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På kommunfullmäktiges möte 10 mars antogs
tiggeriförbud i kommunen. | 10-11

Friskolor i Ekebyhov
Engelska skolan kan tänkas etablera sig på den fastighet
där nuvarande Ekebyhovskolan ligger, detta när den nya
skolan är färdigbyggd. Även en flytt av Birkaskolan till
Ekebyhov kan bli möjlig. | 12

Saknar infartsparkering
När Karusellplans parkering blev avgiftsbelagd fick
lovöborna en temporär infartsparkering vid Kungsgården. Denna drogs dock in 1 mars utan att ersättas med
en ny. | 16

Insperia invigt
Ekerö dagliga verksamhets enhet Insperia invigde sina
nya lokaler den 3 mars. Ekerö är också den första kommunen i Sverige att implementera metoden CPS inom
LSS verksamheter. | 14

’’
Inga dokumenterade fall

”Under många år har det pratats om en större
byggmarknad på tomten bakom Lidl, nu ska
planen uppdateras och chansen finns att göra
något mer passande på platsen, något som
är till glädje och nytta för fler och inte stör de
boende.” | 24

Hockeydamer i topp

Inga kända fall av smittade på Mälaröarna, stor oro bland allmänheten, men god vilja bland mälaröborna
kring att hjälpa medmänniskor som är isolerade. Detta sammanfattar det aktuella läget kring coronsviruset i kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) berättar om en krisledningsnämnd som arbetar stenhårt
och Sara Banegas, verksamhetschef på Ekerö vårdcentral, har avbrutit all planerad vård för kunna ta hand om mer
akuta fall. Susanna Stensdotter (bilden) är en av alla mälaröbor som har erbjudit sin hjälp till grannar och andra
behövande. Genom att lägga lappar i brevlådorna på gatan där hon bor, har hon skapat kontaktmöjligheter som gör
FOTO: LO BÄCKLINDER
att grannarna kan hjälpas åt om det behövs. | 6-8, 22-24

Mälaröarnas två damhockeylag har efter gott samarbete under säsongen, placerat sig i toppskiktet i båda
divisionerna som de spelar i. | 25

Frågor får svar
I vårt radioprograms stående punkt ”Fråga Johan”,
svarar kommunens press- och näringslivschef på era
inskickade frågor. | 18

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Tänk globalt –
handla Lokalt!
Utför alla slags lås-, larm- och
kameraövervakningsarbeten för
privatpersoner och företag.

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

Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

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

Behöver du hjälp
med deklarationen?
Ring oss!

299k
/kg

Oxﬁlé Ursprung Sverige. Scan.
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Smått och gott Svegro

Grön sparris i bunt Spanien.

Sverige. 900 g. Jfr pris 16:56/kg.

250 g. Klass 1. Jfr pris 80:00/kg.

79k
/kg

Färsk kycklingﬁlé, Minutﬁlé Kronfågel.
Ursprung Sverige. Ca 650-925 g. Jfr pris 79:00/kg.

30k
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Minipåsklilja
Sverige.

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

16k
2 för

12k
/st

Grädde ICA. 2,5 dl. Fetthalt 15-36%.
Jfr pris 32:00/liter. Max 2 köp/hushåll.

Frasvåfﬂor Ekströms.
420 g. Jfr pris 17:14/kg ätklar.

Mixa ner spenaten i våffelsmeten
och servera salta våfflor med
Skagenröra och löjrom. Våffellyx

249k 1490 2490
Tappströms

Egna

/st

/hg

/hg

Kalix löjrom Sverige. Från

Babyspenat ICA.

Tappens Skagenröra

manuella ﬁskdisken. Jfr pris 2490:00/kg.

65 g. Jfr pris 229:23/kg.

ICA Tappströms egna. Jfr pris 249:00/kg.

Tappström
Öppet 8–22

Priserna gäller vecka 13 t o m 29/3-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Rea på glas!

MN 25 mars 2020

Huvudet kallt, hjärtat varmt
Inom loppet av bara några veckor harr vår
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Avslutar med att citera Jonas Gardell ”Håll huvudet kallt, hjärtat varmt, händerna ska vara
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”...vi ska ställa in all planerad vård för att kunna frigöra våra kalendrar...”

’’

”Vi är väl förberedda för detta”
MÄLARÖARNA | Inga

coronasmittade mälaröbor
har ännu bekräftats, men
Sverige och Mälaröarna
befinner sig i en sällan
skådad situation. De nyckelpersoner som MN pratat
med konstaterar alla att
läget är ett allvarligt, men
att krisberedskapen är god.
– Vi är väl förberedda för detta. Kommunen sammankallade krisledningen för fyra
veckor sedan och jag fattade
beslut om att sammankalla
krisledningsnämnden i förra veckan. Det betyder att vi
nu arbetar utifrån ”lagen om
extraordinära
händelser”.
Det är en möjlighet som alla
kommuner har, men jag vet
inte om alla använder sig av
den, berättar kommunstyrelsens ordförande Adam
Reuterskiöld (M).
Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens
arbetsutskott, det vill säga
sju politiker som beslutar
och ett antal föredragande
tjänstemän som rapporterar
om sina respektive verksamheter.
– Vi fattar beslut om så-

dant som är budgetpåverkande och som förändrar
redan tagna politiska beslut. Till exempel bestämde
vi i tisdags att stänga vissa
verksamheter som öppna
förskolor och dagverksamheter, fortsätter Adam Reuterskiöld.
Han kan också berätta att
kommunen gör en hel del
insatser som syftar till att
underlätta ekonomiskt för
företagare. Till exempel att
förlänga betalningstider på
hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar, korta ned
betaltiden till kommunens
leverantörer till 20 dagar
och undersöka om det går
att tidigarelägga restaurangernas möjligheter att öppna
uteserveringar redan nu.
På Ekerö vårdcentral har
man fått ställa om sin verksamhet och anpassa sig till
nya förutsättningar ﬂera
gånger under de senaste två
veckorna. Lättakuten har
fått stänga för icke inbokade besök, för att ha kontroll
över vilka patienter som
ﬁnns i väntrummet.
– Det senaste instruktio-

ner vi fått från regionen är
också att vi ska ställa in all
planerad vård för att kunna
frigöra våra kalendrar för
mer akut vård. Det betyder
att vi kan komma att kontakta de patienter som har
inbokade besök och erbjuda
dem kontakt via videolänk
istället, säger Sara Banegas,
verksamhetschef på Ekerö
vårdcentral.

”...viktigt att
föräldrar håller
koll på sina ungdomar
som inte är i skolan...”
Hon berättar att så här långt
har hon inte fått rapport
om att några mälaröbor har
vårdats för coronavirus, så
ingen vet om viruset har
nått kommunen. Däremot
kan hon bekräfta att oron
är stor bland kommuninvånarna och telefonsamtalen
och kontakterna via vårdcentralens chatt är dubbelt
så många som annars.
– Det är bra att man är
omsorgsfull, men om man
är ung och frisk för övrigt

behöver man inte ha någon
egentlig oro för sin egen eller
sitt barns hälsa. Vi uppmanar
också alla att ta kontakt med
oss först, innan de kommer
hit, säger Sara Banegas.
Från polisens sida ser man
också ett par oönskade följdeffekter av att skolor stänger och människor inte kan
ägna sig åt sina vanliga aktiviteter.
– Det kan till exempel gälla våld i nära relationer. En
familj som redan har mycket friktion kan få det ännu
värre när många är sjuka och
man inte kommer iväg till
jobb och skolor, säger kommunpolis Anna Freij.
Hon uppmanar därför
alla att vara uppmärksamma
på sin omgivning och sina
grannar och fråga eller larma
om man hör något som inte
verkar vara som det ska.
– Likaså är det viktigt att
föräldrar håller koll på sina
ungdomar som inte är i skolan, så att vi inte har en massa gäng som driver omkring,
säger hon.
LO BÄCKLINDER

Överst: Coronavirus. Nedan: Kommunstyrelsens ordförande
Adam Reuterskiöld (M) och Sara Banegas, verksamhetschef på
Ekerö vårdcentral får anpassa sig till nya lägen nästan dagligen.

lo@malaroarnasnyheter.se

FOTO: CANSTOCK, LO BÄCKLINDER OCH TEODOR AXLUND
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PÅ MÄLARÖARNA
ekerö pastorat

björkuddsvägen 2

ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar
ons
18:30

2020-03-25
Ekebyhovskyrkan
KVÄLLSANDAKT
Natalia Araya, Mie Johansson

sön
16:00

2020-03-29
Drottningholms slottskyrka
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Gunnel Wigg Bergquist, Leif Asp, Sångensemble från
Edsbergs kyrka, dir Fredrik Lundqvist

sön
11:00

2020-03-29
Ekebyhovskyrkan
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST
Natalia Araya, Daniel Stenbaek

ons
18:30

2020-04-01
Ekebyhovskyrkan
KVÄLLSANDAKT
Magnus Ehntorp, Mie Johansson

sön
11:00

2020-04-05
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Monika Regnfors Sjörén, Helena Hansson

sön
11:00

2020-04-05
Lovö kyrka
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST

tis
19:00

2020-04-07
Drottningholms slottskyrka
PASSIONSANDAKT

Vill du prata med någon på
kvällen/natten?

jourhavande
präst

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

”Blott en dag, ett ögonblick i sänder…” Kyrkorna är öppna som vanligt och vi
fortsätter att fira gudstjänster men undSällan har väl den psalmen upplevts så sann viker att fira nattvard tillsammans. I stället
som nu. Ingen av oss vet vad som kommer finns det möjlighet att fira enskild nattvard,
att hända. Vårt vanliga liv har abrupt tagit
antingen i kyrkan eller i hemmet. Vi hjälps
slut och vårt vanliga sätt att göra saker
också åt att vid gudstjänsterna sitta glest i
och ting fungerar inte längre. Nu får vi tillkyrkbänkarna och avstå från att handhälsa.
sammans hitta nya vägar att finnas till för
varandra.
Vi finns också på Facebook och på vår
hemsida där vi nu varje fredag kommer ha
Av omsorg och för att minska smittspriden andakt inför helgen för alla er som av
ningen har vi valt att pausa gruppverkolika skäl inte kan komma till gudstjänster.
samheter - och ställer om vår verksamhet
I en osäker tid får vi finnas för varandra
efter de behov och förutsättningar som
och tillsammans, med Guds
finns. Präster och diakoner finns till hands
hjälp, ta oss igenom den.
för samtal och stöd via telefon och vi
samarbetar med Ekerö kommun som
Monika Regnfors Sjörén,
samordnar arbetet med praktisk hjälp som
kyrkoherde
mathandling och volontärpool.

Vi finns här!
Att få dela sina tankar med
någon kan göra skillnad.
Ring oss eller skicka ett
sms så ringer vi upp dig.

Ring 112 (kl. 17 – 08)

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
Ons

18:30

2020-03-25
Stenhamra församlingsgård
KVÄLLSANDAKT MED LJUSTÄNDNING
Yngve Göransson, präst. Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2020-03-29
Skå kyrka
GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Peter Strömmer, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Ons
18:30

2020-04-01
Stenhamra församlingsgård
KVÄLLSANDAKT MED LJUSTÄNDNING
Yngve Göransson, präst. Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2020-04-05
Skå kyrka
PALMSÖNDAGSGUDSTJÄNST
MED LJUSTÄNDNING
Yngve Göranssson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
Gabriel Souvanen, sångsolist.

Ons
18:30

2020-04-08
Stenhamra församlingsgård
KVÄLLSANDAKT MED LJUSTÄNDNING
Peter Strömmer präst. Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

FÖLJ OCKSÅ VÅRA ANDAKTER PÅ NÄTET

svenskakyrkan.se/faringso/andakt-pa-natet
FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Präster
Mårten Mårtensson 070-529 19 35
Ann-Sofie Kamkar 072-507 48 35
Monika Regnfors Sjörén 070-740 65 66
Magnus Ehntorp 070-797 85 87
Camilla Ekeskär 070-348 39 40
Natalia Araya 070-768 61 55
Diakoner
Eva Hirsch 072-566 49 87
Åsa Nilsson 072- 243 97 65

www.svenskakyrkan.se/
jourhavandeprast

www.svenskakyrkan.se/ekero

25/3 – 7/4

ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

08-560 387 00

Följ oss:

Ställ inte in - Ställ om...

Hjälp att handla mat

Vi är nu i en tid när vi behöver
hjälpa varandra på ﬂera sätt.

Vi handlar åt dig och du betalar sedan via
swish eller banköverföring till oss.
Maten levereras till din dörr och vi lämnar
mat, kvitto och uppgifter om betalning
utanför. Kontakta Daniel: 08-56420933

Kyrkan har alltid handlat om
gemenskap. Just nu kan vi
inte träffa varandra som vi
är vana vid. Många av våra
grupper tar paus men vi
ﬁnner nya vägar till gemenskap.
Det betyder att kyrkan inte bara
vill ställa in, utan vi ställer om vår
verksamhet efter läget.
Våra gudstjänster fortsätter
med vissa korrigeringar. Vi ﬁnns
här för samtal och stöd och sänder också
andakter via nätet. Läs mer här intill.
Vi hjälper varandra genom en svår tid så
gott vi kan och litar på Jesus som sa:
Känn ingen oro och tappa inte modet
Peter Strömmer
Kyrkoherde i Färingsö församling

Samtal och stöd

I dessa tider kan nog många av oss känna
oro. Det är en oro du inte behöver bära
själv. Hör gärna av dig till någon av oss, vi
ﬁnns här för dig.
Peter Strömmer: 073-077 38 76
peter.strommer@svenskakyrkan.se
Yngve Göransson: 070-571 94 34
yngve.goransson@svenskakyrkan.se
Sandra Malmborg: 070-222 55 16
sandra.malmborg@svenskakyrkan.se

Andakt på nätet
I dessa Coronatider är det många som av
olika skäl inte kan komma till kyrkan. För
er, och alla andra som vill, håller vi varje
vecka en andakt på vår hemsida, ledd av
kyrkoherde Peter Strömmer.
svenskakyrkan.se/faringso/andakt-pa-natet

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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”Dessutom håller vi på och skapar en volontärpool...”

’’

Mälaröborna hjälper varandra
MÄLARÖARNA | När

många av samhällets
sociala funktioner stänger
ner och riskgrupperna
isolerar sig, vaknar civilsamhällets inre kraft till
liv och skapar möjligheter.
En Facebookgrupp som
Idélabbet skapat har samlat nära 900 medlemmar
på bara några dagar, men
nu gäller det att nå ut till
dem som inte har tillgång
till sociala medier.
I sociala medier duggar det
tätt med erbjudanden om
assistans med handling,
hundpromenader eller att
få en påringning med jämna mellanrum, för att bryta
ensamheten. Kommunens
verksamhet Idélabbet har
fått i uppdrag att samordna
civilsamhällets insatser och
i det arbetet tar de hjälp av
de erfarenheter som kommunen ﬁck i samband med
den stora ﬂyktinganstormningen 2015 och 2016 då
många privatpersoner ryckte in på olika sätt.
– Förutom att skapa Facebookgruppen ”Hjälpgrupp
corona – Ekerö kommun”

som samlat cirka 850 medlemmar, håller vi nu på att få
ut en broschyr i brevlådorna,
med hjälp av föreningar och
andra mälaröbor. Där berättar vi vem man kan kontakta
om man behöver assistans
med handling eller liknande. Facebookgruppen är ju
förhållandevis självgående
och där hittar människor lätt
varandra, men det ﬁnns
också många som inte har
tillgång till sociala medier
och dem behöver vi nå, berättar Amalia Sjindjapkin på
Idélabbet.
Tillsammans med kollegor-

na jobbar hon nu hårt för att
synkronisera dem som har
något att erbjuda, med dem
som behöver hjälp med något.
– Dessutom håller vi på

”Jag kan tänka
mig att göra i
princip vad som helst
som kan hjälpa någon
som har behov”

  



och skapar en volontärpool
med personer som har speciell kompetens och tänka
sig att avlasta inom omsorgen eller andra verksamheter där inte den ordinarie
personalen räcker till, säger
Amanda Sjöberg och tipsar
om att kontakta Idélabbet
eller kyrkorna om man behöver stöttning.
Kyrkorna har också ställt
om mycket av sin verksamhet till det rådande läget.
Präster och diakoner ﬁnns
tillgängliga för samtal på
telefon, andakter hålls via
webben och ungdomsträffar
arrangeras också på digitala
plattformar, för att erbjuda alternativ till människor
som håller sig hemma.
En av de volontärer som

Anna-Lena Gislander är en av alla de mälaröbor som har anmält sig att frivilligt hjälpa till där det
behövs.
FOTO: LO BÄCKLINDER

erbjudit sin hjälp i Facebookgruppen är Anna-Lena Gislander som till
vardags jobbar i Närlundaskolan som skolassistent.
Där rycker hon för närvarande in i alla möjliga sammanhang där det behövs,
när många i personalen är
hemma.
– Jag kan tänka mig att

göra i princip vad som helst
som kan hjälpa någon som
har behov och är inte främmande för något, säger hon
och berättar att det gym där
hon är gruppträningsintstruktör också har ställt om
verksamheten och bland
annat kör utomhusträning
och uteklasser för att kun-

na fortsätta sin verksamhet.
En del restauranger i
kommunen har stängt ner,
men många fortsätter att
hålla sin verksamhet igång
och erbjuder takeaway och
hemkörning till reducerat
pris. De allra ﬂesta matbutiker håller också öppet, några

dock med reducerat öppethållande på grund av begränsat med personal. Andra har
utökat öppettiderna med att
ha öppet någon timme på
morgonen, då de erbjuder
riskgrupper att komma och
handla.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Solskyddskampanj

15%

på utvändiga
samt invändiga
solskydd
Gäller till och med 30/4

Mälarö
och Tapet
Mälarö
FärgFärg
och Tapet
EKERÖ:
Ekerövägen
EKERÖ:
Bryggavägen
100 51
Tel:
08-560
308 308
30 30
08-560
Tel:
08-260
308
30
Öppet:
Vard
9–18,
lör 10–14
Öppet:
Vard
9–18,
lör 10–14
www.malaroidedesign.se
www.malarofarg.se
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Första spadtaget klart
EKERÖ | Onsdagen den 4 mars tog Adam Reuterskiöld
(M), kommunstyrelsens ordförande och Lars Strömberg,
vd i Vasa värme de första spadtagen för det nya biobränsleeldade värmeverket på Ekerö.
– Det känns bra att vi har kommit så här långt med
det här projektet, nu har vi inte långt kvar tills vi kan
driftsätta denna för Ekerö viktiga infrastruktur. Vi har en
bred politisk förankring bakom målet att fortsätta locka
fler människor till Ekerö kommun och då behöver vi en
miljöanpassad och väl fungerande infrastruktur för att
lyckas, säger Adam Reuterskiöld.

z

Jämställt bland cheferna
KOMMUNEN | Ekerö kommun har en förhållandevis

jämställd fördelning mellan män och kvinnor i chefspositioner inom sina verksamheter med 46 procent kvinnor
och 54 procent män. Det visar statistik från SCB:s yrkesregister. Rikssnittet ligger på 41 procent kvinnor och 59
procent män.

z

Efter en utslagsröst röstade kommunfullmäktige igenom en ändring i de
lokala ordningsföreskrifterna som gör
det förbjudet att tigga på allmän plats
i kommunen
FOTO: ARKIV

Elhybrid på pendelbåtslinje
TAPPSTRÖM | Den 4 mars var det premiärtur för att köra
M/S Rex, som trafikerar linje 89 mellan Tappström och
Stockholm sedan i december, på full hybrid. Under 2019
har fartyget, som byggdes 1937, hybridiserats genom att
hela drivlinan har bytts ut och den traditionella förbränningsmotorn har ersatts med en mer effektiv förbränningsmotor uppkopplad till en ny elmotor.
– Med detta hoppas vi minska vår dieselförbrukning
med 70 liter varje dag och minska våra växthusgaser med
47 procent, säger Thomas Charrier, externkommunikatör på Transdev, som äger fartyget.
Sedan årsskiftet har mjukvaran programmerats och
testats inför att premiären för full hybrid kunde göras i
mars.

z

71%
behöriga lärare i kommunen
MÄLARÖARNA | Ekerö kommun har 71 procent behöriga
lärare, visar ny statistik från Skolverket som analyserats
av Lärarförbundet. Därmed ligger kommunen strax över
medelnivån i både Stockholms län som är 70 procent.
Bland kommunerna i Stockholms län har Danderyd
störst andel behöriga lärare (84 procent) och Haninge
lägst (57 procent). Lärarbehörigheten i Danderyd sticker
ut som den sjunde högsta i hela landet.
Storfors har landets högsta lärarbehörighet (90 procent) och Jokkmokk den lägsta (43 procent).
Enligt Lärarförbundet skulle man dock snabbt kunna
göra en stor del av de obehöriga lärarna behöriga genom
att göra en omfattande satsning på validering och behörighetskompletterande utbildning.

z

Misstänkt får ersättning
MÄLARÖARNA | En person från Mälaröarna får ersätt-

ning från staten efter att ha suttit frihetsberövad misstänkt för brott, men sedan friats. Justitiekanslern har
bestämt skadeståndet till totalt 7 851 kronor. I summan
ingår även ombudskostnader.
z

KF sa ”ja” till
tiggeriförbud
KOMMUNEN

| Den 10 mars fatta-

de kommunfullmäktige beslut om
att införa ett lokalt tiggeriförbud
på offentliga platser. Med det blir
Ekerö en av ett tjugotal kommuner som nu förbjudit ”aktiv och
passiv insamling av pengar” utanför matbutiker och återvinningsstationer.
l Tiggeriförbud har varit
en het fråga i många kommuner under senaste åren.
Historiskt sett har det varit
förbjudet att tigga i Sverige
under långa perioder, men i
modern tid har frågan väckt
mycket debatt. Vellinge blev
först i Sverige med att införa
ett lokalt tiggeriförbud i december 2018, efter en dom
i Högsta förvaltningsdomstolen som gjorde klart att
ett sådant förbud var tillåtet. Därefter har ett tjugotal
kommuner följt efter, bland
annat Lidingö, Danderyd
och Täby. En del av Stockholmskommunernas beslut
har överklagats till förvaltningsrätten, men där fått
avslag.
I Ekerö kommun fattade

kommunstyrelsen
beslut
om att ändra de lokala ordningsföreskrifterna, för att
kunna beivra tiggeri, med
minsta möjliga marginal.
Ordföranderösten avgjorde till slut, då ledamöterna
röstade oavgjort. Nu ligger
ärendet för handläggning
hos länsstyrelsen, innan det
kan träda i kraft.
I andra kommuner som infört liknande beslut, har det
varit varierande resultat. På
vissa ställen har det fungerat
bra att efterleva och på andra
har det varit svårare, då nya
personer kommer till platsen eller för att man hittar
nya sätt att be om ekonomiskt stöd.
– Vi vet att detta inte

kommer vara ett prioriterat
ärende för polisen och vi vet
ju inte om det kommer nya
personer, om vi avvisar de
som ﬁnns här nu. Vi vet också efter kontakt med andra
kommuner att det kan bli
hårdare tryck på andra kommunala funktioner, som
socialtjänsten till exempel.
Som tur är rör det inte så
många personer i vår kommun, säger Stefan Persson,
kommunens säkerhetschef.
Nu avvaktar man alltså
länsstyrelsens beslut, för att
se om förbudet går igenom
för att sedan vidta åtgärder
mot de personer som faller
inom ramen.
– Beslutet har inte trätt i
kraft ännu, men när det gör
det kommer vi göra en informationsinsats och berättar för dem som är berörda,
så att de inte begår brott utan

”Det rör sig
bara om
mellan fem och sju
personer i kommunen,
så det kan vi hantera
utan att det är särskilt resurskrävande”

att veta om det. Det rör sig
bara om mellan fem och sju
personer i kommunen, så
det kan vi hantera utan att
det är särskilt resurskrävande, säger Anna Freij, kommunpolis.
Hon bekräftar också att po-

lisen inte kommer prioritera
att se till att förbudet efterlevs, men att de i möjligaste
mån kommer avvisa personer som blivit uppmanade
att avlägsna sig, men inte
gjort det.
I samband med beslutet
om tiggeriförbud ändrades
även ytterligare punkter
i kommunens lokala ordningsföreskrifterna.
Till
exempel blir det nu också
förbjudet att avfyra fyrverkerier och liknande på offentlig plats utan tillstånd
från polisen, annat än mellan klockan 23 och 01.30 på
natten mellan nyårsafton
och nyårsdagen. Likaså införs ett förbud mot att förtära alkohol på Träkvista och
Skå idrottsplatser och att
inneha kolsyrevapen, luftvapen och fjädervapen på
offentliga platser utan polistillstånd.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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”Att försvåra för medmänsklighet, det har vi aldrig
sagt och kommer aldrig att säga”

’’
Het debatt
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före beslut
KOMMUNEN | Beslutet om
tiggeriförbud, som är en
del av det trygghetspaket
som Ekeröalliansen föreslagit, föranleddes av en
stundvis het debatt.

Kommunfullmäktiges ordförande Peter Carpelans (M)
röst var ja till kommunstyrelsens förslag. Nej-rösterna kom från Mälarökoallitionen och vänsterpartiet,
men från Ekeröalliansens
sida röstade däremot Solveig
Brunstedt (C) nej och Sivert
Åkerljung avstod från att
delta i voteringen.
Beslutet föranleddes av en
stundvis het debatt och då
främst kring tiggeriförbud.
Här följer några citat ur debatten.
Björn Osberg (MP): ”Det

bryter mot humanismen,
mot empati, mot förståelse
för att andra människor har
en annan verklighet att leva
i. Istället för att underlätta
för de här människorna så är
det nu moderater, kristdemokrater och centerpartister påhejade av Sverigedemokrater som skapar ännu
jobbigare villkor för dessa
människor att klara sig på
ett juste sätt. Jag tycker nästan att ekbladet håller på att
svartna helt.”
Adam Reuterskiöld (M):
”Att försvåra för medmänsklighet, det har vi aldrig sagt och kommer aldrig
att säga. Det här handlar om
att ge möjlighet till ett samhälle där vi alla vill leva i, om
att ge trygghet till våra medborgare och att göra det som
är rätt.

Hanna Svensson (S): Vi le-

ver i en trygg kommun, inte
i en kommun i kris. Att bygga trygghet handlar om att
skapa förutsättningar och då
gör vi det i skolan, genom att
ha ﬂer vuxna bland våra barn
och att ha fältassistenter som
kan vara ute på kvällarna och
möta ungdomarna som är
ute. Inte genom knarkhundar och tiggeriförbud.
Adam Reuterskiöld (M):

”Det går inte att förebygga
det som redan ﬁnns. Vi måste ge våra väktare och poliser
verktyg. Det går inte att bara
förebygga, man måste också
beivra.”
Jimmy Fors (SD): ”Jag vill
vara tydlig med att det är
våra medborgares trygghet
som har ett större skyddsvärde än vad utländska medborgares rätt att inﬁnna sig
på Ekerö för att tigga har.”

”Det bryter
mot humanismen, mot
empati, mot förståelse för att andra
människor har en
annan verklighet ”

Johan Hagland (L): ”Inställ-

ningen är väldigt tydlig att vi
nu ska omfamna rasismen,
fördomar, vi ska förhindra
med alla medel hjälp till utsatta under den något märkliga parollen trygghet. Förslaget med dess förbud som

det nu ser ut, leder till större
otrygghet då vi slår mot en
redan utsatt och desperat
grupp människor.”
Christina Blom Andersson
(KD): ”Vi förbjuder inte

tiggeriet. Vi förbjuder insamling av pengar utanför
våra butiker och återvinningscentraler. Medborgare
i kommunen som är inom
LSS-verksamheterna kommer fram till mig och gråter
och säger att det är så otryggt
i centrum. ”De tar mina cigaretter och mina pengar
och när jag pantar så står de
och knackar mig på ryggen
och jag kan inte försvara
mig.” De människorna står
jag upp för och för de barn
som har samlat pantﬂaskor
och blir fråntagna dem.”
Carl Ståhle (MP): En liten
korrigering, vi kan bara förbjuda på kommunal mark.
Flyttar de bara till privat
mark, kan kommunen inte
ﬂytta på problemet. Det här
ger bara mer administration
och en symbolpolitik som
inte är medmänsklig.
mer avhandlades
under mötet som exempelvis en ändring i den politiska organisationen. Denna innebär bland annat att
Ove Wallin (C) och Sivert
Åkerljung (KD) utses till
kommunalråd. Då de inte
kommer att erhålla övriga
åsarvoden, innebär förändringen att den är ”nästintill
konstnadsneutral”.

Mycket
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Hyr allt för

festen!

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Ekerö

och levererar
levererar
till hela
Storstockholm
Storstockholm

FAKTA TIGGERIFÖRBUD KOMMUNEN

>> Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande
på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst
eller offentlig tillställning.

>> När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte

 
!#"# #"#

#"# #

tillstånd.

>> Passiv eller aktiv insamling av pengar får ej ske i närhet av butiker, pant- eller återvinningsstationer inom Ekerö kommun.
Källa: Ekerö kommun

# ### #
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”Vi möjliggör därigenom både en nyetablering samt en expansion av friskolor på Ekerö”

’’

Plats för friskolor i Ekebyhov
KOMMUNEN | När en helt
ny Ekebyhovskola står
klar, kommer den gamla
skolans mark ge plats för
skolverksamhet, men då
för friskolor.

På kommunstyrelsens arbetsutskott 17 mars, beslutades att Ekerö kommun och
Nystad stadsutveckling AB
kommer att ingå en avsiktsförklaring som innebär en
överlåtelse av hela eller del
av fastigheten för nuvarande
Ekebyhovsskolan.
Nystad stadsutveckling är
ett stadsutvecklande fastighetsbolag med inriktning på
samhällsfastigheter. I nära
samarbete med kommuner
och verksamheter utvecklar
de samhällsfastigheter och
städer utifrån ett helhetsperspektiv. Nytänkande och
långsiktighet är viktigt för
bolaget när de äger, förvaltar
och kontinuerligt utvecklar
skolor, särskilda boenden
och andra platser för samhällsservice.
Kommunens planering för
att bygga en ny Ekebyhovsskola till en annan plats

pågår. En detaljplan har utarbetats för detta vid Bryggavägen. På platsen där den
nuvarande Ekebyhovskolan
ligger, avser Nystad stadsutveckling att skapa förutsättningar för en eventuell
etablering av Internationella
Engelska skolan (IES) samt
att omlokalisera Birkaskolan
som idag bedriver verksamhet bredvid Tappströmsskolan.
– Vi har redan idag en stor
andel av våra elever som reser till andra typer av skolor utanför kommunen då
utbudet av skolor i Ekerö
kommun är begränsat. Som
ett led i att uppfylla Ekeröalliansens politiska plattform
och vallöfte vill vi nu genom
denna
avsiktsförklaring,
möjliggöra för en friskola i
Ekerö kommun, säger Adam
Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande.
Kommunen står inför en ny

utvecklingsfas där en ökad
befolkning leder till ökade
behov av kommunal verksamhet. De kommande åren
kommer byggnationer runt
om i kommunen kräva pla-

säger Adam Reuterskiöld.
Nuvarande Ekebyhovsskolans beﬁntliga grund- och
särskolelokaler är föråldrade
och verksamheten planeras
att ﬂyttas till den nya skolan, varefter de beﬁntliga
lokalerna planeras att rivas.
Planen är att exploatören ska
bygga, äga och förvalta lokaler för verksamheten.
Men först måste alltså den

Platsen där den nuvarande Ekebyhovskolan ligger, kan i framtiden nyttjas för en eventuell etablering
av Internationella Engelska skolan (IES) samt en omlokalisering av Birkaskolan hit.
FOTO: ARKIV

nering och genomförande av
utbyggnaden för det kommunala ansvaret när det gäller skola, vård och omsorg.
Behovet av nya skollokaler
för kommunal skola bedöms
under 2020-talet vara uppfyllt i och med byggandet
av nya Sanduddens- och
Ekebyhovs skolor. Det ﬁnns

däremot behov av ytterligare elevplatser och önskemål
om etablering av fristående
skolverksamhet ﬁnns med i
kommunens målsättningar.
För detta behövs därför ytterligare lokaler.
– Efter att vi har utvärderat olika möjliga lösningar
ser vi nu att en avsiktsförkla-

ring med en speciﬁk exploatör kommer att ge största
möjliga nytta för pengarna.
Vi möjliggör därigenom
både en nyetablering samt
en expansion av friskolor på
Ekerö. Vi tillgodoser ett behov av elevplatser som kommer att öka och vi ger ﬂer
möjligheten att välja skola,

nya skolan byggas. Ett förslag till detaljplan har varit
ute på samråd. Nu tittar man
på de synpunkter som inkommit. Efter det justeras
och kompletteras planförslaget om det behövs. Därefter ställs det slutliga planförslaget ut under minst tre
veckor. Under utställningstiden är det återigen möjligt att skicka skriftliga synpunkter på planförslaget till
kommunen. Därför kan inte
en exakt tidsplan ges i dagsläget, men det svar vi fått
från kommunen är att allt
ska vara klart senast 2024.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

KÖPER DINA PRYLAR
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 EkeröSlagsta färjan. TOTAL YTA 180 kvm.
EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Stora som små partier, Även dödsbon
Röjning och städning. Allt efter behov!
 Även Släktforskning till fasta priser 

Tel: 072-922 92 54

malaroantik.se
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Ekgolv 1-stav

489:-

Lagerförd
inredning

per m²

20%
rabatt

SKRÄDDARSY
EFTER DINA
BEHOV

Ekgolv Storsjön
från Tarkett
Svensktillverkat klassisk
vackert trägolv i 3-stavs
design med matt lack.
13 mm. Självklart är den
både omslipningsbar
och lättlagd utan lim.
Proteco lack gör golvet
reptåligt och slitstarkt.
2-lock systemet gör golvet väldigt lätt att lägga.
Optimerad för att tåla
det nordiska klimatet.

Vi lämnar 20% rabatt på vår lagerlagda förvaring.

Ekgolv 3-stav

299:per m²

Gäller ej skjutdörrar och beställningsvaror.

Mer än bara en bygghandel.
Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Öppet: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringso
Erbjudandena gäller t.o.m 2020-04-05. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

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

VERKSTAD
P Å K Ö P E T V I D
SERVICE HOS OSS

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se
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”Ekerö kommun har en helt fantastisk daglig verksamhet”

’’

Invigning av Insperias lokaler
Först i världen att tillämpa metoden CPS inom LSS-verksamheter
KOMMUNEN | Ekerö
dagliga verksamhets
enhet Insperia invigde
sina nya lokaler den 3
mars. Ekerö kommun är
också först ut att arbeta
med Collaborative and
Proactive Solutions (CPS),
en arbetsmetod baserad
på grunden ”Människor
gör rätt om de kan”.

Insperia som tidigare var
beläget i Ekerö centrum, har
nu fått nya lokaler vid Bryggavägen. Dessa invigdes
med tal av kommundirektör Christina Hedberg. Det
bjöds på körsång, alkoholfri
skumpa, frukt, choklad och
rundvisning av lokalerna.
– Jag har arbetat i Stockholms stad i 40 år och jag
kan bara säga att Ekerö
kommun har en helt fantastisk daglig verksamhet.
Jag är så nöjd och glad, säger
Eva Hjalmarsson, enhetschef sedan snart ett år på på
Ekerö dagliga verksamhet.
Verksamheten är inriktad
på sinnesstimulering, rörel-

Kommundirektör Christina Hedberg höll invigningstal när Ekerö dagliga verksamhet Insperia invigde sina nya lokaler. Till höger:
Christina Hedberg klipper invigningsbandet tillsammans Carina Åhling, personal på Insperia och Maja Ahlin, arbetstagare.
FOTO: EWA LINNROS

seträning och sociala aktiviteter och är till för dem över
18 år med kognitiv funktionsvariation och som har
rätt till daglig verksamhet
enligt LSS (lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade,reds.anm.)

Verksamheten har åtta enheter med olika inriktningar och aktiviteter. Insperia
är en av dessa enheter där
man arbetar för att att öka
arbetstagarnas självständighet, delaktighet, utveckling
och inﬂytande över sina ar-

betsuppgifter och aktiviteter. Här ﬁnns digitala hjälpmedel och aktiviteter som
bland annat ipad, datorer,
VR-glasögon och projektorer. En verkstad inryms
också i lokalerna.
– Arbetstagarna skruvar

Vi ordnar
ROTavdraget!

Ekerö 08-560 313 31

ner gamla datorer, så har
man det, tar vi gärna emot.
Vi hjälper till med kuvertering, ja allt sådant som tar
tid gör vi med glädje, säger
Eva Hjalmarsson.
Ekerö är också den första
kommunen i Sverige att im-

plementera metoden CPS
inom LSS-verksamheter,
en metod som från början
är utvecklad för barn. CPS
är ett metodstöd inom lågaffektivt
förhållningssätt
som är att ”människor gör
rätt om de kan” och är ett
starkt verktyg för att öka
brukarnas
delaktighet,
självständighet och självbestämmande.
– Vi är först i världen
med att jobba med den här
metoden med målgruppen
vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning. Ross
Greene är psykolog och
grundare av metoden, är
jätteintresserad av hur det
går och vill gärna se våra ﬁlmer, berättar Anna Kristensen, arbetsterapeut.
– Vi har fått fram så
mycket positiva resultat.
Det är fantastiskt, säger Eva
Hjalmarsson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vi utför
hantverksuppdrag!
MÅLNING • SNICKERI • ALTANBYGGE
GOLVLÄGGNING • SÄTTER UPP HYLLOR
... OCH MYCKET MER

Naprapaterna Ekerö ywww.naprapaterna.nu
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133
vasterort@veterankraft.se | tel: 08-525 27 900

(.(5g
Mörbyvägen 2

62/1$
Ingentinggatan 2

&,7<
Torsgatan 8

9c5%<
+DPQJDWDQ

ZZZPJUHQWDOVH
LQIR#PJUHQWDOVH
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ÄR STEN SINGEL?

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.

MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR
DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING
GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

Välkommen till LEJA – bra även på relationer!
08-707 33 00 • info@lejagruppen.se • lejagruppen.se
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Spannfod AB – svensk kvalité med omtanke
Spannfod täcker ett brett område inom spannmåls- och fodersektorn. Vi är ett helsvenskt
företag och en aktiv part inom nationell- och internationell handel. Spannfod AB har
också en grossistverksamhet under varumärket Sporzoo. Som kunder har vi aktörer inom
ODQWEUXNVVHNWRUQGDJOLJYDUXKDQGHOQ]RRRFKIDFNKDQGHOVEXWLNHUNHQQODUPÀ.

Inköp- & försäljningsansvarig
/ Webbadministratör
Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med inköp av djurtillbehör till vår
grossistverksamhet Sporzoo och ha kontinuerlig kontakt med våra europeiska
leverantörer. I arbetsuppgifterna ingår även ordermottagning, prissättning,
kundkontakter och administration/utveckling av våra webbshopar samt digitala
plattformar. Tjänsten är mycket vad man gör den till – är du intresserad av att
arbeta brett och med kontakter har du alla möjligheter att utvecklas och öka din
kunskap!
.YDOL¿NDWLRQHU: Du har dokumenterad erfarenhet och mycket god produktkännedom av zoo- och fackhandelsprodukter. Du har goda kunskaper i engelska i
tal och skrift. Meriterande om du har jobbat i zoobutik. Som person är du kreativ,
serviceinriktad och noggrann. Du tycker om att arbeta i team samtidigt som du
har förmåga till självständigt arbete. Du har goda datakunskaper, är van att arbeta
L2I¿FHSDNHWHWVDPWROLNDPDUNQDGVSURJUDP
Arbetstid: Heltid. Provtjänstgöring tillämpas. Tillträde omgående.
Lön: Fast lön
Placering: Vi arbetar i lantlig miljö i Skå inom Ekerö kommun. Genom
placering av arbetsplatsen och vårt intresse för djur har du möjlighet att ta med
hund till arbetet.
Kontaktperson: Martin Eriksson, VD tel. 08-202050
Ansökan skall innehålla personlig beskrivning, CV samt betygskopior.
Sista ansökningsdag 2020-04-15. Att: Martin Eriksson
martin.eriksson@spannfod.se eller Spannfod AB, Box 20, 178 21 Ekerö

Lovöborna utan
infartsparkering
LOVÖ | Sedan karusellplan

i Drottningholm avgiftsbelagts, har lovöborna haft
en temporär infartsparkering vid Kungsgården. Men
den 1 mars drog slottsförvaltningen in denna parkering och lovöborna står nu
utan alternativ.
Kommunen lovade att en
permanent infartsparkering
på Lovön skulle ordnas.
Det gick dock inte igenom
då den tänkta platsen för
parkeringen,
fotbollsplan
vid Drottningholmsskolan,
väckte protester och bygglovet för parkeringen gick inte
igenom.
– Kommunen har ordnat
gratis infartsparkering för
boende på Ekerö och Färingsö, men för oss på Lovön tar
de inget ansvar. Kan inte vi
parkera vid Ekerövägen, på
Lovön så blir konsekvensen
att vi behöver köra in till
Brommaplan eller längre.
Alternativt köra en mil åt
fel håll för att parkera ute på
Ekerö. Hur kan en kommun
som säger sig vilja agera för

Sedan parkeringen på karusellplan blev avgiftsbelagd, fick lovöborna en temporär infartsparkering vid Kungsgården. Denna
drogs dock in 1 mars och nu har lovöborna ingen infartsparkering.
FOTO: EWA LINNROS

hållbarhet tycka att det är
en rimlig lösning? frågar sig
lovöbon Marja Wolpher.
Tjänstemännen på kommunens teknik- och exploateringskontor har haft en tät
kontakt med både Statens
fastighetsverket och slottsförvaltningen.
– Jag tror att man har hittat en eventuell lösning vid
Drottningholms skola intill
återvinningsstationen, säger
Johan Elfver, kommunens
press- och näringslivschef.

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.

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

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

Kontakta oss:
020-625625
VWXJD#VWXJVRPPDUVH 
Zww.stugsommar.se

– Kommunen har stor förståelse för lovöbornas situation och man har absolut
inte lämnat det därhän. Men
det är en process som pågår
med många delar som ska
falla på plats, allt från att
komma överens med markägaren till att söka bygglov
för åtgärden. Det måste göras enligt lag och ordning
men självklart är det angeläget att det ska ske skyndsamt.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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KÖP NU – BETALA SEN!
Gäller för nya & begagnade mobiler & datorer
Vi KÖPER också din gamla mobil & dator!

Laga din mobil hos oss
och få ett glasskydd
kostnadsfritt värt 249 kr
Panta och återvinn din mobil
eller bärbara med IT- hantering.
Vi tar hand om din mobil på det bästa
och mest miljövänliga sättet.
Sälj din gamla
mobil/surfplatta
till oss.

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



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

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 undersköterskor och har
ĝGRCTěDKĚFNKNICRKNOMFGMGNS
och palliativ vård.
0hRFTUhĚęGROMSORISLCFTěhNLC
MGFJęhRěCěFGěIxRUKĀ

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
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Fråga Johan

Vem ansvarar för skrot i Rasta?
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens press- och
näringslivschef Johan Elfver i MN:s
radioprogram ”God kväll Mälaröarna”
Det har funnits ett stort skrotupplag i Rastaholmsskogen. Nu är det
mesta bortplockat men det står
fortfarande en gammal skräpig
husvagn kvar i skogen. En boende
i området har kontaktat kommunen ﬂera gånger angående denna,
senast i dec/jan men inget händer.
Hur går kommunen tillväga med
detta problem?
– Det är inte kommunal mark utan
det är upp till markägaren att se till att
skrotupplaget tas bort.

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

Varför byggde man inte bara ut
den ”gamla” Ekebyhovskolan istället för att bygga en ny?
– Vi har utrett frågan och det skulle bli väsentligt dyrare att bygga om
beﬁntlig skola. Utbyggnad av antalet
skolplatser i Ekerö kommun är således helt nödvändig. Lokalerna vid
Ekebyhovskolan är idag i stort behov
av upprustning och renovering beroende på fuktskador, föråldrade installationer, underhåll av tak samt otidsenliga pedagogiska miljöer. Skolans
kapacitet har utökats under tid med
tillfälliga paviljonger. Inriktningen är
att bygga en helt ny skola på den av
planenheten utpekade marken längs
Bryggavägen. Fördelar med detta är
att ingen evakueringslösning behövs.
Den komplicerade traﬁksituationen

En skräpig, övertäckt husvagn står i Rastaborgsskogen. Det har anmälts till kommunen men inget sker. Vem ansvarar för att ”skrot” tas bort? frågar en av våra läsare.
Foto: Privat

vid Ekebyhov undviks och nuvarande skolfastighet kan användas för
andra ändamål, till exempel bostäder
eller annan skolverksamhet. Den nya
idrottshallen tillkommer som ökar
tillgången på halltider för kommunens medborgare.
Vid Söderbacken på Munsö är traﬁksituationen ohållbar beroende
på lastbilstransporterna från förbifarten. Det kör många långtradare
med massor och ingen av dem håller hastigheten. Vad kan kommu-

nen göra för att framföra problemet till ansvariga undrar han.
– Det är inte acceptabelt. Vi har kontakt med Traﬁkverket i frågan men
framför detta till traﬁkpolisen också.
Jag tänkte börja kompostera matavfall enligt bokashimetoden.
Det betyder att man fermenterar
matavfallet inomhus för att sedan
kunna gräva ner det i jorden där
det blir jord väldigt snabbt, efter
ungefär två veckor. Jag har förstått
att det är olika regler för olika kom-

muner, men ska man på något sätt
anmäla till kommunen att man gör
detta?
– I Ekerö kommun behöver man anmäla till miljö- och hälsoskyddskontoret om man önskar månadshämtning
av sitt hushållsavfall. Då krävs nämligen en fungerande varmkompost och
man får då inte lägga något matavfall
i det vanliga sopkärlet. Om man vill
kompostera matavfall i alla fall, då tror
jag nog att man behöver anmäla det
också. För att kompostera allt eller delar
av sitt matavfall måste man först göra
en anmälan till miljöenheten. Vill man
ha förlängd hämtningsintervall på fyra
veckor, måste allt matavfall komposteras. Kommunen godtar bokashi som
kompostmetod för matavfall, men
ställer krav på efterkompostering innan man gräver ned det i marken. Detta
då det efter två veckor fortfarande är
matrester, om än mjölksyrade och kan
dra till sig skadedjur samt för att det
ska fungera året runt med marktjäle.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 RADIO LYSSNA
>

Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se
Tidningens radioprogram ”God kväll
Mälaröarna” sänds
torsdagar kl 17-19 på
Radio Viking 101,4

Mälaröarnas
Folkrörelsearkiv
Dagens lunch
tis-fre 11.00-14.30
Kvällsöppet ons-lör
In på hemsidan för
lunchmeny, á la carte
och övriga event!
199:-

Boka bord på:

Medlemspris
medlemspris

www.restjungfrusund.se

Erbjudandet gäller t.o.m. den 31 mars.

okq8_ekero

ÅRSMÖTE
Torsdagen den 2 april kl. 18.00

!
T
L
L
Ä
INST
I Ekerö Hembygdsgård

Sedvanliga möteshandlingar finns att hämta
på hemsidan www.mfra.se
Föreningen bjuder på soppa och ostsmörgås innan
mötesförhandlingarna som börjar kl.18.30

Kretsen för de som anses
berörda är ibland svår att
avgränsa och om det rör sig
om ett stort antal personer
får nämnden underrätta via
kungörelse.
Handlingar i ärendet ﬁnns
tillgängliga på kommunens
bygglovsenhet, Mälarö Torg
7A. De personuppgifter du
lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmälan senast 29 mars till:
haglund.marianne@gmail.com
Varmt välkomna! Styrelsen

Ekerö

Kungörelse om ansökan om förhandsbesked
för nybyggnad av sporthall på fastigheten
Ekebyhov 1:1, Dnr. BYGG.2020.109
Byggnadsnämnden informerar
om inkommen ansökan om
förhandsbesked för nybyggnad av sporthall vid Jungfrusundsåsen, intill parkeringen
vid skidbacken. Sporthallen
avser inrymma 5 padelbanor
och en lokal för klättring.
Enligt plan- och bygglagen
ska byggnadsnämnden
underrätta kända sakägare
och övriga berörda samt
ge dem tillfälle att yttra sig
innan ärendet behandlas.

kallar härmed sina medlemmar till

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

Skriftliga synpunkter skall, senast 14 april, ha inkommit till:
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö.
Alternativt med e-post till bygglovsenheten@ekero.se

560 340 00

MÄLARÖARNAS NYHETER • 25 MARS 2020

m
o
d
n
Ta ha

!
s
s
o
ch
o
a
r
d
varan

Välkomna till
Ekerö Centrum!

Vi har öppet
som vanligt
Enskilda avvikelser kan förekomma
och vi hoppas att ni har förståelse
för det och fortsätter handla
och stötta oss i Ekerö Centrum

Tänk globalt –
handla lokalt!

7:5:12:-

ÖPPETTIDER I PÅSK
Skärtorsdagen 9/4 ................10.00–18.30
Långfredagen 10/4 .......Se respektive butik
Påskafton 11/4......................10.00–15.00
Påskdagen 12/4 ............Se respektive butik
Annandag påsk 13/4 .....Se respektive butik
ICA ......Påskafton 8-20. Övriga dagar 8-22

Priserna giltiga så länge lagret räcker. Montering tillkommer.
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”När man har en historia att berätta kommer ofta text och musik på en gång”

’’

Mälaröartister släpper nytt
MÄLARÖARNA |Mälar-

öarnas rika musikliv
bidrar ständigt med nya
musiksläpp. Under senaste tiden har bland annat
Thyra, Apanage och Johan
Finnerman levererat ny
musik till strömningstjänsterna.
Bakom namnet Thyra döljer sig de två väletablerade
och erfarna musikerna och
låtskrivarna Karin Thyr och
Göran Eriksson, från Färingsö. De spelar sedan många år
tillsammans med Sveriges
artistelit och pendlar mellan
Stockholm och Nashville.
Nyligen lanserade de dock
den
countryinspirerade
singeln ”Witchcraft”, uppföljaren till sin egen debutplatta från 2011. Sammanlagt
har duon över 50 miljoner
lyssningar på sin musik.
– När man har en historia att berätta kommer ofta
text och musik på en gång,
säger Karin och berättar att
låten handlar om kvinnlig
kraft och förmågan att skifta
balansen och vända på perspektiven.

Ekeröbon Johan Finnerman släppte senast musik
tillsammans med Cosmic
Twins, men är nu tillbaka som soloartist med indierocklåten ”I know she
will”.
– Skillnaden från förra
gången jag släppte musik i
eget namn är att jag nu jobbar med två producenter,
vilket jag hoppas märks på
musikkvaliteten. Nu planerar jag att släppa ytterligare
singlar och sedan en EP. Det
vore naturligtvis roligt att
kunna släppa ett fullängdsalbum framöver, berättade
han när han gästade God
kväll Mälaröarna den 19
mars.
I programmet deltog
även duon Apanage med

”Skillnaden
från förra
gången jag släppte
musik i eget namn, är
att jag nu jobbar med
två producenter”

Johan Finnerman (ovan), Apanage (ovan t.h.) och Thyra (nedan
t.h) har alla släppt nya låtar under senaste tiden.
FOTO: ALEC ANDREEV, PRIVAT OCH JOHN PARTIPILLO

Anders Ek från Gällstaö
och Peter Gustafsson från
Lovön och berättade om
sin nya låt ”Det är inte snön
som faller”. De båda träffades då de har barn i samma
skola och insåg att de hade
mycket gemensamt. Anders är hemmajobbande
författare och Peter som är
musiker, sitter också hemma mycket och jobbar. De
började träffas under dagtid

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se
Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!
78 på 60: Gunnar Nilsson

God kväll Mälaröarna:

Absolut blandat:

Ewa Linnros och Joakim
Jonsson

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:

Gott och Blandat:

Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking
Sweden

Thorleif Larsson, Lars Narin,
Klaus Franken

Mälarö Jazz: Tommy
Ollmark med Janne Stolpe
och Rune Sjögren

Hultmans Hak:

Plats på scen:

Istället för Flisan:
Pontus, Märta och Julia
Kentas Kårner:
Kenta Hedlööf

Kritfabriken:

Bo Magnusson

Skivat och klart:
Kjell Karlsson

Storband och mycket
annat: Tommy Ollmark

Fredrik Värme

Sång och glädje: Thorleif

Kryckan på egna ben:

Larsson och Erik Ström

Lars ”Kryckan” Krüger

Söndagkväll:

Kryckans Country:

Fredrik Rispe

Lars ”Kryckan” Krüger

The 70´s: Magnus Haage

Lennarts Låda:

Tisdagsmix: Leif Helenius

Lennart Lundblad

Lättspårat:
Ingemar Eriksson

Mer än bara Blues:
Danne Larsson och Arne
Swedin

Björn Höglund

Morgonluft från
Mälarökyrkan: Ing-Britt

Fyndlådan: Leif Bjärnling

Bäcklund , Urban Thoms,

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Upptäck vår
hemsida!

Eva Möller
Lina Hultman

och hittade så småningom
gemensam inspiration till
att skapa musik. Nu ligger
alltså första resultatet ute
för lyssning.
– Vi har en låt till som är
klar och bara ska mastras
och den släpper vi sannolikt
om ett par veckor, sa Anders.

Torsdagspytt:
P-O Ljungberg

Wallins Praliner:
Micke Wallin

Vinylblandat:
Janne Widen

Ytterligheter: Lars Grahm

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer
för ALLA bolagsformer och verksamheter

Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en
modern redovisningsbyrå som strävar efter att hålla en aktiv dialog
med sina uppdragsgivare. Sedan
starten 1987 har vi fått förtroendet att arbeta åt ﬂera hundra
företag och vi kan idag räkna
oss bland de större redovisningsbyråerna i Sverige. Vår personal
har tystnadsplikt om våra uppdrag
och behandlar all information med
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitetsarbete och en strävan att personalen ska vara delaktig och engagerad. Vi ser oss som fullservicebyrå
och en komplett ekonomipartner till
våra uppdragsgivare.

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

z Bolagsbildning
z Bokföring
z Kund-

& leverantörsfakturahantering

z Inkassohantering
z Bokslut

och årsredovisningar

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning
z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C

I

08-560 397 00
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MÄLARÖ SKYDD
FLYTTAR TILL
BRYGGAVÄGEN!
De som redan känner oss vet att butiken erbjuder ett noga
utvalt sortiment av arbetskläder, dam- och herrmode, skor
för arbete och fritid, skyddsutrustning, trädgårdsmaskiner
och en hel del annat.
I serviceverkstaden tar vi hand om gräsklippare och
andra maskiner som behöver vårdas eller repareras.
Under påskhelgen ﬂyttar vi till Bryggavägen 101 på Ekerö.
Där kommer vi att dela lokal med Mälarö Djur & Fritid
och Jaktia. Då får du ännu mer att välja bland.
Välkommen in till butiken 14 april!

ÖPPETTIDER: Vardagar 07.00 – 18.00, Lördag 10.00 – 14.00

Bryggavägen 101, EKERÖ Telefon: 08-560 250 20

ϭ2ϰ2
Ͳϭ-2ϳ

sŝŬŽŵŵĞƌƟůůŬĞƌƂ
Vi
kommer till Ekerö igen!
Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt
sŝŚĂƌǀĂůƚĂƩŇǇƩĂĨƌĂŵǀĊƌĂŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝĂŚĞŵďĞƐƂŬƉŐĂƌĊĚĂŶĚĞŽŵƐƚćŶĚŝŐŚĞƚĞƌ
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
ŐćůůĂŶĚĞŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐĞƚ͘/ƐƚćůůĞƚŬƂƌǀŝĞŶŚĞůǀĞĐŬĂ͕ϭϰͲϭϳͬϰ͕ĨƂƌĞƌƉĊŬĞƌƂŽĐŚDćͲ
ůĂƌƂĂƌŶĂĚŝƌĞŬƚĞŌĞƌƉĊƐŬŽĐŚŚŽƉƉĂƐĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌŶĂŚĂƌďůŝǀŝƚďĞƚǇĚůŝŐƚďćƩƌĞ͘
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
sŝŐĞƌĞƌƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐ͕ŵćƚĞƌŽĐŚƚĂƌĨƌĂŵƉƌŝƐƵƉƉŐŝŌĞƌĚŝƌĞŬƚƉĊƉůĂƚƐŚĞŵŵĂŚŽƐĞƌ͕
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er rådŚĞůƚƵƚĂŶĨƂƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌƉĊŬƂƉ͘hŶĚĞƌĚĞƐƐĂĚĂŐĂƌŚĂƌǀŝŽĐŬƐĊƐƉĞĐŝĂůĞƌďũƵĚĂŶĚĞƉĊ
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan
ƵƚǀĂůĚĂƚĞƌƌĂƐƐͲŽĐŚĨƂŶƐƚĞƌŵĂƌŬŝƐĞƌŵĞĚƵƉƉƟůůϮϬйƌĂďĂƩ͊
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!
ŽŬĂĞƩŐƌĂƟƐŚĞŵďĞƐƂŬ
ŶŵćůĚŝƩŝŶƚƌĞƐƐĞƉĊǁǁǁ͘ĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞͬĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲŽŶͲƚŽƵƌ
Boka ett gratis hembesök
ĞůůĞƌǀŝĂŝŶĨŽΛĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞ
Anmäl ditt intresse på www.dittsolskydd.se/dittsolskydd-on-tour
eller via info@dittsolskydd.se
&ƂƌĞƌƐŽŵǀŝůůŚĂƐŶĂďďĂƌĞŚũćůƉĞƌďũƵĚĞƌǀŝ&ĂĐĞͲƟŵĞƐĂŵƚĂůŵĞĚ^ŝŵŽŶ
ŚŽƐŽƐƐĨƂƌŬŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ͊

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!

4ĂƉm

ƌŝaů j
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På gång på öarna!
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stöd

Extra
med
anledning av corona!
•

•

•

•

MATINKÖP HEMKÖRNING TAKE AWAY MATLÅDOR SAMTALSTÖD

EVENEMANG & UTSTÄLLNINGAR

På grund av det rådande läget med corona hänvisar vi våra
läsare till att söka information om evenemang via hemsidor.
Ekerö kommun
https://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Evenemangslista
Mälaröbion
https://malarobion.se
Ekerö filmstudio
http://www.ekero-filmstudio.se
Mälaröarnas naturskyddsförening
https://malaroarna.naturskyddsforeningen.se
Mälaröarnas ornitologiska förening
https://mof-ekero.se/

När läget åter är stabilt är ni arrangörer välkomna att åter mejla
in information om kommande evenemang och utställningar.

• Tipsa om utställningar och evenemang som äger rum på Mälaröarna!
De ska vara öppna för en bred allmänhet, utan förpliktelser annat än
eventuell entrébiljett.
•Skicka till pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp: Måndag före kl 12, 1,5 vecka före utgivning.

Ekerö kommun och
kyrkorna i samarbete
Behöver du sitta i karantän för att du är sjuk eller
tillhör en riskgrupp, kan det
vara svårt att få ihop vardagen. Du kanske behöver
hjälp att handla, bli körd till
vårdcentralen eller rasta
ditt husdjur. Du kanske är
orolig och behöver prata
med någon. Vill du bli
matchad med en volontär
som kan hjälpa eller vill du
bli volontär? Du kan hjälpa
till efter egen förmåga.
Mejla idelabbet@ekero.se
eller ring:
- Ekerö kommun, Idélabbet
08-124 573 12, 08-124 573
13, 08-124 570 65
- Ekerö pastorat
08-560 387 68
- Färingsö församling
08-564 209 33
- Mälarökyrkan
08-457 09 13
ICA Tappström
Hemleverans av dina
varor. Tänk på att det
kan vara långa ledtider.
Var ute i god tid!
www.ica.se

Coop Stenhamra
Coop Stenhamra har extraöppet måndag till fredag
07-08 (dock ej förbutiken)
för de som tillhör riskgrupp.
stenhamra@coopfaringso.
se

Adelsö butik
Om du inte har någon
granne eller släkting som
kan hjälp dig, ring till butiken så hittar vi en lösning
utifrån ditt behov och våra
resurser. Tillfälliga tider:
måndag - fredag 12-18,
lördag och söndag 12-15.
08-560 514 00.

Pokeburger
Take away men nu också
hemkörning av våra
huvudrätter till dörren

1hus2man
Take away eller hemkörning. Beställ före kl. 9:30.
www.1hus2man.se
Väringgårdens kök & bar
All vår mat kan serveras i
låda för att ta med hem.
www.varinggarden.se

Ica Nyckelby
Vi plockar ihop ordern för
riskgrupper och bär ut
kassen till kundens bil.
douglas.iveroth@
nara.ica.se.

Restaurang
Jungfrusund
Take away och även
hemkörning mot avgift.
www.restjungfrusund.se.

inom Ekerö tätort.
pokeburger.se/ekero

Små grytor catering
Färdiglagade matlådor.
Gratis hemkörning på Ekerö
och Färingsö.
www.smagrytor.se
Lovö magasin
Fri hemkörning av matlådor och ”fredagskassar”
till riskgrupper i
Ekerö kommun.
www.lovomagasin.se
Extra stöd i Coronatider?
Ni verksamheter som underlättar för mälaröborna
med anledning av coronaviruset, mejla kostnadsfritt
in en kort beskrivning över
vad ni erbjuder till annons@
malaroarnasnyheter.se
Reservation för att ytan
är begränsad.

Heminredning
Presentartiklar
Vintage & Antikt
Våra varumärken:
Wildlife Garden
Wasa Ecotextil
Interiörhuset
Miljögården
Sköna Ting
By Boysen
Ryfors
Affari

Hjälp med matinköp
på Färingsö
I och med Coronaviruset lever vi nu i en speciell tid. En tid
när vi behöver hjälpa varandra på ﬂera sätt.
Nu kan vi erbjuda praktisk hjälp med matinköp till er som
inte har möjlighet att själva åka till matbutiken för att handla.
Vi handlar åt dig och du betalar sedan via swish eller
banköverföring till oss. Maten levereras till din dörr och vi
lämnar mat, kvitto och uppgifter om betalning utanför.
Kontakta Daniel via mail eller telefon:
08-564 209 33 - daniel.lindstam@svenskakyrkan.se
Tillsammans tar oss igenom det här.r.

Gamla Huset

Butik

Åkerstigen 93
08-560 30121
Ons - Fre 11-18
Lör 11-16 & Sön 12-16
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BR-PARHUS 2 ROK I FÄRENTUNA — UNDERBART BOENDE PÅ LANDET!

SVARTSJÖ KUNGSBRYGGAN — EGEN BRYGGA SJÖUTSIKT VID MÄLAREN

%REHNYlPWLILQOLWHQE\SnODQGHW9lOVN|WWRFKYDFNHUWUHQRYHUDWPHGEODQGDQQDWQ\WWEDGUXPPHG

.OLPDWVPDUWOMXYOLJSOYLOODIUnQURNVRYUXPPHGOMXVRFKU\PG%UDNlOODUHVSDDYGHOQLQJ

NDNHORFKNOLQNHUSDUNHWWJROYN|NPPDWSODWVVRYUXPPHGZDONLQFORVHWILQDXWHSODWVHUPP

ELRUXPI|UHWDJDUGHOPHJHQLQJnQJRZF)LEHUDOWDQHUIULVWnHQGHJDUDJHIULJJHERGYHGERGYl[WKXV

ADRESS ULRIKA JANSDOTTERS VÄG 24 PRIS 2 350 000 KR/BUD AVGIFT 3 574 KR BOAREA 60 KVM
BYGGÅR 1986, EP E 98 KWH/M2/ÅR MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

PRIS 8 475 000 KR/BUD BOAREA 153 KVM + BI.A 153 KVM TOMT 2 671 KVM ADRESS KUNGSBRYGGAN 14
EP B 45 KWH/M2/ÅR VISAS SÖN 29/3 BOKAD VISNING! MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

Klicka hem
veckans goda!
Vi säljer receptfria
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.

Välkommen in på ica.se/supermarket/tappstrom

Tappström
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Sporten

”...man ska kunna känna sig trygg på träningen”
Johanna Eriksson, kommunikationsansvarig för Ekerö IK

’’

Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

Viktigt med fortsatt fysisk aktivitet
IDROTTSKLUBBAR | Många
matcher inom olika sporter
ställs in och spelsäsonger
har fått abrupta slut på
grund av Coronaviruset.
Riksidrottsförbundets
(RF) och Folkhälsomyndighetens riktlinjer
följs av tennis-, padel- och
träningsklubbar på öarna.
Ekerö IK och Skå IK är de
två stora klubbarna på
Mälaröarna, vi har hört
oss för om hur de hanterar
situationen.

– Vi lägger vårt huvudfokus
på den ordinarie verksamheten nu och vår främsta
utgångspunkt är att hålla
igång träningen som vanligt
så gott det går, säger Johanna
Eriksson, kommunikationsansvarig för Ekerö IK.
– Ett av våra ledord är
trygghet och man ska kunna
känna sig trygg på träningen.
Det vi uppmanar föräldrar
och ungdomar är att ta sitt
ansvar och stanna hemma
om man är sjuk, fortsätter
Johanna Eriksson.
Ekerö IK och Skå IK har
redan ett samarbete i ishock-

eysektionen och nu samarbetar de också kring den
rådande situationen.
– Vi har telefonmöte med
Ekerö IK:s kanslichef Rickard Markusson dagligen. De
har även telefonmöte med
Anneli Westerlund från kultur och fritidskontoret, också dagligen för att diskutera
situationen, berättar Serge
Conein, sport- och administrativ chef Skå IK.
Hos dem är ishockeyoch och fotbollsträningarna igång som vanligt, men
handbollen har ställt in alla
sina träningar.
– Ishockeyförbundet och
handbollsförbundet
har
ställt in alla matcher och cuper resten av säsongen och
det påverkar lagens lagkassor enormt. Cuper är den
största intäktskälla för ett
hockeylag, berättar Serge
Conein.
Onsdagen den 18 mars läm-

nade Björn Eriksson, RF:s
ordförande över en första
analys av de ekonomiska
konsekvenserna för större idrottsevenemang som

– Det beror på att vi kan förlägga ganska mycket av vår
idrottsverksamhet i Allhallen. Så det är egentligen en
planerad nedstängning för
att kunna underhålla hallen,
men vi gör det lite tidigare
än beräknat, säger Johanna
Eriksson.
Det man kikar på nu är bland

Ekerö IK och Skå IK håller igång träningen som vanligt så gott det går.

ställs in under perioden 12
mars till 30 april till kulturoch idrottsminister Amanda
Lind. Nu har regeringen beslutat om ett akut stödpaket
på 500 miljoner kronor till
större
idrottsevenemang
som tvingats ställa in på
grund av coronaviruset.
– Det här visar att regeringen lyssnat på idrottsrörelsen vad gäller detta steg.

Vi kommer nu skyndsamt ta
fram rutiner för hur pengarna ska fördelas. Ambitionen
är att vi ska börja betala ut
pengar så fort som möjligt
till arrangörer av evenemang
som varit tvungna att ställa
in, säger Björn Eriksson.
RF lämnar också ett lugnan-

de besked att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet,

SEGLA MED OSS!

FOTO: ARKIV

inte kommer att minska för
att det blir färre aktiviteter.
Totalsumman blir lika stort
2020 som 2019.
Skå IK och Ekerö IK följer Folkhälsomyndighetens,
Riksidrottsförbundets och
specialförbundens råd och
rekommendationer.
Högst troligt så kommer
Vikingahallen på Träkvistavallen att stängas ner.

annat att se om en del inomhusträningar kan ﬂyttas ut
och om större grupper omfördelas så att det blir ﬂer,
mindre grupper.
– Det är viktigt att vi hjälps
åt så att barn och unga fortsätter att vara fysiskt aktiva.
Och det är självklart viktigt
också för vuxen att röra på
sig.
Folkhälsomyndigheten har just understrukit att
man behöver träna och röra
på sig för att må bra. Men
då måste man också titta på
hur. Just nu ser vi verkligen
vidden av hur viktigt det är
att stärka upp muskler och
immunförsvar, avslutar Johanna Eriksson.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

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!

www.stockholmssegelsallskap.se
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Mälarödamer i topp
ISHOCKEY | Mälaröarnas

hockeydamer, i både
Ekerö IK Cougars och Skå
IK Mammuts, har haft
en framgångsrik hockeysäsong, trots att den
avbröts i förtid. EIK blev
serietta i sin division och
Skå tog hem en tredjeplats i sin.
Efter att båda lagen under
tidigare år har spelat i Damer Rekreation division
ett, klev Skå IK ner till division två inför denna säsong
för att lätta lite på tempot.
Detta öppnade upp för ett
samarbete mellan lagen och
det har under säsongen varit möjligt för spelare som
vill spela på en högre respektive lägre nivå, att kliva över till det andra laget,
något som har uppskattats i
båda lagen.
Liksom många andra seriespel ﬁck damhockeyn
också ett abrupt slut när alla
matcher ställdes in och serien avslutades i förtid en bit
in i mars, när coronaviruset
började spridas i Sverige.
Cougars landade då på tredje plats i sin division.
– Vi är nöjda med vår pla-

cering och det känns bra att
vi slog seriesegrarna Huddinge, när vi spelade mot
dem i höstas. Det är också
skönt att det var de som
vann över Haninge som
tidigare varit obesegrade i
alla år som vi spelat, säger
Vicky Ahnstrand, EIK Cougars.
Hon tycker att upplägget
med att spelare kan hoppa mellan lagen, har varit
lyckat och ett stort steg i rätt
riktning för Mälaröarnas
damhockey.

’’Vi är nöjda
med att vi
stannade som
trea i tabellen och
det känns bra att
vi slog seriesegrarna Huddinge,
när vi spelade
mot dem i höstas’’

Skå IK:s damer landade
på en förstaplats i Damer
Rekreation division två,
efter att ha vunnit sin sista

Skidor för fler till vintern
ALPINT | Från och med

i vinter kan det bli möjligt för funktionsnedsatta att åka skidor i
Ekebyhovsbacken. Med
hjälp av bidrag ska man nu
utbilda instruktörer och
köpa in utrustning.
Föreningen 7H ParaAlpint
ﬁnns redan i Ulricehamn
och Bollebygd, men planerar
nu för fullt för att utöka sin
verksamhet. Härnäst vill de
därför göra det tillgängligt
med alpin skidåkning för
människor med olika funktionsnedsättningar även i
Ekebyhovsbacken.
– Vi har inkluderat två killar från Ekerö i ett ”Leader
projekt” där instruktörer
utbildas. Det ﬁnansieras av

Jordbruksverket och EU.
Nu hoppas vi på att under
kommande vinter kunna dra
igång verksamhet i Ekebyhovsbacken, berättar Mathias Carlzon, ordförande i 7H
ParaAlpint.
Ytterligare bidrag kommer göra det möjligt att köpa
in rätt utrustning som kommer ﬁnnas tillgänglig för uthyrning eller möjlighet att
prova på.
– Vi hoppas att familjer, särskolor och dagliga
verksamheter söker sig till
skidbacken och får uppleva
en miljö de kanske inte har
tänkt sig som tillgänglig, säger Mathias Carlzon.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
FOTO: JOSEPHINE BERGGREN

Båda lagen placerade sig högt i sina respektiver tabeller. Ekerö IK
Cougars (högst upp) Skå IK Mammuts (nederst).
FOTO: EIK OCH SKÅ IK

match mot Sollentuna HC
med 10-0.
– Det har varit en jätterolig säsong med ﬂera nya
spelare, både sådana som är
helt nya och andra som har
pausat sitt spelande under
några år, säger Nina Garpendal, lagledare i Skå IK
Mammuts.

Hon berättar också att damhockeyn har fått ett rejält
uppsving under senare år
och bara inom rekreationsserierna ﬁnns drygt 450 aktiva kvinnor i Stockholmsområdet just nu.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

PÅLITLIGHET FÖR
OMGÅENDE LEVERANS.
Få bilar
kvar!

OCTAVIA AMBITION TSI 115
Privatleasing fr. 2 495 kr/mån* inkl. service
Komfortpaket
Fjärr-/appstyrd värmare

Dragpaket
Parkeringssensorer bak
ANLÄGGNINGAR: Bromma, Skoda Center Bredden,
Sätra, Södertälje, Täby
ÖPPETTIDER: Måndag–fredag 9–18, lördag–söndag 11–16

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,8 – 5,9 / 100 km, CO2-utsläpp 131 – 133 g / km (NEDC 113 g / km).**
Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing inkl. serviceavtal 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Rörlig ränta VWFS feb 2020.
Upplägg- och adminavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Bilen på bilden är extrautrustad.

VI KÖPER
ELLER BYTER
IN DIN BIL

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

Läs mer på skodastockholm.se
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Äldreboenden och skolor före köplador!

• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

Vi vädjar till kyrkan...

REPLIK

Åkte i veckan med buss 176
kl 13.25 från Brommaplan till
Stenhamra. Resan förlöpte
enligt följande: Bussen
passerade Färentunavägen
vid Tappströmsrondellen
klockan 13.40, stannade
vid hållplats Tappström,
stod där fem minuter innan
avlösningschauffören var
på plats, dröjde ytterligare
fyra minuter innan han
ﬁck rull på bussen, så efter
denna rundtur på 15,5
minuter svängde vi in på
Färentunavägen och det
var inte ens rusningstraﬁk
och heller ingen engångsföreteelse. Kan någon
ansvarig på SL ge en vettig
förklaring till denna omväg
för oss färingsöbor . Det
tar fyra minuter att gå från
hållplats Färentunavägen
över Tappströmsbron till
Ekerö centrum och vice
versa så kom inte med denna
förklaring. Och någon draghjälp från våra välavlönade
folkvalda politiker att slippa
denna tidsödande omväg är
väl för mycket att hoppas på.
– Ganska tröstlöst

ner oss i kommunstyrelsen, till
förmån för köplador.
Det är en centralt placerad tomt,
som dessutom har ett relativt högt
värde för djur- och naturliv samt tätortsnära natur för de kringboende,
här är det extra viktigt att tänka
igenom hur marken ska användas
i framtiden. Ska den bebyggas bör
det i första hand så klart handla om
samhällsnyttiga lokaler med god
arkitektur.
Behovet av ﬂer platser inom äldreomsorgen beräknas fördubblas
inom fem år. Här behöver vi börja

Mälarökoalitionen anser att om
marken ska bebyggas, så ska
det i första hand vara för lokaler
såsom äldreboende eller skola.
Ekeröalliansen med moderaterna i
spetsen och SD i svansen, röstade

Svenska kyrkan vill sälja
Adelsö hembygdsgård till
privata intressen. Alla föreningar på Adelsö motsätter
sig försäljningen. Vi har
uppmuntrat till dialog med
kyrkan, med syfte att få dem
att ta sitt förnuft till fånga.
Samtalen har varit meningslösa.
Hembygdsgården på
Adelsö överläts till Ekerö
pastorat år 2008 för en
symbolisk penning. Innan
dess hade Ekerö kommun
varit ägare. Skapandet av
hembygdsgården skedde
1936 genom en donation
från en adelsöbo till dåvarande Adelsö kommun,
nu Ekerö kommun. Syftet
med gården var att skapa en
samlingsplats för kultur,
bildning och sociala aktiviteter. Något som blivit
verklighet. Fråga vilken
adelsöbo som helst – alla har

ett härligt personligt minne
från hembygdsgården. Den
används idag till: förskola,
brandstation, vallokal, uppsamlingsplats, föreningslokal, scoutlokal, musiklokal,
idrottslokal, festlokal, kyrkolokal (dop, konﬁrmation,
bröllop, begravning), konstlokal, utställningslokal,
föreläsningslokal, lokal för
daglediga, utﬂyktslokal för
skolbarn, årsmöteslokal.
Det är en lokal som med
andra ord fyller en mängd
olika behov för kommuninvånarna på Adelsö och
övriga Ekerö. Det är också
den enda gemensamma
offentliga lokal som ﬁnns på
Adelsö.
Sedan kyrkan tog över
fastigheten har man underlåtit att underhålla den.
Det har funnits budgeterade medel för underhåll,
men dessa pengar har inte

arbeta nu för att inte hamna i dyra
paniklösningar. Närheten till det
kommande Träkvista centrum,
grönområden, kollektivtraﬁk och
idrottsplats gör dessutom placeringen extra lämplig just för äldreboende, skola och även trygghetsboende för äldre.
Med den framtida utbyggnad som
Ekerö står inför kan vi dessutom
vara säkra på att det kommer vara
ﬂer barn som ska gå i skolan, kanske
är det till och med dags att börja fundera på en egen gymnasieskola eller
gymnasieﬁlial?

Istället för att skapa utrymme för
utspridda köplador med lågprisbutiker som snarast riskerar att dränera
våra centrum, vill vi att marken
skapar ett mervärde för unga och
äldre i Ekerö.
Centrala Ekerö behöver äldreboenden, trygghetsboenden och
skolor, inte köplador!
– Hanna Svensson,
oppositionsråd (S)
Fredrik Ohls (L)
Desirée Björk (Ö)
Ulrika Sandin (MP)

Okänslighet för naturvärden
använts. Nu är fastigheten i
behov av renovering. Då vill
kyrkan sälja hembygdsgården. Vi förstår helt enkelt
inte hur kyrkan tänker? De
får överta en egendom som
donerats till kommunen
av en kommuninvånare.
De lovar att förvalta den
i samma anda som tidigare. För att slutligen vilja
sälja den och skyller på
att kyrkan inte har råd att
underhålla den?
Föreningarna på Adelsö
kräver nu att kyrkan tar
sitt ansvar och bekostar
renoveringen av hembygdsgården. Vi vädjar till
Ekerö kommun att återta
fastigheten. Överlåtelsen av
hembygdsgården till kyrkan
var ett stort misstag.
– Anders Gustafsson,
ordförande Adelsö
föreningsråd

genom dalen, kantad av en
illa underhållen allé, räknar
vi till sex parkeringsplatser
från kyrkan till skidbacken.
Måste vi inte någon gång
fråga oss om parkeringsplatser är ett bra sätt att
utnyttja jordbruksmarken? Varför inte bygga ett
eller ﬂera parkeringshus
längs med Ekerövägen och
uppmana bilister att gå 500
meter? Bra både för hälsan
och klimatet. Eller bygg
parkeringsplatser under
jord. Någon gång måste
vi fråga oss varför bilen
ska ha tillgång både till
parkering vid hemmet, vid
arbetet och vid fritidsaktiviteterna. Marken kan
utnyttjas bättre än så och
parkeringsplatser har inga
skönhetsvärden.

Vilken är Ekerös största
tillgång? Vi tror att de
allra ﬂesta skulle svara:
”Naturen”. Närheten till
vatten, djurliv, åkermark
och skog får oss att må bra
och är också bra för vårt
klimat. Men skönhetsvärdena kan snabbt försvinna
och ersättas med grus och
betong. Nu måste vi sätta
stopp för den totala okänslighet för naturvärden som
ﬂera av kommunens partier visar.
Nu senast i Ekebyhovsdalen där betongen brer ut
sig i snabb takt. Planerna
på en mastodontskola på
11 000 kvadratmeter för
900 elever är droppen som
får bägaren att rinna över.
Tack Ekerö-Munsö hembygdsförening för att ni
protesterar mot detta vansinne. På Björkuddsvägen,
denna smala väg som går

– Bevara Ekerö öppet
och vackert

Kommentar vägföreningar
REPLIK

Hans Holmqvist frågar: Hur
klokt är det att envisas med
att ha uråldriga vägföreningar, som ber på sina bara
knän att få slippa sina uppdrag? Det där med bara knän
håller nog ingen med om.
De ﬂesta av oss tycker, att
kraven har varit ganska högljudda. Inga bara knän här.
Till vår vägförening hör
47 fastigheter och cirka
två kilometer väg. Det blir
ungefär 40 meter väg per

fastighet att underhålla.
Det är en medelstor vägförening utanför tätorten.
Vi har grusvägar, som är
dyrare och besvärligare att
underhåla än de nybyggda
asfaltsvägarna i tätorten.
När vägarna ska repareras
ﬁnns oftast ﬂera alternativ
och det gäller att hitta det
bästa. Lättare i tätorten
med asfalten. Räkna ut hur
många meter väg tätortsbon
måste bekosta.
Ännu har jag inte hört
någon från tätorten som

tycker, att kommunen ska ta
hand om alla vägar. Varför
denna ojämlikhet? Ja, jag
envisas med att ställa den
frågan. Kalla mig uråldrig,
men visa på det logiska i, att
vi ska vara med och bekosta
tätortbornas vägar, medan
vi själva ska stå för våra egna
kostnader. Är vi så mycket
kunnigare och intelligentare än tätortsbon, att det
som är svårt för dem är lätt
för oss?

Vilken service
z Vilka företag vi har på
Mälaröarna! Som person i
riskgruppen för coronaviruset
kan jag inte nog uttrycka min
tacksamhet för allt kreativt
engagemang som ﬂera affärer
och restauranger här ute visar.
Hemkörning och specialöppet
för just oss med underliggande
sjukdom och alla äldre bidrar
stort i dessa tider!


rosor
& tack

Buss 176

Under många år har det pratats
om en större byggmarknad
på tomten bakom Lidl, nu ska
planen uppdateras och chansen
ﬁnns att göra något mer passande på platsen, något som är
till glädje och nytta för ﬂer och
inte stör de boende.

– Maria

– Gull Olli

FÖRRÅD
galleri Adelsö Smedja
letar efter oupptäckta talanger
Är du en ny konstnär på Mälaröarna som inte ställt ut
din konst offentligt tidigare? Kanske pensionär eller
ungdom och nu börjat skapa konst eller konsthantverk?
Vi erbjuder dig en egen utställning i Adelsö Smedja i
sommar där du kan visa vad du har skapat.
Adelsö Smedja bjuder in 2-4 nya konstnärer med möjlighet att ställa ut sina verk den 15-16 augusti 2020.
Adelsö Smedja täcker kostnaderna för hyra och reklam,
och vårt team hjälper dig att installera utställningen och
se till att det blir en framgång.
Ansök senast: 15 april 2020. För att lära dig mer om
Adelsö Smedja och hur du ansöker, besök vår webbplats:

www.adelsosmedja.se

Mattläggning
z
z
z
z

Heltäckande mattor
Plast/linoleum mattor
Golvslipning
Även altan/trall slipning
Tel 08-560 242 43
Lilla Berga, Skå
www.prospektgolv.se

uthyres till
hem & företag
z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå
08-560 242 43
lillabergagard@gmail.com
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Nytt och bytt
i Västerort
Uppdatera garderoben med vårens nyheter
i kombination med favoriter från förr.
Läs mer på vällingbycentrum.se
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ÖARNA RUNT

Digitalt umgänge Färingsö församlings ungdomskvällar har ställt
om till digitalt umgänge, med anledning av det allmänna läget,
vilket blivit en succé som både kommer fortsätta och utvecklas
framöver. På plattformen kan ungdomarna prata och spela olika
spel och frågesporter tillsammans.
FOTO: DANIEL LINDSTAM

Vårtecken Allehanda vårtecken runt om på Mälaröarna vittnar

Knyppling Kvinnodagen firades på Ekebyhovs slott den 8 mars

om att naturen inte pausar oavsett vad som händer. Blåsipporna
ovan sågs på norra Färingsö redan i början av mars och på flera
platser har tranorna setts rasta efter sin långa flygning.

med Lovö vävare. Många damer virkade och stickade och
Birgitta Olsson (bilden) knypplade och sålde handgjorda alster.
Serveringen var också i full gång.

FOTO: PRIVAT

FOTO: INGRID SANDBERG

Badresa Under sportlovet tog Ekerö fritidsgårdar med sig 38

Årsmöte 1 Vid Centerpartiets årsmöte den första mars valdes
Emma Solnestam Lövestad till ny ordförande (rosa tröja). Övriga
i styrelsen: Gunilla Blom, Kjell-Erik Börjesson, Tjalle Forselius, Ove
Wallin, Fredrik Forsman samt Johan Lyrén.

Årsmöte 2 Öpartiets årsmöte hölls den 9 mars i Tappströmsskolan.

ungdomar och styrde bussen mot Kokpunkten i Västerås för att
spendera en eftermiddag på Sveriges första actionbad.
FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

Till ordförande omvaldes Stefan Björn och till kassör valdes
Bernt Richloow. I övrigt valdes tidigare ledamöter: Elaine Adlertz,
Desirée Björk, Ulf Jansson, Rolf Noren, Robert Oberascher, Barbro
Olsberg och Malin Rikardsdotter.
FOTO: PRIVAT

Funderar du på att byta
fönster eller ytterdörr?

EKSTRANDS tar hand om allt. Uppmätning, tillverkning och installation.
t
Fyll i formuläret på ekstrands.com/boka eller ring 08-279092 för offert.
Butik & utställning
Anderstorpsvägen 12 Solna
sthlm@ekstrands.com
08-27 90 92

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
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Corona
Covid-19

Håll dig
informerad i
coronatider

• På www.ekero.se/corona uppdaterar vi relevant
information som gäller i Ekerö och på nationell nivå.
• Information about corona - covid 19 in other languages:
www.ekero.se/corona

Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar
Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning
OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper

• Har du frågor du inte hittar svar på kan du mejla till:
info@ekero.se
• Det går också bra att ringa till vårt kontaktcenter på:
08-124 571 00
• Information om tillfällig stängning av vissa verksamheter
kommer att anslås vid respektive verksamhetslokal samt på
www.ekero.se
Frågor som rör smitta
Har du frågor om coronviruset covid-19 kan du ringa
det nationella informationsnumret 113 13.
All information som 113 13 lämnar ut är veriﬁerad av
Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

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

www.ekerostad.se
info@ekerostad.se
070-560 19 54

Rut-avdrag!

För en enklare vardag!
Vi är en miljömedveten och profesionell städﬁrma
på Ekerö som även verkar på hela Mälaröarna
och i Stockholm City. Vi erbjuder allt från hushållsnära
tjänster till kontorsstäd, ﬂyttstäd och fönsterputs för
både privatpersoner och företag. Välkommen!

STOR/VÅRSTÄDNING
FÖNSTERPUTS

Söker Ni kontor
på Ekerö?
z Vi

har varierande storlekar
på kontorsrum, skrivbordsplatser i landskapsmiljö
Hör av Er till undertecknad
så informerar jag mer


z Kombinerat

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


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

Entreprenör

skalfast.se
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

FAMILJEANNONSERA Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se

 DÖDA


• Hilkka Marjatta Blomsten
Alanen, Färingsö, avled 25
januari i en ålder av 77 år.

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

FAMILJ

Leif Eriksson
Heli Ekberg och Leif Eriksson

• Gustaf Bertil Albert
Struvert, Ekerö, avled den
28 februari i en ålder av
90 år.

• Erik Roger Söderberg, Skå
avled den 16 februari i en
ålder av 73 år.

• June Carmen Svenheden,
Ekerö, avled den 1 mars i en
ålder av 86 år.

• Vera Marianne Alexandra
Dahlbom, Ekerö, avled 27
februari i en ålder av 93 år.

• Gurli Eva Cecilia Backlund,
Ekerö, avled den 8 mars i en
ålder av 100 år.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se
• Var ute i god tid – helst
2 veckor före utgivningsdag,
se redaktionsruta sid 4
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning
samt i mån av utrymme
• För sedvanliga dödsannonser
ring 560 356 00

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö
till alla er som hedrat minnet
av vår älskade

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Vår älskade

Sune Gisslén
* 25 november 1945
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Stenhamra 9 mars 2020

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
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.

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

Solbritt
Öijermark

Vad vill du ska hända med ditt
husdjur när du inte längre finns?
Berätta för dina anhöriga genom att fylla i Vita Arkivet.
Välkommen in och hämta ett hos oss på Brommaplan 420 i Bromma,
eller fyll i det digitalt via vitaarkivet.se.

Med lång tradition
och gedigen
kunskap hjälper
vi er att utforma ett
minnesvärt avsked

www.ignis.se
Sandviksvägen 4
Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65
Auktoriserad av SBF

Tina Hult
Kundrådgivare

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

RUT-avdrag

50 % rabatt
på timpriset

Marianne
Jacobsson
* 26 maj 1931
✝ 28 februari 2020

Släkt och vänner

Begravningen äger rum fredagen
den 3 april kl 14.00 i Sånga kyrka.
Efter akten skiljs vi åt. Tänk gärna
på Cancerfonden tel 020-595959.

IGNIS

Vår älskade Mamma

KATARINA och ROGER
GAURI och TOMAS
NIKLAS
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Vår älskade Mor

Begravningsbyråer

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar
0707-139 000 08-560 402 51
Leif Rickegård

KERSTIN
BARNEN
med familjer

Ett verksamt liv
har nått sitt slut
Aftonen kom,
Du kämpat ut

Alfa Ekerö

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Binärdata AB

för deltagande vid
begravningen, för vackra
blommor samt för alla gåvor
till fonder.

BRITT-INGER
CARINA och SVEN
JESSICA och MICKE
MICAELA
Barnbarn
Släkt och vänner

Hans Melander,
tredje generationen

Marie Rosmark
Kundrådgivare

Stig Kervefors

* 12 maj 1930
somnade stillsamt in
4 mars 2020
FREDRIK JENNY RIKARD
Barnbarnen
Albert och Manfred
Släkt och vänner
Vi tackar för allt
vad i livet Du skänkt
för kärlek och lycka
vad vackert Du tänkt
För allt vad Du gjort
för oss alla
Välsignat vare Ditt
ljusa minne
Akt med urna äger rum fredagen
den 24 april kl. 14.00 i Essinge
kyrka. Gravsättning äger rum
fredagen den 29 maj kl. 15.00 på
Leksands kyrkogård. Alla är
välkomna till efterföljande
minnesstunder. För frågor; Jenny
Öijermark tel: 0707-34 08 04 el.
jenny.oijermark@gmail.com
Tänk gärna på Rädda Barnen
pg. 90 2003-3 el. UNICEF
pg. 90 20 01-7 / ange NEPAL

Läs MN var du än är:
www.malaroarnasnyheter.se

M
n

¨
ALARVIKENS

aprapati och rehab.

När mammor dör,
då förlorar man
ett av väderstrecken
Då förlorar man
vartannat andetag
då förlorar man en glänta
När mammor dör,
då växer det sly överallt
Göran Tunström

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Skå kyrka fredagen den
27 mars kl 14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund på
Ekebyhovs slott. Anmäl Ert
deltagande till Mälarö Begr. byrå
08-211 144 senast 25 mars.
Tänk gärna på Alzheimerfonden
gåvoservice 020-30 11 30
www.malarobegravning.se

Rut-avdrag!

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård –

Hos mig får du hjälp med
allehanda fotproblem
• Fotsmärtor • Nageltrång
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor
• Förhårdnader, sprickor
Vid behov gör jag även hembesök
Bokning via www.bokadirekt
Salong Närlunda eller 0707-55 16 17
Jungfrusund Salong Närlunda
Varmt välkomna!

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

Följ oss på facebook!
MÄLARÖARNAS

nyheter

BILAR
KÖPES
Allt är
intressant
även
defekta
0700-61 73 96
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PRIVATA ANNONSMARKNADEN

 SÄLJES


Fin och skön mörklila
skinnsoffa med två recliner
(Natuzzi) 230 cm. Soffan
är i bra skick, inte mycket
använd pga utlandsjobb.
Säljes nu för 2 500 kr.
Hämtas på Färingsö.
Ring 070-789 08 91 för
visning.



UTHYRES




Vinter, vår eller sommar i
svenska fjällen, Funäsdalen. Sugen på skidåkning
på längden eller i backen?
Satsar ni på fjällvanding

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

och ﬁske. Hyr vår ﬁna fjällstuga på Röstberget i Funäsdalen. Stugan är drygt
60 kvm, har 8 bäddar i 2
sovhytter, kök med öppen
planlösning, öppen spis och
bastu. Många lediga veckor
i vår och sommar. 070-695
12 50, 08-560 212 34.
Du som vill slippa regn,
rusk, snö och kyla, åk
och möt våren på Malta!
Hyr en av 2 lägenheter i
Marsascala, TaMonita. 1 el
3 sovrum, för 4 el 6 personer per lägenhet. Eller res
ﬂera tillsammans och ha
möjlighet att bo var för sig.
Härlig sjöutsikt och bara
några minuters gångväg till
härliga klippbad, restauranger och strandpromenaden. Enkelt att åka buss
för att se all historia, kultur

• Privatpersoner annonserar GRATIS
• Gäller ej verksamhet i privat regi
• Manus max 500 tecken inklusive blanksteg
• Bifoga eventuell jpgbild, gärna i 300 dpi
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Manus tas inte emot per telefon.

och sevärdheter. Direktﬂyg
med SAS. Ring 070-695 12
50 el 08-560 212 34.





EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

EFTERLYSNING



Innekatten
Julle försvann mystiskt från
kattpensionatet Kattmandu på Färingsö 9/11.
Kan ha försvunnit i släpvagn etc. Ber er om hjälp
att titta under husgrunder,
uthus mm. Mkt skygg och
otrygg i nya miljöer och
söker sig ogärna till främlingar. 2 000 kr i hittelön
vid tips som leder till att
Julle hittas vid liv. All info
om försvinnandet mottages
tacksamt. Petra 073-800
38 03.

• Begagnat utannonserade värde får högst
uppgå till 250 000 kronor
• Rekommenderad inlämning är 2 veckor före
utgivningsdagen
• Publicering sker i turordning samt i mån av
utrymme

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik
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Jord, Sand & Grus

Gamla Huset Butik

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

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

Åkerstigen 93 - 560 30121
Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

MÄLARÖKRYSSET
TÄVLA! Välkomna att lösa ett

korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon 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 föroch 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: Ekerö IK/Skå IK:s A-lag i ishockey mötte KTH IF i näst sista
matchen för säsongen på hemmaplan.
FOTO: OVE WESTERBERG

Vi gratulerar Bengt Pettersson, till förra numrets vinst där
korsordet hade nedanstående lösning.
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z Husgrunder z Ingrävning

kommunala avlopp

LARMET GÅR

z Dränering/grundisolering
z Enskild

avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

Niklas Howqvist
070-747 20 03
niklas@howqvist.se

Drogbrott i traﬁken
Ett ﬂertal stoppade förare var påverkade

Massage & Yoga
MÄLARAÖARNA | Polisens
patruller har tillbringat
mycket tid på Mälaröarna
under senaste veckorna.
Vid flera tillfällen har de
också lyckats stoppa rätt
fordon vid rätt tillfälle.

Vi har Ekerös bredaste
behandlingsmeny och många
års erfarenhet
m!
Hitta kraft & hälsa i våra rum!
073-610 20 65 z www.ekerohalsorum.se
Bryggavägen 131D z Johanna och Lottie

löshet i traﬁk. Den jakten
ﬁck dock avbrytas då föraren
körde alltför vårdslöst.
Dagen efter stoppades
ännu en bil, denna gång på
Drottningholm. Denna förare blev misstänkt för ringa
narkotikabrott då det luktade starkt av cannabis när föraren rullade ner rutan.





Mindfulness – bäst mot stress
Uppnå balans och stärk ditt immunförsvar!
Delta i grupp eller boka
individuella sessioner!

Kom till
mindfulness
kurs eller
relax!

Välkommen!
www.smilingmeditation.com

Mindfullness

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



Den 12 mars stoppades till
exempel ett fordon i Skå och
polisen kunde konstatera att
föraren gjorde sig skyldig
till olovlig körning. Detta
klassas som ett grovt brott,
då personen fått sitt körkort
återkallat. Dessutom var bilen belagd med körförbud
och skatten var obetald.
– Samma dag stoppade
kollegorna även ett fordon
på Lullehovsbron och en
person kunde omhändertas
efter att ha gjort våldsamt
motstånd. Efter husrannsakan kunde även dopningsbrott och ringa narkotikabrott läggas till, berättar
Anna Freij, kommunpolis.
Hon förklarar att fordonet
vid ett tidigare tillfälle kört
ifrån en mc-polis och gjort
sig skyldig till grov vårds-

073-703 06 83
goodroom.se
ŽīĞƌƚΛŐŽŽĚƌŽŽŵ͘ƐĞ
STENHAMRA

ALLSERVICE AB

www.fsons.se
z Trädfällning & Stubbfräsning

”De ringer till
äldre personer
och kan till exempel
säga att de ska testa
sig mot betalning”

Apolis Bygg byter namn

F’SONS
z Trädgård & Fastighetsunderhåll

tre liknande
händelser inträffade under
de följande dagarna. En förare som stoppades nära Ekerö
centrum misstänks för ringa
narkotikainnehav.
Detta
efter att ha stoppats då han
kört i hög hastighet. En annan omhändertogs för grovt
rattfylleri och olovlig körning på Kaggeholmsvägen

Ytterligare

&ƌĊŶĚƌƂŵƟůůǀĞƌŬůŝŐŚĞƚʹǇŐŐŽĐŚďĂĚƌƵŵ

och den tredje blev stoppad
av polis i Svartjö efter att ha
kört vingligt på Färjestadsvägen och misstänks nu för
olovlig körning.
Den 13 mars skedde en dra-

matisk händelse på Färingsö,
då ett äldre par blev rånade i
sitt hem. Polisen grep dock
ﬂera personer efter att en
vägspärr satts upp på Nockebybron.
– Nu pågår en utredning i
ärendet och kollegorna som
arbetar med det, vill inte
kommentera på grund av
förundersökningssekretess,
säger Anna Freij.
Ett ﬂertal stölder och inbrott har också skett under
perioden. Såväl takboxstölder som fritidshusinbrott
har rapporterats in och i
Lovö kyrkallé har 2 000 liter diesel stulits ur en tank.
En villaägare på Floravägen
upptäckte vid hemkomst att
tjuvar brutit sig in genom en
altandörr på andra våningen. Ytterligare en villaägare,
denna gång i Svartsjö, upp-

täckte att någon höll på och
försökte ta sig in i bilen som
stod på uppfarten. När villaägaren sprang ut, försvann
dock personen från platsen i
en annan bil.
Förutom de varningar
kopplade till coronasituationen, som Anna Freij ger på
annan nyhetsplats i denna
tidning, vill hon också påpeka att oärliga personer kan
försöka dra nytta av läget.
– Se upp för coronabedragare. De ringer till äldre personer och kan till exempel
säga att de ska testa sig mot
betalning, men sjukvården
jobbar aldrig på det sättet,
poängterar hon.
Hon passar också på att berätta att det kommer in tips
till polisen om att ungdomar
gör egna rörbomber med
hjälp av bland annat lösningsmedel och uppmanar
alla att vara vaksamma på
vad unga personer handlar.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

PC Akuten
i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se

www.pcakuten.se

z Mark & Anläggning
z Vinterunderhåll

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning

Din lokala målare på Mälaröarna

Ekerö Skog & Trädgård

Kontakt 070-753 64 44

z

z Lastväxlare med kran



070-610 93 94
stefan@stromgrens.se



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

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


strömgrens måleri



stromgrensmaleri
072-246 99 86




z

ekeroskogotradgard@outlook.com

YOGA



BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat



i små grupper med kunniga lärare
Oavsett om du är vig eller stel,
gammal eller ung har vi yoga för dig!

Utför trädgårds- och skogsarbete för privatpersoner & företag

Trädfällning
Sektionsfällning
Uppkapning
Bortforsling

$BSM$BSMTTPO DFSUàFSBEUSÅEGÅMMBSF
0704-31 13 04 www.fällaträd.com

Yoga – Healing – Massage – Naprapat mm
Varmt välkommen
önskar
Jeanette, Johanna,
Endre m fl

BOKA KU
RS
PÅ VÅR
HEMSIDA
,
RING ELL
ER
MEJLA!

MOPED - BIL - SLÄP

annajansson.se

Kvarngränd 9
Färentuna
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Z

Är du i behov av
enskilda samtal,
stöd i din föräldraroll
eller coachning?

宝守宕宒宓宒完宑宗
宓 宖宜宆 宋宒宏宒宊宜

Leg. Psykolog på Ekerö!
Jungfrusundsv 5 vid Träkvista Torg www.mfcenter.se 08-560 333 99
z

z

070-750 73 15 info@zpoint.se www.zpoint.se
z

z

em ma
På h

p la n fi n n s a l l se r v i c e f ö
r d ig !

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

Träkvista Bilservice AB
O

RB

R

IK

SFÖ

RBU

Tel: 08-560 243 48

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

DATA

FÄRGHANDEL
FÄRG TAPET
GOLV

Nu har vi hjälpt
till på Ekerö
i över 25 år.
Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

GÅ INTE ÖVER ÅN
EFTER VATTEN.

Vi har datorer
och tillbehör
på lager.
Vi kan leverera
hem till Er

Och inte över Nockebybron heller. Vi ﬁnns nära dig och
har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.
Välkommen till LEJA!

Binärdata AB

÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå
Marcus: 0705 79 21 40
Kalle: 0708 24 51 40
troxab.se

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LOKALER

LACKERING

STÄDSERVICE

FÖRRÅD

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



z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






Lackering av
köksluckor
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-tioner. Ring eller maila
oss för prisförslag.

08-560 244 38
0709-844 200
info@micklack.se
www.micklack.se

z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå
08-560 242 43
lillabergagard@gmail.com

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs


PLÅTSLAGERI
08-560
304304
5454
08-560
070-555
070-555
15 15
0808
info@nyplat.s
info@nyplat.se
www.nyplat.s
www.nyplat.se
Grundat 1921

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

z Kontorsstäd


z Byggstäd

Följ oss på Facebook
och Instagram!

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

GOLV
Mattläggning
Heltäckande mattor
Plast/linoleum mattor
Golvslipning
Även altan/trall slipning
Tel 08-560 242 43
Lilla Berga, Skå
www.prospektgolv.se

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar

uthyres till
hem & företag

Tunnlandsvägen 3

z
z
z
z

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning
grönyteskötsel • vinterväghållning

0707-139 000
560 402 51

Lilla Berga 1, Skå

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

S

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16
ekerobilteknik@telia.com

Välkommen till Circle K i Träkvista!

RANSC

MO

T

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd, Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96

EN

www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Service • Däck

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

Färingsö
Brunnservice
Clas Häggberg
070-538 88 72
Kvällar 560 401 49

CGS
Trädfällning
 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport
– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

Göran Sundström
Tel. 560 453 04
Mobil. 070-578 56 59

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

Vi jobbar både
mot privatpersoner
och företag
Vi har kollektivavtal och är
ISO-certiﬁerade

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ
ö¡¨£¨´ၹထ ´¡¤§
Tel 560 425 80
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Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Närlundavägen 2A, Ekerö
6 rok, 154 + 154 m² UTGÅNGSPRIS 6 495 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1969 TOMT 952
m² EP 64 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 0707-60 46 63

Hillersjöbacken 4, Svartsjö
5 rok, 160 + 104 m² UTGÅNGSPRIS 5 475 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1930
TOMT 2256 m² EP 133 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Dubbelgarage

Marielundsvägen 25, Adelsö

Enastående sjökontakt

Insynsskyddad altan

6 rok, ca 105 + 105 m² UTGÅNGSPRIS 3 950 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1971
TOMT 1341 m² EP 41 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Sjönära med brygga

Nyckelbyvägen 28B, Ekerö

Smakfullt enplanshus från 2016

2 bostadshus

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

Påkostad trädgård

Pool & tillgång till båtplats

Vacker trädgårdstomt

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

Ett hus med många möjligheter
Garage

Garage

Koll på läget sedan 1937

Ekeby gårds väg 13B, Skå

Fin familjevilla

Ekebyvägen 29B, Munsö

7 rok, ca 110 + 110 m² UTGÅNGSPRIS 6 895 000 kr
BYGGÅR 2005 TOMT 1083 m² EP 60 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Attraktivt belägen
Rofylld atmosfär

4 rok, 121 m² UTGÅNGSPRIS 4 450 000 kr
VISAS Sö 29/3 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1996
TOMT 1955 m² EP D MÄKLARE Sophia Åkerman
TELEFON 0707-60 46 63

Domherrevägen 4A, Ekerö

Unik nyproduktion

Skäluddsvägen 5A, Ekerö

8 rok, ca 202 m² UTGÅNGSPRIS 5 695 000 kr
AVGIFT 5 807 kr/mån BYGGÅR 2016
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Del av villa
Fantastiskt läge

6 rok, 185 m² UTGÅNGSPRIS 13 500 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2006
TOMT 1225 m² EP Ej utförd
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

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

Trivsam & fräsch 1-plans villa
Separat vinterbonat hus
Sjönära & lantligt läge

Underbar sjötomt!
Båtbrygga & sjöstuga
Stilren villa från 2006

Koll på läget sedan 1937

Storgårdsvägen 16, Adelsö

Nyproduktion i modern design

Stengränd 9, Ekerö

5 rok, 147 m² UTGÅNGSPRIS 4 375 000 kr
BYGGÅR 2020 TOMT 1983 m² EP Ej utförd
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Lantligt & sjönära läge
inflyttning i augusti/september 2020

5 rok, ca 94 + 31 m² UTGÅNGSPRIS 5 400 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1999
TOMT 275 m² EP 146 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Färjestadsvägen 70, Svartsjö

Smakfullt renoverat 2018

Clas Horns väg 5, Ekerö

7 rok, ca 156 + 54 m² UTGÅNGSPRIS 6 500 000 kr
VISAS On 25/3, Sö 29/3, Må 30/3 Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 2011 TOMT 2647 m² EP 43 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Vidsträckt vy över åkrar & skog
Altan om ca 450 kvm

2 rok, ca 53 m² UTGÅNGSPRIS 2 395 000 kr
AVGIFT 3 251 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för
tidsbokning! BYGGÅR 2017-2018 VÅNING 2 av 4
MÄKLARE Jenny Näslund, 0708-26 83 00

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

Rymligt & tillbyggt
Genomgående smakfullt renoverat
Två nyrenoverade badrum

Ytterst väldisponerad
Smakfulla materialval
Härlig balkong

