
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

    

Ekerö/Skå IK:s a-lag spelade säsongens sista match den 25 februari, tyvärr med förlust för laget. Det har gått lite 
upp och ner, men i stort sett är laget nöjda med insatsen. På bilden Toni Alasaarela, i bakgrunden Jesper Jansson 
under näst sista matchen som spelades i Allhallen där Ekerö/Skå IK segrade. | Sporten 22 FOTO: OVE WESTERBERG

Hockeysäsongen klar
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Sänkta
krav kan
komma
Inkomstkraven för att få hyra av Ekerö bostäder 
är idag så tuffa att många omöjligt kan uppfylla 
dem. Men i mars ska bolaget ta ställning till ett 
förslag som kan lätta på kraven. | 6

Svårt få simskoleplats
Stockholms stad har ändrat sina regler för simskolor-
na, nu krävs det att man är folkbokförd i Stockholms 
kommun för att få simskoleplats, något som drabbar 
Ekerö kommuns barn. | 10-11

Upphandling badhuset
Nu startar upphandlingsprocessen av entreprenör    
för badhuset och även för byggnationen av ett hus    
för omklädningsrum, kontor och möteslokaler för 
föreningar verksamma på Träkvistavallen. | 8

Flera polisingripanden
Under senaste tvåveckorsperioden har polisen haft 
mycket att göra på Mälaröarna. Flera fall av misshandel, 
övergrepp i rättssak och bedrägerier är bara några av de 
brott som begåtts. | Larmet 32

”Företrädare för Öpartiet har under hösten på 
gator och torg samlat in namnunderskrifter för 
en rådgivande folkomröstning om badhusets 
vara eller icke vara. Öpartiet har gjort stor sak 
av detta i intervjuer i lokalmedia, på nätet och 
i annonser. Men Öpartiets agerande saknar 
verklighetsförankring.” | Tyck 24

Vildsvinen ökar
Under senaste månaderna har kommunens viltvår-
dare skjutit nära tjugo vildsvin på centrala Ekerö. 
Både vildsvinen och problemen de ställer till, fortsät-
ter dock att öka. | 12

Planer för T-bana 1970
En tunnelbanelinje från Hässelby gård till Skå diskute-
rades på fullaste allvar 1970. Läs mer i vår tillbakablick 
”För 50 år sedan”. |  Femtio år sedan 26
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Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

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

Behöver du hjälp 
med deklarationen? 

Ring oss!



 Räkor i lösvikt   Pamdalus.     
Stl 70/90. Frysta från vår räkbox.      

 /kg 
 89k 

 Baguette   Bonjour.          

 /st 
 10k 

 Aioli   Tappens egna.   200 g.   
Original, lime och chili. 
  Jfr pris 100:00/kg.    

 All tid hos oss  
�

 /st 
 20k 

 Musslor i nät     Ca 1 kg.   Europa. 
  Jfr pris Ca 39:00/kg.    

 Koljafi lé   Norska havet.     Lin och krokfångad. 
Från vår manuella fi skdisk.      

 /kg 
 129k 

 /st 
 39k 

Bouillabaisse till vardag och fest!

Tappströms
Egna



 Fläskfi lé   Scan. Ursprung Sverige. 
    Hel. Packad.   Jfr pris 149:00/kg.    

 Tacosås, Kryddmix   Santa Maria.   230 g, 
25-65 g.     Jfr pris 32:61–300:00/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 15k 
 2  för

 69  90  /kg 

 Nötfärs   Ursprung Sverige.   Storpack.   
Max 12% fetthalt.   Jfr pris 69:90/kg.    

 Tappens färdiga rätter   ICA Tappströms 
egna kök.     Boeuf bourguignon med potatistopp och 
lasagne med grönsallad. Portionspackad.      

 /st 
 59k 

�

 Du vet väl att  vi lagar en mass a god mat, 

härliga sall ader och ljuvliga såser i vårt kök. 

Som hemm alaget av Tapp ens kockar. 

Tappströms
Egna

 Ekologisk broccoli  
 ICA I love eco. Spanien/
Italien.   250 g.   Klass 1. 
  Jfr pris 48:00/kg.    

 /st 
 12k 

 /kg 
 149k 

 2  för

 59k 
 Tulpaner 7-pack  
 Sverige.     Flera färger.      

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 10 t o m 8/3-20 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.

08-560 313 10 
Ekerö centrum, snett emot Systembolaget  
Måndag-fredag 10.00-18.30
Lördag 10.00-15.00

Ekerö Optik

SpecialvisninSpecialvisningg!!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från
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30 % 
rabatt på glasen under dagen 

vid köp av kompletta par

Det är åter dags för Mälarö miljödag. På bilden 
från förra årets miljödag: Peter Strömmer och 
Adam Reuterskiöld framför elbilar. Sid 14.    

FOTO: STEFAN DAHLÉN

James Bradley Jr spelar på Ekebyhovs slott till-
sammans med sin kvartett. Sid 20.

FOTO: GERMAINE THOMAS  

REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö

PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 
895 kr/år. Betalas till bankgiro
5129-2308

TRYCK Pressgrannar 2020

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före 
 utgivningsdagen.

Tidningen ansvarar ej för icke 
beställt material samt för fel med 
annonser mer än till annonspriset. 
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www.malaroarnasnyheter.se
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Simkunnighet är livsviktigt och det ingår också i skolans undervisning. Men nu har det blivit 
svårare för Mälaröbarn att gå på simskola vintertid, då Stockholms stad främst ger simskole-
platser till de som är folkbokförda i Stockholms kommun. Skolorna på Mälaröarna har redan 
svårt att få till simundervisningen och även de drabbas av färre möjligheter att boka tider i 
badhus utanför kommunen.  

Kanske det lättar om ett par år för om allt går som det är tänkt, ska Ekerö kommun till slut få 
ett eget badhus och detta ska stå klart 2022. Mer om detta kan du läsa på sidan 8.

Att få lägenhet hos Ekerö bostäder är inte heller lätt i dagens läge. Utöver att bostadskön är 
lång, är inkomstkraven tuffa. Men ett förslag från Ekerö bostäders styrelse kan ändra på det-
ta. Det skriver vi mer om i denna tidning liksom om några som tar allt mer plats på våra öar, 
nämligen  vildsvinen.

Platsa bland vinnarna har dels en Ekerökille gjort inom e-sport, dels en pokerspelare från 
Ekerö gjort, plats för dessa nyheter är våra sportsidor. 

Mälaröarnas nyheter är och har varit på plats  där nyheterna sker i decenier. I vår tillbakablick 
över nyheter från förr har vi åter funnit spännande framtidsplaner för öarna för 50 år sedan.   
Men andra ord får en bred  blandning av nyheter, kultur, sport och också, kommuninvånarnas 
egna synpunkter och åsikter plats i tidningen. Så ta plats i en skön fåtölj för en lässtund och allt 
handlar självklart om Mälaröarna.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Att få plats eller inte
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”Fråga Johan” ...........................................sid 18
Kultur ........................................................ sid 20
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100 % MÄLARÖARNA! 

MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor på 

Mälaröarna.

MN delas ut av Pressens morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949
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Beckers Living Väggfärg
3 liter, vit. Matt väggfärg som är snabb- 
torkande, har hög täckförmåga samt är  
lätt att stryka ut. Rek ca pris 512:-

Vägg- & takpanel Rough
Finsågad panel som har en rå och rustik 
yta. Slätsponten ger en modern och  
stilren vägg. Vit. Rek ca pris 355:-

329:-

Hikoki Skruvdragare
18V. Levereras med 2 st 2,5Ah Li-ion 
batterier, laddare, bits och förvarings- 
väska. DV18DGAL. Rek ca pris 2856:-

1795:-

2 BATTERIER  
INGÅR!

Tarkett Parkettgolv Storsjön
Svensktillverkat ekgolv i 3-stav. Omslipnings-
bart och lättlagt utan lim. Ytbehandlat med 
Proteco-lack. Rek ca pris 405:-

299:-/m²

Renovera  
inne

KAMPANJ

Just nu! 

30%
SP Fönster 

Traryd Fönster

Rabatten gäller beställningssortimentet 
på SP Fönsters och Traryd Fönsters 
bruttoprislistor med undantag för  
Lingbo kulturfönster.

Rabatten gäller på hela beställningssortimentet 
av skjutdörrar och inredning från Elfa. Gäller även 
hela lagersortimentet av förvaringslösningar.  
Rabatten gäller på leverantörens bruttoprislista.

Elfa Skjutdörrar  
inredning & förvaring 

25%
rabatt

259:-/m²

Erbjudanderna gäller t.o.m 2020-03-16. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

FÄRINGSÖ Färentunavägen 65 | tel 08-560 241 00 | mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14
k-bygg.se/faringso
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KOMMUNEN | För att få 
hyreskontrakt hos Ekerö 
bostäder idag ställs 
inkomstkrav som många 
inte klarar av. Men bola-
gets styrelse har föreslagit 
en förändring av kraven 
och beslut tas i mars.

Ekerö bostäders inkomst-
krav idag gör det omöjligt 
många så som ensamståen-
de, pensionärer och unga att 
kvalificera till en lägenhet 
inom bolagets bestånd. Kra-
vet är att bruttoårsinkom-
sten ska uppgå till minst tre 
gånger årshyresbeloppet. 
Det innebär att den sökande 
måste har en ha en månads-
inkomst på 24 000 kronor 
för en lägenhet som kostar 
8 000 kronor i månaden. En 
ganska normal pension lig-
ger idag på omkring 17 000 
kronor i månaden, men för 
många ligger den under.

Ekerö bostäders styrel-
se tog i juni enhälligt fram 
ett förslag som innebär att 
när hyran är betald, ska den 
sökande ha minst ett net-
tobelopp kvar per månad i 
enhetlighet med Kronofog-
demyndighetens förbehålls-
belopp. För 2020 är detta 

belopp för ensamstående 
vuxen 5 002,00 kronor, för 
sammanlevande makar eller 
sambor 8 264 kronor och för 
hemmavarande barn 3 055 
kronor.

Förslaget kom in till kom-
munen 12 augusti men togs 
aldrig upp i kommunstyrel-
sen. Det är ett beslut som 
kan göra stor skillnad för  
många människor, men från 
att förslaget togs fram i juni, 
har ärendet ännu inte hand-
lagts.

– När det gäller processen 
att ta fram beslutet, ser vi 
att det här är någonting som 
Ekerö bostäders styrelse ska 
ta beslut om. Det gäller att 
ta rätt beslut på rätt ställe, 
sa Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, i en intervju i tid-
ningens radioprogram.

Inger Andersén (S), so-
cialnämndens ordförande 
kommenterade:

– Det är ändå kommu-
nen som äger bolaget och 
ofta när det är förändringar 
av ekonomiska incitament, 
måste man ändå ta vissa be-
slut i kommunfullmäktige. 
Fanns det en otydlighet i att 
det verkligen var en fråga 

som styrelsen själv kunde 
hantera och inte behövde 
gå tillbaka till fullmäktige 
med? 
– I det här fallet har det varit 
en diskussion kring var be-
slutet ska ligga. Det här har 
att göra med den ekonomis-
ka styrningen av bolaget och 
därför bör det ligga hos sty-
relsen, svarade Adam Reu-
terskiöld och tillade:

– Det viktiga i det här ären-
det är att vi får ett system 
som fungerar för de allra 
flesta och samtidigt mini-
merar risken för ekonomiskt 
bakslag.

En förbättring av kraven har 
redan gjorts då det tidigare 
inkomstkravet gällde enbart 
inkomst av arbete. Nu får 
man även tillgodogöra sig 

inkomst av kapital, studie-
bidrag, bostadsbidrag, barn-
bidrag, underhållsbidrag, 
A-kassa eller motsvarande.

– Pensionärsorganisatio-
ner har många gånger varit 
bekymrade över att det inte 
går att ställa sig i kö för att 
pensionen inte räcker till. 
Det är lite knivigt eftersom 
många bor i stora hus och 
skulle kunna sälja huset och 

på det sättet ha en slant på 
banken, sa Inger Andersén 
och fortsatte:

– Det är även problem 
för ungdomar då det står att 
man ska ha en fast anställ-
ning. Men många ungdomar 
tjänar bra och har möjlighet 
att betala hyran,  men byter 
jobb på olika sätt och har 
kanske inte en fast anställ-
ning. Det är därför viktigt att 
modernisera ansöknings-
handlingarna. 

Beslut om det nya försla-
get gällande inkomstkrav tas 
den 26 mars av Ekerö bostä-
ders styrelse.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hopp om lättnader på inkomstkrav

NYHETER 

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och Inger Andersén (S), socialnämndens 
vice ordförande intervjuades om Ekerö bostäders hyreskrav i tidningens radioprigram ”God kväll 
Mälaröarna”.                                                             FOTO: EWA  LINNROS

”Det viktiga i det här ärendet är att vi får ett system som fungerar för de allra flesta” ’’

RADIO LYSSNA

>>  Hör hela intervjun  via 
QR-koden eller på
malaroarnasnyheter.se 
Tidningens radioprogram 
”God kväll Mälaröarna” 
sänds 
torsdagar 
kl 17-19 på 
Radio Viking 
101,4



ons 2020-03-04 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 
 Magnus Ehntorp, Mie Johansson
  
ons 2020-03-04 Ekebyhovskyrkan 
19:00 ANDLIG VÄGLEDNING
 Monika Regnfors Sjörén 
   
tors 2020-03-05 Ekebyhovskyrkan 
11:30 LUNCHMUSIK MED TORSDAGSSOPPA  
     Daniel Stenbaek, piano
 Kostnad: betalning efter förmåga
 
sön 2020-03-08 Ekerö kyrka 
11:00 MUSIKMÄSSA på internationella kvinnodagen 
 Camilla Ekeskär, Helena Lidén Moore, 
 Helena Hansson, Kerstin Baldwin Sterner
 
sön 2020-03-08 Lovö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Monika Regnfors Sjörén, Leif Asp
  
tis 2020-03-10 
19:00 FASTEANDAKT I HEMMET
 Plats: Ursula Belding, Gustav III:s väg 55,  
 Drottningholm  
 Mårten Mårtensson, Leif Asp
 
ons 2020-03-11 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 
 Camilla Ekeskär, Mie Johansson
 
tors 2020-03-12 Ekebyhovskyrkan 
11:30 LUNCHMUSIK MED TORSDAGSSOPPA  
 Kerstin Baldwin Sterner, piano o Göran Olsson, sång  
 Kostnad: betalning efter förmåga
 
sön 2020-03-15 Ekebyhovskyrkan 
11:00 MUSIKGUDSTJÄNST Bach i gott sällskap  
 musik av J S Bach och Sven-David Sandström
 Ekeröensemblen, Kerstin Baldwin Sterner ,  
 Präst: Ann-Sofie Kamkar

sön 2020-03-15 Munsö kyrka 
16:00 MUSIKGUDSTJÄNST Bach i gott sällskap  
 musik av J S Bach och Sven-David Sandström
 Ekeröensemblen, Kerstin Baldwin Sterner
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén 
 Kyrkkaffe från kl. 15

                                PÅ MÄLARÖARNA          4/3 – 24/3  

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

Familjegudstjänst & mässa
 med barnkörer 22/3

 Bach i gott sällskap × 2
med Ekeröensemblen 15/3

 tis 2020-03-17  
19:00 FASTEANDAKT I HEMMET
 Plats: Catherine & Jacob Lagercrantz,
 Långa Raden 1, Drottningholm 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp
 
ons 2020-03-18 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VÅRKONSERT EKERÖ GOSPEL - Fri entré  
 Daniel Stenbaek, Magnus Ahlgren,   
 Johan Westerlund,  Pernilla Thörewik
 Präst: Magnus Ehntorp

tors 2020-03-19 Ekebyhovskyrkan 
11:30 LUNCHMUSIK OCH TORSDAGSSOPPA  
 Mie Johansson, sång
 Kostnad: betalning efter förmåga

sön 2020-03-22 Adelsö kyrka 
16:00 ORD, MUSIK OCH STILLHET 
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén, Eva Udd - sång
 Kyrkkaffe från kl. 15 

 Ekerö gospel vårkonsert 
18/3 Ekebyhovskyrkan

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

sön 2020-03-22 Ekerö kyrka 
11:00 MÄSSA MED SMÅ OCH STORA 
 Camilla Ekeskär, Helena Hansson, Ekerö barnkör

sön 2020-03-22 Lovö kyrka 
11:00 FAMILJEGUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp, Leif Asp, Lovö barnkör, 
 Klara Valkare. Våfflor i Klockargården 
 
tis 2020-03-24 Ekebyhovskyrkan 
16:30 GUD OCH SPAGETTI
 Enkel middag och gemenskap i vardagslogistiken.
 Kostnad: betalning efter förmåga

tis 2020-03-24 
19:00 FASTEANDAKT I HEMMET 
 Plats: Eva & Björn Vingård, Kantongatan 7, Drottningholm 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp  

   

  
 

 
 

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 
GUDSTJÄNSTER
 
Ons 2020-03-04 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Peter Strömmer, präst. Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 
Sön 2020-03-08 Sånga kyrka
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 
Ons 2020-03-11 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, präst. Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 

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

Sön 2020-03-15 Hilleshögs kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST 
 Karin Frödinger, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
  

Ons 2020-03-18 Stenhamra församlingsgård 
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, präst. Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Sön 2020-03-22 Stenhamra församlingsgård 
11:00 GUDSTJÄNST 
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 FaVo-kören deltar under ledning av Birgitta Lindeke Levin.

Ons 2020-03-25 Stenhamra församlingsgård 
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, präst. Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

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.

Sopplunch med romanser

Varannan damernas körcafé med 
FaVo-kören under ledning av  
Birgitta Lindeke Levin. 
Serveringen startar 14.30, musik- 
programmet drar igång 15.00.  
Inträde 60 kr, inklusive fika.
 

Stenhamra församlingsgård
Lördag 7 mars 14.30

Njut av god soppa i  
Stenhamra församlingsgård 
varje torsdag kl. 12.00
På soppan 5 mars får vi
dessutom avnjuta vackra
romanser när vi får 
besök av Lennart Lundblad,  
ackompanjerad av Ligita Sneibe. 
 
Soppa, bröd, kaffe och kaka, 50 kr.
 

Stenhamra församlingsgård
Torsdag 5 mars 12.00

Föreläsningar, utställningar och prova-på-aktiviteter
Bokashi, elbilar, odlingslotter, biodling och EKO-odling. Testa en 
elcykel eller elbil och träffa våra kommunpolitiker och tjänstmän

Ekologisk lunch från Lovö Magasin och fika från Färingsö församling. 
Nytt för i år: Miljöpyssel för barnen... 

Mer information finns på vår hemsida: 
svenskakyrkan.se/faringso/malaro-miljodag

Stenhamra församlingsgård
Lördag 21 mars 10.00-16.00

21 mars - 10.00-16.00 - Stenhamra församlingsgård

Mälarö MiljödagggMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMäääääääääääääääääällllllllllllllaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrööööööööööööö MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMiiiiiiiiiiiiiiilllllllllljjjjjjjjjjjjjjjjööööööööööööddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaagggggggggg
l d

rannan ddamernas kköörcaféfé med

FaVo-kören
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KOMMUNEN | Nu startar 
upphandlingen av entre-
prenörer för badhuset 
och också för de förbe-
redande arbetena med 
att riva och bygga nya 
omklädningsbyggnader på 
Träkvistavallen.

Redan under våren planeras 
att man ska påbörja arbete-
na på Träkvistavallen med 
det så kallade ”KOM-hu-
set” som står för kontor, 
omklädning och möten. 
Husets funktioner har tagits 
fram i dialog med Ekerö IK, 
som är en av de föreningar 
som har sin verksamhet här. 
Planen är att KOM-huset 
ska stå klart om ett år.

För badhusets del ska nu 
en totalentreprenör upp-
handlas i samverkan. Det 
är en arbetsform som är ny 
för kommunen, men som 
framför allt används när 
beställare tidigt vill ha in 
entreprenörens erfarenhet-
er och kunskaper. Tillsam-
mans med en erfaren en-
treprenör ska kommunen 
ta fram ”ett attraktivt och 
användarvänligt badhus 
för kommunens alla med-
borgare, kommunala verk-

samheter, föreningsliv och 
besökare”. Nyckelordet i 
projektet är samverkan och 
det kommer att ske i projek-
tet, inom kommunen, samt 

med föreningsliv och övri-
ga intressenter.

– Snart kommer det 
förberedande arbetet att 
påbörjas för att ge kom-

munens invånare ett efter-
längtat badhus vilket är en 
del i kommunens vision 
om att erbjuda god servi-
ce. Kostnadsstyrning är en 

väsentlig faktor för det här 
projektet avseende inves-
tering- och driftskostnader 
när vi ska ta beslut i kom-
munstyrelsen framgent, 

säger Adam Reuterskiöld 
(M), kommunstyrelsens 
ordförande.

Arbetet med badhuset 
kommer att drivas i två 
faser. Under den första 
fasen sker en gemensam 
projektering av badhuset. 
Utgångspunkt är den ram-
handling som fastställdes 
av kommunfullmäktige i 
oktober. 

När Ekerö kommun är 
nöjd med handlingarna, 
kalkylen ryms inom bud-
geterad kostnad och om 
samarbetet löper bra, för-
bereds för nästa fas genom 
nytt beslut i kommunsty-
relsen. Det antas ske kring 
årsskiftet 2020/2021. Där-
efter kan fas två inledas och 
byggnationen av badhuset 
påbörjas. Under slutet av 
2022 planeras badhuset fär-
digställas. 

Genom att ”KOM-huset” 
byggs först, varefter rivning 
sker, kommer idrottsplat-
sen att vara i full funktion 
under hela byggtiden av det 
nya badhuset.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ett steg till på väg mot badhus
NYHETER 

Förberedelaerna för byggnationen av det så kallade ”KOM-huset” på Träkvistavallen är igång. I huset blir det kontor, omklädningsrum 
och möteslokaler.                                                                       ILLUSTRATION: EKERÖ KOMMUN

”Snart kommer det förberedande arbetet att påbörjas för att ge kommunens invånare ett efterlängtat badhus” ’’



Välkomna på
Inspirationskväll i Coloramas butik

INSPIRATION
Kostnad 100:- 
som vi skänker till
Bröstcancerfonden

 
håller föredrag om hur du får 
en färgsprakande  trädgård! 
Även bra tips från trädgårds-
mästaren om hur du kan lyfta 
trädgårdsrummet. 

Anmälan:
Via Swish på 
070- 799 15 24
Skriv ditt namn

Sista anmälningsdag 
2020-03-20

Tunnlandsvägen 3, 
mitt emot Träkvista IP

Vi bjuder på dryck o lättare tilltugg.
Massor av erbjudanden och utlottning av 

25% på Boråstapeter.
25% på all utomhusfärg från Alcro och Jotun 

Erbjudanden gäller endast denna kväll!
Detta vill ni inte missa!!
Vi ses i butiken:

 ger oss massor 
med inspiration.

Våra Fasadexperter ger 
tips & råd hur du färgsätter 
altan & utemiljö

Boka ett gratis hembesök 
av fasadexperten.
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 Stockholms stads beslut 
är taget för att kommunens 
verksamhet primärt ska vara 
tillgänglig för kommunens 
invånare, det vill säga de 
som betalat skatt i Stock-
holm. Om det eventuellt 
finns platser kvar kan ”icke” 
Stockholmare boka in de 
platserna fem dagar innan 
kursstart.

– Vi förstår att förändring-
en kan få konsekvenser för 
invånare i kommuner som 
eventuellt inte har en sim-
hall att erbjuda sina kom-
muninvånare, men sim-
skolan i Stockholms stads 
simhallar är väldigt populär 
och vi har högt tryck på de 
platser som finns. Vi måste 
därför prioritera skattebe-
talarna i Stockholms stad, 
säger Niklas Pettersson, av-
delningschef, idrottsförvalt-
ningen, Stockholms stad.

Ekeröbon Tina Urtels son 
Ossian har gått i simskola 
flera terminer på Åkeshovs-

badet, men nu fick han inte 
plats.

– Ossian älskar simsko-
lan och vi var inställda på 
att hans skulle fortsätta. De 
brukar släppa platserna i 
december, men det har varit 
systemuppdateringar så det 
blev försenat. När platserna 
väl släpptes i februari gick 
det inte att boka, det stod 
bara att man måste vara folk-
bokförda i Stockholm stad, 
berättar Tina Urtel.

Det har inte funnits nå-
gon information om de nya 
reglerna och nu har Ossian 
gått miste om plats i andra 
simskolor i privat regi, då de 
släppte sina platser redan i 
januari. 

– Eftersom vi inget visste, 
väntade vi så att vi kunde få 
plats på Åkeshov igen. Men 
hade vi vetat om de nya reg-
lerna, hade vi sökt plats hos 
privata simskolar i god tid 
när dessa släpptes. 

Helena Butén Langlet (M), 
ordförande i kultur och fri-
tidsnämnden i Ekerö kom-
mun förstår dilemmat, men 
svarar att kommunen inte 
kan göra så mycket åt situa-
tionen.

– Det som görs när det 
gäller simundervisningen, 
sker i skolans regi där man 
åker iväg för att kontrollera 
simkunnighet. Det kan gö-
ras i badhus och det påver-
kas inte av detta. Det är när 
man privat vill boka simsko-
la som problemen uppstår, 
säger Helena Butén Langlet.

Jessica Forsström är kom-
munombud på Lärarnas 

riksförbund på Ekerö. Hon 
har frågat gymnastiklärare 
på Mälaröarna hur situatio-
nen ser ut för simundervis-
ningen.

– Gemensamt för de till-
frågade är att de anser att 
simundervisningen är ett 
återkommande dilemma. 
Rektorer och berörda lä-
rare gör sitt yttersta för att 
hitta kreativa lösningar på 
att få till en skälig simun-
dervisning, men vi känner 
att dessa lösningar ofta inte 
räcker. Att ta sig iväg för 
att simma med eleverna 
är svårt logistiskt då det är 
svårt att få till simtider ef-
tersom de flesta är uppboka-
de av skolor från den aktuel-
la kommunen där simhallen 
i fråga ligger. Att åka iväg 
för att simma med en klass 
är också både tidskrävan-
de samt personalkrävande 
i och med tillsynsplikten. 
Det hela resulterar i att un-
dervisningen till syvende 

KOMMUNEN | Stockholm stad har beslutat 
att endast folkbokförda i Stockholm kommun 
med svenskt personnummer kan boka simskola. 
Då Ekerö kommun inte har någon simhall innebär 
detta att många barn i kommunen nu går miste 
om simskola. 

Svårt att få sims 

NYHETER 

Även Ekerö kommuns skolor har svårigheter  

”Det här visar 
ännu tydliga-

re hur viktigt det är 
att vi får till ett eget 
badhus”

Sprängningar ökar vid Lindö
EKERÖ  | Fram till slutet av mars kommer framkomlig-
heten att begränsas dagtid genom området kring Lindö 
då Trafikverkets entreprenör arbetar sig fram till den 
punkt där Lindö tunnels andra tunnelrör ska ligga. Ett 
av körfälten kommer tidvis att stängas av i riktning mot 
Ekerö och trafiken leds om till det andra körfältet. Vissa 
tider kommer även trafiken att stoppas i båda körrikt-
ningarna i samband med sprängningar.

Trafikverket meddelar även att flera viktiga delar av 
den nya transportbandsanläggningen har levererats till 
arbetsplatsen på Lovön. När anläggningen är i drift kom-
mer bergmassorna att transporteras på båt istället för på 
lastbil, vilket skett sedan det förra transportbandet gick 
sönder för en tid sedan.

Fick nej, men ger sig inte
MÄLARÖARNA | Den mälaröbo som för en tid sedan 
fick nej från Skatteverket på sin ansökan om att lägga till 
namnet Lucifer som tilltalsnamn, gör nu ännu ett försök. 

– Jag har hittat ett prejudikat från riksåklagaren som 
går ut på att vuxna människor själva ska kunna bedöma 
vad de ska heta i förnamn, säger mannen själv.

Enligt honom är dessutom Lucifer namnet på den 
ljusbärande ängel som så småningom förvandlades till 
djävulen och då även bytte namn.

Skatteverkets motivation till avslaget var att namnet 
kan antas väcka anstöt genom att det förknippas med 
djävulen och satan.

Avdrag för egen el
MÄLARÖARNA | Under inkomståret 2018 fick 69 perso-
ner skattereduktion för  mikroproduktion av el enligt de 
senaste siffrorna från statistikmyndigheten SCB.

– Det övergripande kravet är att man framställer för-
nyelsebar el och det vanligaste fallet i sammanhanget är 
solceller på villatak, vilket är något som har ökat dras-
tiskt de senare åren, säger Olof Wallin, rättslig expert på 
Skatteverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Böter för eldning
MÄLARÖARNA | En person 
från Mälaröarna ska betala 
30 dagsböter à 60 kronor för 
att ha eldat utomhus under 
pågående eldningsförbud 
sommaren och på så sätt ha 
brutit mot ”lagen om skydd 
mot olyckor”. Detta enligt ett 
utfärdat strafföreläggande från 
Åklagarmyndigheten.

Försenad ombyggnad
SVANHAGEN | Ombyggnaden av korsningen i Svanhagen 
var planerad att starta våren 2020 men byggstarten för-
dröjs till 2021 på grund av att Trafikverket valt att arbeta 
om planen. Skälet till omarbetningen är att Trafikverket 
bedömer att lösningarna för cyklister och fotgängare 
inte var trafiksäkra nog. De har också lagt till ett vän-
stersvängkörfält från väg 800 in till busshållplatsen till 
den nya vägplanen, för att öka både trafiksäkerheten och 
framkomligheten.

Höga genomsnittsavdrag
MÄLARÖARNA  | 10 000 kronor var de genomsnittliga 
skatteavdragen för medborgarna i Ekerö kommun under 
2018. Med den siffran hamnar kommunen på plats fyra 
både i länet och i landet, efter Danderyd, Vaxholm och 
Lidingö. Danderydsborna fortsätter att göra de största 
ränteavdragen med 14 600 kronor. Rikssnittet ligger på 5 
100 kronor. Allt enligt de senaste siffrorna från statistik-
myndigheten SCB 

– Allt hör ihop med bostädernas priser. Ett hus i 
Danderyd kostar mycket pengar, då måste man låna och 
får höga räntor, och så får man tillbaka ganska mycket i 
det här avdraget, säger Hans Heggemann, utredare på 
SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

10 000
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 koleplatser

”Det är oerhört olyckligt. Det behövs plats för 
att säkerställa betygsunderlag eftersom det krävs 

simkunnighet i årskurs 6”’’

och sist också blir kostsam 
och därmed en budgetfråga 
för respektive skola, berät-
tar Jessica Forsström. 

Skolorna i kommunen or-
ganiserar sin simundervis-
ning på olika sätt, men i det 
stora hela finns det en kol-
lektiv önskan från lärarna 
om att få till en bättre situ-
ation kring just simningen 
och då med fokus på att få 
den mer kontinuerlig än vad 
den är idag.

– I synnerhet med tanke 
på att simning är ett centralt 
innehåll i läroplanen. Jäm-
för vi dessutom med kring-
liggande kommuner ser vi 
att vi ligger väldigt snett. 
Medan en kommun bedri-
ver simundervisning som 
ett stående moment i vissa 
årskurser, åker flertalet sko-
lor inom Ekerö kommun 
till simhallen en gång per år 
med sina elever, ibland inte 
ens det, säger Jessica Fors-

ström och fortsätter:
– Förvisso använder fle-

ra skolor Mälaren som ett 
alternativ när vädret så till-
låter. Den kan dock tyckas 
vara vanskligt att ha som 
en strukturell åtgärd för att 
upprätthålla den kontinu-
erliga simundervisningen 
med tanke på att det ofta 
är få veckor då temperatu-
ren är tjänlig under läsårets 
månader. Det blir alltså inte 
helt okomplicerat att mo-
tivera att vi får till adekvat 
simundervisning och sam-
tidigt stå helt rakryggade, 
kommenterar Jessica Fors-
ström.

Helena Butén Langlet ser 

allvarligt på situationen.
– Det är oerhört olyck-

ligt. Det behövs plats för 
att säkerställa betygsunder-
lag eftersom det krävs sim-
kunnighet i årskurs 6. Det 
här visar ännu tydligare hur 
viktigt det är att vi får till ett 
eget badhus. 

En åtgärd som kommunen 
gjort är att utöka simskole-
platserna inför sommarens 
simskola på Mälaröarna.

– Det gäller både antal 
veckor och antal platser. 
Dessa kommer att släppas i 
slutet av mars, berättar He-
lena Butén Langlet.

Hur blir det då för Ossi-
an?

– Vi har mejlat runt till 
privata simskolor men vi 
har inte hittat någonting 
ännu. Men vi hoppas, säger 
Tina Urtel.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Mälaröbarn 
har svårt att 
få simskole-
plats utanför 
kommu-
nen sedan 
Stockholms 
stad infört 
nya regler. 
En åtgärd 
som kom-
munen gjort 
är att utöka 
antal veckor 
och platser 
på somma-
rens simsko-
lor på öarna. 
Bilden är 
från Lund-
hagens 
simskola.       

FOTO: ARKIV

  att få till en bra simundervisning

”Vi har mejlat 
runt till 

privata simskolor 
men vi har inte hittat 
någonting ännu”

      

 

Tel 08-560 425 80 •

 

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

* Vid köp av kompletta glasögon från ordinarie 
sortiment, bjuder vi på ett extra par 

glas- eller solglasögon med din styrka. 
(Gäller utvalda bågar, lagerglas +-6/2,

värde upp till 2990:-). Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Gäller t.o.m 2020-05-02.

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

(ordinarie pris 390:-)(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 

Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 20-05-02

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

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

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

VäljVälj
solglasögon solglasögon 
eller vanliga eller vanliga 
i din styrka i din styrka 
som andra som andra 

par!par!
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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 | Att 
vildsvinen ökar i antal 
och utbredning är ett 
välkänt fenomen, såväl 
på Mälaröarna som i hela 
Sverige. I försök att hålla 
stammen nere har dock 
viltvårdarna fångat och 
avlivat ett tjugotal på cen-
trala Ekerö under bara de 
senaste månaderna.

Ingen vet hur många vild-
svin som finns på Mälaröar-
na eller för den delen i  hela 
Sverige. Dock vittnar både 
jägare och lekmän om att 
de oavbrutet ökar kraftigt i 
antal och att de blir mer och 
mer vanliga även i tätorter-
na.

– I Berlin har de grisar mitt 
inne i stan och måste till ex-
empel bygga in soptunnor-
na för att de ska få vara ifred. 
Jag tror att vi kommer ha 
den utvecklingen här också, 
säger Robert Möller, jaktle-
dare i kommunens skydds-
jaktslag.

Han kan berätta om träd-
gårdar som djuren förstör i 
sin jakt på rötter och insek-
ter, barn som är rädda för 
att gå hem från sina aktivi-

teter på kvällarna och all-
varliga trafikolyckor. Men 
också om att han och kolle-
gorna sedan i november har 
lyckats fånga närmare tjugo 
vildsvin i de fällor som de 
har uppställda på ett par 
platser på Ekerö, bland an-
nat bakom Lidl på Ekerö, 
där Robert Möller visar hur 
den fungerar.

– Dels har vi denna och 
sedan har vi en på Lurudden, 
som tidigare var placerad 
på Gällstaö. Här har vi nog 
fångat tio vildsvin minst och 
i den andra fällan tror jag att 
det är åtta.

Fällan är konstruerad som 
en stadig nätbur med tak 
och en grind som slår igen 
när djuret kommit in och 
kommer i kontakt med en 
vajer som går genom buren. 
Fällan agnas med till exem-
pel majs, ärter eller bröd 
som lockar dit djuren. En rö-
relsestyrd kamera går igång 
och larmar hos viltvårdarna, 
som kan komma till platsen 
och avliva djuret med svaga-
re ammunition än vad som 
skulle behövas för att skjuta 
på längre håll.

När det gäller hur man ska 
kunna skydda sin trädgård 
mot vildsvin har Robert 
Möller egentligen bara ett 
enda råd.

– Elstängsel är det enda 
som fungerar, men det hjäl-
per inte alltid heller. De kan 
lära sig att gå igenom stäng-
slet också, säger han och 
berättar om hur vildsvinen 
nyligen bökat upp hela 
fotbollsplanen på Adelsö, 
trots att det finns elstängsel 
runt.

Skulle man stöta på vild-
svin när man är på prome-
nad, är Robert Möllers bästa 
tips att man gör mycket vä-
sen och stora rörelser, för att 
skrämma iväg dem. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vildsvinen ställer till problem

Robert Möller tittar ofta 
till vildsvinsfällorna på 
Ekerö så att de funge-

rar som de ska. Om ett 
vildsvin fastnar i fällan 

går också larmet i hans 
telefon. 

FOTO: LO BÄCKLINDER

NYHETER ”Elstängsel är det enda som fungerar...” ’’

Hyr allt för 

festen!

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm
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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
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Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

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

Vi ordnar
RUT-

avdraget!

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

Vi kompletterar
hemtjänsten!

STÄDNING • VECKOHANDLING
 PROMENADSÄLLSKAP • TVÄTT OCH STRYKNING

FÄRINGSÖ | Den 21 mars 
är det dags för den tredje 
upplagan av Mälarö miljö-
dag i Stenhamra försam-
lingsgård. Det blir återigen 
en heldag med föreläs-
ningar, utställningar och 
prova-på-aktiviteter, allt 
med fokus på hållbarhet 
och miljö. 

– Vi har fått ihop en bra mix 
av både föreläsare och ut-
ställare och det är extra kul 
att våra politiker och tjäns-
temän i kommunen finns 
på plats. Vårt mål är ju att 
Mälarö miljödag ska bli en 
samlingspunkt för miljö-
frågor för Mälaröbor. Vi har 
allt att vinna på att mötas 
och samarbeta, säger Joakim 
Jonsson, kommunikatör i 
Färingsö församling. 

Nytt för i år är ”Barnens 
miljöpyssel”  där barnen, 
och även vuxna som vill, 
kan plantera blommor som 
insekter gillar i egentillver-
kade krukor, göra ett biho-
tell eller plantera en egen ek. 

– Vi har också god uppslut-
ning från kommunen där 
både representanter från 
styrande Ekeröalliansen och 
oppositionens Mälarökoa-
litionen finns på plats. Från 
kommunen kommer också 
en utställning om sophante-
ring och sopkärl där många 
kan få svar på sina frågor, 
berättar Joakim Jonsson, 
kommunikatör i Färingsö 
församling.

På föreläsningsscenen får 
besökarna höra om många 
ämnen. Till exempel dyker 
Jenny Harlen upp. Hon tog 
Bokashi till Sverige genom 
att starta Bokashi.se 2008. 
Sedan dess har denna metod 
nästan blivit en rörelse som 
svept över landet, där fler 
och fler använder sitt ma-
tavfall för att göra jord och 
gödning helt utan kemika-
lier.  Det kan också handla 
om sanningar och myter om 
elbilar med Tibor Blomhäll, 
som skriver på tidningen El-
bilen. 

– Elin Rydström från Lovö 
prästgård kommer också. 
Hon kommer att reda ut 
vad EKO-begreppet står för 
och vad vi ska tänka på runt 
miljömärkningar när vi 
handlar i affären. En annan 
Lovöbo, Justine Lagache, 
föreläser om hur vi kan odla 
i vår trädgård för att skapa 
mångfald som både vi och 
djuren kan ha glädje av, 
säger Joakim Jonsson och 
fortsätter:

– Många lokala utställare 
finns också på plats. Vi kan 
till exempel se hur kyr-
kogårdsförvaltningarna i 
Färingsö församling och 
Ekerö Pastorat arbetar med 
miljöfrågor. Vi kan lära oss 
mer om biodling eller prov-
köra en elcykel eller en el-
bil. Lunch och fika finns på 
plats, så allt är bäddat för en 
heldag.
           EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Tredje upplagan 
av Mälarö miljödag

Förra årets miljödag i Färingsö församling var välbesökt. Den 21 
mars är det dags igen.                                                  FOTO: JOAKIM JONSSON

NYHETER ”Vi har allt att vinna på att mötas och samarbeta” ’’

KOMMUNEN | Arbetet med 
etablering av nyanlända 
har sedan starten 2016 
utvecklats och behov av 
samverkan har förändrats. 
Ekerö pastorat har därför 
tagit initiativet till att 
kommunen och pastora-
tet ska ingå ett avtal om 
”Idéburet offentligt part-
nerskap (IOP) som sträck-
er sig över perioden 2020 
till 2022. 

– För kommunen innebär 
partnerskapet en möjlig-
het att medverka till sociala 
innovationer inom områ-
det integration och arbets-
marknad. Partnerskapet 
kan stimulera och utveckla 
verksamheter och arbetssätt 
som tillgodoser samhälls-
behov som kommunen an-
nars skulle ha svårt att möta, 
säger Christina Hedberg, 
kommundirektör, Ekerö 
kommun.

– För Ekerö pastorat 
innebär partnerskapet en 
långsiktighet som främjar 
kvalitet och utveckling med 
människors behov i fokus. 

Vårt arbete riktar sig främst 
till utlandsfödda som är i 
behov av språkträning, in-
troduktion till den svenska 
arbetsmarknaden eller är i 
behov av sociala samman-
hang och meningsfull sys-
selsättning för personlig 
utveckling och för att bli en 
del av vårt samhälle, säger 
Monika Regnfors Sjörén, 
kyrkoherde, Ekerö Pastorat.

Mål med samverkan är 
bland annat att möjliggö-
ra att nyanlända invånare i 
kommunen kopplas sam-
man med välkomnande nät-
verk/mentorskapsprogram 
i kommunen med etablerade 
invånare. Också att erbjuda 
nyanlända kommuninvåna-
re skänkta möbler, husgeråd 
och kläder, öppna och in-
kluderande språkfrämjande 
aktiviteter för målgruppen 
nyanlända kvinnor samt 
öppna och inkluderande 
språkfrämjande aktiviteter 
för nyanlända familjer.
                                                         

                                                          

Idéburet 
partnerskap



15 MÄLARÖARNAS NYHETER • 4 MARS 2020 

Ja, det kan man kanske säga.
Eller tvärtom. Hur det ligger till med Sten på bilden vet vi inte,
han jobbar inte hos oss. I stället kan vi erbjuda singel, sand, grus, jord, 
makadam, kross och massor för alla tänkbara ändamål. 

Välkommen till LEJA – bra även på relationer!
  
  

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

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

ÄR STEN SINGEL?
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EKERÖ | Under den årli-
ga Fastighetsgalan som 
hölls i slutet av januari 
på Berns i Stockholm, tog 
Ekeröbaserade fastighets-
förmedlaren Korhonen 
Wedin Property Advisors 
(KWPA) hem ett flertal 
priser. Bland annat blev de 
utsedda till ”Årets uthyr-
ningsteam”. 

– Det är verkligen jätteskoj 
att få det här kvittot på att vi 
gör rätt, säger delägaren Pat-
rik Wedin.

Förutom att han själv 
tog hem förstaplaceringen 
”Årets mäklare”, tog hans 
kollega Johnny Korhonen 
tredjepriset i samma kate-
gori. Dessutom fick hela 
KWPA-teamet ta emot pri-
set för ”Årets uthyrnings-
team”. Priserna delades ut 
under Fastighetsgalan, som 
arrangeras av World in Pro-
perty och Lokalguiden se-
dan sju år tillbaka.

När det gäller framgångs-
faktorerna som gjorde att 
företaget kammade hem 
så många priser, har Patrik 

Wedin egentligen bara en 
förklaring.

– Det är naturligtvis 
många komponenter som 
spelar in, som att vi ska sam-
arbeta med rätt hyresvärdar 
och rätt hyresgäster, men 
sammanfattningsvis hand-
lar det allt om hårt arbete.

Företaget har sedan åtta år 
varit lokaliserat i Jungfru-
sundsområdet på Ekerö, 
vilket var ett medvetet  be-
slut av de två delägarna som 
båda var trötta på att pendla 
in till stan.

– Vi förmedlar visserligen 
lokaler i hela Stockholms 

län, men vi försöker alltid 
lägga visningar mellan 10 
och 15 på dagarna, vilket gör 
att vi uppskattningsvis spa-
rar 10 timmar i veckan på att 
slippa sitta i bilköer.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Prisregn över mäklare
Ekeröföretag tog emot dubbla utmärkelser

De fyra glada pristagarna Veronica Peirano, Johnny Korhonen, Rebecca Wedin och Patrik Wedin. 
 FOTO: PRIVAT

NÄRINGSLIV ”...sammanfattningsvis handlar allt om hårt arbete” ’’

EKERÖ | Många bär på 
fysisk smärta år ut och 
år in utan att hitta något 
som hjälper. Enligt Louise 
Almgen som nu öppnat 
mottagning i Älby, går det 
att bli av med långvarig 
smärta genom behand-
lingsmetoden rolfing.

Louise Almgren är certifie-
rad rolfingterapeut och  har 
varit verksam i USA i 29 år. 
Nu har hon flyttat hem och 
öppnat praktiken ”Rolfing 
Sweden” i sitt hem i Älby.

– Det flesta som kommer 
till mig har provat allt för 
att bli fri från smärtor eller 
andra fysiska problem, men 
har inte hittat en lösning. 
Man vänjer sig vid att ha ont, 
men vi behöver inte leva 
med smärta. En av mina pa-
tienter hade brutit benet för 
50 år sedan. Benbrottet ope-
rerades och han har kunnat 
gå igen, men har haft ont i 
alla år. Efter rolfingbehand-
lingar försvann smärtorna, 
berättar Louise och tillägger:

– Det är aldrig för sent att 
behandla en smärta, oavsett 
ålder. Den äldsta patient jag 
har haft var 94 år.  

Kvinnan bakom metoden 
Ida Rolf, doktor i biokemi 
vid Rockefeller Institute i 

New York, utforskade på 
1930-talet hur man kunde 
använda sig av bindväv-
nadens elastiska egenska-
per vid medicinsk vård av 
kroppsliga problem.

– Rolfing balanserar krop-
pen som helhet genom att 
frigöra kroniska spänning-
ar, tryck och begränsningar 
som har samlats i kroppens 
bindväv, förklarar Louise. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ny mottagning

Louise Almgren ger rolfingbe-
handling i nyöppnad mottag-
ning.                   FOTO: EWA LINNROS

Hjälpverksamhet 
 

Ansökan om bidrag 
till enskild person 

 
Stiftelsen Lovö hjälpfond har till ändamål att ”utöva tillfällig 
hjälpverksamhet bland behövande, barn och sjuka inom 
Lovö församling (del av Ekerö pastorat) med företrädesrätt  
för personer boende på Drottningholm, och i andra hand 
inom Färingsö församling.”  
 
Styrelsen inbjuder härmed behövande, barn och sjuka 
enligt ovan att skriftligen inkomma med begäran om 
bidrag. Motivera Din ansökan. Den sökande måste 
uppfylla de krav som myndigheterna ställer för erhållande 
av stöd från skattebefriade stiftelser.  
 
För ”barn” avses främjandet av vård och uppfostran samt  
Undervisning eller utbildning. Barn skall inte ha uppnått 18 
års ålder. Bifoga personbevis och övrigt av intresse. Den 
som är behövande bifogar slutskattesedel och den som är 
sjuk bifogar därutöver läkarintyg.  
 
Observera att beviljade bidrag enbart utbetalas genom 
insättning till bank- eller personkonto. 
 
Ansökan ska ha kommit Stiftelsen tillhanda senast  
den 15 maj 2020 under adress: 
  
Stiftelsen Lovö hjälpfond  
c/o Ståthållarämbetet 
Kontaktperson: Johan Lundgren 
Kungl. Slottet 
107 70 STOCKHOLM 

HAR DU ONT? 
VI HJÄLPER DIG!

 
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

Boka en behandling innan 1. April och få
värmelinimentet Linnex på köpet (värde 200 kr).
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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.

Hemtjänst med hjärta och omtanke
Våra ledord är 

OMTANKE, KOMPETENS & GLÄDJE

Vi tänker med hjärtat 
när det gäller omsorg om dig!

Många ur vår personal är utbildade 

utbildningar inom demens. 
När du väljer omsorg ska du tänka 

med hjärtat, det gör vi!

Ring gärna och vi berättar mer! 
Verksamhetschef Helle Bruhn

Tel. 08-560 243 66
www.malaroomsorg.se 
info@malaroomsorg.se Godkänd att utföra hemtjänst i Ekerö kommun sedan 2010

E
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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”

Vad händer med utbyggnad/om-
byggnad av Sanduddens skola 
egentligen? När och hur ska den 
byggas ut? 

– Detaljplanen för Sanduddens nya 
skola var på samråd under perioden 12 
november till 23 december 2018. Mil-
jö- och stadsbyggnadskontoret höll 
öppet hus för berörda och andra in-
tresserade i biblioteket på Sandud-
dens skola den 19 november och 21 
november 2018. Nästa steg i planpro-
cessen är granskning. I samband med 
granskningen kommer en samråds-
redogörelse att presenteras där de in-
komna samrådsyttrandena redovisas 
och besvaras. Vi kommer att public-
era mer information på kommunens 
webbsida när planen vinner laga kraft 
och projekteringen av den nya skolan 
påbörjas. 

Vad kommer hända med den 
”gamla” Ekebybovsskolan när den 
nya ska byggas? 

– Vad som kommer att hända med 
den gamla skolan är en fråga som ut-
reds och vi kommer att återkomma 
när vi har mer information. 

Vi som bor vid Wrangels väg har 
ingenstans att parkera våra bilar 
längre, förutom avgiftsbelagd par-

kering i området. Från allra första 
början skulle det byggas ett garage 
under byggnaderna, men det för-
svann. Nu får vi inte heller stå på 
infartsparkeringen intill nattetid, 
men var ska vi stå?

– Det som står till buds är de parke-
ringsplatser som finns inom bostads-
rättsföreningens ansvar vilka man får 
ställa sig i kö till. Från och med den 7 
oktober 2019 gäller parkeringsförbud 
mellan 02 och 04 natt till vardag på 
Tappströms infartsparkering. Anled-
ningen till detta är att kommunen un-

der en längre tid fått in väldigt många 
klagomål på att det inte finns lediga 
parkeringsplatser. Vi hoppas att den-
na åtgärd ska generera fler tillgängliga 
platser på vardagsmorgnarna efter-
som infartsparkeringen i första hand 
är till för arbetspendlare. 

Det ryktas om att ny parkering till 
Mälaröhallen planeras där tidigare 
utomhusbanor till tennisklubben 
skulle anläggas. Stämmer detta?

– Att parkeringssituationen i områ-
det behöver ses över är kommunen väl 

medveten om. Därför ser man över 
befintliga ytor för att tillgängliggöra 
parkering på kvällar och helger. Utö-
ver det har pengar avsatts i budget för 
att skapa ytterligare 50 platser i områ-
det kring Mälaröhallen. Teknik- och 
exploateringskontoret jobbar med an-
sökan om bygglov för fler parkerings-
platser och tittar i nuläget på området 
närmast entrén till Mälaröhallen, det 
vill säga på motsatt sida som frågestäl-
laren frågar om. 

Varför körs det fortfarande kross-
massor från Förbifartsbyggen med 
lastbilar på vägarna? Det skulle ju 
ske vattenvägen.

– I nuläget går sjötransporter till och 
från norra Lovön, medan bergmassor 
från södra Lovön transporteras via 
lastbil. Orsaken är att transportbandet 
till sjötransporterna är trasigt. Under 
hösten 2019 har det trasiga transport-
bandet på södra Lovön monterats ned 
och medan det nya byggs upp forslas 
bergmassorna iväg via lastbil. Ett nytt 
transportband beräknas vara på plats i 
februari 2020.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Frågor om skolbyggnationer 

Sanduddens skola ska byggas ut, men processen med att bygga ut den tar sin tid.  
Närmast i processen ligger ”granskning” av de yttranden som inkommit.                           Foto: 
Ewa Linnros

RADIO

>  ”Fråga Johan” sänds i tidningens 
radioprogram ”God kväll Mälaröarna”
torsdagar kl 17-19 i Radio Viking 101,4

Dagens lunch  
tis-fre 11.00-14.30 

Kvällsöppet ons-lör 

In på hemsidan för 
lunchmeny, á la carte 

och övriga event! 

Boka bord på: 
www.restjungfrusund.se

560 340 00

Ekerö Taxi 
har en egen app!
Ladda ner till din mobil och boka din resa direkt i  appen!

Kontakta oss: 
020-625625

 
ww.stugsommar.se

Tryggt – Enkelt – 
Betalning i förskott 
Skattefritt upp till 
50 000:-

HYR UT DIN STUGA 
MED OSS
HYR UT DIN STUGA 
MED OSS
Tryggt – Enkelt – 
Betalning i förskott 
Skattefritt upp till 
50 000:-

Torsdag 12 mars kl 18:30 - 20:30 

* Riesling jorden runt * 
5 viner med tilltugg 495 kr/person

Boka på smallbigwines.com 
eller scanna QR-kodenEkeröokq8_ekero

medlemspris

199:-
Erbjudandet gäller t.o.m. den 31 mars.

Medlemspris
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7 :-
5:-

12 :- Priserna giltiga så länge lagret räcker. Montering tillkommer.

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
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EKEBYHOV | Den 5 mars 
gästar välkända trummi-
sen James Bradley Jr med 
sin kvartett Ekebyhovs 
slott. Gästartist är trum-
petaren Erik Tengholm, 
som trots sin unga ålder 
är väletablerad i jazzsam-
manhang.

Med jämna mellanrum ar-
rangerar den ideella fören-
ingen Jazz på Mälaröarna 
konserter på slottet och den-
na gång är det dags för den 
den mångsidige trummisen 
James Bradley Jr ursprung-
ligen från Los Angeles, men 
som bott i Sverige i 16 år. 
Redan vid 4 års ålder var han 
den yngste professionelle 
trummisen i USA då han 
deltog i flera berömda ame-
rikanska TV-shower. Som 
femåring spelade han även 
trummor på filmduken med 
Nat King Cole.

I konstellationen på slot-
tet spelar han tillsammans 
med den colombianskfödde 
pianisten Arnold Rodri-

guez och mångsidige Mår-
ten Korkman på kontrabas. 
Även båda dessa har långa 
musikkarriärer bakom sig.

Erik Tengholm är en 
ung jazztrumpetare med 
rötterna i Uppsala. Re-
dan under studietiden på 

Kungliga musikhögskolan i 
Stockholm började han spe-
la med många av de främsta 
jazzmusikerna i Sverige och 
är idag väletablerad både 
som ensemblemusiker, so-
list och arrangör i många oli-
ka sammanhang. Han hörs 
bland annat med band och 
musiker som Ulf Johans-
son Werre, Ekdahl Bagge 
Big Band, Blue House Jazz 
Orchestra, Glenn Miller 
Orchestra, Lönnkrogenban-
det och Bohuslän Big Band. 
Erik har även en ledande roll 
i flera band, såsom Mainland 
Jazz Collective, Tengholm 
Ullberg Big Band, Erik Ten-
gholm Swing Quintet och 
Leon Falk Satchmo Tribute. 
Eriks spel kännetecknas av 
en stor stilistisk bredd med 
influenser från alla möjliga 
håll inom jazzgenren och 
han har har tilldelats ett fler-
tal stipendier, bland andra 
Faschings vänners stipen-
dium och Louis Armstrong 
stipendiet. 

Namnkunniga musiker  
jazzar loss på slottet

KULTUR ”...försöker måla mina bilder så att de berättar något...” ’’

EKEBYHOV | Två mälarö-
konstnärer ligger bakom 
utställningen ”Ljus och 
vingar” som hänger på 
Ekebyhovs slott i slutet av 
mars. 

– Jag är en fågelskådare som
med hjälp av kameran och
akvareller försöker fånga  det
unika uttrycket hos varje art.
Utställningen är inspirerad
av en resa till fågelön Runde
i Norge, känd för sina lunne-
fåglar bland annat.  Men även 
tranor från Hornborgarsjön
och Mälaröarnas sjöfåglar
kommer att vara med, be-
rättar Monika Sahlström,
som sedan några år är med i
Konstringen på Mälaröarna.

Även konstnärskolle-
gan Lilian Olsson är med i 

konstringen. Hon har målat 
i stort hela sitt liv och även 
ställt ut på både jurybedömd 
och andra utställningar.

– Jag målar både akvarell,
akryl och olja och försöker 
måla mina bilder så att de 
berättar något och väcker 
tankar och funderingar, sä-
ger hon.

”Ljus och vingar”

Trumpetaren 
Erik Tengholm

FOTO: ELVIRA GLÄNTE

Överst ett av Lilian Olssons naturmotiv och nedan en av Monika 
Salhströms lunnefåglar i akvarell.

Bokashi - EKO - Elbil - Odla för mångfald

21 mars - 10.00-16.00 - Stenhamra församlingsgård

Jenny Harlen 
bokashi.se

Elin Rydström 
Lovö Prästgård

Tibor Blomhäll 
Tidningen Elbilen

Justine Lagache 
”Naturligtvis”

Välkommen till en heldag med föreläsningar,  
utställningar och prova-på-aktiviteter.

Från kommunen finns både politiker och tjänstmän på plats.  
Organisationer och företag ställer ut och du kan träffa  

kyrkogårdsförvaltningarna från både  
Färingsö församling och Ekerö Pastorat. 

Testa en elbil eller elcykel och låt barnen plantera  
och pyssla i vår egen miljöpysselhörna. 

Njut av ekologisk lunch från Lovö magasin  
och fika från Färingsö församling.

Läs mer om Mälarö Miljödag här:  
www.svenskakyrkan.se/faringso/malaro-miljodag

Lördag 7 mars 14.30
Stenhamra församlingsgård

besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen till  “Varannan damernas” körcafé med FaVo-kören  
under ledning av Birgitta Lindeke Levin.
Björn Arvidsson, bas,  
Johan Arvidsson, trummor/slagverk,  
Robin  Tholerus , gitarr.

Serveringen startar 14:30, musikprogrammet  
drar igång 15:00.  
Inträde 60 kr, inklusive fika.

ill “V d ” kö fé d F V k

t  
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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 t.o.m.15/3.
”Ljus och vingar”: Lilian Olsson – ak-
varell, akryl och blandteknik, Monika 
Sahlström – akvareller. Utställningen 
pågår 21/3-29/3.
Arr: Mälaröarnas konstförening

Galleri Utkiken
”Stobo – en glömd mönsterskatt”. 
Utställningen pågår t.o.m. 14/3.
Inka Plengier Lööf – akrylmålningar. 
Utställningen pågår 21/3-18/4.

 EVENEMANG

Mälaröbion
4/3 kl 19: ”Ash is purest white” (Asia-
tiska filmfestivalen), fr. 15 år.
8/3 kl 15: ”Framåt” (sv. tal), fr. 7 år, kl 
19: ”Richard Jewell”, fr. 11 år.
11/3 kl 14: Dagbio: ”Emma”, fr. 7 år., 
kl 19: Förhandsvisning: ”En kolibris 
liv” (Asiatiska filmfestivalen), ålder ej 
bestämd.
15/3 kl 15: ”Sonic the hedgehog” (sv. 
tal), fr. 7 år, kl 19: ”Charter”, ålder ej 
bestämd.
18/3 kl 19: ”Waves”, 15 år.
22/3 kl 15: ”Framåt” (sv. tal), fr.7 år., 
kl 19: ”Spring Uje, spring”, barnt.
25/3 kl 19: ”Spring Uje, spring”, barnt.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, lyssnarnas frågor till 
kommunen, sport, kultur – och allt 
handlar om Mälaröarna! Dessutom 

– vinn fina vinster i tidningens eget 
radioprogram.
När: 5/3 och 19/3 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Film
”Goliat” . Regi: Peter Grönlund, Sveri-
ge 2018. Medlemskort i Filmstudion 
berättigar till vårens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas.
När: 5/3 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Jazzkonsert
JBJ Quartet med Erik Tengholm. Mat 
serveras 17.30-19. Inträde 200 kr.
När: 5/3 kl 19
Var: Ekebyhovs slott
Arr: Jazz på Mälaröarna i samver-
kan med Ekebyhovs slotts konfe-
rensverksamhet, Studieförbundet 
Vuxenskolan samt Ekerö kultur- och 
fritidsnämnd

Ekebyhovs slott
7/3 kl 14: PRO-Jazzband. Arr: Kristof-
ferskolan klass 7A.
8/3 kl 14: ”Linum Usitatissimum” Lin, 
det högst nyttiga. Arr: Lovö vävare.
14/3 kl 14: Pianostund med Alexan-
der Klimentov-Löfstrand. Arr: Ekeby-
hovsskolan klass 5B.
15/3 kl 14: Jazzgruppen Maybe Tues-
day. Arr: Tappströmsskolan klass 8G.
21/3 kl 14: Henrik Littmarck och Mi-
kael Åkerman på flöjt och gitarr. Arr: 
Träkvistakolan årskurs 4.
22/3 kl 14: Om sockenbarnet August 
Theodor, uppväxt på Lovön med his-
torikern Anna Götlind. Arr: Träkvista-
kolan årskurs 4.

Teater
Teaterpatrasket från Ekerö spelar 
”Nyårsafton...Asch da! l” – en baga-
tell i två akter. Förbokning. Middags-
servering ingår.
När: 7, 8, 14, 15, 21 och 22/3 kl 17
Var: Riddersviks gård, Hässelby
Arr: Teaterpatrasket

Konsert
Wagners opera ”Den flygande hollän-
daren” live från Metropolitan i New 
York.
När: 14/3 kl 18
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Live på bio Ekerö

Plantering
Plantera vårens första blom- och 
grönsaksfröer.
När: 15/3 kl 13-15
Var: Biblioteket, Stenhamra
Arr: Stenhamra bibliotek

Föredrag
Mats Qwarfordt berättar om sitt arbe-
te med att rekonstruera och nytrycka 
tapeter efter gamla tapetfragment. 
Medl. 40 kr, icke medl. 60 kr.
När: 19/3 kl 19
Var: Hembygdsgården, Adelsö
Arr: Adelsö hembygdslag

Film
”Green book” . Regi: Peter Farelly, 
USA 2018. Medlemskort i Filmstudion 
berättigar till vårens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas.
När: 19/3 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Poesiverkstad
Världspoesidagen firas med poesi-

verkstad tillsammans med Poesifa-
briken. Anmälan via mejl.
När: 21/3 kl 11.15-12.45 för vuxna, 
13.15-14.45 för unga 10-17 år
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus

Föreläsning
Hundens psykologi – och hundäga-
rens: om ledarskap, ”lärarskap” och 
vanlig vänskap. Med psykologen och 
hundpsykologen Anders Hallgren.
När: 22/3 kl 12-15
Var: Biblioteket, Stenhamra
Arr: Stenhamra bibliotek

Föreläsning
Martin Schibbye föreläser utifrån sin 
bok om Eritrea ”Jakten på Dawit” om 
journalistik och tidigare erfarenheter.
När: 22/3 kl 12.30
Var: Ölsta folkets hus
Arr: Ölsta folkpark

 BARN OCH UNGA

Temakväll
Science fiction-tema för tonåringar. 
Film, skapande, fika sällskapsspel, 
lästips och tävlingar. Drop in.
När: 5/3 kl 16.30-18.30
Var: Biblioteket, Stenhamra
Arr: Stenhamra bibliotek

Familjeföreställning
”Lövkoja” – en dans-, musik- och 
filmupplevelse om att bygga en koja, 
tillsammans med Ingrid Olterman 
dans. Gratisbiljetter hämtas på 
biblioteket.
När: 14/3 kl 13
Var: Erskinesalen. Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus

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!

17-19 mars
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Sporten
Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se’’

”Vi kom till Alltrean som var målet med säsongen”
Linus Romilson, forward i  Ekerö/Skå IK:s A-lag, ishockey

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

01,4444444444444444444444444444444444444444444444444 

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

INNEBANDY | Herrar div 2: 7/3 kl 14:30 Mälaröhallen: Ekerö IK - Ingarö IF Herrar div 5B: • 7/3 kl 12:45 Mälaröhallen: Adelsö IF - Lokomotiv Stockholm IK •  14/3 kl 13:15 Mälaröhallen: Adelsö IF - Vällingby BK

LÄGET 23 MARS

HEMMAMATCHER TILL DEN 24 MARS

TABELLER

BASKET
Damer div 2
Viby Basket 16 12 4 1085 -  816  24 
Arvika 15 11 4 953 - 786  22 
VGB 14 7 7 761 - 727  14 
KFUM Gävle 16 6 10 690 - 811  12 
Fryshuset Basket 16 6 10 780 - 990  12 
KFUM Ekerö 17 2 15 711 - 105  54 
Västerås Basket 16 0 16 672 - 1239 0

INNEBANDY
Herrar div 2
Hammarby IF IBF 19 16 2 1 136 - 73 50 
Vallentuna IBK 19 15 2 2 159 - 118 47 
Nacka Wallen. IBK  19 14 1 4 122 - 84 43 
Ingarö IF 19 11 0 8 148 - 137 33 
Väsby AIK 19 8 2 9 107 - 101 26 
IS Bar C. Nytorget 19 8 1 10 111 - 108 25 
Hässelby SK IBK 19 7 2 10 101 - 118 23 
Sörskogens IF 19 6 2 11 120 - 136 20 
Ekerö IK 19 6 1 12 93 - 135 19 
Värmdö IF (B 19 5 3 11 87 - 119 18 
IBF Off. Lidingö 19 5 2 12 96 - 117 17 
Hammarby. IBK 19 2 4 13 116 - 150 10 

INNEBANDY
Herrar div 5B
Westermalms IBK 15 12 1 2 107 - 59 37 
Loko. Sthlm IK 15 10 1 4 122 - 81 31 
Högalids IF (B) 15 9 1 5 110 - 96 28 
Järfälla IBK (C) 15 7 1 7 93 - 80 22 
Mariebergs SK 15 6 3 6 89 - 93 21 
Vällingby BK 15 6 3 6 84 - 98 21 
Ängby IF (B) 15 5 3 7 57 - 82 18 
IK Stym 15 5 2 8 68 - 73 17 
H-by SK IBK (C) 15 4 1 10 77 - 104 13 
Adelsö IF 15 2 2 11 61 - 102 8

ISHOCKEY
Herrar div Alltrean ö
Tierps HK 21 15 1 5 90 - 55 46 
Lidingö Vikings HC 21 12 5 4 78 - 49 43 
SK Iron Hockey 21 12 3 6 97 - 68 40 
SHK Hockey Club 21 11 2 8 71 - 49 37 
IFK Österå. Vik. HC 21 9 4 8 82 - 82 33 
Hallsta IK 21 6 3 12 68 - 97 22 
Ekerö/Skå IK 21 2 7 12 67 - 104 17 
KTH IF 21 2 5 14 51 - 100 1

KORT OM SPORT

E-SPORT | Tage Eriksson 
från Gällstaö, en av Prima 
e-sportsförening Ekerös 
medlemmar, vann Over-
watchturneringen i  Win-
tergate 20 LAN i Partille.

Det blev en jämn match 
men med klara vinstpoäng.

Prima e-sport Ekerö är 
en idéell förening som star-
tades 2017 och är en spel-
förening med inriktning 
på e-sport, streaming och 
gaming. De jobbar med att 
vara en välkomnande com-
munity och arbetar aktivt 
mot mobbning och utanför-
skap. Föreningens målsätt-
ning är att fortsätta växa och 
att några gånger per år hålla 
i events runt om i Sverige 
där man kan träffas och um-
gås.                                       

ISHOCKEY | Ishockey-
säsongen är klar och 
Ekerö/Skå IK:s A-lag slu-
tade på näst sista plats i 
Alltrean östra. 

Den 22 februari spelade la-
get hemmamatch mot KTH 
IF och där segrade Ekerö/
Skå IK med 4-3. 

– Det är alltid kul att spe-
la för hemmapubliken och  
spela för småkillarna. Man 

kommer ihåg själv hur det 
var när man var liten och 
kollade på A-laget, säger 
Linus Romilson, spelare i 
A-laget som själv började 
spela ishockey när han var i 
fyra-årsåldern.

I den sista matchen för sä-
songen blev det förlust för 
Ekerö/Skå IK mot Lidingö 
Vikings HC som vann med 
6-5. Ekerö/Skå IK slutade 

på näst sista plats i Alltrean.

Om du ska summera sä-
songen, hur tycker du att 
ni har lyckats?

– Jag tycker ändå att vi 
har lyckats helt ok. Vi kom 
till Alltrean som var målet 
med säsongen. Sedan har 
det gått upp och ner som 
det gör för alla lag. Men jag 
tycker ändå att vi ska vara 
nöjda med säsongen.

Samarbetet mellan Ekerö 
IK och Skå IK, hur har det 
gått under säsongen?

– Det tycker jag fungerar 
superbra. Det är ingenting 
som vi har tänkt på som lag 
att man kommer från olika 
håll. Vi spelar som ett lag. 

Vilka fördelar ger samar-
betet?

– Stora fördelar är att man 
får in folk från andra klub-

bar som har spelat på olika 
sätt så att man kan få lite 
mera variation i spelet, både 
på och utanför isen.

Fortsätter samarbetet 
även nästa säsong?

– Ja, det kommer det att 
göra. 

                              
                             EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerö IK/Skå IK:s A-lag i ishockey mötte KTH IF i näst sista matchen för säsongen på hemmaplan. Det blev seger för   Ekerö IK/Skå IK med 4-3.      FOTO: OVE WESTERBERG

Hockeysäsongen färdigspelad

Tage Eriksson från Gällstaö 
vann Overwatch turneringen i  
Wintergate 20 LAN i Partille.         
                     FOTO: PRIVAT
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SKODA Choice - SKODA Billån 36 mån 1 000 mil/år, 25 % kontantinsats, garanterat framtida återköpsvärde alternativt 37 % restskuld vid lösen av billån, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. rta. 4,73% november 2019). Övermil och onormalt 

slitage debiteras utöver månadsbetalning vid garanterat framtida återköpsvärde. Ändringar av körsträcka eller ränta kan påverka månadsbetalningen. (Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning)

FOSSILFRI
PRIVATLEASING.

CITIGOe iV  fr. 2 849 kr/mån inkl. service.
 260 km räckvidd  Batterikapacitet 36,8 kWh litiumjon 

 Lane Assist  Parkeringssensorer bak  Eluppvärmd framruta

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

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

ŠKODA
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

VI KÖPER 
ELLER BYTER 

IN DIN BIL

Läs mer på skodastockholm.se

Mikael Grönvik i spänd koncentration under turneringen i Madrid.                   FOTO: MARK SPURR

POKER |  I början av febru-
ari deltog Mikael Grönvik 
från Ekerö i en stor inter-
nationell pokerturnering i 
Madrid. Bland 575 startan-
de tog han hem en femte-
placering.

Mikael Grönvik, som tidi-
gare haft framgånger i po-
ker och bland annat tagit 
flera SM-segrar, blev denna 
gång femma i den stora tur-

neringen och fick med sig 
14 000 euro i prispengar.

– Jag hade som mål från 
första början att komma 
bland de nio bästa, det vill 
säga finalbord. Väl där så 
ändrades målet till topp tre. 
Jag blev dock besviken när 
jag åkte ut, speciellt när jag 
hade sådan otur i just den 
handen. Men jag hade tidi-
gare haft tur att en kille lade 
sig när vi var 16 kvar. Hade 

han inte gjort det, hade jag 
åkt ut då. Med det i åtanke är 
jag ändå nöjd, berättar Mi-
kael.

I priset ingick också delta-
gande i två pokerturneringar 
i Tallin i slutet av februari. 
Dessa gick dock inte fullt lika 
bra och Mikael placerade sig 
som bäst på plats 23 av 144 
spelare.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Pokerframgång
SPORT 

Tänk globalt –
Handla lokalt

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

ÖPPETTIDER
Vardagar ............. 10.00-18.30
Lördagar ............. 10.00-15.00
ICA alla dagar.... 08.00-22.00

EKERÖ
GRILLEN

R Ö
EEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
RR ÖÖ

EKERÖ
KEMTVÄTT

Floristhörnan
Ekerö
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Någon folkomröstning blir det inte!

REPLIK

Tack Ulrika för inbjudan till 
seminarium! Helt rätt att 
fråga meteorologerna om 
Mälaren. Jag tror, att det är 
därifrån det kommer, att 
vattennivån i Östersjön 
kommer att stiga, så att vi 
får saltvatten i Mälaren. Nu 
har nivåskillnaderna ökat 
och inte minskat, som förra 
gången vi hade en värmepe-
riod på drygt 300 år för cirka 
1000 år sedan. 

SMHI kan tydligen inte 
svara på, varför inte vat-
tennivån i Östersjön inte 
stiger. De skyller på att det 
är komplext. Om 
du har ett kärl, som 
du häller vatten i, 
så går det bra tills 
det rinner över. 
Om det är diverse 
hål i kärlet, så kan 
det bli fullt i alla 
fall, om hålen 
läcker mindre 
än du häller 
i.  Nu minskar 
nivån i vårt kärl 
Östersjön, vilket 
den inte borde, 
om vi fyller på 
mer än tidigare. 
Eller? Ska vi ändå 
investera stora 
summor pengar 
för att öka 
nivåskillnader, 
som ändå ökar? 

Och, ska vi oroa oss för en 
katastrof, som inte är i sikte?

Ombyggnaden av slussen 
i Stockholm är nödvändig. 
Den sluss vi fick 1964 var bra 
då, men håller inte i evighet. 
Tidigare fick vi alltid in salt-
vatten i Mälarens botten-
skikt. Stockholm tar mycket 
av sitt dricksvatten därifrån 
(Norsborg) och vill slippa 
det salta vattnet, helt obe-
roende av om det är varmt 
eller kallt ute.

Vi i Ekerö är givetvis 
mycket intresserade av vad 
som händer med Mälaren. 
Mälaröarnas nyheter ger 
oss chansen att undra och 
debattera. Låt oss ta den. 
Frågan kvarstår. Har inte 

tillrinningen 
till Östersjön 
ökat eller har 
vi nya läckage 
på väg till 
Västerhavet 
jämfört med 
förhållandena 
för 1000 år 
sedan och 
antagligen 2000 
år sedan? För att 
vara säkra på hur 
det var för 2000 
år sedan behövs 
prover från 
någon före detta 
havsvik, som var 
på väg att bli sjö 
just då.

– Gull Olli

Jag vill verkligen tacka er, 
oavsett parti, för att ni vill 
skapa ett bra samhälle. Om 
vad som är bra kan man 
dock ha olika åsikter. Inte 
sällan beroende på vilken 
bakgrund och kunskap 
man har. Vi som bor på 
Mälaröarna har turen att 
få bo i närheten av en av 
världens bästa städer. Där 
finns välavlönade jobb och 
mer kultur än man bara kan 
önska sig. På våra öar finns 
underbara samhällen med 
goda människor, natur, 
jordbruk och allt som gör 
ett gott liv. Men jag tror 
ändå att vi bör fundera 
framåt.  Hur klokt är det att 

envisas med att ha uråld-
riga vägföreningar som 
ber på sina bara knän att få 
slippa sina uppdrag? Hur 
klokt är det att under strid 
påtvinga kommunen ett 
badhus? Hur klokt är det 
att lägga ett äldreboende i 
korsningen Ekerövägen/ 
Jungfrusundsvägen med 
beräknade 18 000 passe-
rande  bilar per dygn? Vill 
man påskynda de äldres 
död? Vår värld är mycket 
komplicerad. Låt oss 
erkänna att vi har ganska 
begränsad kunskap om hur 
den fungerar. Våra politiska 
system är skapade i en tid 
när häst och vagn var det 

vanligaste sättet att färdas.
Mitt förslag är att vi får hylla 
er politiker därför att ni visar 
modet och förståndet att 
avstå från amatörism och 
halvkunskap. Att ni skaffar 
de kunnigaste tjänstemän 
som finns att uppbringa för 
att med framförhållning 
forma Mälaröarnas framtid. 
Med er som representanter 
för förnuft vid beslut.Tyvärr 
måste jag säga, att ni för 
närvarande är i händerna på 
privata vinstintressen. Så 
byggs inte goda samhällen. 
Jag vädjar till er klokhet.

– Vänligen, 
Hans Holmqvist

Tack alla politiker Mälaren intressant 
för oss öbor

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.

Vill ge en eloge till 
Ekerö kommuns hem-
tjänstpersonal och Ekerö 
vårdcentrals personal 
som möjliggör för en 
mycket gammal pensio-
när att bo kvar i sitt hem. 
Hon vill bo kvar hemma 
och får all tänkbar hjälp 
för att möjliggöra det. 
Det fungerar jättebra!!

– Ulla

Ett stort och varmt 
tack till personalen på 
Ekgården avdelning 
Ekbacken för ert fina 
bemötande och omvård-
nad av vår Karin.

– Irene och Maria

rosor 
& tack

Företrädare för Öpartiet har 
under hösten på gator och torg 
samlat in namnunderskrifter 
för en rådgivande folkomröst-
ning om badhusets vara eller 
icke vara. Öpartiet har gjort stor 
sak av detta i intervjuer i lokal-
media, på nätet och i annonser. 
Men Öpartiets agerande saknar 
verklighetsförankring.

För det första; Öpartiets ledning vet 
att arbetet med badhuset avancerar 
i snabb takt och fortsatt arbete med 
folkomröstningen är meningslöst 
men populistiskt. Därför reserve-

rade sig inte Öpartiet när tekniska 
nämnden beslöt att upphandlingen 
av badhuset avslutas 4 mars och 
kontrakt med entreprenör ska teck-
nas 27  mars.

För det andra; Lagen om kom-
munala folkomröstningar kräver 
samråd med valmyndigheten minst 
tre månader innan en folkomröst-
ning kan ske. Kommunfullmäktige 
måste fatta beslut i frågan för att 
samråd ska kunna inledas. Första 
fullmäktige är den 10 mars. En 
folkomröstning kan därför genom-
föras först till hösten. Då finns 
redan ett avtal med en entrepre-

nör och arbetet med badhuset på 
Träkvistavallen är i full gång.

För det tredje; Öpartiet kan inte 
bara torftigt redovisa nödvändigt 
antal namnunderskrifter den 10 
mars. För att få stöd för en folkom-
röstning måste Öpartiet visa att 
fullmäktiges politiker vid sitt beslut 
om badhuset saknade tillräckligt 
goda kunskaper om hur den kom-
munala verksamheten påverkas av 
badhuset och att detta avhjälps bäst 
av en folkomröstning! Öpartiet 
måste även visa varför invånarnas 
samlade åsikt är den mest välgrun-
dade.

För det fjärde; Som vi ser det är 
Öpartiets ledning väl medveten 
om att en folkomröstning är orea-
listisk både politiskt, ekonomiskt 
och praktiskt. För det kan väl ändå 
inte vara ren okunnighet som styr 
Öpartiets arbete med en folkom-
röstning?

Vill man verkligen veta vad folk 
tycker är det lämpligare, billigare 
och snabbare att beställa en opini-
onsundersökning. Men det är inte 
lika populistiskt!

– Anna Voltaire, Närlunda
– Johan Sundqvist, Sandudden

REPLIK

Tack Hans för ditt inlägg! 
Har ni sett bunkrarna i 
Stenhamra, som nu tyd-
ligen dessutom ska få lite 
modulbyggnader till säll-
skap. Ja, vad säger man? Ska 
man skratta eller gråta?

Kommer det byggas 
massa lägenheter på 
bussterminaltomten?

Hur går det med stadspla-
neringen i Träkvista? Kör 
man över boende i område 
och går vidare med sina 
stadsvisioner eller tänker 
man hörsamma protes-
terna?

I Stenhamra har den 

gamla bensinmacken blivit 
en perfekt infartsparkering. 
Låt den så förbli. Där vill 
man tydligen smälla upp ett 
fyrvåningshus bredvid det 
lilla torpet! Smaklöst och 
malplacerat.

Har ni åkt från Bromma-
plan på Kvarnbacksvägen 
mot Lillsjön så passerar ni 
ett antal fastigheter, alla 
med balkonger utåt gatan, 
som är byggda cirka 1944. 
Alltså för 75 år sedan. Att 
manför 75 år sedan byggde 
vad man idag kallar ”stads-
gator” är förlåtligt! Ingen 
kunde väl ana hur trafaiken 
skulle utvecklas. Men, 
att idag 75 år senare göra 

misstaget att bygga utmed 
vältrafikerade genomfarts-
leder är oförlåtligt. Har 
arkitekter, politiker, tjänste-
män, inte lärt sig någonting 
på 75 år?

Vilka är det ni bygger för? 
Är det verkligen kommun-
invånarnas bästa ni har för 
ögonen?

Vi är många som undrar 
vad som pågår i vår vackra 
kommun.  Väldigt lite och 
gammal info finns på kom-
munens hemsida. Lite aktu-
ell information från berörda 
parter skulle inte skada.

En som vill ha ärliga svar!

– Ebba

Apropå fulbyggen...
m 

Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora 
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågel-
krog för 1300:-. Kan
fås måttbeställd och
hemlevererad.

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m Köp Sättra planteringsbord för 1400:-. 
Kan fås måttbeställd och hemlevererad.

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord

SFK Pliggen 
kallar till Årsmöte 
Torsdagen den 12 mars kl. 19.00

i Husby skola Munsö
Vi bjuder på kaffe och mackor efter mötet

Sedvanligt lotteri

  Årsmöteshandlingarna finns att hämta på 
Pliggens hemsida

Välkomna!  Styrelsen
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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

ADRESS STORMANSGRÄND 18 BOAREA 129 KVM  ANTAL 4 ROK BYGGÅR 2002 VISAS SÖN 8/3 
KL. 11.30-12.30 MÅN 9/3 KL. 18.30-19.15 KONTOR EKERÖ MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

4:A EKERÖ GÄLLSTAÖ — 129 KVM, MED OMRÅDETS BÄSTA LÄGE

SKANDIAMAKLARNA.SE

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 

 Direktsändning  

från MET  

i New York! 

Mälaröbion 14 mars kl 18 .00- 20.20
Introduktion kl 17.00 Biljetter för 260 kr finns 
på Mälaröarnas bokhandel & malarobion.se.

Den flygande  
   holländaren

Wagners
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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 | Planer på 
exploatering och reaktioner 
mot dessa är inget nytt. 
I MN från 1970 presente-
ras storslagna planer för 
utbyggnad på Mälaröarna. 

”Det finns goda förutsätt-
ningar att den nya Ekerö 
storkommun, som etableras 
i januari 1971, kan bli en av 
Stockholmslänets större tät-
orter med ett invånarantal på 
mellan 50 000 och 90 000”, 
denna prognos ställs av arki-
tekt Lars Nilsson 1970.  Det 
handlar bland annat om att 
exploatera Lovön med ytter-
ligare 10 000 bostäder och 
dessutom att bygga ett min-
dre affärscentrum där. 

De stora byggplanerna 
väcker dock reaktioner och då 
som nu, nämns bland annat 
vikten av att på alla sätt ”slå 
vakt om Mälaröarnas attrakti-
va naturvärden” samt att man 
vill begränsa ”rovdriften” av 
grustäkterna, i första hand 
Jungfrusundsåsen. 

Om Mälaröarnas befolkning-
sunderlag ökar med 40 000 
till 50 000, ser man också en 
möjlighet att en gren av tun-
nelbanan kan byggas ut från 
Hässelby gård över Mälaren, 

Lovö och till Skå. Detta är nå-
got som diskuteras inom SL 
1970. För att tunnelbanelin-
jen ska realiseras ”räcker det” 

för SL med ett befolkning-
sunderlag på cirka 40 000. 

Men befolkningsöknings-
prognoserna var väl tilltagna, 

idag, 50 år senare, har Ekerö 
kommun 28 363 invånare 
(källa SCB 2019).

Exploateringen blev inte 

heller så stor som man be-
räknat, men en byggnad som 
står klar 1970 är Väsbygården 
som blir kommunens första 
fritidsgård. Men den är inte 
bara avsedd för ungdomar, 
här ska även äldre kunna ha 
aktiviteter och kommunfull-
mäktige kan också hålla sina 
sammanträden under det att 
den ordinarie verksamheten 
pågår. ”På så sätt kommer le-
damöterna att få närkontakt 
med livet omkring dem och 
ungdomar och äldre har möj-
ligheter att se hur det kom-
munala livet fungerar.” 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tunnelbanelinje till Skå...
”På så sätt 
kommer 

ledamöterna att få 
närkontakt med livet 
omkring dem och 
ungdomar och äldre 
har möjligheter att se 
hur det kommunala 
livet fungerar.”

En grupp politiker studerar utbyggnadsplaner för Mälaröarna 1970. Fr.v: handelsträdgårdsmästare 
K.G.Lööf, lantbrukare Arne Lennartsson, ingenjör Lars Larsson, herr Sven Borneland och lantbrukare 
Sture Eriksson.

 

Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en 
modern redovisningsbyrå som strä-
var efter att hålla en aktiv dialog 
med sina uppdragsgivare. Sedan 
starten 1987 har vi fått förtro-
endet att arbeta åt flera hundra 
företag och vi kan idag räkna 
oss bland de större redovisnings-
byråerna i Sverige. Vår personal 
har tystnadsplikt om våra uppdrag 
och behandlar all information med 
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitets-
arbete och en strävan att persona-
len ska vara delaktig och engage-
rad. Vi ser oss som fullservicebyrå 
och en komplett ekonomipartner till 
våra uppdragsgivare.

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

TEGELBRUKSVÄGEN 1A  I   EKERÖ C  I   08-560 397 00

Fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea löser upp en 
decennielång konflikt, men vad innebär  förändringarna 
för yttrandefriheten i regionen? Och vad händer nu med 
Dawit Isaak, den eritreansk-svenske journalisten som 
 fortfarande sitter fängslad i Eritrea? Martin  Schibbye 
 (författaren till boken 438-dagar) föreläser utifrån sin nya 
bok om Eritrea ”Jakten på Dawit” om journalistik och 
 tidigare erfarenheter.

Gratis föreläsning för medlemmar 
50 kronor för övriga. 
Medlemskap säljs i entrén.

Årsmöte     
Ölsta folk park bjuder in till  föreläsning & årsmöte

22/3 kl 14:00 med inbjuden föreläsare från kl 12:30  

Bli  medlem: olstafolkpark .se

FOLKPARK
Ölsta

/�Ölsta folk parkolstafolk park .seHållplats Ölsta f olketshusSolbergavägen 1, Färentuna
SL

SL
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Författarbesök 1 ”Tycker du som jag – så gör vi det en annan 
dag”. Psykologen och författaren Alexander Rozental föredrog på 
Ekerö bibliotek i ett samarrangemangmed  S:t Lukas Mälaröarna 
den 11 februari, om varför vi skjuter upp saker och vad vi kan göra 
åt det.                           FOTO: ÅSA SJÖBERG

Författarbesök 2 Augustprisnominerade författaren Karin 
Smirnoff med böckerna ”Jag for ner till bror” och ”Jag for upp 
med mor”, intog biblioteket i Ekerö centrum den 4 februari. Hon 
berättade om sitt författarskap och om böckernas karaktärer. 

 FOTO: ÅSA SJÖBERG

Patrullering Den 19 februari besökte rikspolischef Anders 
Thornberg Ekerö centrum tillsammans med kommunpolis Anna 
Freij. De patrullerade bland annat i Ekerö centrum och åt lunch 
med eleverna på Träkvista skola.         FOTO: EKERÖ KOMMUN

Forskarbesök Forskaren Charlotte Hedenstierna-Jonson föreläste 
i biblioteket i Ekerö centrum om krigarkvinnan som hittats i en grav 
på Birka. Samarrangemang med Fornminnesällskapet Mälaröarna 
och Ekerö-Munsö hembygdsförening.                    FOTO: ÅSA SJÖBERG

Mälaröteater Under slutet av februari och mars månad spelar 
Teaterpatrasket från Ekerö sin föreställning ”Nyårsafton...Asch 
da!” på Riddersviks gård. Den beskrivs som en ”bejublad, bubblig 
bagatell i två akter”.        FOTO: HANS HOLMQVIST

ÖARNA RUNT 

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.

t
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Kontakta Stefan Stjernberg 
på 0705-98 99 75, 
stefan.stjernberg@skalfast.se 
för mer info skalfast.se

Entreprenör

Vi har varierande storlekar 
på kontorsrum, skrivbords-
platser i landskapsmiljö
Hör av Er till undertecknad 
så informerar jag mer

Kombinerat lager/lagerbutik/
kontor i 2 plan à 72 kvm, 
totalt 144 kvm med egen 
ingång, lastkaj med lastintag

Söker Ni kontor 
på Ekerö? 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

             

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: Nioårige Ossian Nordh från Ekerö spelar Sören i årets jul-
kalender som spelas in på Ekebyhovs slott.          FOTO: EWA LINNROS 

Vi gratulerar Kerstin Nilsson, Munsö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 

MÄLARÖKRYSSET
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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

  

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

”Korpen flyger” så heter en isländsk actionfilm 
om vikingar. Det är en rätt våldsam film och 
genom att nämna korpen i titeln förstår man att 
detta är ett svart drama. Korpen är ju känd för 
att komma med olycksbringande nyheter enligt 
gammal tro. Hugin och Munin hette guden 
Odens två korpar. De symboliserade tanken 
och minnet. Varje morgon sändes de ut för att 
inhämta information om vad som hänt i värl-
den. Och varje kväll återkom de till Oden för att 
berätta vad de sett.
 

Det flyger en korp över Ekebyhovsdalen. Den krax-
ar olyckbådande som om den ville förmedla något 
viktigt. Vilken gud har sänt ut den? Flykten startar vid 
Jungfrusundet där korpen gör en sväng över vattnet 

vid värmeverket. Sedan flyger den tvärs över det öppna kulturland-
skapet med sikte på Jungfrusundsåsens höga grantoppar. Så ändrar 
den riktning, korsar än en gång dalen och glidflyger längs den långa 
allén. Till slut tar den en paus och landar högst upp i den gamla 
eken. Där sitter den en stund och funderar. Korpar är kloka fåglar, 
rentav intelligenta. De har lätt att lista ut vad som är på gång och kan 
till och med finna lösningar på problem.

Eken som korpen sitter i är en kvarleva från den tid då dalen inte 
var jordbruksmark. Över 600 år sägs det att eken hunnit bli. Nu är 
den hemvist för ugglor och andra småfåglar som gärna bygger sina 
bon på de torra grenarna. Och så en och annan korp förstås som 
gillar utsikten härifrån.

Korpar föredrar att vistas bland skogens alla träd men uppskat-
tar också öppna landskap. Precis som människan. För det är något 
visst med den där fria rymden som möter ögat och låter oss få de 
rätta perspektiven.”Jag vill bo i öppna landskap”, skaldar Ulf Lun-
dell och de flesta håller med. Då spelar det ingen roll om landskapet 
ligger på skånska Österlen eller som här i den uppländska myllan.

Korpen får snart sällskap av den unga älgtjuren som utan tvekan 
vågar sig fram. Det är bondens rapsplantor som lockar. Riktigt 
smaskigt är det och så får han vara alldeles ensam om härligheten. 
Om man bortser från rådjursfamiljen förstås, men de håller till lite 
längre ner i dalen. 

Korpen i eken ser lite bedrövad ut. Vad tänker den på? Kanske 
den oroar sig för dalen och framtiden. Kanske den har på känn att 
detta öppna landskap är på väg att försvinna. En korp kan nog inte 
formulera sig så, men känslan kan ju finnas där. Och det korpen 
ser från sina höga höjder är ju hur det öppna landskapet hela tiden 
krymper och naggas i kanten. Den mänskliga framfarten med bygg-
nationer av olika slag kan göra vem som helst häpen. Inte minst en 
undrande korp. 

Men nu blir korpen så trött på allt funderande. Så den beslutar 
sig för att strunta i alltihop och fortsätter sin flykt bortåt Träkvis-
tavallen, tar en lov över Lidl och gör en skarp kursändring ner över 
Brunna gärde. Det korpen inte vet är att den nu hade flugit hela den 
sträcka som kallas Gröna Kilen, en naturkorridor av högt värde, 
klassad av självaste länsstyrelsen i Stockholm. Men kanske är det 

just detta korpen haft på känn. Det är verkli-
gen något speciellt med Ekebyhovsdalen! 

Till slut flyger korpen ut över Mälarens 
vatten livligt kraxande på korpars vis. Och i 
fjärran väntar någon ivrigt på att få ta del av 
dagens utflykt.

Gunilla Lindberg

• 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
Om man ser det
lite från ovan



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

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset
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Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

DÖDA

• Lars Åke Oskar Bergman, Lovö, 
avled den 9 februari i en ålder av 
91 år.

• Stig Axel Kervefors, Ekerö, avled 
den 12 februari i en ålder av 86 år.

• Nora Birgitta Giertta, Munsö, 
avled den 14 februari i en ålder      
av 82 år.

• Anne Maria Johansson, Drott-
ningholm, avled den 19 februari   i 
en ålder av 62 år.

Grattis älskade Wera 
på 1-årsdagen den 22 
februari önskar farfar 
och farmor. 

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

Jag köper gärna dina 
gamla LP-skivor, mindre, 
större samlingar, pop, 
rock, jazz, 60- till 80-
tal.  Även CD-skivor kan 
vara av intresse. Tel/sms 
073-037 10 36.

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. 

SÖKES

Lilja söker nytt hem. Vår 
katt Lilja måste flytta på 
grund av allergi i familjen. 
Vi söker ett lugnt hem 
med möjlighet till utevis-
telse då Lilja är van att 
gå ut som hon vill. Hon är 
fem år, social, steriliserad 
och frisk. Lilja är blandras, 
mamma är abessinier och 
pappan okänd. Ring gärna 
om du vill veta mer och 
se bilder. Katalin 072-219 
56 67.

EFTERLYSNING

Innekatten Julle försvann 

från kattpensionat på 
Färingsö den 9/11. Kan 
ha försvunnit i släpvagn 
etc. Ber er om hjälp att 
titta under 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  

Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

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

Vår älskade

Anne Johansson
* 14 december 1957

har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad

✝ 19 februari 2020

K J E L L - E R I K

Släkt och vänner

Sakta kom ängeln och log
Löste de jordiska banden

Viskade ömt: 
Du har lidit nog

Följ mej till 
himmelska stranden

Begravningen äger rum i 
Lovö kyrka torsdag 

den 19 mars kl.11.00.
Därefter inbjudes till 

minnesstund. Vänligen 
anmäl deltagande till

IGNIS Ekerö
tel 08-560 310 65 eller

ekero@ignis.se
senast 12 mars

TACK
för all omtanke vid

Bitte Mogrens
begravning med blommor

och alla fonder

LOTTA
Bengt-Åke och Stina

med familjer

Vår kära

Karin 
Samuelsson
7/8 1928  -  9/2 2020

Allas vår Mormor Karin 
har stilla somnat in efter ett  
långt och innehållsrikt liv

IRENE 
Maria och Bosse 

Pernilla och Jimmy 
Jessica och Andreas 

Släkt och vänner
________________________  

Ceremoni äger rum fredag 
3 april kl.13.00 

Anmälan till 070-659 37 55 
senast 22/3

Tänk gärna på 
Operation Smile pg. 900222-1 

eller Barndiabetesfonden 
pg. 900059-7

• Familjeannonsera GRATIS! 

• Max 100 tecken inkl blank-
steg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  
• Var ute i god tid – helst 
2 veckor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redak-
tionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt  i mån av utrymme 
• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 356 00

BILAR 
KÖPES                       

Allt är 
intressant även 

defekta 
 

0700-61 73 96
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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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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

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

MINDFULNESS – SINNESRO
KURSSTART
Tisdagen 17/3 18.00 - 20.30
Första gången GRATISGRATIS 
www.smilingmeditation.com

Mindfulness
           

Elizabeth Löfgren  0761-89 89 69  elissaveta@telia.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

Funderar du på att etablera dig på Ekerö?

Vi erbjuder rum i ljuvliga 

lokaler med kompetensutbyte 

i trevlig friskvårdsverksamhet

Välkommen att kontakta oss!

 

MÄLARÖARNA | Polisen 
har fått göra ett par dra-
matiska och framgångsrika 
ingripanden på Mälaröarna 
under senaste tvåveckors-
perioder. De har också fått 
ta emot en hel del anmäl-
ningar om inbrott.

Den 23 februari klipptes till 
exempel ett stängsel upp vid 
Sluts samfällighetsförening 
på Munsö i syfte att göra in-
brott, men det är oklart vad 
som försvann. Dagen efter 
inträffade också ett inbrott i 
en container på Clas Horns 
väg på Ekerö och vid detta 
tillfälle stals verktyg.

– Den 28 februari skedde
ytterligare ett inbrott i en 
bostad på Floravägen, Ekerö 
då någon bröt upp altandör-
ren och knäckte hakarna på 
ett fönster. Därefter rotade 
tjuvarna runt i lägenheten 
stal föremål, säger kommun-
polis Anna Freij.

Hon kan också berätta att 
ett inbrott till skedde i en 
bostad på Floravägen samma 

dygn, men denna gången tog 
sig gärningspersonen sig in 
via garagetaket och därifrån 
vidare genom ett fönster till 
bostadens badrum på ovan-
våningen.

Dessutom har stöld av en 
båtmotor på Helgö ägt rum 
under tvåveckorsperioden 
samt ett inbrott i en bostad 
i Stenhamra, där ägarna 
upptäckte att ett badrums-
fönster var urtaget och huset 
genomsökt.

– Samma dag skedde även 
en grov stöld på Ploglands-
vägen, Ekerö då någon gjor-
de inbrott i en tvättstuga. En 
misstänkt finns fångad på 
film i det ärendet och utred-
ning pågår, berättar Anna 
Freij.

Den 21 och 22 februari fick 

också polisen ingripa vid fle-
ra tillfällen på olika platser 
på Mälaröarna. Först blev en 
person utsatt för misshandel 
och olaga hot utanför COOP 
i Träkvista och något senare 
inträffade två händelser som 
även dessa föranledde kraft-
fulla polisingripanden.

– Först var det en grov
misshandel på Allévägen i 
Stenhamra, som resulterade 
i en större polisinsats med 
hundar och helikopter och 
slutade med att en person 
blev frihetsberövad.

Något senare begicks 
både ”övergrepp i rättssak” 
och narkotikabrott på Clas 
Horns väg, Ekerö, vilket 
också ledde till en stor polis-

insats med hundar och man 
lyckade lokalisera de flyende 
gärningsmännen.

Den 27 februari begicks ett 
bedrägeri på ICA Nyckelby, 
då en person kom in i buti-
ken och tog en elvisp från en 
hylla. Personen gick sedan 
till kassan och sa sig ha köpt 
elvispen samt ville lämna 
tillbaka den och fick på så 
sätt pengar.

Samma dag skedde också 
ett olaga intrång i Drottning-
holm, då någon olovligen tog 
sig in på en byggarbetsplats, 
vilket upptäcktes av personal 
som såg fotspår i snön.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Bedrägeri, misshandlar
och övergrepp i rättssak

LARMET GÅR 

”En misstänkt 
finns fångad på 

film i det ärendet och 
utredning pågår”

Bedrägeri, misshandel
och övergrepp i rättssak



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

Fritidshus/villatomt

Underbart läge & fin sjöglimt

Kommunalt VA vid tomtgräns

Fröjs väg 5, Ekerö
2 rok, 36 m² UTGÅNGSPRIS 2 375 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1954 TOMT 2713

m² EP Behövs ej MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61

Villatomt med sol hela dagen

Detaljplanerat område

Kommunalt VA

Stenstigen 2B, Stenhamra
UTGÅNGSPRIS 1 900 000 kr TOMT 1075 m² 

EP Behövs ej VISAS Sö 15/3 kl 13:00-13:30 

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Idylliskt & fint renoverat

Inredd källare & gästhus

Lummig tomt med ogenerat läge

Skogsblommevägen 28, Ekerö
2 rok, ca 35 + 35 m² UTGÅNGSPRIS 1 575 000 kr 

VISAS Sö 15/3 kl 11:30-12:15, Må 16/3 Ring för

tidsbokning! BYGGÅR 1956 TOMT 448 m² EP Behövs ej

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Vacker sjöutsikt

Stor härlig tomt

Öppen planlösning

Bergsrundan 6, Ekerö
5 rok, 168 m² UTGÅNGSPRIS 6 475 000 kr 

BYGGÅR 2009 TOMT 2502 m² EP 116 kWh/kvm/år

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Ogenerat sydvästläge mot skogen

Barnvänligt

Carport ingår

Söderströms väg 407, Stenhamra
3 rok, ca 88 m² UTGÅNGSPRIS 1 995 000 kr 

AVGIFT 6 356 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1988 EP 150 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Trivsam & fräsch 1-plans villa

Båtplats

Verkstad/förråd

Ekebyvägen 29B, Munsö
4 rok, 121 m² UTGÅNGSPRIS 4 450 000 kr 

BYGGÅR 1996 TOMT 1955 m² 

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

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



Koll på läget sedan 1937

Smakfullt renoverad

Stor altan i söderläge

Generös detaljplan

Floravägen 3B, Ekerö
5 rok, ca 64 + 84 m² UTGÅNGSPRIS 4 995 000 kr 

VISAS Sö 8/3 kl 12:00-12:45, Må 9/3 kl 18:45-19:30

BYGGÅR 1939 TOMT 1048 m² EP 100 kWh/kvm/år

MÄKLARE Anton Bjärkenrud TELEFON 070-241 35 30 

Eftertraktat, tillbyggt enplanshus

Fint skick & smakfullt renoverat

Bra skyddat läge i området

Morellvägen 3, Stenhamra
7 rok, ca 157 + 5 m² UTGÅNGSPRIS 4 400 000 kr 

VISAS Sö 8/3 kl 12:45-13:30, Ti 10/3 Ring för

tidsbokning! BYGGÅR 1969 TOMT 617 m² EP 142 kWh/

kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TEL 0708-26 83 00

Sjönära med brygga

2 bostadshus!

Vacker trädgårdstomt

Hillersjöbacken 4, Svartsjö
5 rok, 160 + 104 m² UTGÅNGSPRIS 5 475 000 kr VISAS

Sö 8/3 kl 13:30-14:15, Må 9/3 Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1930 TOMT 2256 m² EP 133 kWh/kvm/år

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Gavelläge med egen entré

Två härliga uteplatser

Renoverat duschrum

Tegelbruksvägen 5H, Ekerö
2 rok, ca 56,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 250 000 kr 

AVGIFT 4 280 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1988 EP 67 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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



Koll på läget sedan 1937

Vacker sjöutsikt

Ljusa fina ytor

Fin tomt med perfekt solläge

Allévägen 48, Ekerö
5 rok, 153 m² UTGÅNGSPRIS 5 995 000 kr 

VISAS Sö 8/3 kl 12:00-12:45 BYGGÅR 1986

TOMT 1466 m² EP 50 kWh/kvm/år

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Dubbelgarage

Pool & tillgång till båtplats

Insynsskyddad altan

Närlundavägen 2A, Ekerö
6 rok, 154 + 154 m² UTGÅNGSPRIS 6 495 000 kr VISAS

Sö 8/3 kl 15:00-15:45, Må 9/3 Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1969 TOMT 952 m² EP 64 kWh/kvm/år

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Modern villa med sjöutsikt

Härlig rymd & underbar atmosfär

Båtplats nedanför huset

Stockby hällar 8, Stenhamra
6 rok, ca 190 m² UTGÅNGSPRIS 7 200 000 kr 

VISAS Sö 15/3 kl 14:15-15:00, Må 16/3 Ring för

tidsbokning! BYGGÅR 1998-2001 TOMT 1165 m² EP 164

kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist, 070-510 65 69

Smakfullt enplanshus från 2016

Påkostad trädgård

Garage

Nyckelbyvägen 28B, Ekerö
3 rok, ca 153 m² UTGÅNGSPRIS 7 795 000 kr 

BYGGÅR 2016 TOMT 2052 m² EP 104 kWh/kvm/år

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

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


