repeterat	på	Varvseken	i	^lera	år.	
De	sångglada	är	välkomna	varannan	onsdag	kl.	1800.			
Danskurs	
Varannan	onsdag,	då	kören	vilar,	 genomför	Söderringen	
danskurs	med	start	1830.		
Adventsmingel	och	lucia?irande	
Till	 första	 advent	 bjuds	 på	 glögg,	 julpyssel	 och	
julstämning	 i	 Varvseken	 och	 Ekensbergsskolans	 elever	
låter	oss	avnjuta	sång	och	musik	på	Lucia.		
	

	

Varvsekens	lokaler	–	aLrakJva	aL	nyLja	
Trivselaktiviteter	 och	 mötesverksamhet	 är	 åter-
kommande	 dragplåster	 för	 Varvseken.	 Vår	 lokal	 är	
populär	och	ofta	uthyrd.		

Vid	 privata	 sammankomster	 som	 familje-	 och	
klassfester,	 barndop,	 klubbmöten	 och	 födelsedags-
kalas	kan	Varvseken	hyras	till	en	rimlig	kostnad.		

Om	 barnkalas	 ska	 arrangeras	 erbjuds	 lokalen	 för	 en	
symbolisk	hyrespeng.		

Utöver	 privata	 arrangemang	 så	 nyttjas	 lokalen	 för	
gemensamma	aktiviteter	som	anordnas	av	föreningen.		
Några	 populära	 evenemang	 är	 sport	 på	 storbild,	
Grann^ika,	 After	 Work	 samt	 trivselkvällar	 med	 olika	
teman.		

	

	

	

	

De	boende	kan	låna	saker	också	
När	läslusten	slår	till	kan	du	låna	böcker	från	föreningens	
välfyllda	bibliotek.	Du	kan	även	låna	verktyg	lämpliga	för	
hemmasnickaren	när	det	behovet	uppkommer.	Självklart	
utan	kostnad.		
	

Mer	 information	om	Varvseken	och	vår	verksamhet	hittar	
du	på	föreningens	hemsida	och	på	Facebook.		


