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Satsning 
på trygghet
Ekeröalliansen är kritisk till staten som man 
anser inte uppfyller sin del av samhällskontrak-
tet när det gäller tryggheten. Nu presenterar 
Ekeröalliansen ett förslag för egna trygghets-
satsningar i kommunen. | 6

Mark- och bygglovsfråga
Efter artiklar om nya skateparken i Ekebyhovsdalen 
har flera frågat sig om ”alla” som bygger utanför        
detaljplanerat område, inte behöver mark- och 
bygglov. | 8

Ny gruppledare
Liberalerna Ekerö har på sitt årsmöte enhälligt valt 
Fredrik Ohls till sin gruppledare.| 8

2 x Ekerö i julkalendern
Årets julkalender spelas in på Ekebyhovs slott        
och dessutom medverkar Ekerökillen Ossian Nordh, 
9 år. | 14

Viltolyckor ökar
Efter en liten nedgång av viltolyckorna under förra året, 
är nu siffrorna rekordhöga. Rådjurs- och hjortolyckorna 
ökar, medan älgarna blir färre i statistiken. | 12

”Nu har även motorcyklar hittat leden, vilket 
har inneburit att leden på många platser 
består av lera och är svårforcerad för oss 
vandrare. Jag har en önskan om att motorcy-
kelåkarna får en annan lämplig plats för sitt 
åkande där de på ett legalt sätt kan idka sin 
sport” | tyck 26 

Öppnar utredning
Åklagaren har bestämt att öppna upp den gamla ut-
redningen kring barnskötaren som tidigare arbetat i 
Ekerö kommun och som nu är misstänkt för sexuella 
övergrepp mot barn i Botkyrka kommun. | larmet 36

”Zacke” tog SM-guld
Zakarias Berg tog SM-guld i brottning i Limhamn för 
några veckor sedan. Nu väntas OS-kval för Färingsö-
brottaren. | 24
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Plan för ny Plan för ny 
stor skolastor skola

Vid Bryggavägen planeras den nya skolan 
som ska ersätta Ekebyhovskolans befintliga 

lokaler. Den nya skolan ger plats till 900 elever 
på cirka 11 000 kvadratmeter i tre våningsplan. 

Skolans placering intill Ekebyhovsdalens
 kulturmiljö har dock väckt reaktioner. | 10-11

ILLUSTRATION: LLP ARKITEKTKONTOR AB

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

Behöver du hjälp 
med bokslut? 

Ring oss!

Tänk globalt – 
handla Lokalt!

ÖPPETTIDER
Vardagar ..............10.00–18.30
Lördagar ..............10.00–15.00
ICA .......alla dagar 8.00–22.00

Vissa butiker har utökade öppettider. För info se ekerocentrum.se



 Skrei torskrygg         Jfr pris 249:00/kg.    

 Skreitorskfi lé   Norge.     Från 
manuella fi skdisken.   Jfr pris 169:00/kg.    

 Skreitorsk   Norge.     Hel. Från manuella 
fi skdisken.   Jfr pris 99:00/kg.    

 /kg 
 99k 

 /kg 
 249k 

 /kg 
 169k 

 Adelsö ägg   Sverige. 
Adelsö.   6-pack.        

 /st 
 10k 

 Hedmans bacon  
 Hedmans delikatesser.     Så som 
bacon ska smaka. Från vår Deli. 
  Jfr pris 149:00/kg.    

 Polka- och gulbetor  
 Ryfftes. Sverige.   500 g. 
    Jfr pris 29:80/kg.    

 14  90  /st  14  90  /hg 

Skreien är här!

Kombinera din skrei med 

betor, bacon ell er ägg  och 

njut av årets bästa torsk. 

/Lill emor & Kerstin!



 Kanelbulle   Bonjour.   90 g.     Jfr pris 55:56/kg.    

 /st 
 5k 

 Bjud på gofi ka 

�

 Tomater   Spanien.     Klass 1. 
  Jfr pris 20:00/kg.    

 Kaffe Hela bönor   Zoegas.   450 g. 
  Gäller ej Hazienda EKO.   Jfr pris 100:00/kg.    

 Kotlett med ben   
Ursprung Sverige.   Ca 480-2000 g.   Skivad. 
  Jfr pris 49:90/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 49  90  /kg 

 Clementiner Orri   Israel. 
    Klass 1.   Jfr pris 20:00/kg.    

 20k 
 /kg 

 /st 
 45k 

 /kg 
 20k 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 08 t o m 23/2-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!
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Varför välja AdeoCare Ekerö?
Specialutbildad personal utifrån Silviasysterfilosofin
Teambaserat arbetssätt
Goda arbetsvillkor för personalen
Nöjdast kunder

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter en 
filosofi som bygger på 
små, lokala arbetsgrupper 
där vi anpassar vårt stöd 
efter dina unika behov 
och situation. Det är 
roligtvis hemligheten 
bakom våra goda resultat  
och kvalitet.

Ekerö IK:s A-lag i innebandy består framförallt  
av juniorer och de spelar på hög nivå.  Sid 24 .
                                 FOTO: EKERÖ IK

Mälaröbion visar operan Agrippina direkt från 
Metropolitan i New York. Sid 20.

 FOTO: FOLKET HUS OCH PARKER 
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Vi skriver ofta om byggplaner och nu är det dags igen. En ny skola på totalt 11 000 kvadratme-
ter med plats för 900 elever planeras vid Bryggavägen. Men den placeringen har väckt reak-
tioner då området som är tänkt för skolan, gränsar till Ekebyhovsdalen och Ekebyhovs slotts-
miljö. Det är ett område som vi också skrivit mycket om senaste tiden och då har det handlat 
om den nyanlagda skateparken i Ekebyhovsdalen. Frågor om skateparkens tillkomst fortsätter 
också att komma in till oss på tidningen, i detta nummer kan du läsa svar från byggnadsnämn-
dens ordförande.

I vår fasta frågespalt ”Fråga Johan” där kommunens press- och näringslivschef svarar på era 
frågor, figurerar också Ekebyhovsdalen och då handlar det om parkeringsplatser.

Ett annat sorts ”byggande” är att bygga samhällen, en formulering våra förtroendevalda 
gärna använder när de berättar om sina uppdrag. Trygghet är viktigt i ett samhälle och nu vill 
Ekeröalliansen göra en storsatsning på trygghetsarbetet i kommunen. Mer om det finner du 
på sidan...

Att bygga upp en god fysik är också viktigt. I vår artikelserie ”För 50 år sedan” kan du läsa 
om en ny dansskola på Mälaröarna, där dansläraren menade att ungdomarnas dansande av 
shake påverkade höfterna och ryggen negativt redan vid 20-årsåldern. Han ansåg att det var 
viktigt att kunna foxtrotstegen och veta hur tangoturerna går, för att ”danslystna ungdomar” 
skulle bygga upp en god fysik och samtidigt få en ordentlig kunskapsgrund i sällskapsdans. 

                                              
 
  

                              EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Byggplaner engagerar
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Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT
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Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 20-03-31

Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........

Butik.................................................................................................................

1999 - 2019

Välkommen Välkommen 
till oss!till oss!
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KOMMUNEN | Ekerö-
alliansen vill i sin trygg-
hetssatsning bland annat 
införa tiggeriförbud, 
alkoholförbud på idrotts-
platser och förbud mot att 
campa på vissa offentliga 
platser. 

Ekeröalliansen bestående av 
Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna, läg-
ger i ett gemensamt förslag 
till kommunstyrelsen kon-
kreta uppdrag till kommu-
nens tjänstemän i sin trygg-
hetssatsning. 

Det innebär att på nytt 
ansöka om möjligheten för 
kommunen att engagera 
ordningsvakter, att sätta 
upp trygghetskameror samt 
ge kommunens säkerhets-
avdelning i uppdrag att ge-
nomföra inspektioner med 
hjälp av narkotikahundar 
i kommunens skolor, där 
misstanke om narkotika-
bruk och förvarande finns. I 
förslagen om ökad trygghet 
i kommunen ingår även att 
uppdatera kommunens lo-
kala ordningsföreskrifter. 

Uppdraget omfattar även 
följande nya åtgärder: För-
bud mot förtäring av alko-

hol på idrottsplatser, förbud 
mot användning av kolsyre-, 
luft- och fjädervapen på of-
fentlig plats, förbud mot att 
campa på andra offentliga 
platser än där det är tillåtet 
för ändamålet.

Även åtstramning av reg-
lerna kring användandet av 
pyroteknik- och fyrverkeri-
er på offentlig plats utan till-
stånd samt en reglering av 
aktiv samt passiv insamling 
av pengar, som enligt den 
nya föreslagna ordnings-
föreskriften inte får ske i 
närhet av butiker eller pant- 
och återvinningsstationer 
i enlighet med föreslagna 
platser. 

– Det är frustrerande att 
som kommun inte kunna 
lita på att staten och dess 
myndigheter tar ansvar för 
sina egna arbetsuppgifter. 
Ekerö kommuns politiska 
ledning har nu tröttnat på att 
få avslag på trygghetsansök-
ningar och har kraftsamlat 
för att på egen hand upprätt-
hålla tryggheten i kommu-
nen. I grunden är det ett bris-
tande ansvar från staten som 
kommunen nu får täcka upp 
själva. Vi har en aktiv säker-
hetsavdelning, fantastiska 

lokalpoliser som gör allt de 
kan för att bibehålla trygg-
heten, men med en under-
finansierad polismyndighet 
från regeringens sida kliver 
vi in själva, säger kommun-
styrelsens ordförande Adam 
Reuterskiöld (M). 

Ekeröalliansen tror att de 
omfattande trygghetssats-
ningar som nu genomförs är 

bland de största en enskild 
kommun själva genomför i 
hela landet. 

– Jag instämmer i Adams 
resonemang och för oss som 
en landsbygdskommun med 
stora ytor och avsaknad av 
egen polisstation, blir vi mer 
utsatta för brott. Det är av 
stor vikt för mig att man ska 
kunna leva fritt och tryggt 
även på landet och känna att 

staten garanterar ens egen 
trygghet. Nu går kommu-
nen själva in för att behålla 
och utöka den trygghet vi 
har inom Ekerö kommun, 
säger 1:e vice kommunsty-
relseordförande Ove Wallin 
(C). 

Opositionsrådet Hanna 
Svensson (S), är positiv till 
trygghetssatsningar, men 

tycker inte att kritiken mot 
staten är befogad.
– Det stämmer inte att re-
geringen inte gör tillräck-
liga satsningar på trygghet. 
Regeringen har bland an-
nat gjort Sveriges störs-
ta polissatsning på 20 år för 
att få fler poliser på gatorna 
och man jobbar aktivt mot 
gängbildning och mäns våld 
mot kvinnor. Vi noterar 
dock att den moderatledda 
Ekeröalliansen i kommunen 
inte ser mäns våld mot kvin-
nor i hemmet som något 
värt att nämna i en trygg-
hetssatsning, vilket så klart 
oroar oss. Över huvud taget 
är moderaterna, sin vana 
trogen, ute och klipper i gre-
narna istället för att försöka 
dra upp rötterna till proble-
men, säger Hanna Svensson 
och fortsätter:

– Istället för knarkhundar 
och tiggeriförbud vill vi sat-
sa på åtgärder som vi vet har 
effekt, fler vuxna som möter 
våra barn och unga i skolan 
och på fritiden har både en 
direkt trygghetsskapande 
effekt och en långsiktighet 
som skapar trygghet för alla.
 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 Trygghetssatsningar i kommunen 

NYHETER 

En av trygghetssatsningarna är att ge kommunens säkerhetsavdelning i uppdrag att genomföra 
inspektioner med hjälp av narkotikahundar i kommunens skolor, där misstanke om narkotikabruk 
och förvarande finns.                                                            FOTO: EWA  LINNROS

Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

 Trygghetssatsningar i kommunen 



 
ons 2020-02-19 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 
 Magnus Ehntorp, Mie Johansson
   
tors 2020-02-20 Ekebyhovskyrkan 
11:30 LUNCHMUSIK OCH TORSDAGSSOPPA  
 Mie Johansson sång, Daniel Stenbaek piano 
 Kostnad: betalning efter förmåga
 
tors 2020-02-20 Munsö församlingsgård 
14:15 TEXT OCH TANKE - Tema: Kärlekens väg 
 Samtal över bibeltexter, Ann-Sofie Kamkar
  
sön 2020-02-23 Drottningholms slottskyrka 
16:00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp
   
sön 2020-02-23 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner, 
 Ekeröensemblen

sön 2020-02-23 Munsö kyrka 
16:00 MÄSSA 
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
   
ons 2020-02-26 Ekebyhovskyrkan 
18:30 ASKONSDAGSMÄSSA 
 Camilla Ekeskär, Helena Hansson
  
ons 2020-02-26 Lovö kyrka 
18:30 ASKONSDAGSMÄSSA 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp
  
tors 2020-02-27 Ekebyhovskyrkan 
11:30 LUNCHMUSIK OCH TORSDAGSSOPPA  
 Helena Hansson
 Kostnad: betalning efter förmåga
   
sön 2020-03-01 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Natalia Araya, Helena Hansson 

                                PÅ MÄLARÖARNA          19/2 – 3/3  

ekerö pastorat björkuddsvägen 2 
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

Med reservation för ev ändringar. Om inget annat anges är det fri entré.  Välkommen!
Kyrkluren med söndagens gudstjänster 08-560 387 60

Öppna förskolan
mån - fre varje vecka!

 Orgelkonsert 
1/3 Ekerö kyrka

sön 2020-03-01 Ekerö kyrka 
16:00 ORGELKONSERT - BACH I GOTT SÄLLSKAP  
 Kerstin Baldwin Sterner
  
sön 2020-03-01 Lovö kyrka 
11:00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp,  
 Mälarstråk, Gudrun Petterson
  
tis 2020-03-03 I hemmiljö  
19:00 FASTEANDAKT I HEMMET 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp
 (För info om plats - kontakta:  
 mårten.mårtensson@svenskakyrkan.se)  

  
 

 
 

 
 
   
 

  

Askonsdagsmässa och fasteandakt - 
nu börjar fastan!

www.svenskakyrkan.se/ekero                        ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                       08-560 387 00                  Följ oss:

NYTT 
MÅNADS-
PROGRAM
Du vet väl att du kan 
prenumerera på 
månadsprogrammet 
eller läsa det på webben?
www.svenskakyrkan.se/ekero

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 
GUDSTJÄNSTER
 
Ons 2020-02-19 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.
 

Sön 2020-02-23 Skå kyrka
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker. 
 

 

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A = www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling

Ons 2020-02-26 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön 2020-03-01 Färentuna kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST 
 Peter Strömmer, präst.  
 Daniel Lindstam, predikant. 
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.
  

Ons 2020-03-04 Stenhamra församlingsgård 
18:30 VECKOMÄSSA 
 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Svenska Amerikalinjen och Black Sea boys
på soppluncher i Stenhamra

Prenumerera gratis på 
vårt månadsblad...!
Läs om allt som händer i Färingsö 
församling i vårt månadsblad. 
Meddela vår kommunikatör 
Joakim Jonsson så får du det i 
brevlådan eller digitalt i din mail.  

 joakim.jonsson@svenskakyrkan.se
08-564 209 26

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER 
       
ÖPPET KYRKIS
Måndagar & Fredagar       Färentuna församlingshem
9.30-12.00
Pyssel, lek och sång för föräldrar med barn, från nyfödda och uppåt. 

STICKA OCH SKICKA
Varannan onsdag                     Stenhamra församlingsgård
19.00-21.00
Onsdagar, jämna veckor. Vi stickar kläder som vi sedan skickar till 
behövande. Kom och var med!

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)
Onsdagar - Öppet hus      Stenhamra församlingsgård
15.00-21.30
Vi spelar spel, tv-spel, pingis och umgås, har kul och träffar nya 
vänner.

Olle Carlsson

Boka in 21 mars och den tredje upp-
lagan av Mälarö Miljödag. 
Det blir som vanligt en heldag med 
utställningar, föreläsningar och  
prova-på-aktiviteter.  
Läs mer på vår hemsida: 
svenskakyrkan.se/faringso/malaro-miljodag 
 

Stenhamra församlingsgård
Lördag 21 mars 10.00-16.00

Präst, föreläsare,  
författare och  
initivativtagare  
till Allhelgona- 
mässan. 
Olle Carlsson kommer till  
Stenhamra för att prata om  
kyrkans utmaningar och framtid.  
 
Samtalet leds av Yngve Göransson. 
 

Stenhamra församlingsgård
Onsdag 19 februari 19.00

Soppluncher i Stenhamra eller Färentuna. Varje torsdag kl. 12 i 
Stenhamra församlingsgård och varannan tisdag kl. 12 i  
Färentuna församlingshem. Soppa, bröd, kaffe och kaka 50 kr.  
Ibland bjuds vi på program till kaffet. Nu är närtid händer detta:

Bengt Ståhl berättar om sin tid på Svenska Amerikalinjen på 
60-talet. Ett av världens mest framstående kryssningsrederier. 

Stenhamra församlingsgård
Torsdag 20 februari 12.00 

Black Sea boys underhåller med svängiga toner.
Stenhamra församlingsgård

Torsdag 27 februari 12.00
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KOMMUNEN | Liberalerna 
Ekerö har på sitt årsmöte 
enhälligt valt Fredrik Ohls 
till sin gruppledare. 

Fredrik har varit med i Libe-
ralerna sedan 2006 och var 
den som fick flest person-
röster i Liberalerna under 
kommunvalet 2018. Fred-
rik Ohls är fritidspolitiker 
och arbetar civilt med sam-
hällsbyggnadsfrågor, han 
har bott på Gällstaö sedan 
2004. 

– Jag är jätteglad att 
bli vald till Liberalernas 
gruppledare. Vi är en stark 
fullmäktigegrupp som tar 
ett gemensamt ansvar för 
liberalernas politik i kom-
munen. Det ska bli roligt att 
leda denna ambitiösa grupp 
och verka för mer liberal po-
litik i Ekerö kommun, säger 
Fredrik Ohls.

Politiskt innebär detta 
inga nya vägval för Libera-
lerna Ekerö. De är fortfaran-
de med i Mälarökoalitionen 
och bildar tillsammans med 

dem en större minoritet 
i kommunfullmäktige än 
Ekeröalliansen. Det som 
förenar liberalernas i Mä-

larökoalitionen är ambi-
tionen ”att bygga ett Ekerö 
som kan bättre”.

Liberalernas  
nye gruppledare

NYHETER ”Det ska bli roligt att leda denna ambitiösa grupp” ’’

Bussföraren 
körde för fort
GÄLLSTAÖ | Som vi tidi-
gare rapporterat om körde 
buss 342 av oförklarlig 
anledning rätt ut i dikes-
kanten vid slutstationen på 
Gällstaö den 28 januari. Det 
var inte halt och vägen är i 
gott skick. Ombord fanns 
fyra passagerare men ingen 
skadades. Nu har olyckan 
utretts.

– Utredningen har bland 
annat kommit fram till att 
föraren kört för fort och 
nödvändiga åtgärder har 
därför vidtagits, säger Izhak 
Dan, kundservicechef på 
Arriva.

Vilka de nödvändiga åt-
gärderna är går han inte 
in på, men föraren togs ur 
tjänst efter incidenten.

KOMMUNEN | En fråga 
som väckts utifrån 
kommunens nya skate-
park i Ekebyhov, är om 
även privatpersoner 
kan bygga utan mark- 
eller bygglov utanför 
detaljplanerat område. 
Byggnadsnämndens ordfö-
rande svarar.

I tidigare artikel har det ifrå-
gasatts varför kommunen 
inte har varken mark- eller 
bygglov för den nya skate-
parken i Ekebyhovsdalen. 
Byggnadsnämndens ordfö-
rande Arnulf Langlet  (M)
svarade att det inte krävs 
mark- eller bygglov i icke de-
taljplanerat område, vilket 
Ekebyhovsdalen är.

MN har nu fått frågeställ-
ningar från läsare om detta 
gäller alla som bor utanför 
detaljplanerat område och 
som vill bygga tre meter 
höga anläggningar utan var-
ken mark- eller bygglov. 

– Alla som vill bygga nå-
got eller förändra marknivå-
er bör kontakta miljö- och 
stadsbyggnadskontoret via 
Ekerö direkt eller komma 

på stadsbyggnadskontorets 
kvällsöppet för att få profes-
sionell vägledning av kom-
munens bygglovhandlägga-
re. Sedan är det upp till var 
och en att ta ansvar för det 
man gör. Samma sak gäller 
för privatpersoner, företag 
och kommun. Om det sen 
visar sig att det som gjorts 
är olovligt på något sätt så 
hanteras det av miljö- och 
stadsbyggnadskontoret som 
ett tillsynsärende, svarar 
Arnulf Langlet.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Frågor om mark- 
och bygglov

Liberalerna Ekerös nye gruppledare Fredrik Ohls.                                           
                                                                             FOTO: MALIN BENBASAT

Nya skateparken kräver inte 
mark- och bygglov då den är 
utanför detaljplan. 

 
                                FOTO: EWA LINNROS

Buss 342 körde i diket på 
Gällstaö.                              
                  FOTO: BJÖRN LUNDBERG



Full fart
på din

lokala
biograf!

Knattebio
Film för de allra yngsta. Filmen är oftast under 45 minuter, och 

biljettpriset är 60 kronor.

Ons 19 feb. kl 19  Catwalk
Sön 23 feb. kl 14  Lilla spöket Laban (60:-)
Sön 23 feb. kl 16  Sonic the Hedgehog (en. tal)
Sön 23 feb. kl 19  Min pappa Marianne
Ons 26 feb. kl 19  Min pappa Marianne
Sön 1 mar. kl 15  The Call of the Wild –
  Skriet från vildmarken (sv. tal)
Sön 1 mar. kl 19  The Gentlemen
Ons 4 mar. kl 19 Ash is purest white
Sön 8 mar. kl 15 Framåt (sv. tal)
Sön 8 mar. kl 19 Richard Jewell
Ons 11 mar. kl 14 Emma
Ons 11 mar. kl 19 En kolibris liv
Sön 15 mar. kl 15 Sonic the Hedgehog (sv. tal)
Sön 15 mar. kl 19 Charter
Ons 18 mar. kl 19 Waves
Sön 22 mar. kl 15 Framåt (sv. tal)
Sön 22 mar. kl 19 Spring, Uje, spring
Ons 25 mar. kl 19 Spring, Uje, spring
Sön 29 mar. kl 15 Ella Bella Bingo
Sön 29 mar. kl 19 The Peanut Butter Falcon
Ons 1 apr. kl 19 Till min dotter
Sön 5 apr. kl 15 Pelle Kanin 2: På rymmen
Sön 5 apr. kl 19 No time to die
Ons 8 apr. kl 14 Frida Kahlo. Viva La Vida
Ons 8 apr. kl 19 Mr. Jones
Skärtorsdag kl 15 Trolls 2: Världsturnén (sv. tal)
Sön 19 apr. kl 15 Trolls 2: Världsturnén (sv. tal)

22 filmer fram till påsken:
klipp ur och spara!

Håll utkik efter våra specialvisningar:

 Direktsändning  

från MET  

i New York! 

Introduktion kl 18.40 Biljetter för 260 kr finns 
på Mälaröarnas bokhandel & malarobion.se.

Dagbio
Vi skapar en mötesplats för alla daglediga, där vi kan se på film 

och fika tillsammans. Fika ingår!

Biljetter
Biobiljetter kostar 100 kr om 

inget annat anges. Kassan 

öppnar senast 30 minuter 

innan föreställningen. Boka 

eller köp gärna dina biljetter 

på www.malarobion.se.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
En gång i veckan skickar vi ut ett nyhets-

brev om de närmaste visningarna. Ibland 

lägger vi in extravisningar som vi inte 

hinner få med i det tryckta programmet, 

så det är smart att prenumerera! Gå in på 

www.malarobion.se för att anmäla dig.

Lör 29 feb. kl 19 AGRIPPINA – direkt från Metropolitan

Lör 14 mar. kl 18 FLYGANDE HOLLÄNDAREN – direkt från Met.

Lör 18 apr. kl 18 ROMEO OCH JULIA – balett från Bolsjojteatern

Mån 27 apr. kl 19 EREMITAGET – rundtur genom konstsamlingen

Lör 9 maj kl 19 MARIA STUARDA – direkt från Metropolitan

LI

VE PÅ BIO

O
p

e
ra, balett, k

o
n

st

Live På Bio
Opera, konst och hela baletten: Nu på Mälaröbion!
Köp biljetter på vår hemsida eller Mälaröarnas bokhandel.

Sön 23 feb. 1900Ons 26 feb. 1900

Sön 23 feb. 1600 (en. tal)
Sön 15 mar. 1500 (sv. tal)

Sön 1 mar. 1900

Sön 23 feb. 1400
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Den nya skolan som ska 
ersätta Ekebyhovskolans 
befintliga lokaler, är tänkt 
att placeras vid Bryggavä-
gen. Området för byggna-
tionen utgörs idag i  huvud-
sak av jordbruksmark och 
naturmark. 

Ett detaljplaneförslag för 
nya skolan har varit ute på så 
kallat samråd, där synpunk-
ter på förslaget kan skickas 
in till kommunen. Ekerö 
Munsö hembygdsförening 
har lämnar sitt yttrande 
och säger att den föreslagna 
planen kommer att få stora 
negativa konsekvenser för 
Ekebyhovs slottsmiljö.

– Skolan läggs i den kul-
turhistoriska miljön runt 
Ekebyhovs slott och tar en 
stor bit av den öppna ytan 
som finns idag. Den här sko-
lan ska rymma 900 elever 
jämfört med Tappströms-
skolan som har 500 elever. 

Man ska dessutom bygga 
en bollhall precis i slutning-
en upp mot bokskogen. Vi 
tycker att man måste värna 
om den här miljön väldigt 
noga och inte ha mera be-
byggelse, säger Christer 
Berglund från Ekerö Munsö 
hembygdsförening.

Trafiksituationen är en an-
nan aspekt som hembygds-
föreningen ytrat sig kring.

– Det är ett känt faktum 
att alla våra skolor alstrar 
mycket trafik eftersom 

föräldrar lämnar och häm-
tar sina barn med bil. Vi är 
övertygade om att flertalet 
föräldrar som använder bi-
len kommer angöra skolan 
via Björkuddsvägen och 
allén, eftersom Bryggavä-
gen från Ekerövägen redan 
idag är hårt trafikerad. För-
utom trafik till Gällstaö, fär-
jan och till industriområdet 
med mera, kommer också 
en ökning av trafiken att 
ske när den nya bostadsbe-
byggelsen vid Tappsund är 
tagen i bruk, säger Christer 
Berglund. 

Kommunstyrelsens ord-
förande Adam Reuterskiöld 
(M) håller med om att Eke-
byhovsdalen är viktig för 
kommunens framtid och att 
det är en kulturmiljö som 
kommunens ska vårda.

– Det tycker jag har fung-
erat väl. Men när det gäller 
skolor är det också viktigt 
att placera dem på ett bra 

sätt och det är inte så lätt. 
De ska helst ligga så att bar-
nen själva kan ta sig till och 
från skolan, att cykla och 
gå på ett säkert sätt. Skolan 
ska ligga mitt i byn och inte 
för långt från bebyggelse. 
Just den här placeringen 
kan jag ändå tycka är bra då 
den ligger i förlängningen 
på Bryggavägen där vi har 
Gustavslund och lite nya-
re exploateringar. När man 
väger för och nackdelar mot 
varandra, tror jag att det kan 
vara en lämplig placering. 
Jag tycker att det är en fördel 
om vi får många barn i om-
rådet som tar till sig kultur-
miljön, säger Adam Reuter-
skiöld som också poängterar 
att man har tittat på många 
olika alternativ innan det att 
man valt denna plats.

Den kulturmiljöanalys  
som utförts är baserad på 
en skola för 500 elever och 

KOMMUNEN | En ny skola med tillhörande idrotts-
hall för 900 elever planeras, vilket innebär en 
skolbyggnad på totalt cirka 11 000 kvadratmeter. 
Skolan är tänkt att placeras vid Bryggavägen 
och intill bokskogen, vilket åter väckt oro för 
Ekebyhovsdalens bevarande.

Skola för 900 ele 

NYHETER 

Ekebyhovskolans befintliga lokaler ska ersättas med en ny skolabyggnad. Denna är tänkt att byggas vid Bryggavägen och 
detaljpanen har nu varit ute på samråd. Bland annat har Ekerö Munsö hembygdsförening yttrat sig och ser allvarligt på 
placeringen som gränsar mot Ekebyhovs slottsmiljö, en miljö som de anser bör värnas om. På bilden ses en illustration av 

Skolbyggnad i tre våningar på 11 000 kvad  

”Skolan läggs 
i den kultur-

historiska miljön 
runt Ekebyhovs slott 
och tar en stor bit 
av den öppna ytan 
som finns idag.”

4

Tvingas betala vite
MÄLARÖARNA  | Mark- och miljödomstolen beslutar att 
en person på Mälaröarna ska betala vite på 120 000 kro-
nor för att ha underlåtit att ”undanröja olovliga åtgärder 
på sin fastighet” och att ”återställa marken till godkända 
höjdnivåer”. Detta eftersom ett tidigare beslut från bygg-
nadsnämnden i Ekerö kommun inte har följts.

Kvarka på Färingsö
MÄLARÖARNA | I slutet av januari konstaterades ett fall 
av hästsjukdomen kvarka i ett stall på Mälaraöarna.

– Hästen hade varit utomlands och tävlat och kom till-
baka i januari, transporterad hem ensam i en transport. 
Den blev direkt isolerad för att se om den blivit smittad 
och har varit det sedan dess, berät-
tar länsveterinär Maria Jernberg.

Kvarka är en infektionssjukdom 
som orsakas av en streptokock-
bakterie och kan ställa till stora 
bekymmer för både hästar och 
hästägare. Enligt Maria Jernberg 
är dock hästen hanterad helt 
enligt rekommendationerna 
och risken för att smittan 
ska ha kunnat föras vidare är 
minimal, med tanke på att det 
är en bakterieinfektion som inte smittar 
via luften.                                                   

Man nekas heta Lucifer
MÄLARÖARNA | Skatteverket säger nej till en man på 
Mälaröarna som velat lägga till Lucifer som tilltalsnamn. 
Myndigheten skriver att namnet kan antas ”väcka anstöt 
på grund av att det förknippas med djävulen och Satan”.
 

Mindre hot och våld i skolan
KOMMUNEN | Under åren 2014 till 2019 gjordes 
åtta anmälningar om hot- och våldsincidenter till 
Arbetsmiljöverket i kommunens skolor. Generellt ses 
en ökning i landet av denna typ av anmälningar under 
dessa år, vilket antas bero på en kombination av ökad 
anmälningsbenägenhet och ett tuffare klimat i skolorna. 
I Ekerö kommun syns dock inte denna trend, utan det 
har snarare varit en nedgång sedan toppåret 2015 då tre 
anmälningar gjordes.

Kommunen 
JO-anmäld
KOMMUNEN | Fyra gånger har Ekerö 
kommun JO-anmälts under 2010-talet 
och lika många gånger har myndig-
heten också riktat kritik mot kom-

munen. När det gäller hela Stockholms län var antalet 
JO-anmälningar 222 under decenniet och av dessa ledde 
171 till kritik.

Fornlämningar i kommunen
MÄLARÖARNA | På Mälaröarna finns 883 av landets 
totalt cirka 300 000 fornlämningar. Det visar nya siffror 
för 2018 från Myndigheten för kulturanalys. Även om 
Mälaröarna anses vara en historiespäckad plats, hamnar 
kommunen endast på plats åtta av länets tjugosex kom-
muner. Norrtälje toppar länet med 3 520 fornlämningar 
och i hela landet är Gotland fornlämningstätast med 13 
465.
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Hyr allt för 

festen!

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

 ver planeras

”Ekerö kommuns egen slogan ”Kulturens 
övärld” kommer att bli enbart tomma ord om 

planen genomförs”’’

inte 900 som här är fallet. 
I analysen bedöms bland 
annat anläggningar eller 
bebyggelse som tränger sig 
på eller som konkurrerar 
med allén, få stora negativa 
konsekvenser för entrén till 
Ekebyhov. ”Uppstickande 
anläggningar eller element, 
såsom till exempel stängsel 
och belysning kopplat till 
fotbollsplanen kan påver-
ka upplevelsen av allén och 
bör undvikas i nära anslut-
ning till allén”. För alla åt-
gärder som innebär ett in-
grepp i allén krävs dispens 
från länsstyrelsen.

– Det här är ett område 
som vi ska bevara och inte 
bebygga med bostäder och 
vi ska göra byggnationen 
av skolan på ett varsamt 
sätt. Vi kan exempelvis titta 
på Kristinebergs slott som 
är byggt på 1700-talet och 
som numera ligger mitt i en 
stad. För oss tror jag att det 

är viktigt att behålla kultur-
miljön på ett bra sätt, sam-
tidigt som vi ger lekplatser 
eller skolor till barnen, sä-
ger Adam Reuterskiöld och 
Christer Berglund kom-
menterar: 

– Jämförelsen med Kris-
tinebergs slott är inte re-
levant, den byggnaden 
används som skola. Men i 
Ekebyhov ska det byggas 
en skola som är kanske 70, 
80 meter lång och tre vå-
ningar hög. Det kommer 
med andra ord att vara en 

bastant huskropp som ska 
ligga mitt i det här området, 
en skola dubbelt så stor som 
Tappströmsskolan. Ekerö 
kommuns egen slogan 
”Kulturens övärld” kom-
mer att bli enbart tomma 
ord om planen genomförs, 
säger Christer Berglund. 

Nu tittar man på de syn-
punkter som inkommit till 
kommunen. Efter det juste-
ras och kompletteras plan-
förslaget om det behövs. 
Därefter ställs det slutli-
ga planförslaget ut under 
minst tre veckor, bland an-
nat på kommunens hemsi-
da och på biblioteket i Ekerö 
centrum. Under utställ-
ningstiden är det återigen 
möjligt att skicka skriftliga 
synpunkter på planförsla-
get till kommunen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 ratmeter och ny bollhall 

Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

”Jag tycker 
att det är en 

fördel om vi får 
många barn i området 
som tar till sig kultur-
miljön”

skolbyggnaden sedd från Bryggavägen. Den totala ytan för den nya skolan är cirka 11 000 
kvadratmeter.

 ILLUSTRATION: LLP ARKITEKTKONTOR AB  

      

 

Tel 08-560 425 80 •
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KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon 
Röjning och städning. Allt efter behov! 

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 

 

   

EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

Lokal, maskinhall, lager
Vi har nybyggda och nyrenoverade lokaler till uthyrning i 
Brygga industriområde. Lokal ca 130 kvm med ca 50 kvm 
i entresolplan. Det finns möjlighet att anpassa lokalen efter 
behov. 2 st garageportar 4x4,5 meter mot gatan och 2 st 
gångdörrar på sidorna. Grindar till området är låsta nattetid. 
Lokalen är inte lämplig som bilverkstad då det endast finns 
en tillhörande parkeringsplats utanför lokalen. Lämplig för 
liten tillverkningsindustri, lager, byggfirma etc. Ca 200 m 
till buss, 2 min till Ekerö centrum med bil. 5 min till Ekerö-
Slagsta färjan. TOTAL YTA 180 kvm.

MÄLARÖARNA | Vilt-
olyckorna fortsätter stiga 
på Mälaröarna. Under 2019 
skedde 255 olyckor, en 
ökning från 2018 då siffran 
var 232. När det kommer 
till älgolyckorna har de 
dock minskat.

– Under 2019 har älgolyck-
orna gått ner från sjutton 
till sju och det beror på att 
det inte finns mycket älg här 
ute nu, säger Ebbe Karlsson, 
kontaktperson för Mälaröar-
nas jaktvårdskrets.

Han har precis samman-
ställt och analyserat resul-
taten av statistiken för vilt-
olyckorna på Mälaröarna 
under det gångna året. Den 
lilla nedgång som syntes un-
der 2018 är nu borta och siff-
rorna är högre än någonsin 
under de tio år som man fört 
denna typ av statistik.

Anledningen menar Ebbe 
Karlsson ligger hos bilister-
na.

– Befolkningen ökar och 
det går alldeles för fort på 
vägarna. Vi gjorde en insats 
tillsammans med polisen 
för ett tag sedan där vi hade 

arrangerat en olycksplats ute 
på Färingsö, berättar han.

Efter några kilometer 
stoppades bilisterna och fick 
frågan om vad de upplevt 
och många av dem hade inte 
ens lagt märke till varnings-
skyltarna som de åkt förbi.

– Det var  många som inte 
alls var uppmärksamma på 
vad de såg utmed vägen och 
vi stötte till och med på bi-
lister som satt och åt med 
matlådan i knät.

Den största ökningen av 
olyckorna under 2019 står 
rådjuren för. Under 2018 
var det 154 olyckor och 2019 
hade det ökat till 185. Även 
dovhjortsolyckorna har ökat 
från en till fem. Dessa har 
dock alla skett på Munsö där 
en dovhjortstam har ökat 
kraftigt under senare åren.

När man tittar på kartan 
över var olyckorna inträf-
far är det vissa olycksplatser 
som dominerar. Vid Kärsö-
sund på Munsö har en ök-
ning av olyckor skett, likaså 
vid Troxhammar på Färing-
sö. Stavsund på Ekerö och 
på Husbyrakan på Munsö är 

också två platser som är ex-
tra olycksdrabbade. 

Vildsvinsolyckorna ligger 
ganska stadigt kring ett 60-
tal per år, sedan en kraftig 
ökning i mitten av 2010-ta-
let. Även om det är svårt att 
säga säkert, då det är omöj-
ligt att räkna djuren, har 
dock Ebbe Karlsson känslan 
att vildsvinsstammen ökar.

– Här i Skå har det inte va-
rit så mycket vildsvin tidiga-
re, men alldeles nyligen såg 
jag själv en flock med fyra 
vuxna djur och tjugofyra 
kultingar precis i närheten.

Ebbe Karlsson påminner 
också om vikten av att märka 
upp platsen och rapportera 
till polisen om man kört på 
ett djur. Detta är inte minst 
viktigt för att jägare ska kun-
na spåra ett skadat djur för 
att förhindra lidande. 

– Vi har en välfungerande 
eftersöksorganisation i kom-
munen. Vi är 27 man med 
hundar som är utspridda 
över öarna och som är spe-
cialiserade på olika områden.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kraftig ökning av viltolyckor

VILTOLYCKOR ANTAL EKERÖ KOMMUN

Många bilister märker inte ens varningsskyltarna som sätts ut där en viltolycka skett.       FOTO: ARKIV

NYHETER ”Befolkningen ökar och det går alldeles för fort på vägarna” ’’

2019 2018 2017 2010

Rådjur 185 154 171 117

Älg 7 17 14 10

Vildsvin 58 60 63 11

Dovhjort 5 1 1 0

TOTALT 255 232 249 138

                                                                                                                         KÄLLA: Mälaröarnas jaktvårdskrets



Karamellan på Drottningholm  
Nu är vi åter ute på Kara-

mellan vid Drottningholms 
slott och har fått en prat-

stund med      krögare Yngve 
Sundström 

– Hej Yngve, nu är julborden avkla-
rade på Karamellan. Det var andra 
året ni hade ert fina julbord, men 
hur har ni det nu i februari?

– Efter en intensiv, men rolig 
julbordssäsong, då vi hade ännu fler 
besökare än året innan, laddar vi nu 
inför vår- och sommarsäsongen. Vi 
har ju året runt öppet nu och under 
februari och mars satsar vi på vårt 
nästan traditionsenliga erbjudande, 
bjud en vän på långlunch och ta en 
kunglig promenad i slottsparken! 
Vi jobbar gärna med fisk nu på vår-
kanten, vilket är mycket uppskattat 
av våra återkommande lunch- och 

stamgäster. Först ut är Skreitorsk i 
olika varianter. Sen kommer även 
bergtunga, lax och röding dyka upp 
på menyn.

– Åh vad trevligt det låter. Har du 
mer att berätta, vad händer mer på 
Karamellan?

– Vi jobbar extra mycket med att 
utveckla vår festvåningsverksamhet 
och vi har redan flera bröllop och 
fester inbokade i vår och sommar, 
vilket känns väldigt kul. 
Vi har också flera företag som väljer 
att lägga sina event i Världsarvet, 
det är trevligt att kunna kombinera 
kultur och natur i form av slottsvis-
ning och promenad på de natursti-
gar som finns runt Drottningholm.

– Oj, vad roligt! Men det låter 
som mycket jobb, hur tacklar ni 
det?

– Vi har förstärkt laget med två 

nya medarbetare, Isabel Eggers och 
Pål Håkansson som båda har ett 
långt förflutet inom restaurangvärl-
den. Isabel kommer ni att träffa i 
våra matsalar medan Pål är vår nya 
köksmästare.
Pål har en gedigen och lång 
erfarenhet som köksmästare på 
bland annat Djursholms Värdshus, 
Gyllene Freden och Sjöfartshusets 
festvåningar. Detta borgar för en 
hög kvalitet i vårt kök framöver. 
Isabel blir FB Manager och kommer 
närmast från Koh Pahngan där 
hon varit platsansvarig. Hon har 
tidigare jobbat på bland annat Van 
Der Nootska Palatset och har lång 
erfarenhet i branschen.
– Detta låter toppen, vi ser fram 
emot att få besöka fina Karamellan 
framöver. Tack för pratstunden och 
lycka till!

ÖPPETTIDER i februari - mars
Onsdag- fredag 10 -16
Lördag - söndag 10- 17

Följ oss i 
sociala medier!

www.drottningholm.org   Tel: 08- 759 00 35

ERBJUDANDE
Kaffe och våffla 45:-/PP 

Ta med denna kupong för att ta del av erbjudandet. 
Gäller t.o.m. 29 mars

BJUD EN VÄN PÅ LÅNGLUNCH 
MED KUNGLIG PROMENAD
VÅRLUNCH: ÄT 2 – BETALA FÖR 1

Vi bjuder på den billigast varmrätten. 
Ta med denna kupong för att ta del av erbjudandet. 

Gäller ons - fre t.o.m. 27 mars

Pål vår nya 
stjärna i köket!Namn: Isabel Eggers

Jobbat tidigare: Koh Phangan 
och Van Der Nootska palatset.
Favoritsyssla när du inte jobbar: 
Hoppa fallskärm, laga mat och 
sjunga i kör.
Favoritårstid: Vår
Favoritmaträtt: Oj, svårt! Men 
rådjurssadel med en god svampsås 
till är svårslaget.
Favoritdryck: Ett glas kryddigt, 
mustigt rödvin eller en god kopp 
te!

Namn: Pål Håkansson
Jobbat tidigare: Djursholms Värds-
hus, Gyldene Freden, Sjöfartshusets 
Festvåningar. Även utbildad somelier.
Favoritsyssla när du inte jobbar: 
Jakt, gamla amerikanska bilar, mat 
och dryck
Favoritårstid: Sommar
Favoritmaträtt: Vilt, fisk och skaldjur
Favoritdryck: Ett gott vin

Isabel har landat på Karamellan!

BOKA VÅR FESTVÅNING!
Födelsedagsfirande, bröllop och andra event 
– vi är proffs på att ordna stora evenemang!

Kontakta oss på 08-759 00 35 
eller info@drottningholmsslottscafe.se

  – Laddar inför det glada 20-talet! – 
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Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

EKEBYHOV | Ekebyhovs 
slott lockar inte bara 
besökare till utställningar, 
föredrag, musikunderhåll-
ning och lunch, filmteam 
för olika produktioner har 
också valt slottet till sin 
spelplats under åren. Nu 
är det dags igen då inspel-
ningen av årets julkalen-
der är i full gång här och 
dessutom medverkar en 
Ekerökille, nioårige Ossian.

Scener till filmen ”Hotell 
Gyllene knorren”, TV 4:as 
program ”Det okända”, 
”Att göra en pudel” med 
Eva Röse och ”Rucklarens 
väg” med bland annat Hå-
kan Hagegård har alla an-
vänt Ekebyhovs slott som 
inspelningsplats. Nu fylls 

åter slottet av skådespelare 
och filmteam i slottssalar-
na på Ekebyhov för inspel-
ningen av årets julkalender 
”Mirakel” i SVT.

– Eftersom herrgården 
har lite av en huvudrollssta-
tus i årets julkalender letade 
vi länge efter en miljö som 
skulle passa det visuella ut-
trycket. I Ekebyhov hittade 
vi inte bara ett träslott i rätt 
färg utan även en parkmiljö 
som inbjuder till inspire-
rande foto. Vi är så tacksam-
ma för möjligheten att filma 
på Ekebyhov och hoppas 
att svenska folket i decem-
ber, ska tycka att valet av 
platsen var rätt, berättar 
Lotta Westberg, produ-
cent på produktionsbolaget 
Jarowskij.

Men det är inte bara slottet 
som har Ekeröanknytning, 
nioårige Ossian Nordh från 
Ekerö spelar rollfiguren Sö-
ren.

– Det är ganska pirrigt 
men kul förstås. Det roligas-
te är när man spelar in sce-
nerna, berättar Ossian.

Personalen på slottet får 
också spännande arbetsda-
gar under inspelningen.

– Det fungerar bra med 
inspelningsteamet, vi får 
ibland samsas om ytorna 
men det finns en flexibilitet 
både mellan teamet och oss. 
Slottets personal servar tea-
met med lunch och upplever 
samtidigt en annorlunda tid 
som både är underhållande 
och spännande. Vi får ju helt 

plötslig tillbaka julen och till 
och med lite snö samt att vi 
får förflytta oss tillbaka till 
1920-talet, säger Agneta 
Asp, enhetschef på Ekeby-
hovs lott

Julkalender ”Mirakel” är en 
magisk julsaga som rör sig 
i tid och rum mellan åren 
1920 och 2020. Två flickor, 
Mira och Rakel bor i samma 
rum, i samma herrgård  men 
hundra år ifrån varandra. 
När ett konstgjort svart hål 
kraschar in på vinden ska-
pas ett maskhål genom tiden 
som binder samman decem-
ber 2020 med exakt sam-
ma dag, minut och sekund 
hundra år tidigare, 1920. Av 
misstag sugs de in i hålet och 
byter plats med varandra. 

Mira i Rakels kropp försöker 
hantera livet som fin flicka 
1920 och Rakel får en chock 
när hon ställs inför i vår mo-
derna tid, där hennes stiliga 
hem har förfallit i hundra 
år och blivit ett HVB-hem 
(hem för vård eller boende, 
reds. anm.).

De slungas dessutom in 
i en 100 år gammal släkt-
fejd som ägt rum i herrgår-
den och handlingen kretsar 
kring vad som händer när 
man ändrar ett skeende i 
historien.

– Vi får väldigt mycket po-
sitiv feedback från allmän-
heten om filminspelningen 
och vi upplever att det finns 
både en stor nyfikenhet och 
en viss känsla av stolthet. 
Ekerö och Ekebyhovs slott 

blir nu känt i hela Sverige. 
Det har klart blivit en snack-
is, i alla fall här bland våra 
gäster. Många kommer med 
spänning se fram emot de-
cember månad, säger Agne-
ta Asp.

 
I rollerna ser vi Johan Glans, 
Annika Andersson, Joel 
Adolphson, Babben Lars-
son, Maja Rung med flera. 
Barnens roller spelas av Sa-
rah Rhodin, Bibi Lenhoff 
och Emanuel Kielin. Regis-
sör är Calle Åstrand, bakom 
manuset står Peter Arrhe-
nius, Sara Young, Fredrik 
Agetoft och julkalendern 
produceras av Jarowskij.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Mirakel” på Ekebyhovs slott
Nioårige Ossian från Ekerö spelar rollen som Sören i julkalendern

SVT:s julkalender spelas in på Ekebyhovs slott. F.v. skådespelarna Sarah Rhodin (huvudrollen Mira), Barbro ”Babben” Larsson, Joel Adolphson, Emanuel Kielin,  Annika Andersson och Johan Glans. På höger 
bild nioårige Ossian Nordh från Ekerö som spelar Sören i julkalendern.                                                                  FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON/SVT OCH EWA LINNROS

NYHETER ”Det är ganska pirrigt men kul förstås” ’’
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VERKSTAD

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se

Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

P Å  K Ö P E T  V I D
S E R V I C E  H O S  O S S

Klicka hem
veckans goda!
Välkommen in på ica.se/supermarket/tappstrom

Tappström

Vi säljer receptfria 
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.
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560 340 00

Fler och fler åker 
med Ekerö Taxi

Vi söker därför fler Åkare/Transportörer/Förare
Generösa villkor. Ring för mer information: 070-953 42 62 
eller skicka intresseanmälan till rolf.svensson@ekerotaxi.se

Välkommen
på informations-

träff!

vasterort@veterankraft.se | tel: 08-525 27 900

Jobba hos oss!
VI SÖKER DIG SOM VILL ARBETA FÖR OSS I UPPDRAG

HOS VÅRA PRIVATA KUNDER, FÖRETAG OCH BRF.

VÄLKOMMEN PÅ INFOTRÄFF SISTA TISDAGEN
VARJE MÅNAD 10 – 12. VI BJUDER PÅ FIKA!

ANMÄLAN TILL VASTERORT@VETERANKRAFT.SE

Binärdata AB
Support & Försäljning 

07-22 Alla dagar
0707-139 000   08-560 402 51  

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

EKEBYHOV | För ett par 
veckor sedan öppnade 
Ekerös nya hotellverk-
samhet i Ekebyhov, efter 
en tids förseningar. Nu 
finns där 60 lägenheter 
av varierande storlek för 
uthyrning.

– Ekebyhov hotell är ett 
lägenhetshotell med to-
talt 60 lägenheter. Hälften 
är 30 kvadratmeter med 
två sängar och hälften är 
45 kvadratmeter med fyra 
sängar. Samtliga rum är 
möblerade samt har fullt 
utrustade kök, diskmaskin 
och tvättmaskin med tork-
tumlare. De är inredda så 
att man ska trivas lika bra 
under endast en natt som 
om man hyr i tre månader. 
Man hyr rummen, precis 
som ett vanligt hotellrum 
men de är mer designade 
och inredda som lägenhe-
ter, berättar Linus Axels-
son, marknadsdirektör på 
Easyflat, som driver Ekeby-
hov hotell och ytterligare 

ett lägenhetshotell i Slags-
ta, samt även hyr ut andra 
möblerade bostäder.

Tanken är att både pri-
vatpersoner och företag ska 
hyra in sig för en kortare el-
ler längre perioder.

– Lägenhetshotellet är 

skapat för att det ska passa 
en så bred målgrupp som 
möjligt, eftersom utbudet 
av boende på Ekerö inte är 
så stort så hoppas vi att Eke-
byhov hotell ska ses som en 
tillgång för kommunen, 
säger Linus Axelsson och 

beskriver att intresset har 
varit stort för att boka lä-
genheterna.

– Vi hade ju hoppats på 
att öppna tidigare än det 
nu blev, därför har vi sedan 
innan gjort en del mark-
nadsföring och det verkar 
som att ekeröborna verkli-
gen längtat efter att vi ska 
öppna, det har varit härliga 
kommentarer och heja-
rop efter att vi äntligen slog 
upp dörrarna och började ta 
emot bokningar. Det är inte 
helt fullbokat, men tack vare 
en större bokning från ett 
företag så har vi fått en hög 
beläggning snabbt. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nytt hotell i Ekebyhov
Det första lägenhetshotellet har öppnat  

T.v. Martin Siönäs, Mälarö 
skydd AB, t.h. Anton Eriksson, 
Spannfod AB/Mälarö djur och 
natur/ Jaktia Ekerö.    

FOTO: ALEXANDER GYNNE

NÄRINGSLIV ”En sammanslagning av butikerna kommer dock att göras under året” ’’

SAMMANSLAGNING | Un-
der februari har de väleta-
blerade Mälaröföretagen 
Mälarö skydd och Mälarö 
djur och fritid samt Jaktia 
Ekerö gått ihop till ett 
företag. Till en början är 
förändringarna små, men 
så småningom blir de mer 
märkbara.

Mälarö skydd, som säljer 
trädgårdsmaskiner, arbets-
kläder och skor, person-
skydd, profilkläder och 
konfektion slås nu samman 
med Mälarö djur och fritid/
Jaktia Ekerö som säljer foder 
och djurtillbehör samt jakt-
vapen, ammunition och till-
behör till jakt.

– Mälarö skydd fortsätter 
i sina nuvarande lokaler på 
Färentunavägen i Svanha-
gen och Jaktia Ekerö samt 
Mälarö djur och fritid fort-

sätter verksamheten på 
Bryggavägen på Ekerö. En 
sammanslagning av butiker-
na kommer dock att göras 
under året, berättar Martin 
Siönäs, Mälarö skydd och 
säger att ett namnbyte också 
kan bli aktuellt framöver.

.
LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Tre företag blir ett

”...det ver-
kar som att 

ekeröborna verkligen 
längtat efter att vi 
ska öppna...”

EKERÖ | Den 15 januari tog 
Stadsdelscentrum över som 
ny ägare av Ekerö centrum 
och i samband med det gav 
de förvaltningsuppdraget 
till Paliro. Utöver Ekerö cen-
trum äger de även Näsbypark 
centrum, Viksjö centrum, 

Saltsjöbaden centrum samt 
handelsplatsen Rondellen i 
Upplands Väsby. Paliro för-
valtar samtliga fastigheter 
åt Stadsdelscentrum samt 
Salem centrum åt en annan 
fastighetsägare.

Ny ägare av Ekerö centrum
Linus Axelsson, marknadsdirektör på Easyflat, berättar om lägen-
heterna som är tänkta att passa många olika behov.     FOTO: PRIVAT
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NÄR NÖDEN ÄR SOM STÖRST 
ÄR LEJA SOM NÄRMAST

Rädd för väta? 
Det behöver du inte vara. Prata med oss så hjälper 
vi dig med en effektiv och professionellt utförd 
dränering. Alla som beställer ett dräneringsjobb av oss 
får två tjusiga paraplyer.* Då behöver du inte vara 
rädd för regn på söndagspromenaden heller.

Välkommen till LEJA!

* Gäller vid beställning senast 17 april 2020.

så hjälper 
utförd 
gsjobb av oss 
nte vara 

er.

08-707 33 00 •  info@lejagruppen.se •  lejagruppen.se

MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN
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Torsdag 27 februari kl 18:30 - 20:30 

* Naturviner * 
5 viner med tilltugg 495 kr/person

Boka på smallbigwines.com 
eller scanna QR-koden

Fr
åg

a 
Jo

h
an

Har du en fråga 
till kommunens 
presschef 
Johan Elfver? 
Maila din fråga till: 
radio@malar-
oarnasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

Här kommer de senaste frågorna 
från er läsare och radiolyssnare, 
besvarade av kommunens press- och 
näringslivschef Johan Elfver i MN:s 
radioprogram ”God kväll Mälaröarna”

Det blev inget svar på frågan varför 
kommunen inte uppfyllde kravet 
att bygga en parkeringsplats till 
Mälaröhallen. Tar kommunen det 
lättvindigt att man inte på något 
sätt har uppfyllt det absoluta krav 
som ställdes för att bygglovet skul-
le godkännas? Hade man svarat på 
samma sätt, om det var en privat-
person, som inte uppfyllde kraven 
i givna bygglov?

– Byggnadsnämnden beslutade den 
18 juni 2014 i förhandsbesked att en 
sporthall på 2 400 kvadratmeter kunde 
tillåtas på platsen. I detta beslut angavs 
att det enda som prövades var själva 
lokaliseringen, övrigt skulle prövas 
i bygglov. I februari 2015 beslutade 
byggnadsnämnden att bevilja bygglov 
för en sporthall på 2 713 kvadratme-
ter. I beslutet infördes även att det var 
grundat på den verksamhetsbeskriv-
ning som dåvarande tekniska kontoret 
skickade in. Arrangemangvolymen var 
max 300 deltagare. Tekniska kontoret 
lämnade även in en trafik- och parke-
ringsutredning för att kartlägga behov 
av parkering och se över trafiksituatio-
nen med förslag på åtgärder.

 Därefter redovisade tekniska konto-
ret en parkeringslösning som stämde 
överens med åtgärder upptagna i tra-
fikutredningen.

Vilken parkeringslösning var det?
– Parkeringslösningen som redovi-

sade var att vid större arrangemang, 
skulle intilliggande grusyta/bollplan, 
syd-väst om befintlig parkering kun-
na användas som extra parkering, 
redovisningen innehöll 100 extra 
parkeringsplatser. I övrigt lämnades 
information om  att den befintliga 
skolparkeringen skulle utökas till to-
talt 48 parkeringsplatser samt tre par-

keringsplatser för funktionsnedsatta 
och 50 platser för cykelparkering.

Men återigen, varför har kommu-
nen inte uppfyllt kravet på parke-
ringsplats för Mälaröhallens besö-
kare?

– Frågan har stötts och blötts och det 
var flera intilliggande ytor som ock-
så var föremål för bygglovshantering, 
men som inte rörde själva Mälaröhal-

len. Tennisklubben byggde exempel-
vis ut sin hall. Men så här i efterhand 
och i nuläget kan vi konstatera att man 
behöver se över behovet av parkering-
ar, för det är uppenbarligen inte full-
gott. Man jobbar  just nu med en ny 
bygglovsansökan för detta, mer vet jag 
inte i nuläget.  Det är en ansökan som 
pågår så vi får återkomma till detta.

  
Jag vill veta om de politiker som 
sitter i byggnadsnämnden, social-
nämnden med flera får någon form 
av utbildning inom nämndernas 
område? Byggnadsnämnden ex-
empelvis kräver en hel del kunskap 
om vad lagar och regler säger.

– Alla förtroendevalda får en intro-
duktion i samtliga tillämpliga lagrum 
i början på den nya mandatperioden. 
Därutöver håller kommunkansliet 
utbildningar för respektive nämnder 
samt på individnivå.  

 EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Varför uppfylldes inte kraven? 

RADIO LYSSNA

>  Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

Tidningens radio-
program ”God kväll 
Mälaröarna” sänds 
torsdagar kl 17-19 på 
Radio Viking 101,4

För att kommunen skulle få bygglovet godkänt för Mälaröhallen, ställdes krav på att en 
parkeringsplats, avsedd för hallens besökare, skulle anläggas. Hallen invigdes 2016, men 
ännu finns ingen parkeringsplats till hallen.                                                                     Foto: Ewa Linnros

8 söndagar 
Start 23/2 

Ölsta Folkets Park
23/2, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 19/4

och avslutning 26/4 
För dig som är nybörjare: Baskurs 18-19:30
Träna vidare: Påbyggnadskurs 18:45-20:15

800 kr/person och kurs

Medlemsavgift i Ölsta folkets park ingår. För redan 
medlemmar 600 kr/person och kurs.

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00, 070-684 11 22
Kursavgiften betalas in på vårt 
pg 731120-2

88 ssöönnddaaggaarr 
Start 23/2 

ÖÖlsta Folkets Park
23/2, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 19/4

och avslutning 26/4
För dig som är nybörjare: Baskurs 18-19:30
TrTränänaa vividadarere:: PåPåbybyggggnanadsdskukursrs 118:8:4545-2-20:0:1515

800 kr/person och kurs

Medlemsavgift i Ölsta folkets park ingår. För redan
medlemmar 600 kr/person och kurs.

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00, 070-684 11 22
Kursavgiften betalas in på vårt 

 

8 ö d

BuggBugg
kurs! kurs! 

Varmt välkomna!

Kursavgiften b
ppgpgpgpgg 77777313131313 12120-2

Va

YVONNES FOTHÄLSA 
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med allehanda fotproblem 
• Fotsmärtor 
• Nageltrång 
• Fot och nagelsvamp 
• Vårtor 
• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt Salong Närlunda 

eller på 0707-55 16 17 
Plats: Jungfrusund Salong Närlunda 

Varmt välkomna!

Dagens lunch tis-fre 
11.00-14.30 

In på hemsidan för 
lunchmeny, á la carte 

och övriga event! 
Boka bord på  

www.restjungfrusund.se
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Vi på ItCare i Ekerö centrum kan hjälpa dig med det 
mesta. Service, installationer, lagningar utförs i vår butik. 
Även hembesök vid begäran. Välkommen!

KÖP NU – BETALA SEN! 
Gäller för nya & begagnade mobiler & datorer

Vi KÖPER också din gamla mobil & dator!

Garanti och kvalitet!
Mälarö torg 14, Ekerö centrum  08-94 66 82 
Må-Fr 10-18:30. Lö 10-15  INTE RADIOBUTIKEN!INTE RADIOBUTIKEN!

Laga din mobil hos oss Laga din mobil hos oss 
och få ett glasskydd och få ett glasskydd 

kostnadsfritt värt 249 kr kostnadsfritt värt 249 kr 
Panta och återvinn din mobil Panta och återvinn din mobil 

eller bärbara med IT- hantering. eller bärbara med IT- hantering. 
Vi tar hand om din mobil på det bästa Vi tar hand om din mobil på det bästa 

och mest miljövänliga sättet.och mest miljövänliga sättet.
Sälj din gamla Sälj din gamla 

mobil/surfplatta mobil/surfplatta 
till oss.till oss.

22-24 maj
Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt 
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
 
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er råd-
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan 
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!

Boka ett gratis hembesök
Anmäl ditt intresse på www.dittsolskydd.se/dittsolskydd-on-tour
eller via info@dittsolskydd.se

Vi kommer till Ekerö igen!

Dittsolskydd Nordic AB har hela kedjan från mätning, rådgivning, offert, tillverkning och montering. 
Vi kan därför erbjuda marknadens bästa priser med garantier på hela 5 år. Välkommen att testa oss!

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!

3-5 mars
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EKERÖ | Förutom det 
ordinarie bioprogrammet 
väntas många spännan-
de kulturupplevelser på 
bioduken i i Erskinesalen 
under våren. Till exempel 
blir det flera direktsända 
operaföreställningar från 
Metropolitan i New York. 
Men publiken får även 
möjlighet att följa med på 
en unik rundvandring på 
konstmuseet Eremitaget i 
Sankt Petersburg.

– Vi har tre operaföreställ-
ningar kvar från Metropo-
litan att visa. Den första är 
barockoperan Agrippina av 
Händel som visas den 29 
februari, berättar Ingrid Rö-
ising Bergman, Live på bio 
som visar föreställningarna 
på Mälaröbion.

Hon beskriver satirföre-
ställningen där Joyce DiDo-
nato spelar den makthung-
riga kejsarinnan Agrippina 
som smider ränker och käm-
par för att sätta sin son Nero 
på kejsartronen. 

Operan Agrippina är re-
gisserad av den världsbe-
römde Sir David McVicar. 
Han står även för regin av 

Donizettis Maria Stuarda 
som avslutar säsongen den 
9 maj. I denna ”belcantoo-
pera” står rivaliteten mel-
lan drottningarna Mary 
Stuart och Elizabeth I i cen-
trum för dramat.

– Däremellan visar vi 
Wagneroperan ”Den fly-
gande holländaren” den 14 
mars. Det är berättelsen om 
sjömannen som dömts att 
irra runt på världshaven i 
all evighet, men som också 
inrymmer en fin kärlekshis-
toria. Scenografin utgörs av 
en enorm oljemålning och 
musiken är känslostark och 
gripande

Förutom operorna visas 
också balettföreställningen 
Romeo och Julia av Prokof-
jev den 18 april. Den är in- spelad på på Bolsjojteatern i 

Moskva. 
– Det har visat sig att ba-

lettföreställningarna också 
är väldigt populära bland be-
sökarna.

Ytterligare ett besök i 
Ryssland görs den 27 april, 
då biobesökarna får möj-
lighet att delta i en inspe-
lad visning på Eremitaget i 
Sankt Petersburg. 

– Då görs en guidad rund-
tur genom rummen i bygg-
naden som inrymmer tre 
miljoner konstverk. De ut-
gör den konstsamling som 
grundlades av Katarina den 
stora när hon köpte 255 
konstverk från Berlin 1764, 
säger Ingrid Röising Berg-
man.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Spännande operavår

Agrippina som visas den 29 februari är en visuellt spännande 
föreställning.            FOTO: FOLKETS HUS OCH PARKER

KULTUR 

EKEBYHOV | Den 29 
februari öppnas en ny 
utställning på Ekebyhovs 
slott där tre välmerite-
rade konstnärer ställer 
ut målningar, collage och 
träsnitt. 

Mellan den 29 februari och 
den 15 mars pryder Lars-Ar-
vidssons, Hans-Göran 
Crambys och Mats Lydéns 
konstverk galleriet på andra 
våningen i Ekebyvhos slott. 
Alla tre har gedigna konst-
närliga utbildningar och stor 
utställningsvana.

Lars Arvidsson, som 
framförallt ägnar sig åt 
måleri, grafik och reliefer, 
har bland annat studer-
at arkitektur på Tekniska 
högskolan i Stockholm, 
gått på Gerlesborgsskolan 
i Stockholm och Valands 
konsthögskola i Göteborg. 
Han har ställt ut på många 
platser i Sverige samt även 

i Holland, Danmark och 
Reykjavik. Han har dess-
utom gjort offentliga ut-
smyckningar, bland annat 
för flera sjukhus.

Hans-Göran Cramby har 
också gått på Valands konst-
högskola samt studerat 
inredning vid HDK i Göte-
borg. Han har tidigare ställt 
ut på Ekebyhovs slott 2016 
och på många andra galle-
rier i Sverige. Han har gjort 
offentliga utsmyckningar 
till Huddinge sjukhus och 
är representerad både hos 
Statens konstråd och flera 
andra landsting och kom-
muner.

Även Mats Lydén har 
gått Valands konstskola 
och dessutom på Kungliga 
konsthögskolan i Stock-
holm. Han har en gedigen 
utställningslista och är också 
han representerad i såväl fle-
ra sjukhusmiljöer som andra 
offentliga lokaler.

Slottsutställning

”Det har visat 
sig att balett-

föreställningarna 
också är väldigt popu-
lära bland besökarna”

TAPPSTRÖM |Den 23 februari visar Mälaröbion ”Min pappa 
Marianne” med Rolf Lassgård i huvudrollen som prästen 
som också är transperson. Filmen har premiär bara två dagar 
tidigare. 

– Medarrangör är ”Transammans Ekerö” som välkomnar i 
foajén innan filmen och sätter guldkant på visningen, berät-
tar Andreas Carlsson, Mälaröbion. 

Samarbete kring filmvisning

Ekerö 08-560 313 31
Naprapaterna Ekerö  www.naprapaterna.nu 
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

 

Adelsö IF kallar härmed sina medlemmar till föreningens

ÅRSMÖTE
Lördagen 29 februari 2020 kl 11.00 i hembygdgården

Efter mötet bjuder föreningen på Tapas-lunchbuffé och kaffe 

Motioner skall vara föreningen tillhanda senast 2 veckor före mötet. 
Maila till info@adelsoif.se  

Årsmöteshandlingarna finns på hemsidan 1 vecka före mötet.

www.adelsoif.se          Välkomna! Styrelsen

 

LÄNGTAR DU  
efter förändring? 

     Med en coach 
     går det både     
     lättare och                                
     snabbare! Vi möts på Ekerö!  

Läs mer på: www.me2u.se/coaching 560 340 00

Ekerö Taxi 
har en egen app!
Ladda ner till din mobil och boka din resa direkt i  appen!
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Kan ej kombineras med andra rabatter/avtal. Gäller t o m 20-03-08

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/coloramaekero
Följ oss på Instagram!
coloramaekero

Tunnlandsvägen 3, mitt emot Träkvista Idrottsplats

 

Just nu är det tapetveckor på Colorama! Välj mellan massor av blommiga, randiga, barnsliga, trendiga, stilfulla, 
färgglada, sobra, enfärgade, stormönstrade, småmönstrade och prickiga tapeter. De goda råden får du på köpet! 

Öppet 
7 dagar i veckan

Tapetkampanj

20% 
på alla tapeter

Erbjudanden på färg, tapeter, trägolv, mattor och mycket mer i butiken!
Välkommen!

KAMPANJDAGAR HOS COLORAMA 21/2-8/3

Öppet: Vardagar 6.30-18
Lördag-Söndag 10-14

08-560 313 40 

www.coloramaekero.se

kia.com

Uppet lurdag-sundag kl 10-16 
BARKARBY Veddestavcgen 1. Tel vcxel: 08-5100 5200. www.stilbil.se
Ord. uppettider: Mdndag-torsdag 10-18, fredag 10-17, lurdag-sundag 11-15

Dterinvigning  i Barkarby  
helgen 29/2  1/3 
Nu uppnar vi portarna till vdr nyrenoverade bilhall i Barkarby. Och det firar vi 
med mdnga fina erbjudanden: alla som kuper en ny Kia fdr vinterhjul pd kupet, 
kampanjrcnta 2,95 %* och 10.000 kr extra i inbytesrabatt till dig som vill byta in 
din bil! Vclkommen in och provkur och ta del av vdra fina invigningserbjudanden!

1.0 T-GDi ADVANCE 
REK. CA PRIS FRDN 217.400 KR

1.4 T-GDi ADVANCE
REK. CA PRIS FRDN 256.500 KR

1.6 HYBRID ADVANCE 
REK. CA PRIS FRDN 270.900 KR

Kampanjpris frdn 236.500 kr Kampanjpris frdn 197.400 kr Kampanjpris frdn 255.900 kr

 Rcntekampanj 2,95 %*
 Vinterhjul pd kupet  
vid kup av en ny Kia.
 10.000 kr extra fur din 
inbytesbil 
 Provkurningspresent
 Vi bjuder pd korv & dryck

Alla erbjudanden gcller endast hos Stilbil Barkarby 29/2-1/3 2020, eller sd ldngt lagret rccker, kan ej kombineras med andra erbjudanden. *Rcnteerbjudande 29/2-1/3 2020: 2,95%, 20% kontant/inbytesbil, avi- och upplcggningsavgifter tillkommer. 
Brcnslefurbrukning blandad kurning XCeed: 1.4 T-GDi DCT Advance Plus 6,8 l/100 km och CO₂-utslcpp 156 g/km, Ceed Sportswagon: 6,0-6,3 l/100 km och CO₂-utslcpp 136-144 g/km; Niro Hybrid; 4,8 l/100 km och CO₂-utslcpp 110 g/km, enligt kurcykeln 
WLTP. Bilarna pd bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.
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•  Tipsa om 
utställningar 
och evenemang 
som äger rum 
på Mälaröarna!
De ska vara 
öppna för en bred 
allmänhet, utan 
förpliktelser 
annat än even-tu-
ell entrébiljett. 

• Skicka till 
pagang@malaro-
arnasnyheter.se
Manusstopp: 
Måndag före 
kl 12,  1,5 vecka 
före utgivning.

P
å 

g
ån

g
! UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
Lars Arvidsson – måleri, Hans-Göran 
Cramby – måleri och collage, Mats 
Lydén – måleri och träsnitt. Utställ-
ningen pågår 29/2 - 15/3.
Arr: Mälaröarnas konstförening

Galleri Utkiken
”Stobo – en bortglömd mönster-
skatt”. Utställningen pågår t.o.m. 
14/3.

 EVENEMANG

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, lyssnarnas frågor till 
kommunen, sport, kultur – och allt 
handlar om Mälaröarna! Dessutom 
– vinn fina vinster i tidningens eget 
radioprogram.
När: 20/2 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Mellodisco
Vip-timma för dig med funktionsned-
sättning efter bibliotekets stängning, 
med möjlighet att skaka loss till årets 
mello-bidrag och gamla favoriter.
När: 20/2 kl 19-20

Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus

Mälaröbion
19/2 kl 19: ”Catwalk – Från Glada 
Hudik till New York”, barnt.
23/2 kl 14: Knattebio: ”Lilla spöket 
Laban”, barnt., kl 16: ”Sonic the 
Hedgehog” (eng. tal), fr. 7 år, kl 19: 
”Min pappa Marianne” (samarb. m. 
Transammans) barnt. 
26/2 kl 19: ”Min pappa Marianne”, 
barnt.
1/3 kl 15: ”The Call of the Wild – 
Skriet från vildmarken”, fr. 11 år, kl 19: 
”The Gentlemen”, fr. 15 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

Film
”Flykten från DDR” . Regi: Michael 
Herbig, Tyskland 2018. Medlemskort 
i Filmstudion berättigar till vårens 
samtliga filmer. Enstaka biljetter får 
ej säljas.
När: 21/2 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Ekebyhovs slott
22 och 23/2 kl 14: Dansuppvising 
samt prova på. Arr: Ekerö squaredan-
cers.
29/2 kl 14: Förberedd eller efter-

klok?”. Arr: Ekerö civilförsvarsfören-
ing.
1/3 kl 14: Kalle Runristare berättar 
om runstenen. Arr: Mälaröarnas 
konstförening.

Örnräkning
Gemensam örnräkning på Norra 
Färingsö.
När: 29/2 kl 10-12
Var: Samling vid kommunhuset 8.30 
för färd till Grankulla gård
Arr: Mälaröarnas ornitologiska 
förening

Teater
Teaterpatrasket från Ekerö spelar 
”Nyårsafton...Asch da! l” – en baga-
tell i två akter. Förbokning. Middags-
servering ingår.
När: 29/2 och 1/3 kl 17
Var: Riddersviks gård, Hässelby
Arr: Teaterpatrasket

Konsert
Händels opera ”Agripppina” live från 
Metropolitan i New York.
När: 29/2 kl 19.
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Live på bio Ekerö

Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, spe-
cialiserad på brottmål, familjerätt 

och migrationsrätt men svarar även 
på andra frågor i mån av kunskap. 
15 minuter kostnadsfri rådgivning. 
Anmälan samma dag fr. kl 9.
När: 4/2 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus

 BARN OCH UNGA

Mangaworkshop
Serietecknaren Lisa Medin går ige-
nom metoder, tips och tricks för att 
skapa tecknade figurer. 10-17 år.
När: 24/2 kl 10-12
Var: Biblioteket i Stenhamra
Arr: Biblioteket i Stenhamra

Mangaworkshop
Serietecknaren Lisa Medin går ige-
nom metoder, tips och tricks för att 
skapa tecknade figurer. 10-17 år.
När: 24/2 kl 14-16
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus

Dockteater
Föreställningen ”Igelkotten och 
mullvaden” med Dockteatern Tittut. 
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket.
När: 25/2 kl 9.30 och 13
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus

Sportlovsbio
Drop-in-bio för alla sportslovslediga. 
Gratis dricka och snacks. Kl 14.15: 
Tecknad långfilm, kl 16: Långfilm (ej 
tecknad).
När: 27/2 
Var: Biblioteket i Stenhamra
Arr: Biblioteket i Stenhamra
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besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

Möt Olle Carlsson...
Initiativtagare till Allhelgonamässan och  

Katarinamässan som drog fulla kyrkor och blev 
Svenska kyrkans mest välbesökta huvudgudstjänst.

 
Hur möter vår kyrka människors andliga längtan?

Välkommen till en samtalskväll om Svenska kyrkans 
glädje, utmaningar och framtid i en tid där  

människors andliga sökande växer. 
Samtalet leds av prästen Yngve Göransson. 

Onsdag 19 februari 19.00
Stenhamra församlingsgård

MellanMMeellllaaan

Himmel & Jord

SwagYngves Rockskola
Lär dig lira rock på gitarr, bas & trummor. 
För ungdomar från 13 år och uppåt.

Varannan måndag, jämna veckor
18.00-20.00
Stenhamra församlingsgård

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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After Skate och barnteater
med Vera Vällingby

Lördag 29 februari kl 12–16 på Vällingby Torg

Familjesuccén är tillbaka – välkommen till vinterns sista skridskomys! 
Vi bjuder på korv, musik och utlåning av skridskor och hjälm. Passa på att 

träffa Hässelby Kälvesta Hockey Club och missa inte barnteater med 
Vera Vällingby & Rickard Ränta kl 12 & 14 i Veras Värld.

Läs mer på vallingbycentrum.se

VINTERHJUL 
PÅ KÖPET!

 
EXTRA FÖR 
INBYTET!

VITARA 4x4 
FRÅN 

VI BJUDER 
PÅ KORV OCH 

DRYCK!

PRESENT 
NÄR DU 

PROVKÖRT!

Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

HELA HELGEN! 

2,95%  
RÄNTA VID 

KÖP AV VALFRI 
NY SUZUKI*

Nypremiär i Barkarby 29/2 – 1/3
 NY SUZUKI I NY HALL!

SWIFT HYBRID 
FRÅN 

2
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Sporten
Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se’’

INNEBANDY | Ekerö IK:s 
A-lag i innebandy ligger i 
division 2, en hög nivå för 
ett lag som framförallt 
består av juniorer.

Den 15 februari var det 
hemmamatch och de mötte 

Nacka Wallenstam IBK som 
vann med 4-6. 

A-laget är ett relativt ungt 
lag. De flesta är födda 2000 
eller yngre, sedan har de ett 
par spelare som är äldre.

– Nästan hela vårt lag be-
står av juniorer och det är rätt 

ovanligt, speciellt på den 
nivån vi spelar på, berättar 
Petter Mattsson Mikkelborg 
från herrarnas A-lag.
Finns det någon chans 
för er att klättra upp till 
division 1?

– Som det ser ut i tabellen 

har vi kanske inte en chans 
det här året. Men till nästa 
säsong ska vi sikta på att gå 
upp i division.

Under den här säsongen 
har det gått upp och ner hur 
de har presterat i förhållan-
de till den kapacitet laget 
har. 

– Vi har planer på hur vi 
ska förbättra oss och det 
handlar om alltifrån hur 
klubben ser ut till hur vi ska 
göra med spelare med mera.

Några av de återstående 
matcherna för säsongen 
sker på hemmaplan mot 
Värmdö IF 22 februari, 7 
mars mot Ingarö IF och 28 
mars mot IBF Offensiv Li-
dingö. 
Är det skillnad att spela 
på hemmaplan?
– Det är alltid kul att spe-
la på hemmaplan. Förra 
säsongen hade vi väldigt 
mycket publik på våra hem-
mamatcher och det ger en 
annan känsla, det är väldigt 
roligt att spela då, säger Pet-
ter.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

BROTTNING |  Zakarias 
”Zacke” Berg från Färingsö 
tog SM-guld i brottning i 
Limhamn den 2 februari. 
Nu väntar OS-kval.

– Det var en tuff final. Jag 
körde mot min lagkamrat 
Aleksander Stjepanetic. Vi 
tränar dagligen med var-
andra så det blev en tight 
match, säger Zakarias. 

I slutet av mars är det dags 
för OS-kval. Då är det brot-
tare från Europa som är med 

och då gäller det att komma 
till final.

– Det är flera nationer 
som inte har kvalat ännu så 
det är många duktiga brot-
tare. Men flera av dem har 
jag slagit tidigare och går 
jämnt mot. Förhoppnings-
vis säkrar jag platsen i kva-
let i mars. Klarar jag det inte 
där, är det ett världskval i 
maj. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.seEkerö IK:s A-lag i innebandy under ett träningspass.                                             FOTO: EKERÖ IK

Ungt A-lag på hög nivå 

Guld till Zakarias Berg 

”Förhoppningsvis säkrar jag platsen i kvalet i mars”
Zakarias Berg

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Tidningens eget 
radioprogram

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

Repris på www.malaroarnasnyheter.se

Nyheter, trafikrapport, väder, spännande 
gäster, tävlingar med fina priser och allt 
handlar om Mälaröarna! Ställ en fråga 
till kommunens informationschef, vi tar 
upp det i programmet. Maila frågan till 
radio@malaroarnasnyheter.se  nyheterMÄLARÖARNAS

01,444444444444444444444444444444444444444444444444444 

Det går också att lyssna på www.radioviking.se I Senaste programmet finns på www.malaroarnasnyheter.se I Intervjuer och bilder läggs också ut på 

”God kväll Mälaröarnas” Facebook-sida I Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking

 GOD KVÄLL Mälaröarna

BASKET | Damer div 2: 1/3 kl 15:00 Mälaröhallen: KFUM Ekerö - Haga Haninge INNEBANDY | Herrar div 2: 22/2 kl 14:15 Mälaröhallen: Ekerö IK - Värmdö IF (B • 7/3 kl 14:30 Mälaröhallen: Ekerö IK - Ingarö IF 
Herrar div 5B: 22/2 kl 12:30 Mälaröhallen: Adelsö IF - Högalids IF (B) • 7/3 kl 12:45 Mälaröhallen: Adelsö IF - Lokomotiv Stockholm IK ISHOCKEY | Alltrean ö:  22/2 kl 16:00 Allhallen: Ekerö/Skå IK - KTH IF •

LÄGET 16 FEBRUARI

HEMMAMATCHER TILL DEN 3 MARS-

TABELLER

BASKET
Damer div 2
Viby Basket 15 11  4 1021 - 763 22
Arvika 13 11  2 873 - 669 22
KFUM Gävle 15 6  9 644 - 763 12
Fryshuset Basket 14 6  8 701 - 869 12
VGB 11 5  6 634 - 584 10
KFUM Ekerö 14 2  12 628 - 904 4
Västerås Basket 14 0  14 587 - 1028 0

INNEBANDY
Herrar div 2
Hammarby IF IBF 17 14 2 1 124 - 71 44
Vallentuna IBK 17 13 2 2 144 - 106 41
Nacka Wallen. IBK 17 12 1 4 101 - 78 37
Ingarö IF 17 10 0 7 130 - 122 30
Väsby AIK 17 7 2 8 93 - 92 23
Hässelby SK IBK 17 7 2 8 92 - 100 23
IS Bar C.Nytorget 17 7 1 9 100 - 98 22
IBF Off. Lidingö 17 5 2 10 88 - 101 17
Ekerö IK 17 5 1 11 85 - 124 16
Värmdö IF (B 16 4 3 9 69 - 96 15
Sörskogens IF 17 4 2 11 108 - 126 14
Hammarb. IBK 16 2 4 10 102 - 122 10

INNEBANDY
Herrar div 5B
Westermalms IBK 13 10 1 2 91 - 53 31
Lokom. Sthlm. IK 13 9 1 3 101 - 65 28
Högalids IF (B) 13 7 1 5 91 - 87 22
Vällingby BK 13 6 3 4 75 - 78 21
Järfälla IBK(C) 13 6 1 6 81 - 67 19
Mariebergs SK 13 5 3 5 77 - 80 18
IK Stym 13 5 2 6 60 - 61 17
Ängby IF (B) 13 4 3 6 49 - 71 15
Adelsö IF 13 2 2 9 55 - 83 8
Hässelb. SK IBK (C) 13 2 1 10 62 - 97 7

ISHOCKEY
Herrarr div Alltrean ö
Tierps HK 18 13 1 4 76 - 46 40
SK Iron Hockey 18 10 3 5 84 - 59 34
Lid. Vikings HC 18 9 5 4 64 - 43 34
SHK Hockey Club 17 9 2 6 60 - 38 31
IFK Österå. Vik. HC 18 8 4 6 76 - 71 30
Hallsta IK 18 4 3 11 57 - 89 16
Ekerö/Skå IK 17 1 7 9 57 - 86 14
KTH IF 18 2 5 11 45 - 87 14
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SPORT

Oavsett om du övervintrar hemma 
eller går på upptäcktsfärd, hittar du  
allt du behöver på Bromma Blocks.

get the new year off to a 

J12439_BB New Year 248x178_v1aw.indd   1 11/12/2019   10:24

ANLÄGGNINGAR: Bromma, Skoda Center Bredden,  
Sätra, Södertälje, Täby

ÖPPETTIDER: Måndag–fredag 9–18, lördag–söndag 11–16

KAMIQ AMBITION TSI 115  
Privatleasing fr. 2 595 kr/mån* inkl. service

Miljöklass EU6. *Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Monte-Carlo is registered trademark by Monaco Brands.

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,9 l/100 km, CO2-utsläpp 134 g/km (NEDC 116 g/km).*

ŠKODA
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

VI KÖPER 
ELLER BYTER 

IN DIN BIL

DRAGPAKET  

PÅ KÖPET!
Backkamera,  

elektriskt utf. dragkrok,  

elbaklucka, takräcke.

ŠKODA KAMIQ.
Vår smidigaste SUV.

Läs mer på skodastockholm.se
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Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se 

Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15.

Se hela vårt stora sortiment på 
www.bastuspecialisten.se

Nordpeis Me Braskamin med unik form. Finns 
för montage hängande i tak eller på vägg.
Finns även golvstående med många olika 
socklar. Låt dig imponeras och se den brin-

nande i vår butik. Pris Nu från 21.400:-,
 982:-/mån. (ord. pris 23.900:-)

Nordpeis Praha Utrymmessnål murspis som 
med sina tre glassior sprider värme och 
trevnad till hem.Praktiskt och dekorativt 
vedfack under insatsen.

Pris Nu 35.700:-, 1.604/mån. 
(ord. pris 39.200:-)

Nordpeis Odense är utformad så att den kan 
monteras både i hörn och mot rak vägg.
Stor vinklad lucka för härlig braskänsla.

Pris Nu 30.400 :-, 1.373/mån. 
(ord. pris 33.900:-)

Bekväm finansiering utan ränta på 24 mån. 

Uppläggningsavgift 495:- och avisering 30:-/mån tillkommer. 

VINTER- 
KAMPANJ
NORDPEIS 15 FEBRUARI – 31 MARS
Köp Nordpeis kampanjspis till sammans med Premodul skorsten 

och spara upp till 7.500 kr. Besök vår butik och tag med en ritning 

för komplett pris för spis, skorsten och montage om så önskas.

Passa på!  Oavsett vilken Nordpeis modell Ni väljer så får ni 
4.000 kr i skorstensrabatt.

Vandringsled har 
blivit motorcykelled   

REPLIK 1

Det är med ord som bland 
annat våldsingrepp, skänd-
ning, intrång och asfalterad 
puckelpist de kritiska rös-
terna beskriver den nya akti-
vitetsytan, från och med nu 
kallad Skateparken.Jag har 
stor respekt för att bevara 
och respektera regler men 
jag har också en vision om 
en tillvaro som innefattar 
intryck från nya oväntade 
perspektiv. Utveckling 
kräver visioner och mod, 
något som är extremt svårt 
att ha om man ständigt 
blickar bakåt och inåt. 

Skateparken är det bästa 
som hänt Ekerö på mycket 
mycket länge. Denna yta är 
en plats där barn, ungdomar, 
tonåringar och vuxna kan 
samlas och umgås på under 
helt lika villkor. Detta är 
en plats som skapar samtal 
och möjligheter utanför 
den organiserade idrottens 
rutiner och regler. En plats 
där vuxna och unga lär av 
varandra och utvecklas 
tillsammans, en plats där 
ålder har ringa betydelse. 
Äntligen har Ekerö fått en 
plats för alla!

– En glad förälder

Tack Ekerö kommun!

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

REPLIK 2

Jag tycker det är tråkigt att det 
är så många klagomål på den 
nya skateparken i Ekebyhov. 
Ungarna har jättekul och 
det är massa folk där. Det 
är bättre att ungdomarna 
hänger där än att de är på 
skolgårdarna och gör bus. 
Men så fort kommunen för-
söker göra någonting så ska 

det gnällas.  Det är samma 
sak så fort någonting ska 
byggas eller det ska snyggas 
till någonstans, då ska det 
gnällas och gapas och härjas. 
Det är klart att det finns fel 
och brister här med, men i 
det stora hela är det en fan-
tastisk kommun vi bor i.

– Ekeröbo sedan 32 år

Sluta gnälla och gapa

Genom hela Ekerö från 
söder till norra Munsö går 
en vandringsled delvis 
utefter en rullstensås.
Leden slingrar sig fram 
högt över Mälaren och 
intill gamla gravhögar. 
Nu har även motorcyklar 
hittat leden, vilket har 

inneburit att leden på 
många platser består av 
lera och är svårforcerad för 
oss vandrare.

Jag har en önskan om att 
motorcykelåkarna får en 
annan lämplig plats för sitt 
åkande där de på ett legalt 
sätt kan idka sin sport. De 

borde bilda en klubb och 
uppvakta kommun och 
lämplig markägare för att 
åstadkomma detta. Vi vill 
alla utöva våra intressen: 
Vi vill vandra och de vill 
köra båge.

– Curt Wichmann

REPLIK

SL anger ombyggnaden 
av Tappströmsbron som 
anledning till den nya sträck-
ningen. Ett antal turer av 
Ekerölinjerna har samåk-
ning med buss 176 mellan 
Brommaplan och Ekerö.

När de tidigare anslöt 
till 176 skedde det vid håll-
platsen Tappström utanför 
kommunhuset samt i Ekerö 
centrum. För turerna som 
anslöt vid kommunhuset 
utgick dessa bussar från 
garaget, gick sedan över 
Tappströmsbron fram 
och via rondellen tillbaka. 

I och med ombyggnaden 
av bron vill man slippa 
dessa utsvävningar, som 
även riskerar förseningar. 
Anslutningsplats har därför 
valts till Ekebyhov där 176 
sedan vänder i rondellen.
Detta innebär en längre restid 
för färingsöborna. Dessutom 
har det faktum att 176 inte 
längre går in i centrum avse-
värt minskat funktionen 
med att bussen går över till 
Ekerösidan över huvudta-
get. Många äldre som ska till 
vårdcentral och apotek har 
haft stor nytta av att bussen 
stannat inne i centrum. En 
mer tilltalande lösning borde 

vara att all övergång sker i 
centrum, där ju alla anslu-
tande bussar passerar.  Alltså 
att behålla 176:ans sväng in i 
centrum, men att underlätta 
för busstrafiken genom att 
ge dem företräde i trafiken 
vid centrumslingan – till 
exempel genom ett trafikljus 
som känner av att en buss är 
i antågande. Jag är medveten 
om att trafiksignaler vilar på 
väghållarens ansvar. Dock 
skulle ett samarbete mellan 
kommun, SL och väghållaren 
kunna göra underverk.

– Gammal ekeröbo,
 fd färingsöbo

Angående buss 176 – nya sträckningen

I  januari åkte jag med buss 177  vid elvatiden 
till Bromma från Tappström, som var överfull 
med passagerare och ståplats var det enda 
som stod till buds. En ung kille, cirka 12 till 14 
år reste sig och gav mig (pensionär) sin plats. 
När vi närmade oss Bromma, såg jag att han 
satt sig på golvet och mådde dåligt. Han hade 
kontaktat sin far, som var på väg för att hämta 
honom. Vi var några damer som oroade oss 

för honom, men kände oss lättade att hans far 
var på gång. Du unge hjälte har förtjänat en 
stor bukett med röda rosor för den artighet du 
visat trots att du själv inte mådde så bra. Du är 
verkligen ett föredöme för många unga och 
även äldre!! Så hjärtans tack för sittplatsen! 
Hoppas du mår bra nu!

– Pensionär

Dubbel  uppskattning
Jag vill först och främst ge min uppskattning till ”snö-

svängen” eller väghållarna som så föredömligt halkbe-
kämpar så fort temperaturen eller väderleken så påkallar. 
Utmärkt bra! Sedan vill jag ge min stora uppskattning till 
en ung kvinna som jobbar på OKQ8 Ekerö, för en alldeles 
förträfflig service när jag behövde byta ut mina två urdåliga 
vindrutetorkare. Fort och fint gick det. 

– Sus på Lovö

rosor 
& tack

Ung artig hjälte!

Vad planeras på Närlundaängen?
Återigen visar Moderaterna 
vad lokal demokrati är värd, 
det vill säga ingenting. Nu 
planerar kommunen åter
igen att bebygga Närlunda-
ängen mot Tranholmen, och 
efter kontakt med kommu-
nen är de hemlighetsfulla 
och ger endast sparsam 
eller ingen information. 
På fullaste allvar vill jag 

hävda att Moderaterna i 
vår kommun beter sig som 
kommunistpartiet i de forna 
Sovjetstaterna där man 
bedriver planering utan 
insyn och sist av allt vill till-
lämpa något som ens liknar 
”medborgardialog”. Jag vill 
påpeka att Reuterskiöld i 
denna tidning 2019 ansåg 
att folkomröstningar inte 

var något eftersträvansvärt 
utan det räckte gott och väl 
med den representativa 
demokratin, det vill säga att 
väljaren gör bäst i att hålla 
klaffen mellan valen. Så en 
fråga just därför är riktad till 
kommunalrådet. Vad plane-
ras på Närlundaängen?

– Bo i Närlunda

Älvnäs 
kalhuggs
Varför är frågan! Människor 
väljer att flytta ut till denna 
natursköna miljö, men 
kapar träden på tomten de 
låter bygga upp en modern 
villa på. Gärna asfalterar 
tomten också! Helt otro-
ligt. Och mycket ledsamt! 
Ett uppvuxet träd behöver 
ofta flera hundra år på sig 
för att komma till sin rätt. 
Man önskar att de kunde ha 
behärskat sig!

– Med vänlig hälsning, 
naturälskare
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SEGLA MED OSS!

Sommarens roligaste seglarläger är för dig 
mellan 8-16 år som vill segla jolle, lära känna 

nya kompisar och såklart ha massvis med 
bad, bus och roliga kvällsaktiviteter!

Nyfiken på hur vi har det 
på våra seglarläger? Du 
hittar oss på Instagram: 
@rastaholmsseglarlager

www.stockholmssegelsallskap.se

BOKREA 2020

Pråmvägen 5, Ekerö Centrum. 08-560 354 61

Årets stora bokrea startar 

25 februari kl 08.00

Välkommen in i din lokala bokhandel 

för att göra dina REAFYND!

Passa på att köpa PRESENTER 
till barnkalasen, jubilarer och till 

hela familjen!

Kom in och hämta REAKATALOGEN!

Välkommen att fynda i Mälaröarnas Bokhandel

HAR DU ONT? 
VI HJÄLPER DIG!

Boka en behandling innan 1. Mars och få 
värmelinimentet Linnex på köpet (värde 200 kr).
 
Vi försöker alltid att hitta orsaken till dina besvär så 
att du kan röra dig fritt utan smärta.

För info och tidsbokning:
MÄLARVIKENS NAPRAPATI OCH REHAB
Jungfrusundsvägen 5, 
178 38 Ekerö.                                                                                                     
Tlf. 08-408 922 23
www.mnap-rehab.se 

Vi behandlar bland annat:

•  Rygg- och nacksmärtor
•  Huvudvärk- och yrsel
•  Höft, knä- och fotbesvär
•  Axlar, arm-och handledsproblem
•  Idrottsskador samt rörelseanalys 
 för skadeförebyggande 
 och förbättrad prestation.  Leg. naprapat Endre Andersen 

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
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Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

Butik & utställning
Anderstorpsvägen 12 Solna
sthlm@ekstrands.com
08-27 90 92

Funderar du på att byta 
fönster eller ytterdörr?

EKSTRANDS tar hand om allt. Uppmätning, tillverkning och installation.
Fyll i formuläret på ekstrands.com/boka eller ring 08-279092 för offert.
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

MÄLARÖARNA | Mälaröarna 
får en skola i sällskapsdans 
1970 och för den som hellre 
vill ägna sig åt matlagning, 
erbjuds en ”köttskola” för 
husmödrar.

Inspektör Stene Holmström 
och hans maka Birgit, två av 
landets absolut bästa tävlings-
dansare på 70-talet, öppnar 
i början av 1970 Mälaröarnas 
första skola i sällskapsdans i 
det gamla Träkvista folkets 
hus. Premiärkursen i februari 
har samlat ett 20-tal par, ”dock 
huvudsakligen vuxna”. Men 
till nästa kurs hoppas makarna 
Holmström få många tonåriga 
elever. 

”Tyvärr tror många av da-
gens danslystna ungdomar 
att det räcker med att kunna 
dansa shake à la diskotek. Men 
när de blir 25 och 30 år säger 
kroppen stopp för så våld-
samma koreografiska utsväv-
ningar. Redan när man fyllt 20 
reagerar höfterna och ryggen 
negativt, och bergsäkert måste 
man sluta med vrickningarna 
vid så där 30. Då gäller det att 
kunna foxtrotstegen och veta 
hur tangoturerna går”, säger 
Stene Holmström till MN.

För den som hellre vill 
ägna sig åt matlagningens 

ädla konst, ordnar Ekerö och 
Färingsö husmordersfören-
ingar en ”köttskola” tillsam-
mans med Slakteriförbundet i 
Tappströmsskolan i april 1970.  

”Alla intresserade husmödrar 
och även husfäder är välkom-
na” till köttskolan som hålls 
två måndagar, där konsulenter 
från Slakteriförbundet under-
visar i köttkunskap och köt-
tillagning. ”Programmen blir 
lättsamma med många under-
hållningsinslag, bland annat 
musik och film. Det blir också 
kaffeservering varje gång.”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Inte ”shake à la diskotek”

Inspektör Stene Holmström 
och hans maka Birgit, flerfaldiga 
mästare i sällskapsdans, öppnar 

dansskola på Mälaröarna 1970.
 

”Men när de blir 
25 och 30 år 

säger kroppen stopp för 
så våldsamma koreo-
grafiska utsvävningar”
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Ekerö Kulturhus
och BibliotekEkerö                   Stenhamra       

Sportlovet

Tis  25  feb  Igelkotten & Mullvaden, 
    dockteater Tittut

    2-6 år. Erskinesalen, Kulturhuset kl. 9.30 och 13.0013.00

Mån  24  feb  Mangaworkshop

Mån  24  feb  Författarbesök Jo Gylling

Tis  25  feb  Sagostund med TAKK

Tor  27  feb  Sportlovsbio

Sön  1  mars Tänk om,  med teater Sláva

Fre  28  feb  Sagostund

    10-17 år. Barnens eget bibliotek i Stenhamra, kl. 10.00-12.00

    Från 3 år. Barnens eget bibliotek i Stenhamra, kl. 10.00

    Barn & unga. Barnens eget bibliotek i Stenhamra, kl. 14.15 och 16.00

    2-6 år. Barnens eget bibliotek i Stenhamra, kl. 14.00

    10-17 år. Biblioteket i Ekerö c. Kulturhuset, kl. 14.00-16.00

Mån  24  feb
Tis  25  feb

    Unga och vuxna. Barnens eget bibliotek i Stenhamra, kl. 18.00-19.00

    Unga och vuxna.  Biblioteket i Ekerö c. Kulturhuset, kl. 18.00-19.00

    Från 3 år.  Biblioteket i Ekerö c. Kulturhuset, kl. 10.00

Hela sportlovet är det rymdtema på båda biblioteken 
- med roliga aktiviteter, pyssel, tipspromenader och boktips!
Läs mer om alla andra roliga event och 
anmäl dig på https://bibliotek.ekero.se

Mån  24  feb  Rymdpyssel med Sofia
Tis  25  feb
Ons  26  feb
Fre  28  feb     Alla. Barnens eget bibliotek i Stenhamra, kl. 12.00-16.00

    Alla.  Biblioteket i Ekerö c. Kulturhuset, kl. 13.00-15.00

.15 och 16.00

0

Sommar-
jobb! 

Ansökningsperiod 10 feb-8 mars 2020. 
Läs mer och ansök på ekero.se

Är du född 
2002, 2003
eller 2004
då är det dags 

att söka!

Vet du någon som alltid ställer upp för andra? 
I ur och skur, i tid och otid?

Nominera en enastående person till priset 

Årets Eldsjäl

Pris på 

10.000 kr.

Nominera på: 
ekero.se/eldsjal

senast den 

29 februari

Kultur- och fritidsnämnden delar ut priser och stipendium den 6 juni
i Drottningholms slottspark. 

Läs mer om 

• Årets Eldsjäl

• Årets kulturpris

• Årets idrottsprestation

• Ungdomskulturstipendium

 www.ekero.se

08-34 11 77   info@enzodg.se    Ekerövägen 51, 178 51 Ekerö

Fredagsmys på Enzo!Fredagsmys på Enzo!
Fredagsbistro / Take AwayFredagsbistro / Take Away

17.00-21.0017.00-21.00
Nya öppettider

Tisdag-torsdag 07.30-17.00

Fredag: 07.30-21.00

Lördag-söndag: 10.00-16.00

enzodg.se enzo_gelato

Fettisdagen 25 februariFettisdagen 25 februari
Beställ gärna era semlor.Beställ gärna era semlor.
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Kontakta Stefan Stjernberg 
på 0705-98 99 75, 
stefan.stjernberg@skalfast.se 
för mer info skalfast.se

Entreprenör

EKEBYHOV BUSINESS CENTER  

Bryggavägen 110
 Kontorsrum c:a 12 m2, möblerade med bl.a höj/sänkbart 

skrivbord uthyres, gemensam  wc, kök i loungemiljö och 
tillgång till mötesrum ingår i hyran på 3.900:-/mån*

 Frysförråd c:a 20 m2 på lastkaj uthyres, 4000:-/mån inkl el* 

 Varmförråd c:a 10 m2 uthyres, 1000:-/mån 

LEDIGA 
KONTORSRUM 

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER  

Bryggavägen 121 
 Kontorsrum c:a 12 m2, gemensam wc och kök i lounge-

miljö ingår i hyran på  2.900:-/mån* 

*Moms tillkommer på hyror

Program Program & värdar& värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

78 på 60: Gunnar Nilsson

Absolut blandat: 
Cornelia Von Bargen

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blandade pärlor:         
Rolf Larsson

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Det är måndag 
morgon: Janne Andersson

Elinor x 3: Elinor Wärholm

Fredagsdansen:        
Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling

God kväll Mälaröarna: 
Ewa Linnros och Joakim 
Jonsson

Gott och Blandat:      
Eva Möller

Hultmans Hak:          
Lina Hultman

Istället för Flisan: 
Pontus, Märta och Julia

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kritfabriken: 
Fredrik Värme

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

Morgonluft från 
Mälarökyrkan: Ing-Britt 
Bäcklund , Urban Thoms,  

Thorleif Larsson, Lars Narin, 
Klaus Franken 

Mälarö Jazz: Tommy 
Ollmark med Janne Stolpe 
och Rune Sjögren

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark

Sång och glädje: Thorleif 
Larsson och Erik Ström

Söndagkväll:         
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage

Tisdagsmix: Leif Helenius

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Wallins Praliner: 
Micke Wallin

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: Lars Grahm

             

Ekebyhovsbacken Trots plusgrader mest hela vintern har en del av Ekebyhovsbacken kunnat öppnas för allmänheten under helgerna. 
Under sportlovet är det dock öppet alla dagar mellan klockan 10 och 15.                    FOTO: EKEBYHOSBACKEN

Mellodisco Under tre februarikvällar har biblioteket ordnat ”mel-
lo-disco” för personer med funktionsnedsättning efter stängning. 
Deltagarna har då fått möjlighet att dansa loss till gamla och nya 
melodifestivalfavoriter. Nästa tillfälle är den 20 februari.  

 FOTO: NINA SUNDBERG

Nyinvigning Många gäster kom när Restaurang Jungfrusund 
hade nyöppning den 7 februari. Under ett par månader har ägar-
na som tog över restaurangen i fjol, rustat lokalen som fått ett 
ordentligt ”ansiktslyft”.   

FOTO: EWA LINNROS

Skådespelarbesök Färingsö församling bjöd den 11 februari in 
färingsöbon och skådespelaren Johan Hedenberg (ovan med Sandra 
Malmborg från församlingen) till Söderströmsgården. Många boen-
de kom för att lyssna till Johans berättelse om bland annat sin tid 
på Dramaten och i film- och  tv-världen.          FOTO: SIGYN NORDMARK

ÖARNA RUNT 
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TILL MINNE

Kjell O Johansson 
EKERÖ | Kjell O Johansson, 
Ekerö, har som tidigare 
meddelats avlidit 87 år 
gammal. Närmast anhörig 
är hustrun Bibbi.

Kjell växte upp i Hässle-
holm och var i olika roller 
yrkesverksam inom re-
klam- och mediabranschen 
bland annat som rektor för 
Reklambyråernas utveck-
lingsinstitut och vd för AB 
Pressurklipp i Stockholm. 
Kjell var en föreningsmän-
niska och som sådan var han 
aktiv både inom politiken 
och idrottsrörelsen.  

Efter sin pensionering 
från AB Pressurklipp val-
des Kjell till ordförande för 
Brommagymnasterna där 
han på heltid och helt ideellt 
var verksam under många år. 
Han hade också många andra 
tunga uppdrag inom svensk 
gymnastiksport parallellt 
med ordförandeuppdraget i 
Brommagymnasterna. 

Det politiska intresset låg 
Kjell varmt om hjärtat och 
han var ordförande för Mo-
deraterna på Ekerö under 
perioden 1993  till 2014. Un-
der den perioden var Mo-
deraterna på Ekerö mycket 
starka och det var tvivels 
utan till stor del Kjells för-
tjänst genom hans stora 

engagemang i partiet som 
organisatör, kampanjledare 
och den sammanhållande 
länken inom Moderaterna. 

Hans ledarskap som ord-
förande för partiet på Ekerö 
var uppskattat och respek-
terat över alla partigränser. 
Han var en person som 
utan tvekan kan utnäm-
nas till en ”samhällsbära-
re” genom sina kontakter 

med Stockholms stad och 
ungdomsidrotten och hans 
stora engagemang i kom-
munpolitiken på Ekerö. En 
av Kjells kanske största för-
tjänster i det sammanhanget 
var modet och förmågan att 
lotsa fram nya unga adepter 
inom politiken. Ett flertal 
unga och ganska oerfarna 
politiker inom Ekerömode-
raterna har Kjell att tacka för 
möjligheten att få verka på 
tunga poster inom kommu-
nalpolitiken.  Inte minst när 
undertecknad fick förtroen-
det och stödet att som täm-
ligen ung jurist kasta sig in i 
”toppolitiken” som nybakat 
kommunalråd på Ekerö. 

Kjell hade ett driv och ett 
engagemang som impone-
rade. Han var hård mot de 
hårda och mjuk mot de mju-
ka och lotsade både politiken 
och idrotten framåt med fast 
hand. Sorgen och saknaden 
efter Kjell O Johansson är 
stor hos många medmänn-
iskor men alla goda minnen 
av Kjell finns kvar.

PETER CARPELAN
tidigare kommunalråd 

på Ekerö

INGEMAR HERTZ
tidigare ordförande 

för Ekerömoderaterna

”Han var hård 
mot de hårda 

och mjuk mot de 
mjuka och lotsade 
både politiken och 
idrotten framåt med 
fast hand. ”

Kallelse till årsmöte i 
Skå Idrottsklubb & Bygdegård

 dden mmars 1 .

Plats  Uppgårdskolans infosal

Det går också att lyssna på www.radioviking.se I Senaste programmet finns på www.malaroarnasnyheter.se I Intervjuer och bilder läggs också ut på 

”God kväll Mälaröarnas” Facebook-sida I Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Problem med 
simskoleplats
Kommunens barn får inte plats på simskolor 
utanför Ekerö kommun då Stockholms stad 
beslutat att man måste vara folkbokförd 
hos dem. 

Vi pratar med ansvarig politiker, gymnas-
tiklärare och förälder om detta 20/2 kl 
17-19 i Radio Viking, 101,4.

etta 20/2 kl 
.

a 20/2 kl 

Tidningens eget radioprogram – ”God kväll 
Mälaröarna” med Ewa Linnros & Jocke Jonsson 
Torsdagar 17-19 på Radio Viking 101,4

Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med 
Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking

 GOD KVÄLL MäMällaröarnaaröarna

Spelas Lördagar 29 febr, 7 mars, 14 mars, 21 mars & 28 mars  
Söndagar 1 mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars & 29 mars
Middagen serveras kl. 17.00. Föreställningen pågår ca 2 tim 30 minuter inkl. paus
Mat, kaffe + kaka i pausen samt teaterföreställning kr. 330:-
(Avvikande kost måste föranmälas senast 3 dagar innan)
Bokas på info@riddersviksgard.se eller  
www.riddersviksgard.se Telefon: 08-38 04 40
OBS! Begränsat antal platser

PÅ RIDDERSVIKS GÅRD

Nyårsafton...Asch da!

Avnjut Oscar II:s paradgryta med

Den bejublade bubbliga bagatellen i 2 akter

Teaterpatrasket_A5_Flyer_2020.indd   1 2020-01-22   10:05
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TÄVLA! Välkomna att lösa ett 
korsord på temat Mälaröarna. 
Krysset är konstruerat av mälarö-
bon Lars Fjellström. 
Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de färgade 
rutorna. Mejla meningen till: kryss@malaroarnasnyheter.se 
och uppge även postadress. I ämnesrutan skrivs bara för- 
och efternamn. 

Bland de rätta svaren lottar vi efter helgen ut till en person

2 biljetter till en valfri föreställning i vår med ”Live 
på Bio”, Erskinesalen, Ekerö centrum.

Bilden: Lokala bryggerier har gått samman.                 
FOTO: EWA LINNROS 

Vi gratulerar Eva Strand Norling, Ekerö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

MÄLARÖKRYSSET

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg och Leif Eriksson

Se vår prislista: www.malarobegravning.se 
Vi gör hembesök för din trygghet. Ring för tidsbokning 08-560 360 80

Att arrangera en begravning för 
en anhörig brukar vara en av de 
svåraste situationerna i livet. Då 
vill man vända sig till en begrav-
ningsbyrå som inger förtroende 
och kan hjälpa till med allt som 
behövs. Familjeägda Mälarö 
Begravningsbyrå uppfyller de 
kraven och finns nu ännu lättill-
gängligare i Destination Ekerö, 
Träkvista. 

I de nya lokalerna tar Leif Eriksson emot 
sina kunder med värme, vänlighet och ett 
stort kontaktnät av samarbetspartners.

– I samband med att vi flyttat till en mer 
central placering på Destination Ekerö, i 
samma lokaler som Länsförsäkringar fastig-

hetsförmedling, ökar vi vårt samarbete och 
med andra lokala aktörer. Det betyder att 
även om vi är ett litet personligt familje-

företag så erbjuder vi alla tjänster som rör 
begravningar. Vi är en fullservicebyrå och 
hjälper till med allt från familjerättslig hjälp 

till catering och blommor, berättar Leif.
Med mer än tjugo års erfarenhet av bran-

schen har han tillägnat sig en stor kunskap 
kring vad anhöriga kan ha för önskemål. 
Han får ofta höra från kunderna att de upp-
lever att den hjälp de fått varit personlig 
samt har fungerat smidigt och vänligt.

– Vårt arbete bygger mycket på erfaren-
het och kunskap, vilket gör att man inte all-
tid behöver ställa alla frågor utan kan läsa 
av de anhöriga ändå och utifrån det ge de 
bästa råden. 

Ett kostnadsfritt hembesök eller bokat 
besök på kontoret, ingår alltid och övriga 
arvoden är fasta, utan dolda kostnader. Till-
sammans med andra lokala aktörer skapar 
Mälarö begravningsbyrå vackra och person-
liga avsked.
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När media dagligen rapporterar om det kine-
siska coronavirusets spridning, kan det vara 
anledning att berätta om de epidemier som 
drabbade Mälaröarnas socknar för 185 år sedan 
och gång på gång under 1800-talet.
 

Mindre epidemier av mässling, difteri och smittkop-
por hörde till den tiden, men nu kom koleran, en 
mag- och tarmsjukdom som spred sig på en eller 
några dagar, tömde magen i krampanfall och snabbt 

torkade ut kroppen; döden kunde komma samma dag. 
Den extremt smittsamma koleran var känd förut, men hade 

aldrig drabbat Sverige förrän den 1834 kom med en sjöman till 
Göteborg. Epidemin spred sig snabbt uppåt landet och blev den 
kraftigaste av sammanlagt elva epidemiutbrott under 1800-talet. 
Städerna med sina usla hygieniska förhållanden var mest utsatta, 
och Mälaröarna klarade sig med sex till sju döda den gången.  Då, 
liksom vid varje utbrott, kom de första fallen närmast storstaden; 
timmermannen Carlssons hustru Maria på Alviken på Lovö dog, 
strax därpå tre personer vid Drottningholm på en och samma dag.   

Mycket kraftigare slog nästa kolerautbrott 1853. Om den vet 
man fler detaljer eftersom slottsläkaren vid Drottningholm gett en 
detaljerad rapport. Det började närmast Stockholm då arbetskarlen 
Karl Källströms hustru Anna Greta på Kärsö skogvaktarboställe 
dog.  Karl själv insjuknade och flyttade till ett nyupprättat kolera-
sjukhus på Drottningholm, där han tillfrisknade. Svårast härjad 
blev Tuna gård i Skå, där elva personer avled inom några dagar. 
De avlidna begravdes på en av de fyra – kanske fem, kanske sex 
– kolerabegravningsplatser som snabbt anlades, i massgravar 
utan sedvanliga ceremonier, oftast dagen efter dödsfallet, utan 
klockringning. På en enda kyrkogård finns ett offer identifierat, 
mademoiselle Johanna Nordvalls grav på Lovö skogskyrkogård. 
Men mademoiselle Nordvall, hemmahörande i Lunda, dog och 
begravdes på Dalarö och det som finns vid graven torde vara en 
minnesplatta. Alla begravningsplatser, utom möjligen den på Lovö, 
är enligt Riksantikvarieämbetet osäkra. Störst, och troligast som 
begravningsplats, är ett område på berget på Kärsön, ett berg som på 
avstånd kan ses från Nockebybron. 

Koleran kom igen flera gånger de följande åren. Det sista utbrot-
tet på Mälaröarna noteras 1866. Det finns märkliga kännetecken 
när koleran härjade på mälaröarna. Att Lovö med Drottningholm, 
redan då något av en tätort, skulle bli mycket utsatt är lätt att förstå. 
Det stora antalet döda i Skå socken är svårare att förklara, men det 
beror antagligen på att smittan råkade komma till Tuna gård, kanske 
från arbetskarlen Tillgren i Edeby, död den 30 september 1853, 
och dess statarbostäder. Det var alltid samhällets lägre skikt som 
bebodde de dåliga bostäderna med usel hygien, särskilt gynnsam 
för kolerabakterien. Märkligt är också att Munsö varje gång uppvisar 
många smittade. Kanske kom det segelfartyg från Stockholm för att 
hämta grus ur grusåsarna och medförde smitta; man vet att koleran 
brukade spridas utefter vattenvägarna. 

Läkarna grälade om smittans uppkomst. Somliga trodde att det 
berodde på ett mystiskt smittämne, andra på väder och vind och 
farliga miljöer. Båda hade en smula rätt, tills man 1883, långt efter 
epidemierna, upptäckte kolerabakterien, Vibrio cholerae, som 
spreds med vatten, matvaror och allmän orenlighet. De sundhets-
nämnder som inrättades i socknarna och det arbete på att skapa rena 
bostäder, gator, vatten och avlopp blev därför början till hälsovårds-
nämnderna och sedan dagens miljönämnder. 

Alla epidemier har likheter med varandra. Då liksom nu spärra-
de man av platser, isolerade sjuka och begravde snabbt de smittade. 
I dag är kolera utrotad som inhemsk sjukdom, men inför resa till 
vissa länder vaccinerar man mot sjukdomen och vid smitta kan 

antibiotika tillgripas. 
Sammanlagt dog omkring 55 personer under 

dessa epidemiubrott, inte mycket jämfört med 
Stockholm där 3 400 dog år 1834, men kolerans 
härjningar visar i blixtbelysning hur epidemiska 
smittor sprids med mönster som liknar varandra.

Jan Malmstedt

• Välkomna med bidrag till Kolumnen! 
Med den vill MN skapa en längre kåserande form för ämnen 
och intryck, som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, 
men som dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publi-
cerar ett inlägg i kolumnen betyder inte att  redaktionen ställer sig 
bakom de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag 
till kolumnen@malaroarnasnyheter.se

ko
lu

m
n

en
När koleran drog fram

Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar

Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning 

OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper 

Ring oss på 070-717 99 19 och beskriv era önskemål 
eller maila på info@besiktningsakuten.se

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö

Gamla Huset                           Butik

Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö

Telefon: 08-560 30121 -     Gamla Huset Butik

 Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

 

Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt



Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

34   MÄLARÖARNAS NYHETER • 19 FEBRUARI 2020

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och 
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom 

om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.

Välkommen till Fonus!

Personlig begravning

Brommaplan 420, Bromma | 08-709 86 50 | fonus.se

Marie Rosmark 
Kundrådgivare

Tina Hult 
Kundrådgivare

DÖDA

• Lars Albert Ericson, Ekerö, avled den 25 
januari i en ålder av 92 år.

• Ingegerd Gudrun Sofia Margareta Axels-
son, Ekerö, avled den 31  januari i en ålder 
av 95 år.

• Astrid Karlsson, Björkö, avled den 2 febru-
ari i en ålder av 90 år.

• Bo Vilhelm Götrik von Scheele, Ekerö, 
avled den 3 februari i en ålder av 72 år.

• Sven Olof Elis Eriksson, Ekerö, avled den 5 
februari i en ålder av 81 år.

Grattis Loke Berg på 
9-årsdagen den 10/2 
från mormor, morfar, 
mostrar, morbröder 
och kusiner. 

Grattis/Onnea till 
vår coola prins Devin 
Hagström som fyller 
6 år den 2/3. Kramar 
från mummi, Tomas 
och farbror Jim. 

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen
Se vår prislista: 
www.malarobegravning.se 

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

KÖPES

Vinylskivor köpes, singlar, 
EP, LP, 50-70-tal, pop, rock 
m m även större mängder 
och hel samling. Mycket 
bra betalt för vissa rariteter 
i fint skick. Ring Ronny på 
070-558 06 61.

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Bor på Ekerö, kan 

göra hembesök. Vänligt 
och kunnigt bemötande.
08-400 258 35. 

EFTERLYSNING

Innekatten Julle försvann 
från kattpensionat på 
Färingsö den 9/11. Kan ha 
försvunnit i släpvagn etc. 
Ber er om hjälp att titta un-
der husgrunder, uthus mm. 
Mycket skygg och otrygg 
i nya miljöer och söker 

sig ogärna till främlingar. 
Hittelön utlovas!  Alla tips 
mottages tacksamt. Om ni 
skulle se honom vänligen 
ring Petra  073-800 38 03.

FAMILJ FAMILJEANNONSERA Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

PRIVATA ANNONSMARKNADEN Skicka till privat@malaroarnas nyheter.se  

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt 

eventuell jpg-bild
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning

• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkommande nummer,  
   i turordning samt  i mån av utrymme 
• Manus tas inte emot per telefon. 
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild

• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

• Manus tas inte emot per telefon
• Publicering sker i nästkommande nummer,    
   i turordning samt i mån av utrymme 

Min älskade Make
Vår käre Far Morfar

Farfar och Morfarsfar

Sven-Olov 

”Olle”

Eriksson
Född i Norrtälje

19 september 1938
Död 5 februari 2020

L I L L Y
CHRISTINA och OVE

SVEN-ERIK och SUSANNE
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Syster

Svågrar  Svägerskor  Kusiner
Släkt och vänner 

Din låga har slocknat
Din kamp är nu över

Din kropp nu funnit vila
Din själ har fått ro

Begravningen äger rum i 
Ekerö kyrka fredag 6 mars

kl.14.00. Därefter inbjudes 
till minnesstund. Vänligen 

anmäl deltagande till
IGNIS Ekerö

tel 08-560 310 65 eller
ekero@ignis.se

senast 28 februari.

I stället för blommor
tänk gärna på
Cancerfonden

tel 020 59 59 59

Vår älskade

Lars Bergman
* 5 maj 1928

Drottningholm 

har stilla somnat in
✝ 9 februari 2020

MONICA och MARTIN
Magnus, Johan, Mattias

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Lovö kyrka torsdagen den 

5 mars kl 11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Klockargården. Anmäl Ert

deltagande till Mälarö Begr. byrå
08-211 144 eller via

info@malarobegravning.se senast
2 mars. Hedra gärna minnet av
Lars med en gåva till Stiftelsen

Silviahemmet 
Bankgiro 5981-9516

www.malarobegravning.se

Vår käre

Åke Lindblom
* 5 maj 1934

har lämnat oss 
i sorg och saknad

Ekerö
✝ 9 februari 2020

G E R D
BARN, BARNBARN med familjer

Släkt och vänner

Begravningen äger rum i stillhet

BILAR 
KÖPES                       
Allt är intressant 

även defekta                                    
0700-61 73 96

 nyheter
MÄLARÖARNAS

FÖLJ 

OSS!
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

 Bryggor
 Sandstränder
 Bojstenar
 Muddring
 Sjötransporter
 Sjöbodar
 Båtlyftar
 Vågbrytare
 Vassrensning
 Kranlyft
 Borrning
 Vinterförvaring 

   båt, bil

Vi har de rätta redskapen för alla marina entreprenader. Vi har erfarenhet 
av såväl små som stora entreprenader åt kommuner, båtklubbar, privat-
personer och företag. Kontakta oss för mer information!

EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

Ditt liv 
på pränt!

Har du länge tänkt att du borde 

skriva ner dina minnen 

för att barn och barnbarn 

ska kunna ta del av dem?

Jag kan hjälpa dig att sätta 

ditt liv på pränt! 

Se hemsida för prisexempel

PÅ PRÄNT 
hej@paprant.se   070 - 787 45 18
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Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

 Trädgård & Fastighetsunderhåll
 Trädfällning & Stubbfräsning
 Mark & Anläggning
 Vinterunderhåll
 Lastväxlare med kran

Vi har även webbutik med hemleveranser av 
spån, planteringsjord, vattenskoterbryggor m.m.

Tel: 560 47 111 info@fsons.se
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Jungfrusundsv. 5, Träkvista Torg - Ekerö

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

VÄLKOMMEN ATT LÄRA DIG
 Leda ditt inre
 Hantera tankar och känslor
 Förstå och göra medvetna val
 Förbättra ditt immunförsvar

   www.smilingmeditation.com

Mindfullness
           

Elizabeth Löfgren  0761-89 89 69  elissaveta@telia.com

Kom till 
mindfulness

kurs eller 
relax!

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

Yoga – Healing – Massage – Naprapat mm

Varmt välkommen 
önskar

 Jeanette, Johanna,
 Endre m fl

Jungfrusundsv 5 vid Träkvista Torg  www.mfcenter.se  08-560 333 99

YOGA
i små grupper med kunniga lärare

Oavsett om du är vig eller stel, 

gammal eller ung har vi yoga för dig!

073-703 06 83
goodroom.se

 STENHAMRA

Apolis Bygg byter namn

073-610 20 65 www.ekerohalsorum.se     
Bryggavägen 131D  Johanna och Lottie

Österländska holistiska 
behandlingar för ökat 
flöde och vitalitet!

Shiatsu Ayurvedisk yogamassage 

Chi nei tsang Traditionell thaimassage

 

assagegg

MÄLARÖARNA | Det 
har varit en händelserik 
tvåveckorsperiod när det 
kommer till polishändel-
ser på Mälaröarna. Bland 
annat har det varit ett 
flertal inbrott, biljakt från 
Svartsjöanstalten samt en 
återupptagen anmälan om 
sexuellt ofredande.

Under senaste veckorna 
har media rapporterat om 
en barnskötare i Botkyrka 
kommun som är häktad och 
misstänkt för barnporno-
grafibrott och sexuella över-
grepp mot barn. Mannen har 
tidigare arbetat på Ekendals 
förskola i Ekerö kommun 
under åren 2002 till 2013 och 
blev även då polisanmäld för 
sexuellt ofredande, men för-
undersökningen lades ner.

– Åklagaren har beslu-
tat att öppna upp det gamla 
Ekeröärendet på nytt. Man 
har dock inte kommit längre 
i bevisningen i den utred-
ningen och allt material är 
inte genomgånget i detalj än, 
säger Anna Freij, kommun-
polis.

Barnskötaren, som har 
gjort vissa medgivande när 
det gäller det nuvarande 

ärendet, är fortsatt häk-
tad.  Den 26 februari prövar 
domstolen på nytt om häkt-
ningen ska fortsätta. Den 
misstänkte kan själv gå med 
på att vara häktad ytterliga-
re en period och då behöver 
domstolen inte ha omhäkt-
ningsförhandlingarna, som 
annars sker var fjortonde 
dag.

Under den senaste två-
veckorsperioden har det 
också varit en hel del bo-
stadsinbrott i kommunen. 
Vid åtminstone två tillfäl-
len har husägare på Ekerö 
sett på övervakningskame-
ror att någon befinner sig i 
deras hus. Trots att polisen 

har varit snabbt på plats och 
även spårat med hundar 
och helikopter, har tjuvar-
na kommit undan.

Även på Ploglandsvägen 
och Bergamottvägen, båda 
på Ekerö, har inbrott skett 
under perioden.

Vid flera tillfällen har ock-
så polisen stoppat bilar där 
förarna har visat sig inte ha 
körkort eller vara drogade 
eller berusade.

– Två bilar befann sig ock-
så utanför Svartsjöanstalten 
och tutade, något som de har 
gjort i fjorton dagar i sträck 
enligt vakthavande befäl. 
Polisen åkte ut mot Mä-
laröarna och på Drottning-
holmsvägen mötte polisen 
bilarna som kom i hög fart. 
Förföljande inleddes och 
båda bilarna kunde så små-
ningom stoppas i Bromma. 
En av förarna  blev misstänkt 
för drograttfylleri och hot 
mot tjänsteman.

 
Dessutom berättar Anna 
Freij om att det fortfaran-
de inträffar en hel del inci-
denter med ungdomar som 
kastar så kallade ”bangers”, 
särskilt på helgerna.

– Det är också många som 
berättar om att ungdomar 
buskör i sina mopedbilar, 
har fler passagerare än vad 
de får och kör fortare än vad 
de är anpassade för.

Anna Freij vidarebeford-
rar dessutom en vädjan 
från Trafikverket som gäller 
Ekerövägen och de avstäng-
ningar som görs där under 
vardagar i anslutning till 
sprängningsarbeten.

– Var vänliga och respek-
tera flaggvakter och avspärr-
ningar vid sprängning. Nu 
har två tillbud skickats in 
som handlar om att bilister 
ignorerar avstängning och 
flaggvakt och kör vidare 
trots att en sprängning ska 
ske. Detta är oacceptabelt 
beteende och farligt i flera 
avseenden.

Slutligen berättar hon att 
polisens kontaktcenter, som 
tidigare varit i kommunhu-
sets reception, numera finns 
i biblioteket i Ekerö cen-
trum. Där kan man träffa po-
lisen och göra anmälningar 
mellan 13 och 15 på onsdagar.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Biljakt och inbrott

LARMET GÅR 

”Det är också 
många som 

berättar om att 
ungdomar buskör i 
sina mopedbilar, har 
fler passagerare än 
vad de får och kör 
fortare än vad de är 
anpassade för”



DATA

SERVICE  FÖR  DIG!  
    På hemmaplan finns all service för dig!

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TOMT & TRÄDGÅRD

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Golvslipning
 Även altan/trall slipning

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

Grunder
Enskilt avlopp 
Reningsverk
Infiltration
Markbädd
Installation av
kommunalt VA
Bryggor
Sjötransporter
Vassklippning
Entreprenader utförs
även på öar

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

Marcus: 0705 79 21 40
Kalle: 0708 24 51 40

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

lev. och dem./mont. 
NCS-kulörer för enkelt 

kulörval. Vi tar även emot 
bord, stolar, skåp, m.m.

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen till Circle K i Träkvista!

Nu har vi hjälpt 
till på Ekerö 
i över 25 år. 

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Koll på läget sedan 1937

Grenvägen 21, Ekerö

4 rok, ca 83 + 81 m² UTGÅNGSPRIS 4 175 000 kr VISAS To 20/2 kl 18:00-18:45, Sö 23/2 kl 13:00-13:45 

BYGGÅR 1955 TOMT 941 m² EP 255 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Hemtrevlig & välskött villa Sjöglimt

Soligt söderläge Renoveringsbehov

Närlundavägen 3, Ekerö (exempelbild)

6 rok, 197 m² UTGÅNGSPRIS 7 800 000 kr VISAS To 20/2 Ring för tidsbokning!, Sö 23/2 kl 12:45-13:30, Ti 25/2

Ring för tidsbokning! TOMT 930 m² EP 38 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Planerad nyproduktion Inflytt februari 2021

Även sökt bygglov för garage Kanonläge i Närlunda!

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



Koll på läget sedan 1937

Murrebovägen 9, Ekerö

6 rok, ca 134 + 78 m² UTGÅNGSPRIS 8 975 000 kr VISAS Sö 23/2 kl 11:30-12:15, Må 24/2 Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1936 TOMT 1485 m² EP 89 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Idylliskt belägen villa Underbar kontakt med Mälaren

Komplett extrahus på fastigheten Brygga & båtplats

Fin villatomt

Högt söderläge

Skogen som granne

Stugvägen 18B, Svartsjö
UTGÅNGSPRIS 1 375 000 kr VISAS Ring för tidsbokning

TOMT 1893 m² EP Behövs ej MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61

Sjönära med båtplats

Fem bra sovrum

Solig altan med pool

Harholmsvägen 13, Färentuna
6 rok, 100 + 35 m² UTGÅNGSPRIS 3 975 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1961

TOMT 3371 m² EP Ej utförd 

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

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



Koll på läget sedan 1937

Floravägen 3B, Ekerö

5 rok, ca 64 + 84 m² VISAS Ring för tidsbokning av förhandsvisning BYGGÅR 1939

TOMT 1048 m² EP 100 kWh/kvm/år MÄKLARE Anton Bjärkenrud TELEFON 070 241 35 30

Fint renoverad Stor barnvänlig tomt!

Generös detaljplan Mitt i villaidyllen Närlunda

Skäluddsvägen 5A, Ekerö

6 rok, 185 m² UTGÅNGSPRIS 13 500 000 kr BYGGÅR 2006 TOMT 1225 m² EP Ej utförd 

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63 

Underbar sjötomt! Båtbrygga & sjöstuga

Stilren villa från 2006 Centralt läge

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


