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Varvseken 

Varvseken Varvseken Varvseken Varvseken     
blir alltmer attraktiv att utnyttjablir alltmer attraktiv att utnyttjablir alltmer attraktiv att utnyttjablir alltmer attraktiv att utnyttja    

Föreningens syfte och ändamålFöreningens syfte och ändamålFöreningens syfte och ändamålFöreningens syfte och ändamål 
Intresseföreningen Varvseken är bildad av de fyra bostadsrättsförening-

arna i Ekensberg i syfte att skapa ett socialt forum för gemenskap med 

verksamheter som utvecklar och stärker sammanhållningen i Ekensberg. 

Verksamheten ska förena social samvaro med aktiv fritid. Dessutom ska 

föreningen verka för områdets bästa i frågor som rör boendet, tillgäng-

ligheten och miljön.  

Föreningens syfte är att främja gemenskapen för alla som bor i Ekens-

berg och samordna och ta tillvara olika intressen inom respektive  

bostadsrättsförening genom att arrangera roliga aktiviteter och andra 

trivselfrämjande evenemang, både inne i Varvseken och ute i området.  

Lokalen ska, till en rimlig kostnad, kunna hyras för de boendes privata 

fester, konferenser, föreningsmöten och andra sammankomster. 

Sociala aktiviteter, fritid och friskvårdSociala aktiviteter, fritid och friskvårdSociala aktiviteter, fritid och friskvårdSociala aktiviteter, fritid och friskvård 

Den sociala samvaron främjas genom anordnade trivselkvällar och olika 

fritids- och friskvårdsaktiviteter som boule, pilates, föredrag och andra 

hobbyintressen samt lek och aktiviteter för unga skolklasser.  

Grillplatsen ska hållas ren och fin och den egna badbryggan skötas till 

allas vår trevnad, säkerhet och glädje. 

Verka för en sund miljöVerka för en sund miljöVerka för en sund miljöVerka för en sund miljö 

Föreningen ska också agera gentemot Stadsdelsförvaltningen och andra 

myndigheter i viktiga frågor som rör boendet i Ekensberg, skötseln av 

grönområdena och strandpromenaderna, kommunikationer till och från 

Ekensberg, trafik- och parkeringsproblematiken och miljön i området. 

Föreningen ska också samarbeta med andra lokala intresseföreningar i 

dessa frågor. 

EkonomiEkonomiEkonomiEkonomi 
Ekonomin vilar på bidrag från de fyra bostadsrättsföreningarna och in-

täkter av uthyrning av lokalen i Varvseken. Alla aktiviteter som arrange-

ras av föreningen för de boende ska erbjudas till självkostnadspris. 

Varvseken ger mervärdeVarvseken ger mervärdeVarvseken ger mervärdeVarvseken ger mervärde 

Med Varvseken får du tillgång till en aktiv förening som gör området ännu 

mer attraktivt och ger ett plusvärde till din bostad. 

Mer information om Varvseken hittar du på Mer information om Varvseken hittar du på Mer information om Varvseken hittar du på Mer information om Varvseken hittar du på 

hemsidan, www.varvseken.sehemsidan, www.varvseken.sehemsidan, www.varvseken.sehemsidan, www.varvseken.se 

Bevaka våra aktiviteter, studera stadgarna, verksamhetsberättelser och -

planer och gör ett besök i Varvseken. 
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Varvseken 

Information om samarbetet med Information om samarbetet med Information om samarbetet med Information om samarbetet med     
stadsdelenstadsdelenstadsdelenstadsdelen    
Varvseken samverkar kontinuerligt med Stadsdelsförvaltningen 
och Trafikkontoret om skötsel av våra grönområden och strand-
promenader med relativt hyfsat resultat. En kraftig upprensning 
bland träd, sly och buskar runt strandpromenaden ska ske regel-
bundet och nya växter ska planteras i blomlådorna.  
Mer finns dock att önska av restaureringarna och under-
håll, bl a i den sk Äventyrsparken. Påtryckningar fort-
sätter här. Påtryckningar om Gröndalsvägen med pop-
pelproblematiken har bidragit till full restaurering av 
trottoarer, grönytor och utbyte av de gamla träden mot 
nya av hög kvalitet. Kolla in vår nya Gröndalsaveny när 
magnoliaträden står i blom. 
Varvseken har träffat ett brukaravtal med Stadsdelsför-
valtningen som ger de boende i Ekensberg möjlighet att 
själva utföra ett visst underhåll i området. 

BouleBouleBouleBoule    
Vi är ett tjugotal kamrater som regelbundet, varje onsdag kl 13,  
från april till senhösten, rullar klot på planen utanför skolan.  
 

Café VarvsekenCafé VarvsekenCafé VarvsekenCafé Varvseken————på dagenpå dagenpå dagenpå dagen    
Varje tisdag och torsdag, kl 12, samlas ett gäng seniorer, kvinnor och män,  
i Varvseken för en stunds trivsam samvaro kring en fika. Vi planerar här att 
utvidga utbudet med flera lättsamma aktiviteter, typ kåserier, föredrag, 
musikunderhållning och kanske en lättsam bingo en gång i veckan kan locka. 

Café VarvsekenCafé VarvsekenCafé VarvsekenCafé Varvseken————på kvällenpå kvällenpå kvällenpå kvällen    
På kvällstid lockar Varvseken med en rad aktiviteter, trivselkvällar, pub, 
vinprovning, räkafton, allsång för att nämna några evenemang. Fotboll på TV 
med storbild, ett par öl och några varmkorvar inte att förglömma. 
Temakvällar med musikkonserter på storbild och förtäring kan locka många! 

Varje årVarje årVarje årVarje år————första adventsmingel och luciafirandeförsta adventsmingel och luciafirandeförsta adventsmingel och luciafirandeförsta adventsmingel och luciafirande    
Luciafirandet i Varvseken är en mycket uppskattad tradition sedan flera år tillbaka. Med 
luciatåg, sång och musik av våra småttingar i Ekensbergsskolan och förskolorna i 
området firar vi in julen i Varvseken. 
Till första advent bjuder vi in till mingel på Varvseken med glögg, julpyssel och 
julstämning. 

Hälsa och träning Hälsa och träning Hälsa och träning Hälsa och träning ----    pilates ger styrka och pulspilates ger styrka och pulspilates ger styrka och pulspilates ger styrka och puls    
På söndagar och tisdagar kör Sofia Gyökeres hårt med deltagarna på träningspas-
sen. Sofia är professionellt utbildad och ser varje deltagare som unik. Sofia instrue-
rar och uppmanar under passen och är sedan alltid tillgänglig för frågor, råd och 
tips efteråt.  
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Varvseken 

Handlar’n i EkensbergHandlar’n i EkensbergHandlar’n i EkensbergHandlar’n i Ekensberg    
har laddat upp rejält i vår nya kvartersbutik!har laddat upp rejält i vår nya kvartersbutik!har laddat upp rejält i vår nya kvartersbutik!har laddat upp rejält i vår nya kvartersbutik! 
Den pånyttfödda butiken utvecklas med ständigt nytt sortiment av fräscha välkända varor. Nu 
har vi äntligen fått möjligheten att inte bara kompletteringshandla utan även bredda 
inköpen— enkelt nära till hands. Allt fler gör det! 
Butiken är öppen alla dagar från 8-21. 
Se erbjudanden på www.handlarn.se och hitta ”Din handlar’n-butik” på postnummer 11769. 

Varvseken önskar lycka till och håller tummarna för att utmaningen blir framgångsrik. 

 Vi i Ekensberg har länge saknat ett nära och bra inköpsalternativ. Nu har vi fått det!  
Gynnar vi satsningen—gynnar vi oss själva. 

KörsångKörsångKörsångKörsång————World Music ChoirWorld Music ChoirWorld Music ChoirWorld Music Choir    
Vi på World Music Choir har repeterat på Varvseken i över tre år nu och 
stormtrivs! Charmiga och ändamålsenliga lokaler och centralt belägen för oss 
som bor i området.  
För att inte tala om de natursköna omgivningarna—det är alltid en trevlig 
promenad hit. Vi har också vår vår– och julkonsert här.  
Varmt välkomna alla sångglada! 

Varvseken blir alltmer attraktiv att nyttjaVarvseken blir alltmer attraktiv att nyttjaVarvseken blir alltmer attraktiv att nyttjaVarvseken blir alltmer attraktiv att nyttja    
Trivselaktiviteter, mötes– och cirkelverksamheten är återkommande 
dragplåster för Varvseken. Vår populära lokal med stora salen och 
biblioteket är ofta uthyrd och utvecklas hela tiden. 
 
Barnkalas erbjuds till en symbolisk hyrespeng och andra privata 
sammankomster av olika slag, familjefester, födelsedagskalas etc 
erbjuds till en rimlig kostnad. 
 
Varvseken ska också fortsätta vara ett populärt objekt för 
möten och konferenser. Skolan, föräldrakooperativet, pensio-
närsföreningar, seniorklubbar, idrotts– och båtklubbar samt 
flera bostadsrättsföreningar i närområdet ska vara ständigt 
återkommande gäster. 
 
Andra evenemang ska också arrangeras typ klassfester, barn-
dop, begravningskaffe, studentmottagningar, klubbmöten, 
studiecirklar, årsmöten, musik & teater, bordtennis och andra 
arrangemang för unga. Populärt är storbilds-TV för sport-och 
temakvällar med konserter. 

Välkommen till Varvseken! 

Vi i VarvsekenVi i VarvsekenVi i VarvsekenVi i Varvseken    
Här är vi som jobbar i styrelsen! 
Från vänster: Örjan Ekberg (175),  
Lennart Sundin (206), Yasin Hillborg (163),  
Jonas Andersson (167), Monica Idberg (206), 
Åsa Jonsson (147), Hans Bössfall (17),  
Karin Hagy (171) och Mikael Persson (180). 
(Husnummer). 
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Varvseken 

BadbrygganBadbrygganBadbrygganBadbryggan————ett skönt ställe här på Varvsekenett skönt ställe här på Varvsekenett skönt ställe här på Varvsekenett skönt ställe här på Varvseken Du kan lånaDu kan lånaDu kan lånaDu kan låna    

Verktyg och böcker av Verktyg och böcker av Verktyg och böcker av Verktyg och böcker av 
Varvseken utan Varvseken utan Varvseken utan Varvseken utan     
kostnad.kostnad.kostnad.kostnad.    
Sortiment för utlåning: 
• Borrhammare 
• Borrhammare, kraftig 
• Borrhammare, lättare 
• Bultsax 
• Geringssåg 
• Handsågar 
• Hylsnyckelsats 
• Högtryckstvätt 
• Kofot 
• Rörtång 
• Skruvdragare, sladdlös 
• Slipmaskin 
• Sticksåg 
• Transportkärra (pirra) 
• Vattenpass 
• Vinkelslip 

...och ett par tusen bra 
böcker 

Aktuellt på VarvetAktuellt på VarvetAktuellt på VarvetAktuellt på Varvet 
 
KONSTilleri  
på Gröndalsvägen 194 
KONSTilleri är en ateljé och 
skapande verkstad för dig 
som är intresserad av konst, 
kreativitet och skapande. 
Här kan du hyra en ateljé-
plats eller göra ett drop-in-
besök för att delta i work-
shops. Lidija Badel tar hand 
om dig.  
Lidija.badel@gmail.com 

 

Badbryggan används flitigt hela året. Tidiga vårdopp till vintrig skridskoåkning. 
Den mysiga grillplatsen nyttjas ofta under sommaren. Här blir en lugn, trevlig samvaro med 
familjen men också större festligheter ibland. 
Det traditionella kalaset lockar områdets boende i alla åldrar. Vi samlas på gräsytan vid gril-
len för korv– och strömmingsgrillning och saft & kaffe förstås. Lotterier, musik och andra akti-
viteter gör denna familjefest till ett uppskattat arrangemang. 
Till vintern snöras skridskor för att åka en tur på sjön eller bara för att ta en promenad och se 
landskapet från sjösidan.  
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Intresseföreningen VarvsekenIntresseföreningen VarvsekenIntresseföreningen VarvsekenIntresseföreningen Varvseken    
Gröndalsvägen 190, 117 69 StockholmGröndalsvägen 190, 117 69 StockholmGröndalsvägen 190, 117 69 StockholmGröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm    

eeee----post: Varvseken@gmail.compost: Varvseken@gmail.compost: Varvseken@gmail.compost: Varvseken@gmail.com    
Hemsidan: www.varvseken.seHemsidan: www.varvseken.seHemsidan: www.varvseken.seHemsidan: www.varvseken.se    

Organisationsnummer: 802445Organisationsnummer: 802445Organisationsnummer: 802445Organisationsnummer: 802445----8369836983698369    
Bank Nordea pg: 71 53 27Bank Nordea pg: 71 53 27Bank Nordea pg: 71 53 27Bank Nordea pg: 71 53 27----3333    

Varvseken och Ekensbergs varvVarvseken och Ekensbergs varvVarvseken och Ekensbergs varvVarvseken och Ekensbergs varv 

Ekensbergs Varv är en pärla vid inloppet till Mälaren!Ekensbergs Varv är en pärla vid inloppet till Mälaren!Ekensbergs Varv är en pärla vid inloppet till Mälaren!Ekensbergs Varv är en pärla vid inloppet till Mälaren! 
Vår Mälarudde har över 1000 invånare i 525  lägenheter. Här finns härlig miljö med vackra omgivningar med 
en tilltalande strandpromenad. Vi möter storslagen miljö och ett rikt fågelliv med änder, svanar, måsar, 
kanadagäss och häger. Här finns också bävrar, rådjur och harar. 
Varvsekens syfte är att skapa ett socialt forum för gemenskap med verksamheter som utvecklar och stärker 
sammanhållningen i detta område. Verksamheten ska förena social samvaro med aktiv fritid. Dessutom ska 
föreningen verka för områdets bästa i frågor som rör boendet, tillgängligheten och miljön. 


