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Sänkta 
krav på 
inkomst
Ekerö bostäder har sänkt inkomstkraven för att 
få bostadskontrakt inom bolagets bestånd. | 6

Räcker äldreboendena?
Kommunen har idag tre äldreboenden. En stor grupp 
som kommer att behöva platser är 40-talisterna. Bygg-
planer finns för nya boenden, men hinner de bli klara i 
takt med behovet av platser? | 8

Stor brist på utrustning
Inom kommunens vård och omsorg går det åt stora 
mängder skyddsutrustning just nu. Trots kreativa     
lösningar och goda samarbeten, räcker det inte till   
och man vädjar till dem som har lager, att dela med 
sig. | 11

”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

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

Nytt skidgymnasium
Ekeröbon Olle Nordberg och skidtränaren Jörgen 
Nordlund ligger bakom idén till ett nytt alternativ till de 
traditionella skidgymnasiumen och är grundarna till 
non-profitstiftelsen 10K Alpine. | 22

Skidskola 1970
I vår serie för 50 år sedan berättar vi i detta nummer om 
en stor uppslutning till Mälaröarnas skidskola. | 26

 nyheter1949 - 2019 
1949 - 2019 

7070åårr MÄLARÖARNAS

’’

Kundernas trygghet framför allt
Thorbjörn Rönnlund, ordförande i Ekerö centrumförening är trots den rådande situationen positiv, då han upplever 
en anda bland ekeröborna kring att ”det här ska vi lösa gemensamt”. | 10 
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Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

Tänk globalt – 
handla Lokalt!

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

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

Behöver du hjälp 
med deklarationen? 

Ring oss!



 Lammrostbiff  
 Ursprung Irland.     Packad.      

 /kg 
 179k 

 Tappens löjromssill  
 Vårt egna kök.       Jfr pris 199:00/kg.    

 19  90  /hg 

 Tappens goda sillinläggningar  
 Tappens kök.     Drömsill, fl äder/citronsill. 
  Jfr pris 149:00/kg.    

 14  90  /hg 

 Kalix Löjrom   Sverige. 
      Jfr pris 2490:00/kg.    

 Plockgodis   ICA.           Tappens Gubbröra  
 Tappens kök.     Från vår Deli. 
  Jfr pris 99:00/kg.    

 9  90  /hg  5  90  /hg 
 /hg 

 249k 

Glad Påsk önskar vi 

på ICA Tapp ström

/Mikael & Alice

Glad Påsk!

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!



 Lammstek   Ursprung Nya Zeeland.   
Ca 1000 g.     Jfr pris 129:00/kg.    

 /kg 
 129k 

 /kg 
 299k 

 Cheddar   Kvibille.   Ca 500-1400 g.   
32%, 6 mån.   Jfr pris 79:90/kg.    

 79  90  /kg 

 /st 
 75k 

 Oxfi lé   Ursprung Sverige.   
Hel.     Jfr pris 299:00/kg.    

 Frysta räkor med skal 70/90   
Royal Greenland.   1000 g.     Jfr pris 75:00/kg.    

 Smör   Arla.   500 g.   Gäller ej ekologiskt. 
  Jfr pris 59:80/kg.    

 29  90  /st 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 15 t o m 13/4-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Varför välja AdeoCare Ekerö?
Specialutbildad personal utifrån Silviasysterfilosofin
Teambaserat arbetssätt
Goda arbetsvillkor för personalen
Nöjdast kunder

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

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

REA
FINAL
50% Ekerö Optik

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

Måndag-fredag 10.00-18.00. Lördag 10.00-13.00

 40 % rabatt på glas 
gäller t.o.m. 2020-04-30

vid köp av kompletta glasögon 
Erbjudandet kan ej kombineras 

med andra erbjudanden eller rabatter.

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

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

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

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

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

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

Rea på glas!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

40%40%
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Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

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

TRYCK Pressgrannar 2020

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

Tidningen ansvarar ej för icke 
beställt material samt för fel med 
annonser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

R E D A K T I O N E N                                                     A N N O N S B O K N I N G E N

UTGIVNING 
2020
Jan 22
Feb 5 19
Mars 4 25 
April 8 22
Maj 6 20
Juni 3  17
Aug 19
Sep 2 23
Okt 7 28
Nov 11 25
Dec 9  16

I dessa tider är information viktigare än nå-
gonsin och vår uppgift är att förmedla sam-
hällsviktiga nyheter. I detta nummer har vi 
följt upp det senaste kring kommunens ar-
bete med coronasituationen. 

Till vår hjälp har vi även den lokala ra-
diokanalen. Vårt eget program ställer vi 
tillfälligt in,  men vi samarbetar nu med 
Färingsö församling och kommunen i det 
nystartade radioprogrammet ”Mälarö 
mötesplats – nära radio i en ovanlig tid”. 
Här får du varje torsdag klockan 12 till 13 
aktuell information om läget samt inslag 
om olika insatser från kommuninvånare 
och företagare i kommunen.

Vi har också träffat Thorbjörn Rönn-
lund, ordförande i Ekerö centrumför-
ening som berättar om hur butikerna i 
Ekerö centrum agerar i dessa tider. 

Men allt handlar inte om corona. En 
positiv nyhet är att det nu blir lättare att 
få hyra en lägenhet i Ekerö bostäders 
bestånd. Det finns också mycket att 
njuta av för oss i kommunen då vi har 
en fantastisk natur att röra oss i. För i 
naturen pågår allt som vanligt i ”pånyttfödelsens tid”, det 
vill säga våren. Blommor  och blad knoppas, fågellivet är i full gång och vårsolen värmer. Läs 
mer om det på sidan 16.

Kanske du behöver hjälp med något? På vår sida ”Extra stöd med anledning av corona” 
finner du tips som kan vara till hjälp. 

Hur svårt det än kan kännas i denna overkliga värld vi just nu lever i – glöm inte bort att det 
är vår! Ta en promenad, luta dig mot en solig vägg och varför inte, skingra tankarna en stund 
med att lösa vårt korsord.

                            EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Glöm inte bort våren

Nyheter.................................................sid 6-20
”Fråga Johan” ...........................................sid 18
Sporten ......................................................sid 22
Insändare .................................................. sid 24 
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100 % MÄLARÖARNA!  
MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 

Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 
på Mälaröarna.

MN delas ut av Pressens morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949
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Även om påskfesten kanske inte blir 

som den brukar, så har vi allt för en 

lyckad påskhelg. Ta hand om er och 

era nära o kära i dessa annorlunda 

och stundtals jobbiga tider!
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KOMMUNEN | Ekerö bostä-
der har sänkt inkomst-
kraven för att få bostads-
kontrakt inom bolagets 
bestånd. 

Tidigare inkomstkrav för att 
få hyreskontrakt hos Ekerö 
bostäder innebar att brutto-
årsinkomsten skulle uppgå 
till minst tre gånger års-
hyresbeloppet, något som 
många inte klarar av. 

Men nu har bolagets sty-
relse beslutat att från och 
med 1 mars gäller att den 
sökandes inkomster ska stå 
i proportion till den aktuella 
lägenhetens hyra. När hyran 
är betald ska den sökande ha 
minst ett bestämt nettobe-
lopp kvar per månad. Belop-
pen (Kronofogdemyndig-
hetens förbehållsbelopp) 
bestäms av riksdagen och 
justeras en gång per år.

– Vi har anpassat oss ef-
ter socialtjänstnormen. Det 
visar sig nämligen att en del 
pensionärer ligger precis på 
gränsen, så de kan inte hyra 
en lägenhet och det är ju inte 
meningen. Därför har vi lite 
generösare regler nu. Flera 
andra bostadsbolag har gjort 
samma sak. Det är ju inte 

meningen att vi ska stänga 
ute någon och det var lite 
fyrkantigt det här med tre 
gånger hyran som vi hade 
tidigare, kommenterar Inge-
mar Hertz (M), Ekerö bostä-
ders ordförande. 

Förbehållsbeloppen för 
2020 är följande: 5 002 kro-
nor för en ensamstående 
vuxen, 8 264 kronor för 
sammanlevande makar el-
ler sambos, 2 654 kronor för 
barn till och med 6 år och 3 
055 kronor för barn 7 år eller 
äldre.

Det kan däremot ta tid 
att få en hyreslägenhet. Idag 
står 11 428 personer i Ekerö 
bostäders bostadskö och av 

dem är 3 426 aktivt sökande.
– Det är helt omöjligt att 

säga hur lång kötid det krävs 
för en bostad. Detta beror 
på att en sökande bara jäm-
förs med de andra sökande 
som har bokat sig på samma 
lediga lägenhet som hen, 
berättar Cecilia Matthews, 
informations- och mark-
nadsansvarig på Ekerö bo-
städer.

Påverkande faktorer är 
hur många lägenheter som 
sägs upp, något man omöj-
ligt kan förutsäga samt vilka 
dessa lägenheter är, det vill 
säga storlek, läge etcetera. 
Sedan beror det på de andra 
sökande som bokat sig på 
just samma lägenhet, vilken 

prioritetsgrupp de tillhör 
och hur lång kötid de har.

Sökande som bokar sig för 
lediga objekt delas in i tre 
prioriteringsgrupper som 
bestämmer turordningen 
för de erbjudande som skick-
as ut. Erbjudande skickas till 
de fem första i bokningskön.

Prioritet ett är de som re-
dan har hyreskontrakt hos 
Ekerö bostäder.  Om flera 
hyresgäster har bokat in-
tresse för samma lägenhet 
får den person som har den 
högsta köpoängen, det vill 
säga har längsta tiden sedan 
senaste kontraktsdatum hos 
Ekerö bostäder, erbjudandet 
först. Prioritet två är de som 
är folkbokförda i Ekerö kom-
mun. Om flera personer har 
anmält sig får den person 
som registrerat sig i kösys-
temet tidigast erbjudande. I 
sista hand, det vill säga pri-
oritet tre, får sökande som 
kommer utanför kommu-
nen erbjudande. Om flera 
personer har anmält sig, är 
också här registreringsdatu-
met avgörande.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sänkta inkomstkrav

NYHETER ”Vi har anpassat oss efter socialtjänstnormen” ’’

KOMMUNEN | I höstas 
infördes ett digitalt 
system för kommunfull-
mäktiges möten som 
skulle underlätta upprop, 
voteringsprocesser med 
mera, men nu har systemet 
tagits bort.

Systemet var tänkt att från 
de förtroendevaldas ipads 
bland annat registrera när-
varo för ledamöter och er-
sättare, i debatter begära or-
det och replik, automatiskt 
ha koll på de tidsgränser som 
fullmäktige enats om gällan-
de inlägg i talarstolen och 
begära och genomföra vote-
ring med direkt resultatpre-
sentation på projektor.

Många kommuner i landet 
har den här typen av digita-
la system och kommunens 
tjänstemän blev ombedda av 
fullmäktiges presidium att 
titta på ett alternativ. Det-
ta med anledning av de nya 
styrkeförhållandena som 
blev resultatet av valet 2018.

– Det finns en ökad risk 
för voteringar med upprop 
vilket tar både lång tid och är 
bökigt att göra via muntligt 

upprop. Den ökade risken 
har vi även sett i verklighe-
ten sen valet 2018. Ett bra 
systemstöd skulle snabba 
på omröstningarna för alla 
deltagare och göra samman-
trädena enklare och mer 
intressanta för allmänheten 
att följa, förklarar Daniel 
Liljekvist kanslichef, Ekerö 
kommun.

– Vi provade, utvärderade 
och konstaterade att vi inte 
fick en lösning som kunde 
motsvara våra förutsätt-
ningar, varför vi kom över-
ens om att avsluta avtalet, 
berättar Daniel Liljekvist.

Leverantören av det di-
gitala systemet valdes efter 
en upphandling där kom-
munen valde utifrån ställda 
krav och mest fördelaktiga 
pris. Ekerö kommun erhöll 
en återbetalning på 10 000 
kronor för licensen för 2020. 
Totalt blev kostnaden för 
kommunen 61 153 kronor, 
varav cirka hälften var li-
censkostnad och hälften 
uppstartsavgifter, utbild-
ning med mera.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Inköpt system 
fick slopas



                                PÅ MÄLARÖARNA          PÅSK  8/4 – 21/4

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

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

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

Vad gör vi med vår rädsla? 
Finns det någon som inte är rädd nu? 
Rädd för hur det ska gå, med gamla föräldrar, 
med familjen, med jobbet, med en själv… 

Det är som att man plötsligt hamnat i baksätet 
och vid ratten sitter ett virus och kör och ingen 
av oss har en aning om vart det ska sluta. 
Att inte vara rädd under dessa förhållanden är 
väl inte mänskligt.

Vad gör vi med vår rädsla? Vad gör vi när vi
vandrar runt ensamma i vår bostad och ingen 
finns som kan skingra tankarna? 
Vad gör vi när vi vaknar mitt i natten och 
saknar försvar mot oron?  
I psaltaren 23 står det:

Herren är min herde
mig skall intet fattas,
han låter mig vila på gröna ängar
han för mig till vatten där jag finner ro,
han vederkvicker min själ
han leder mig på rätta vägar,
för sitt namns skull.
Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal
fruktar jag intet ont
ty du är med mig
din käpp och stav,
de tröstar mig.

Att vara människa handlar om gröna ängar 
men också om att vandra i dödsskuggans dal -  
i skuggan av döden. 

Löftet vi får är att vi inte vandrar där ensamma. 
Gud finns vid vår sida.

Andakt på webben
www.svenskakyrkan.se/ekero/
andakter-pa-webben

En annorlunda påsk
I år blir påsken annorlunda då vi inte kan fira 
gudstjänst i våra kyrkor på det sätt som vi brukar. 
Vi får istället mötas digitalt. Vi har samlat några 
av de många digitala mötesplatser som finns för 
gudstjänst och andakt på vår hemsida så att det 
ska vara lätt att hitta. Där hittar du bland annat 
våra fredagsandakter. Vi ses där! 

Kyrkorna håller öppet kl 11-15 för ljuständning, 
stillhet, vacker orgelmusik under hela 
påskhelgen. Välkommen där du är.

Godnattbön på instagram
@ungdomekero

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

SAMTALSSTÖD

Kyrkofullmäktige 28 april - INSTÄLLT 
Nytt möte planeras 26 maj kl 18.30

Det finns någon hos dig nu när du sitter isolerad 
hemma. Det finns någon hos dig när du vaknar 
klockan fyra på morgonen stel av skräck. 
Det finns någon som obehindrat vandrar ut och 
in på äldreboenden och intensivvårdsavdelning-
ar och som vakar. 

Det finns någon som håller din 
hand. Någon du kan dela din 
rädsla med. Gör det och berätta.

Monika Regnfors Sjörén,
kyrkoherde 

PÅSKHELGEN:
Digitala gudstjänster 
& öppna kyrkor 

Karin Gustafsson 08-560 387 68
Natalia Araya 070-768 61 55

Behöver du praktisk hjälp?

www.svenskakyrkan.se/ekero/
pask-i-ekero-pastorat

Digital påsk

Öppna kyrkor kl 11-15
Adelsö, Munsö, Ekerö och Lovö kyrka
Präst/diakon finns på plats

ro/

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 
GUDSTJÄNSTER
 På grund av Coronaläget firar vi tyvärr inga 
gudstjänster just nu, inte heller i påsk. 

Öppen kyrka
Istället är du välkommen till Skå kyrka på Påsk-
dagen, 11-15, för en stunds stillhet. 
Möjlighet till ljuständning om du vill. 
Musik framförs varje halvtimme.

Skå kyrka - Ljuständning och stillhet
Påskdagen, söndag 12 april, 11.00-15.00

Vi sänder radio!
Lyssna till vårt program: Mälarö Mötesplats, med 
information och reflektion. Stående gäster från 
Ekerö kommun, Ekerö Pastorat och Mälaröarnas 
nyheter. Torsdagar 12-13 i Radio Viking 101,4.
 

 

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

Påsk - i en ovanlig tid

Här får du en vårbukett och en 
hälsning från oss. 
Det här är en tid när vi inte  
kan umgås som vanligt.  
Det är en tid av oro och rädsla.  
Men det är också en tid av  
medmänsklighet och värme.  
 
Jag önskar dig en fin påsk mitt i  
allt och hoppas vi kan mötas i  
andakt på nätet, i vårt nya radio- 
program i Radio Viking eller på något  
annat sätt.  
Vi finns här om du behöver oss.

Guds frid vare med dig. 

Peter Strömmer
Kyrkoherde i Färingsö församling

Hjälp att handla mat
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: 08-564 209 33.

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

I dessa Coronatider samlas vi inte i kyrkan. 
Men, vi håller varje vecka en andakt på vår 
hemsida och på Facebook, ledd av kyrko- 
herde Peter Strömmer. 
svenskakyrkan.se/faringso/andakt-pa-natet

www.facebook.com/faringsoforsamling

Samtal och stöd 

Andakt på nätet
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Räcker platserna till de äldre? 

NYHETER ”Dagens äldre betonar självständighet och valfrihet...” ’’

KOMMUNEN | Räcker 
äldreomsorgsplatserna i 
kommunen när 40-talister-
na ”knackar på dörren” för 
att få plats? Äldreboendet 
Ekgården som skulle åtgär-
das för brister i arbetsmil-
jön, kommer förmodligen 
istället att ersättas med 
ett nytt äldreboende vid 
Tranholmen. Men hinner 
detta bli klart för att täcka 
kommande platsbehov och 
hur går det med det pla-
nerade äldreboendet vid 
Träkvista torg? 

Kommunens tre äldreboen-
den Ekgården, Kullen och 
Söderströmsgården har till-
sammans 205 platser. Det 
finns planer på ett äldrebo-
ende vid Träkvista torg och 
ett vid Tranholmen. Men 
trycket på platser lär öka 
ytterligare då 40-talisterna 
som är en stor grupp, när-
mar sig den del av livet då 
man önskar ett äldreboende.  

– 40-talisterna är större 
kullar än tidigare äldre. Det-
ta betyder inte att de särskil-
da boendena måste byggas 
ut utöver vad som planeras. 
Dagens äldre betonar själv-

ständighet och valfrihet på 
ett helt annat sätt än till ex-
empel 20-talisterna, säger 
Kjell Öhrström (M), social-
nämndens ordförande. 

Han menar också att 
40-talisterna är betydligt 
friskare än tidigare genera-
tioner och lever längre. 

– För att möta medborgar-
nas behov och önskemål har 
vi sett till att vi har en myck-
et bra hemtjänst i kommu-
nen, bra särskilda boenden 
för de som behöver det och 
en ambitiös byggnation av 
lägenheter. Moderna lägen-
heter är på ett helt annat sätt 
byggda för att kunna passa 
såväl ung som gammal och 
främja självständigheten. Vi 
kommer också att få uppleva 
en teknisk utveckling på alla 
nivåer inom omsorgen som 
kommer att påverka oss alla 
mycket positivt, kommen-
terar Kjell Öhrström.

Men att flytta till en lä-
genhet istället för till ett 
äldreboende är inte helt 
självklart, åtminstone inte 
om det är en hyresrätt man 
önskar. I dagsläget har Ekerö 
bostäder 11 428 personer i 
kö, varav 3 426 aktivt sökan-

de. För äldreomsorgsplatser 
är läget dock bättre.

– Finns det behov av ett 
särskilt boende så har vi inga 
långa köer till det. Skulle vi 
inte bygga och planera för 
äldreboende som vi nu gör, 
då skulle vi få kö även för 
det. Det är klart att det kan 
ta några veckor eller måna-
der att få en plats, men det 
är inte så att det står hundra-
tals i kö för något av våra tre 

boenden, säger Ove Wallin 
(C), kommunstyrelsens för-
ste vice ordförande.

Då Arbetsmiljöverket utför-
de en inspektion av äldrebo-
endet Ekgården upptäcktes 
brister i arbetsmiljön och 
kommunen har ålagts att 
göra om 37 lägenheter. 

– Vi kom fram till att det 
inte skulle bli ett bra boende. 
Det skulle dessutom inne-

bära att det blev färre platser, 
vilket innebar att vi skulle 
minskat kapaciteten till ett 
väldigt högt pris. Därför är 
vår plan att vi vill bygga ett 
nytt boende på Tranholmen 
där vi har mark och en fär-
dig detaljplan, berättar Ove 
Wallin.
Under tiden är tanken att 
man ska komplettera med 
extra boenden i moduler på 
Ekgården, alternativt på Sö-
derströmsgården. 

När kan boendet på Tran-
holmen stå klart?

– Nu måste vi få igenom 
det här i våra beslut men 
om allt går som det ska, blir 
det inom två år. Sedan ser 
vi gärna att det är en aktör 
som bygger. Då kan kanske 
samma aktör även köpa Ek-
gården och bygga om det till 
exempelvis ett trygghetsbo-
ende, säger Ove Wallin.

Tidplanen för äldreboendet 
vid Träkvista torg är svårare 
att förutspå, här är fortfa-
rande inte detaljplanen an-
tagen. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FAKTA 

ÄLDREVÅRD/BOENDE

>> Invånare 65+ i kom-
munen väntas öka med 
cirka 1 300 personer fram 
till 2030, varav 900 fler 
inom gruppen 80+, vilket är 
en ökning med 75 %. Den 
senare gruppen väntas öka 
med cirka 450 personer 
fram till år 2024.

>> Prognosen för kommu-
nen visar sammantaget på 
ett årlig behov om cirka 15 
och 20 bostäder fram till 
och med 2022, ackumu-
lerat totalt cirka 55 stycken.

>> Under hela perioden   
fram till 2030 är prognosen 
ett ackumulerat behov om 
cirka 120 bostäder. Det 
poängteras dock att det är 
väldigt osäkert att göra en 
så lång prognos för dessa 
behov.

Källa: 
Socialnämndens lokalförsörj-
ningsplan – prognos för 2020-
2030, Ekerö kommun

Kommunens nyaste äldreboende Söderströmsgården på 
Färingsö,       invigdes 2017. Flera boenden planeras att byggas 
men hinner dessa bli klara i samma takt som platsbehoven ökar?     
                                         FOTO: EWA LINNROS
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Mer än bara en bygghandel.
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 SOMMAREN NÄRMAR SIG!

Monterat  
och klart!
Vi kan sköta  

 
dina solskydd.

Gäller alla in-och utvändiga 
solskydd från Draper

25%
rabatt

Välj till Drapers appstyrda motor.

Extra öppet i påsk
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Inspektion ledde till krav
KOMMUNEN | Arbetsmiljöverket har genomfört en 
inspektion av arbetsmiljöarbetet hos ett företag som är 
verksamt på Färingsö. Inspektionen gjordes efter att en 
allvarlig händelse inträffat på arbetsplatsen. Inspektörerna 
uppdagade brister som nu leder till att verket kräver att 
arbetsmiljöarbetet förbättras. Om så inte sker riskerar 
verksamheten föreläggande eller förbud.

mälaröbor 
sökte  
rådgivning

KOMMUNEN | Under 2018 besökte 232 individer eller 
13,4 per 1 000 personer mellan 18 och 69 år den kommu-
nala familjerådgivning i Ekerö kommun, för samtal. Det 
framgår av den officiella statistiken från Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöds.

Totalt i landet besöktes kommunala familjerådgiv-
ningar av 69 000 personer runt om i landet kommunal 
familjerådgivning för samtal under 2018, eller motsva-
rande 10 personer per 1 000. I Varberg var andelen högst 
i landet. Där besöktes familjerådgivningen av cirka 1 300 
personer, eller 32 personer per 1 000 invånare i ålders-
gruppen.

Statistiken gäller familjerådgivning som har bekostats 
av kommunerna under året, oavsett om det är kommu-
nerna som har bedrivit verksamheten eller om den har 
upphandlats av andra utförare. Den gäller inte privat och 
kyrklig familjerådgivning, inte heller samarbetssamtal 
inom familjerätten.

Få kvinnor i brandförsvaret

MÄLARÖARNA | I Ekerö kommun är 9,2 procent av 
brandpersonalen kvinnor och ligger därmed en bit över 
medianvärdet i hela landet som är 5,4 procent. I Dorotea 
är i snitt var fjärde brandpersonal i utryckningstjänst 
kvinna, vilket är den högsta andelen i landet. Detta visar 
de senaste siffrorna från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB).

Familjehem utan tillstånd
KOMMUNEN | I ett beslut från Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) konstateras att Ekerö kommuns soci-
alnämnd har placerat barn i familjehem som har saknat 
tillstånd och att nämnden har brustit i att kontrollera att 
rätt tillstånd finns. Nu åläggs nämnden att vidta sådana 
åtgärder att ytterligare placeringar i hem utan tillstånd 
inte sker.

2 000 fritidshus i kommunen

MÄLARÖARNA |  I Ekerö finns 1 997 av de totalt drygt 580 
000 fritidshus som fanns i landet 2018.  Norrtälje hade 
runt 26 000 av dessa, vilket är flest i landet. Kommunen 
följs av Värmdö, Gotland, Härjedalen och Borgholm, 
enligt de senaste siffrorna från statistikmyndigheten 
SCB.

232

FOTO: CHRISTIAN FERM, SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND

Ekerö kommun har många 
näringsidkare, bland annat i 
Ekerö centrum.

– Vi har hela tiden en in-
tensiv kontakt med varan-
dra och framförallt så följer 
vi Folkhälsomyndighetens 
direktiv. Under resans gång 
har vi arbetat mycket med 
att kunderna ska känna sig 
trygga, berättar Thorbjörn 
Rönnlund, ordförande i 
Ekerö centrumförening.

Han och de andra näring-
sidkarna i centrum märker 
att kommuninvånarna må-
nar om det lokala. 

– Detta har alltid funnits 
härute, men nu blir det ännu 
tydligare. Alla är drabbade 
men när det kommer till 
restaurangerna, där är det 
fritt fall. Men tack vare bland 
annat kommunens upprop 
om att uppmana människor 
att hämta ”take-away-mat”, 
har det blivit fart för restau-
rangerna, säger Thorbjörn 
Rönnlund som uppskattar 
kommunens näringslivsråd 
och näringslivschefen Johan 
Elfvers insatser för företa-
garna.

Kommunen har tagit fram 
ett stödpaket för att hjälpa 
företagare i kommunen. Det 
handlar bland annat om att 
man förlängt betalningsti-
der på hyror i kommunägda 
lokaler. 

– Sedan har vi också fryst 
tillsynsärenden generellt 
för att frigöra tid för företa-
garna. Det gäller exempel-
vis miljötillsyn som vi nu 
inledningsvis förlägger till 
hösten istället och vi tar inte 

ut några avgifter i nuläget, 
berättar Johan Elfver, kom-
munens press- och närings-
livschef. Han lyfter också ett 
bra exempel på ett gott sam-
arbete mellan kommunens 
företagare.

– Det råder brist på 
handsprit men där har den 
lokala företagaren parfym-
fabriken Nordium antisep-
tiska medel som de kunde 
leverera. Däremot hade de 
inte tillräckligt med flaskor. 
Då kontaktade vi Kiviks 
musteri på Färingsö och de 
hade flaskor.Vi försöker titta 
på alla sådana möjligheter 
och söker kreativa lösningar, 
säger Johan Elfver.

Företagarna i Ekerö cen-
trum anordnar olika events 
under året och närmast lig-
ger påskfirandet. Det blir 
i mindre skala än tidigare, 
men Ekerö centrumfören-

ing kommer att tillsammans 
med kommunen, påskpynta 
centrum.
– Det gör vi för att vi ska 
sprida glädje. Sedan har vi 
en planerad sommarfest 
i juni. Den kommer för-
modligen inte bli exakt som 
vi hade tänkt den, men vi 
kommer att göra någonting i 
alla fall. Inte för att trycka hit 
kunder utan återigen, för att 
sprida glädje. Det är någon-
ting som behövs redan nu, 
men viktigt är också att man 
känner att man inte står en-
sam, varken som medborg-
are eller företagare, vi måste 
lösa det här tillsammans. 
Men jag är väldigt positiv för 
jag upplever en anda bland 
ekeröborna att ”det här ska 
vi lösa gemensamt”.

EWA LINNROS 
ewa@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | Corona-viruset har 
snabbt förändrat vardagen, inte 
minst inom näringslivet. Ekerö 
kommun har vidtagit stödåtgär-
der för kommunens företagare 
och flera av dem hjälps åt sinse-
mellan, för att klara av situationen.

NYHETER 

”Vi måste lösa
det här tillsammans”

Ekerö centrums handlare håller öppet. De följer Folkhälsomyndighetens direktiv och gör allt för att kunderna ska känna sig 
trygga.                                                                                                                                                                         FOTO: EWA LINNROS

FAKTA KOMMUNENS ÅTGÄRDER FÖR ATT STÖTTA NÄRINGSLIVET

>> Förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.

>> Korta ned betaltiden till leverantörer till 20 dagar till alla leverantörer
(gäller ej myndigheter och kommuner).

>> Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.

>> Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.

>> Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

>> Upprätta en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.

>> Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

>> Förändra riktlinjerna för att möjliggöra att restaurangerna kan öppna sina uteserve-
ringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).

>> Se över om det går att tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renove-
ringsprojekt.   Källa: Ekerö kommun

”...viktigt är också att man känner att man inte står ensam, varken som medborgare eller företagare... ’’
stötta 

  ekerössssttttttttttttttööööööööööööööt
#
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Hyr allt för 

festen!

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm
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 Stor resursbrist i 
vård och omsorg
KOMMUNEN |  Brist på 
skyddsutrustning i vård 
och omsorg är ett av de 
stora problem som kom-
munen tampas med just 
nu, när det gäller sviterna 
av coronaepidemin. Genom 
hårt arbete, kreativitet och 
nytänkande samarbeten 
rustar man nu för de kom-
mande veckorna som för-
väntas bli ännu tuffare. 

– Spridningen av corona-
viruset har just nu en om-
fattande påverkan på hela 
samhället och många om-
råden är under stark press, 
självklart är både medar-
betare och verksamheter i 
kommunen påverkade. En 
ljusglimt just nu är dock 
allt det goda samarbete som 
sker. Vi arbetar mer än van-
ligt över verksamhetsgrän-
serna, stöttar varandra och 
rustar tillsammans för än 
större utmaningar de när-
maste veckorna, både inom 
tjänstemannaorganisatio-
nen, inom politiken och 
inte minst däremellan, säger 
kommundirektör Christina 
Hedberg.

Hon konstaterar att även 
om det sedan flera veckor 
tillbaka har varit både fär-
re barn och personal inom 
kommunens skolor och 
förskolor, så har läget hit-
tills varit stabilt och att det 
inte har behövts göras några 
större inskränkningar i verk-
samheterna.

– Det som sticker ut är 
bristen på material och 
skyddsutrustning i vård 
och omsorg. Utrustning 
som finns centralt delas ut 
löpande, men för att klara 
behoven är vi lösningsfoku-
serade och hittar nya vägar, 
säger hon och berättar om de 
samarbeten som gjorts mel-
lan företag i kommunen för 
att producera handsprit och 
hur elever i mälaröskolor 
tillverkar skyddsvisir som 

kan användas inom vård och 
omsorg.

Kommunens samord-
ningschef Lena Törnblom 
Löfquist bekräftar resurs-
bristerna. Hon ägnar också 
mycket tid åt att försöka hit-
ta olika sätt att tillgodose be-
hoven av skyddsutrustning.

– Just nu är det många som 
tänker utanför boxen och jag 
vet att i vissa verksamheter 
använder man regnrockar 
som engångsmaterial när 
man går in till patienter. De 
måste dock kasseras efter 
varje  besök, vilket betyder 
att det går åt enormt mycket 
material just nu. Vi vädjar 
till dem som har skyddsma-
terial att se till att de kom-
mer till dem som bäst behö-
ver, säger hon.

När det kommer till hur 
smittspridningsläget ser ut i 
kommunen, går det inte att 
få fram några siffror. Läget 
ändras hela tiden, bara de 
som vårdas på sjukhus tes-
tas och ingen myndighet vill 
dela med sig av detaljerade 
uppgifter.

– Vi har konstaterade fall 
av covid-19 i kommunen, 
men eftersom vi följer se-
kretesslagar och värnar 
om patientsäkerhet, delar 
vi inte den informationen. 
I dagsläget är det långt 
mycket viktigare att spri-
da budskapen om att alla 
behöver ta ansvar, stanna 
hemma om man är sjuk, 
tvätta händerna och hålla 

avstånd, säger Christina 
Hedberg.

Även fortsättningsvis är 
det besöksförbud på alla 
kommunens äldreboenden, 
samtliga av kommunens 
öppna förskolor hålls stäng-
da liksom demensdagvår-
den Ekdungen, de öppna 
verksamheterna Stockby-
gården och Kajutan samt 
Träffpunkten Solrosen. 

Andra åtgärder som kom-
munen har vidtagit för att 
lindra följdproblem av si-
tuationen är att de har öpp-
nat en telefonlinje där barn 
under 18 år lätt kan komma 
i kontakt med kommunens 
skolkuratorer för stödsam-
tal. Man har också gått ut 
med uppmaningar till för-
äldrar och andra vuxna att 
röra sig ute där ungdomar 
finns, för att skapa trygghet 
när många aktiviteter är in-
ställda och skolorna har lov 
runt påsk.

Både Färingsö församling 
och Ekerö pastorat har ock-
så ställt in sina gudstjänster, 
samt många andra verksam-
heter och håller istället an-
dakter och träffar på nätet.

LO BÄCKLINDER 
lo@malaroarnasnyheter.se

”Spridningen 
av coronavi-

ruset har just nu en 
omfattande påverkan 
på hela samhället och 
många områden är 
under stark press”

KOMMUNEN | För att 
samla människor och ge 
något till alla som behöver 
vara hemma, har Färingsö 
församling startat ett nytt 
radioprogram, ”Mälarö 
Mötesplats” i Radio Viking, 
101,4.

Kyrkoherde Peter Strömmer 
och kommunikatör Joakim 
Jonsson samtalar och bju-
der in gäster klockan 12 till 
13 varje torsdag framöver. 
Ekerö kommun är inbjudna 
att delta med information 
och stående gäster är också 
Mälaröarnas nyheter och 
Ekerö pastorat. Programmet 

”Mälarö mötesplats” har 
underrubriken ”Nära radio i 
en ovanlig tid” och innehåll-
er både information och re-
flektion.

 – Det känns naturlig att 
använda radio som kontakt-
form nu när många är tving-
ade att hålla sig hemma. Då 
når vi även dem som inte har 
internet och följer hemsidor 
och sociala medier. Både 
Joakim och jag har radiobak-
grund så det var väldigt lätt 
för oss att dra igång det här, i 
princip på dagen, säger Peter 
Strömmer.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Information och reflektion i nytt program

Joakim Jonsson, kommuni-
katör och Peter Strömmer, 
kyrkoherde i Färingsö för-
samling, leder det nya radio-
programmet.            
          FOTO: FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Kommundirektör Christina
Hedberg.                                                                                                                                 
                        FOTO: EKERÖ KOMMUN
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EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

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

KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon 
Röjning och städning. Allt efter behov! 

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 

MÄLARÖARNA | Det tigge-
riförbud som kommunfull-
mäktige röstade igenom 
den 10 mars fick avslag av 
länsstyrelsen i slutet av 
mars. Nu går kommunen 
vidare för att få igenom 
förbudet.

Länsstyrelsen avslog de änd-
ringar i kommunens lokala 
ordningsföreskrifterna som 
ska förhindra ”aktiv och 
passiv insamling av peng-
ar” utanför matbutiker och 
återvinningsstationer, med 
hänvisning till att tillägget 
”tiggeri” saknades i texten. 
De påpekade också att det 
även finns övriga brister i 
de ändringar och tilläggen i 
föreskrifterna som gjorts på 
andra områden. Dessa anses 
dock vara främst av redak-
tionell karaktär och därför 
inte motiverar till att de ska 
upphävas.

– Ja, länsstyrelsen hade 
synpunkter på en del or-
dalydelser i vårt beslut om 
förändringar av ordnings-
stadgan. Vi kommer att sva-

ra dem med förtydliganden 
och får se om detta i sin tur 
leder till ett överklagande, 
säger kommunstyrelsens 
ordförande Adam Reuter-
skiöld (M).

Gällande införandet av ett 
förbud mot att tigga i kom-
munen, är han övertygad 
om att detta är rätt sätt att 
hantera situationen.

– Det finns en bred för-
ankring bland allmänheten 
om att hantera dessa frågor 
på ett bättre sätt. Jag hade 
gärna sett att det skulle gö-
ras på nationell nivå men 
eftersom inget händer där, 
får vi hantera det på kom-
munal nivå. Vi ser att frågan 
har hanterats lite olika be-
roende på vilken kommun 
som infört denna typ av 
begränsning, säger Adam 
Reuterskiöld.

I samband med beslutet 
om tiggeriförbud i kom-
munfullmäktige, ändrades 
även ytterligare punkter 
i kommunens lokala ord-
ningsföreskrifterna. Till 
exempel blir det nu också 

förbjudet att avfyra fyrver-
kerier på offentlig plats utan 
tillstånd, annat än mellan 
klockan 23 och 01.30 på nat-
ten mellan nyårsafton och 
nyårsdagen. Likaså införs 

ett förbud mot att förtära 
alkohol på Träkvista och Skå 
idrottsplatser.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Avslag på förbud
Kommunen bemöter länsstyrelsens kritik 

NYHETER

KOMMUNEN | Barn- och 
utbildningsnämnden har 
valt ut fyra finalister, 
av totalt elva inkomna 
nomineringar, till priset 
för insatser mot diskri-
minering och kränkande 
behandling.

Finalisterna är:
• Karin Hallström, biträ-

dande rektor på Sanduddens 
skola ”vars arbete gör skill-
nad varje dag”.

• Enheten Lundarna på 
Gräsåker, Knalleborg och 
Gustavalunds förskolor för 
deras arbete med att göra 
likabehandlingsarbetet mer 
levande.

• Klass 6-9B på Ekeby-
hovs grundsärskola som ar-

betar med projektet UNIQ 
som vill visa att alla är unika 
oavsett IQ.

• Anita Hansson, Ekeby-
hovsskolan för hennes arbe-
te med att få eleverna att res-
pektera varandras olikheter 
genom att utveckla förmågor 
till delaktighet, självständig-
het och problemlösning.

– Vem eller vilka som blir 
pristagare beslutas  5 maj. 
Priset delas ut på Ekebyhovs 
slott 2 juni, efter barn- och 
utbildningsnämndens sam-
manträde. Mottagaren får ett 
diplom och mellan 60 000 
kronor och 5 000 kro-
nor,  berättar Jana Hilding, 
nämndsekreterare för barn- 
och utbildningsnämnden.

Arbetar mot
kränkningar

KOMMUNEN | För att säkerställa att alla verksamheter ska 
kunna fungera även vid personalbortfall, har kommunens 
krisledningsnämnd fattat beslut om att det ska vara möjligt 
att göra snabba, nödvändiga upphandlingar. Beslutet har 
tillkommit efter att coronaviruset börjat spridas och  för att 
man är rädd att förvaltningar inte ska kunna utföra sina upp-
drag. Genom beslutet får förvaltningchefer befogenheter att 
direktupphandla och teckna avtal som är kopplade till ”syn-
nerlig brådska”.

Förenklade upphandlingar
I förra numret av MN 
berättade vi om den långa debatt som föregick beslutet. 



Ta hand om varandra och oss!

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!

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

EKERÖ
GRILLEN
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• Take Away

 Ring eller maila så plockar vi ihop böcker till dig som kan hämtas 

 på biblioteket av ombud eller levereras hem av en bokvolontär. 

 Ekerö: 08-124 573 01,  bibliotek@ekero.se

 Stenhamra: 08-124 573 11,  barnensegetbibliotek@ekero.se

• Våra bokinkast är öppna dygnet runt.

• Läs och lyssna på böcker hemifrån i appen Biblio. 

• Titta på en film hemifrån via cineasterna.com

Har du inget lånekort 

- registrera dig på bibliotek.ekero.se

Biblioteket erbjuder extra service Corona
Covid-19

m kan hämtas 

okvolontär.

ekero.se

Ekerö Kulturhus 
och Bibliotek

KOMMUNEN | Stockholms 
kappsimningsklubb 
”Kappis” har drivit som-
marsimskolan i Ekerö 
kommun i drygt 20 år. 
Nu förlorar de uppdraget 
i en ny upphandling och 
Spårvägens simförening 
tar över. Med det nya avta-
let sparar kommunen cirka 
100 00 kronor men säger 
att kvaliteten på undervis-
ningen är bibehållen.

Alwine Berggren, simskole-
lärarinna hos Stockholm 
kappsimningsklubb, har ar-
betat tio år på sommarsim-
skolan i kommunen.

– Jag älskar jobbet och är 
oerhört ledsen och besviken 
över att inte få jobba härute 
i år. Jag är besviken på kom-
munen då vi har en bra verk-
samhet, i alla våra enkäter 
efter varje sommarsimskola 
får vi bara positiva svar. Men 
kommunen väljer bort ett 
vinnande koncept och går 
istället på den som lägger 
det lägsta anbudet, säger 
Alwine Berggren. Hon po-

ängterar också att barn som 
gått i sommarsimskolan för 
”Kappis” får en kontinuitet 
i undervisningen även vin-
tertid.

– Det blir mycket lättare 
att få en plats till vintern 
eftersom eleven har betalat 
en medlemsavgift. Barnen 
känner också igen oss och 
vi känner dem, det blir lite 
mer familjärt. De vet hur vi 
jobbar, vi har samma arbets-
sätt ute i Mälaren som vi har 
i Åkeshov, berättar Alwine 
Berggren.

Kommunen har nu valt 
Spårvägens simförening och 
sparar därmed cirka hundra-
tusen kronor om året, men 
”med bibehållen kvalitet” 
på simskolan. Hur kan man 
veta detta i förväg?

– Det stämmer ju förstås 
att det kan vara svårt att 
garantera en viss kvalitet i 
förväg men Spårvägen är 
en stor, etablerad simfören-
ing. De har lämnat en offert 
som inte finns någon som 
helst anledning att tvivla 

på. Kommunen har heller 
ingen möjlighet att frångå 
upphandlingsprinciperna 
då två simföreningar som 
enligt referenser har samma 
kvalitet, lämnar anbud som 
skiljer sig så markant i pris. 
Det vore ansvarslöst att inte 
på detta sätt ta väl vara på 
medborgarnas skattepengar, 
svarar Helena Butén Langlet 
(M), ordförande i kultur- 

och fritidsnämnden. 
Som vi tidigare skrivit är 

det svårt för kommunens 
barn att få simskoleplats un-
der vintern utanför kommu-
nen, detta då Stockholms 
stad ändrat sina regler till att 
man måste vara folkbokförd 
i Stockholms stad för att få 
en simskoleplats. 

Simundervisning ingår 
i det centrala innehållet i 

kursplanen för idrott och 
hälsa i årskurs 3, 6 och 9. 
Simförmåga ingår i kun-
skapskraven för årskurs 6 
och 9 och därför förväntas 
skolan ge simundervisning. 
Men för lärare i Ekerö kom-
mun är det näst intill omöj-
ligt att få till en kontinuerlig 
simundervisning. 

–  Jag delar uppfattningen 
att det inte är helt enkelt att 

få till en kontinuerlig simun-
dervisning för skolorna då vi 
inte har en egen simhall. De 
flesta skolorna kompletterar 
besök i simhall med träning 
i Mälaren, men att få in mer 
simundervisning är önsk-
värt. Samtidigt ska man 
komma ihåg att 94,8 pro-
cent i årskurs 9 får godkänt 
betyg i idrott vilket också 
innebär att motsvarande 
andel då har klarat kurspla-
nens simkrav, svarar Sivert 
Åkerljung (KD), ordföran-
de i barn- och utbildnings-
nämnden.

– För att nå ännu längre, 
och då inte minst för våra 
elever som börjar i svensk 
skola på högstadiet och ald-
rig har simmat förut, är det 
viktigt att Ekerö kommun 
får en egen simhall. Detta 
är några av skälen att vi från 
Ekeröalliansen nu priori-
terar att vi snabbt ska få en 
simhall på plats, säger Sivert 
Åkerljung.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Kappis” förlorar uppdraget efter 20 år

NYHETER ”...kommunen väljer bort ett vinnande koncept och går istället på den som lägger det lägsta anbudet” ’’

Spårvägens simförening tar över sommarsimskolan i kommunen

Kommunen har upphandlat en annan aktör för sommarsimskolan och Stockholms kappsimnings-
klubb ”Kappis”  förlorar därmed uppdraget efter drygt 20 års verksamhet.                                    FOTO: ARKIV



560 340 00

Vi kör Dig 
dit Du vill! 
Vi är ditt lokala 
taxibolag på ”hemmaplan”

Tillfälliga SPECIALPRISER

 

  Ord.pris NU
Tappström – Brommaplan 360 kr 295 kr
Träkvista – Brommaplan 400 kr 325 kr
Skå – Brommaplan  440 kr 375 kr
Stenhamra – Brommaplan 525 kr 450 kr
Färentuna – Brommaplan 655 kr 595 kr
Munsö – Brommaplan  690 kr 625 kr
Adelsö – Brommaplan  935 kr 850 kr
Drottningholm – Brommaplan 200 kr 150 kr
Lovön – Brommaplan  310 kr 225 kr

Priserna gäller enkelresa i bägge riktningarna, max 4 pers i bilen t o m den 31 maj 
2020. För mer information, ring gärna vår dygnet runt öppna växel på nummer 
08-560 340 00.

75:-
Gäller för taxiresa 

för över 300 kr. 
En kupong/resa. 

Gäller t.o.m 
31 maj 
2020.
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MÄLARÖARNA | När tider-
na är oroliga och ingen kan 
sia om hur morgondagen 
ser ut, kan man dock alltid 
lita på naturen. Den gör 
som den alltid har gjort 
och just nu är det full fart 
bland växter, fåglar och 
andra djur.

– Det bästa man kan göra 
just nu, om man känner sig 
orolig eller har svårt att få 
tiden att gå, är att ge sig ut i 
skog och mark. Vi ska verk-
ligen utnyttja förmånen vi 
som bor på Mälaröarna har, 
att kunna ge oss ut i skogen. 
Naturen kan man lite på, sä-
ger Bo Nylén, Mälaröarnas 
naturskyddsförening.

Han berättar om den års-
tid vi befinner oss i, då na-
turen vaknar till liv på allvar 
och det spirar och gror mest 
över allt.

– Det är visserligen en lite 
märklig tid just nu eftersom 
vi har haft en lång och tidig 
vår under en period och se-

dan blev det helt plötsligt 
sen vinter när kylan kom 
tillbaka. Det har dock ing-
en större påverkan på för-
loppet, annat än att det går 
lite långsammare. Ett par 
varma dagar så kommer allt 
tillbaka igen, konstaterar 
han.

När det kommer till fågelli-
vet, ligger det något efter då 
det är is på vissa vattendrag, 
men många fåglar är redan 
igång med sin fortplantning.

– Grågässen börjar häcka 
ganska snart och ringduva, 
sånglärka och tofsvipan har 

redan börjat. Sothönsen och 
doppingarna har även kom-
mit på riktigt.

Mälaröarnas paddor har 
också påbörjat sina vand-
ringar mot de vattendrag där 
de leker. Inte sällan passerar 

de över trafikerade vägar där 
de riskerar att bli överkörda.

– Alla bilister bör noga 
se upp för paddor på kör-
banan kvällstid för att und-
vika att mosa dessa nyttiga 
djur. Alla kräldjur är frid-

lysta och en paddhona kan 
bli över 50 år, förutsatt att 
vi bilister ser upp. 

Bland växterna har kloro-
fyllen börjat ge sig till känna 
och man kan ana gröna toner 
mest över allt. Tussilago och 

blåsippor är i full blom och 
även en och annan vitsippa 
har börjat räta ut sig i sol-
dränkta backar. 

– Den vackra men giftiga 
tibasten kan man se här och 
var och även nagelört och 
svalört. Rötterna på den se-
nare åt man på våren förr i 
tiden.

Bo Nylén kan även vittna 
om att en hel del övervint-
rade fjärilar har vaknat ur sin 
vinterdvala. Han har sett så-
väl citronfjäril, sorgmantel, 
nässelfjäril och påfågelsöga 
ute på flygtur.

Till sist delar Bo Nylén 
med sig av ett högaktuellt 
middagstips, som många 
inte behöver gå längre än till 
husknuten för att hitta råva-
ror till.

– De små, späda nässlor-
na är perfekta att plocka och 
koka soppa på nu, tipsar han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Naturen kan man lita på”
Växter, fjärilar, fåglar och djur vaknar och börjar föröka sig

NYHETER ”De små, späda nässlorna är perfekta att plocka och koka soppa på...” ’’

”Det bästa 
man kan göra 

just nu om man kän-
ner sig orolig eller har 
svårt att få tiden att 
gå, är att ge sig ut i 
skog och mark”

Sorgmanteln är en av de fjärilar som redan har börjat vakna till liv av de värmande solstrålarna. 
 FOTO: BO NYLÉN, MÄLARÖARNAS NATURSKYDDSFÖRENING

För att skapa en trygg och säker miljö för unga nu 

i Corona-tider vill vi uppmana föräldrar och andra 

vuxna att röra er ute, framför allt under kvällstid, där 

unga finns.

Många aktiviteter är inställda, inga organiserade 

föräldravandringar är planerade under påsklovet och 

påskhelgen och många firar påsk hemma istället för 

att resa bort.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi fort-

sätter att röra på oss och träna utomhus. 

Så är du frisk – ta en promenad, gå ut med hunden, 

ge dig själv en nypa frisk luft! 

Och rör dig ute där unga befinner sig; centrum, 

idrottsplatser, skolgårdar.

 

Tvätta händerna, ta en promenad och håll avstånd 

– så bidrar du både till ökad trygghet för unga och 

minskad smittspridning!

Unga behöver 
trygga vuxna ute

Efter en mild vinter är det dags att välkomna våren på våra 
kyrkogårdar. Vårplanteringen kommer att ske efter påsk.  
Ni vet väl att det även går att beställa enstaka vårplantering 
genom oss.

Glöm inte att hämta lyktorna på graven inför sommar- 
säsongen. Senast 30 april behöver lyktorna tas bort.

För er som tillhör riskgrupper och inte kan ta er till 
kyrkogården kan vi vara behjälpliga med att ta bort er  
gravlykta.

Välkommen att kontakta oss på:
08-560 387 00 eller ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

På gång på kyrkogårdenPå gång på kyrkogården

K Y R KO G Å R D S F Ö R VA LT N I N G E N 
EKERÖ ADELSÖ-MUNSÖ LOVÖ KYRKOGÅRD
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Det man inte ser kan man ändå lida av.
Det gäller inte minst dåligt fungerande infiltrationer, avlopp, 
rörledningar och brunnar. Förutom att reparera, förstärka 
och förbättra befintliga system så är vi, om vi får skryta lite,
väldigt duktiga på att bygga nya.

Välkommen till LEJA – bra även när det rör rör!
  
  

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

MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

RÖR DET RÖR
RÖR DET OSS

VERKSTAD

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

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

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

som vill jobba
med oss!

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

Uppdrag hos BRF
och företag!

TRÄDGÅRD • HANTVERK • STÄDNING • EKONOMI
ADMINISTRATION • ... OCH MYCKET MER

BASERAT PÅ DINA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL Kontakta oss: 
020-625625

 
ww.stugsommar.se

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

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

Dagens lunch  
tis-fre 11.00-14.30 

Kvällsöppet ons-lör 

In på hemsidan för 
lunchmeny, á la carte 

och övriga event! 

Boka bord på: 
www.restjungfrusund.se

SPF MÄLARÖARNA
SPF Mälaröarna meddelar alla sina medlemmar 

att alla möten och sammankomster ställs in 
på grund av situationen kring coronaviruset.
Alla promenader och vandringar fortsätter 

enligt program.

Friskvård istället för månadsmöten
Måndagen den 11 maj anordnas  istället för 

månadsmöte promenadvandring
i Ekebyhovs slottspark. Vi samlas utanför 

Ekebyhovskyrkan klockan 13.00. 
Du behöver inte anmäla dig. 

Tag gärna med fika och stavar för tryggare gång.

Vi ber alla medlemmar att följa de anvisningar 
som Folkhälsomyndigheten meddelar.

Vi hoppas att vi kan återgå till mer normal 
verksamhet så snart situationen blivit bättre.

Styrelsen

Fr
åg

a 
Jo

h
an

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

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

Direktiv har kommit från barn- 
och ungdomsförvaltningen till 
skolpersonal om att tillverka 
skyddsvisirer för vården. Är det 
inte viktigare att lärare ägnar sig åt 
undervisning och omsorg under 
dessa dagar så att eleverna får bästa 
möjliga situation både i skolan och 
för de som får uppgifter hem?

Vi vikarierar för varandra, gör 
extra uppgifter, planerar, lär oss om 
distansundervisning och så vidare.
Nu ska vi dessutom tillverka saker 
som Arbetsmiljöverket inte har 
godkänt. 

– Det här sker på helt frivillig basis. Vi 
vill också bereda möjligheten för våra 
elever och lärare att kunna vara med 
och vara behjälpliga genom att tillver-
ka den här utrustningen, men det är 
som sagt helt frivilligt och det är ing-
enting som påverkar den ordinarie un-
dervisningen. 

Adam Reuterskiöld (M), kommun-
styrelsens ordförande, har också kom-
menterat detta:

– Jag tror faktiskt att myndigheterna 
har ändrat sig något här. Ett ansikts-
skydd är bättre än inget. Initiativet har 
kommit från elever och lärare själva, 

vilket jag tycker är helt fantastiskt. 
Vi har ett väldigt stort engagemang i 
kommunen överhuvudtaget. 

I radion berättades om att kom-
munen skulle ta emot patienter 
som inte var färdigbehandlade för 
Corona. Var i kommunen ska pa-
tienterna vara? 

– Vi har ett antal eftervårdsplatser 

sedan tidigare. Jag kommer inte att gå 
in på exakt var dessa platser är, utifrån 
rådande patientsekretess. 

Hur hanteras detta utan att smitt-
spridning ska ske?

– Man har vidtagit åtgärder för detta, 
både inom särskilt boende men också 
inom den mobila vården via hemtjäns-
ten.  Där har man särskilda Coronateam 

som arbetar växelvis. Coronateamet är 
de som har hand om hanteringen av att 
minska smittspridning. När de träffar 
patienter som är misstänkt smittade, 
har personalen skyddsutrustning på 
sig.  

Hur arbetar dagligverksamheten i 
kommunen nu? Har man vidtagit 
några speciella åtgärder?

– Här har man minskat smittsprid-
ningen genom att temporärt dra in 
verksamheterna när det gäller de-
mensdagvården Ekdungen, den öppna 
dagverksamheten i Kajutan och även 
träffpunkten Solrosen. Det får förstås 
konsekvenser och framförallt för den 
äldre målgruppen. Det blir ensamt för 
dem för dessa verksamheter är extremt 
uppskattade, men vi måste vara rädda 
om dem i den rådande situationen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Inkomna frågor om Coronaviruset

RADIO LYSSNA

>  Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

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

Ekerö kommuns hemtjänst har ett speciellt Coronateam som har hand om hanteringen 
av att minska smittspridningen.                                                                                                 Foto: Ekerö kommun

Ekeröokq8_ekero

Gäller X-Shine & Super X-Shine

Välkommen till oss för en   
miljövänlig biltvätt. Få ett sex-

pack Coca-Cola på köpet!

Erbjudandet gäller 1/4-14/4 - 2020
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 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

Vi hämtar och lämnar din bil om du vill ha hjälp  Vi hämtar och lämnar din bil om du vill ha hjälp  
och inte vill gå ut i dessa coronatideroch inte vill gå ut i dessa coronatider

7 :-
5:-

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

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

NÄRINGSLIV 

MG Rentals femte depå ligger i det nyförvärvade Hyreshuset i Järfälla.                              FOTO: PRIVAT

KOMMUNEN | Den 
1 mars öppnade 
Färingsöföretaget MG 
Rental sin femte depå i 
verksamheten. Nu kan 
de erbjuda maskiner för 
uthyrning till i stort sett 
hela Stockholmsområdet.

Den femte depån öppnas i 
Järfälla, norr om Stockholm 

i samband med att MG 
Rental tar över fastigheten 
”Hyreshuset”. Nu är där-
med företaget, som startade 
sin verksamhet på Färingsö 
2007 och fortfarande har 
säte där, ytterligare fyra ut-
hyrningsdepåer i familjen. 
De övriga ställena finns i 
Solna, Vårby och centrala 
Stockholm.

Företaget hyr ut och säl-
jer det mesta som privat-
personer eller företag kan 
behöva när det kommer till 
bygg, renovering och mark-
anläggning och har allt från 
grävmaskiner till verktyg i 
sortimentet.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Färingsöföretaget
utökar sin uthyrning

Karin och Gösta 
Rittners stipendiefond

Stiftelsen syftar till att genom stipendier till 

studerande ungdom stödja deras utbildning. 

Det finns två stipendier att söka.
 

e ungdom s

två stipeDet finns finns två s att söka.stipendier att så st

Ansök 
senast 
29 april

Stipendiaterna utses i juni och kontaktas 

därefter för att fylla i en s.k. rekvisitions-

blankett och eventuellt komplettera med intyg. 

Upplysningar om stipendierna kan 

lämnas av nämndsekreterare Jana Hilding, 

Barn- och utbildningsnämnden. 

Kontakt: jana.hilding@ekero.se

Ansökan om stipendie skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden, 

Box 205, 178 23 Ekerö

Bille Rittners stipendium 
delas ut till en studiebegåvad ungdom 

med hemvist i Ekerö kommun, exempelvis 

som hjälp till högre utbildning.

 
Karin och Gösta Rittners stipendium 
delas ut till en studiebegåvad ungdom 

med hemvist i Färingsö församling, 

exempelvis som ett bidrag till utbildning.

F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

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

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

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

Vänd dig med förtroende till oss 
när du har behov av tjänster inom 

trädgård/markplanering och fastighetsskötsel.
Vår miljö är det viktigaste vi har. 

Ansvaret för vår miljö är en röd tråd 
i vår verksamhet och vi är självklart 

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

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

Vi kommer till Ekerö igen!

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

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!

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!

MÄLARÖ SKYDD 
FLYTTAR TILL 
BRYGGAVÄGEN!

ÖPPETTIDER: Vardagar 07.00 – 18.00, Lördag 10.00 – 14.00 
Bryggavägen 101, EKERÖ Telefon: 08-560 250 20
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Sporten
Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se’’

                        ”Vi använder årets alla tolv månader till att utbilda åkarna      
                         tekniskt, fysiskt och akademiskt” Jörgen Nordlund, 10K Alpine

Skidgymnasium på distans
ALPINT | Non-profit-
stiftelsen 10K Alpine är en 
nydanad verksamhet ska-
pad på Ekerö där stiftelsen 
även har sitt säte. Det är 
ett annorlunda alternativ 
till nuvarande skidgymna-
sium, hos 10K Alpine sker 
utbildningen på distans. 
Målet är att skapa fler 
svenska världsmästare i 
skidbacken.

Ekeröbon Olle Nordberg 
och skidtränaren Jörgen 
Nordlund ligger bakom idén 
till ett nytt alternativ till de 

traditionella skidgymna-
sium och är grundarna till 
non-profitstiftelsen 10K Al-
pine.

– Vi använder årets alla 
tolv månader till att utbilda 
åkarna tekniskt, fysiskt och 
akademiskt. Våra elever stu-
derar på Hermods distans-
gymnasium och bor hemma 
när vi inte är på läger. Vi tror 
på att åkarna får en trygg-
hetskänsla om de bor hem-
ma hos föräldrarna, vilket är 
en viktig faktor om man vill 
elitsatsa. Vi vill att eleven 
tar både sin idrott och sko-

la seriöst. Målet är att skapa 
vinnare, både i backen och 
i arbetslivet, säger Jörgen 
Nordlund som bland annat 
har arbetat med svenska 
och norska skidförbundet 
och har varit skidtränare på 
Järpens alpina skidgymna-
sium.

Fredrik Sörén, styrelsele-
damot i 10K Alpine, var den 
person som kom i kontakt 
med Hermods när upplägget 
kring utbildningen skulle ta 
form.

– Det finns ett liv för elev-
erna efter skidkarriären och 

det gäller att de är förbered-
da inför det. Efter att vi kom 
i kontakt med Hermods dis-
tansgymnasium och gillade 
deras upplägg, inleddes ett 
samarbete som vi är mycket 
nöjda med. Eleverna stu-
derar allt ifrån ekonomi till 
teknik och natur, säger Fred-
rik Sörén.

Eleverna som går på 10K 
Alpine är alla motiverade 
och tar sin träning på allvar. 
De har ungefär 160 resda-
gar per år med träningar och 
tävlingar. Eleverna tränar 

och tävlar både i Norden och 
i andra länder som Österri-
ke. En av 10K Alpines åkare 
är Olle Nordbergs dotter 
16-åriga Ellie Nordberg. Hon 
har två stora mål i livet just 
nu, att elitsatsa och klara av 
sina gymnasiestudier.

–  Det är annorlunda ef-
tersom du inte är fysiskt 
på plats i ett klassrum utan 
sköter allt hemifrån. Annars 
är det likt ett traditionellt 
gymnasium eftersom du har 
lärare och prov. Uppgifter 
och kursmaterial tar vi del av 
via Hermods utbildnings-

plattform Novo och det har 
hittills fungerat bra.

Vad krävs för att klara av 
både sina studier och idrott?

– Jag skulle säga att det 
krävs mycket självdisciplin 
och att du kan se från ett 
långsiktigt perspektiv. Vissa 
perioder blir det mycket tid 
på att plugga för att du se-
dan kan ha det lugnare med 
skolan och helt fokusera på 
träning och tävlingar, avslu-
tar Ellie.

FOTO: 10KALPINE FOTO: 10KALPINE

300  
kr/person

Nytt hotell & restaurang intill 
Hagaparken i Solna. 

Öppningserbjudande 
just nu på hotelgio.se

VÄ L KO M M E N  T I L L

Staycation, 
espresso eller 

prosecco? 

The Social Hub Hotel 
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ANLÄGGNINGAR: Bromma, Skoda Center Bredden,  
Sätra, Södertälje, Täby

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

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. 

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,8 – 5,9 / 100 km, CO2-utsläpp 131 – 133 g / km (NEDC 113 g / km).**

ŠKODA
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

VI KÖPER 
ELLER BYTER 

IN DIN BIL

OCTAVIA AMBITION TSI 115  
Privatleasing fr. 2 495 kr/mån* inkl. service

 Komfortpaket  Dragpaket  

 Fjärr-/appstyrd värmare  Parkeringssensorer bak 

Få bilar

kvar!

PÅLITLIGHET FÖR
OMGÅENDE LEVERANS.

Läs mer på skodastockholm.se

 ADRESS TALLSTIGEN 3 BIAREA 30 KVM ANTAL RUM 5 ROK ( 2-3 SOVRUM) BYGGÅR 1935 TOMT: 1 040 KVM
EP E 133 KWH/M2/ÅR RING FÖR BOKADE VISNINGAR MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

EKERÖ GÄLLSTAÖ — SJÖUTSIKT ÅT TVÅ HÅLL!

ADRESS RAMUNDS BACKE 6 BIAREA CA 149 KVM ANTAL RUM 6 ROK (4 SOVR) + 4 RUM I KV BYGGÅR 1974
TOMTAREA 987 KVM RING FÖR BOKADE VISNINGAR MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

STENHAMRA FÄRINGSÖ — SUVERÄN FAMILJEVILLA!

SKANDIAMAKLARNA.SE/SPANGA

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/SPÅNGA/EKERÖ
SPÅNGA TORG 5, 08-80 76 00,

SPANGA@SKANDIAMAKLARNA.SE
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 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företagMattläggning

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

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 möj-
lighet 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

Sälj inte ut våra gemensamma fastigheter!
I förra veckan på kommun-
styrelsen lade Adam Reuter-
skiöld ett ordförandeförslag 
där Ekeröalliansen exklusivt 
till ett nystartat tvåmans-
bolag säljer av nuvarande 
Ekebyhovsskolans fastighet 
till förmån för nya skollokaler 
för Birkaskolan och Engelska 
skolan

Vi partier i Mälarökoalitionen (L, S, 
Ö och MP) ser fördelar i att använda 
Ekebyhovsskolans fastighet till 
friskolor när den kommunala 
skolan flyttar 2023/2024. Men inte 

till vilket pris som helst. För att 
värna våra gemensamma tillgångar 
vill vi från Mälarökoalitionen 
säkerställa att kommunen hittar 
bästa möjliga lösning och nyttjande 
av fastigheten.

Vi måste inte heller förbehålls-
löst sälja fastigheten utan vi vill att 
kommunen behåller denna strate-
giska centrala mark i egen ägo och 
istället upplåter den, till exempel 
genom så kallad tomträttsavgäld. 
På så vis bibehåller kommunen 
kontrollen och får en regelbunden 
intäkt som kan gå till kommunens 
verksamheter.

Det lades även ett ordföran-
deförslag om att bygga ett 
äldreboende på kommunens 
fastighetsess i rockärmen, den 
så kallade ”Tranholmstomten”. 
Tomten, ursprungligen planerad 
för reningsverk, tas ofta fram när 
Ekeröalliansens bristfälliga sam-
hällsplanering ska döljas. 

För att bygga på en så känslig 
tomt, mitt i ett centralt grön-
område, måste det finnas ett väl 
förankrat och bland de närboende 
genomarbetat förslag, detta är en 
uppenbar nödlösning som riskerar 
att både bli sämre och ta alltför 

lång tid. Ett bättre alternativ, det 
vore att åter se över möjligheten 
att bygga på den så kallade Lidl-
tomten. Med en prioriterad plan-
process där kan vi istället för köp-
lador få ett äldreboende på platsen 
kanske till och med snabbare än vid 
Tranholmen?

För Mälarökoalitionen
– Fredrik Ohls, Liberalerna
– Desiree Björk, Öpartiet
– Hanna Svensson, 
Socialdemokraterna
– Ulrika Sandin, Miljöpartiet

Bada hemma och simma i hallen

Nu vill vi som värnar om 
Ekebyhovsdalens framtid 
ha ett svar från er politi-
ker. Tänker ni leva upp 
till era vallöften och till er 
politiska ”regeringsför-
klaring”? Svara oss som 
inte begriper hur man kan 
tala med kluven tunga. 
Ni vill ju bevara dalen 
som ett öppet landskap, 
det står klart och tydligt. 
Men samtidigt planerar ni 
och bygger anläggningar i 
området som helt förstör 
områdets karaktär. Något 
öppet landskap lär det 
inte bli i fortsättningen, 
snarare en nöjespark. Det 

senaste tillskottet blir en 
sportanläggning nedanför 
skidbacken. 

Det utlovade natur-
reservatet/Jungfrusund-
skogen verkar dock dröja. 
Varför? Under tiden som 
politiken segar och inte 
kan ta beslut så dör skogen. 
Det kommer inte att finnas 
så mycket kvar att bevara. 
Idag ser det kusligt skrä-
pigt ut med ris, fula stub-
bar som lämnats kvar, kal-
huggna platser och stora 
sår på den kvarvarande 
skogen (spår av tidigare 
omilda skövlingar). 

Vårt tips till er  –  glöm 

naturreservatet! Det 
är  för sent. Använd den 
kommunala marken till att 
bygga på. Tänk så många 
villatomter som skulle 
kunna få plats här och 
kanske ännu en sporthall. 
Strunta i dalens naturvär-
den – vi har ju så mycket 
annan natur i kommunen 
att vandra i. Fortsätt stapla 
era idrottsanläggningar i 
dalen, dra nya vägar och 
bygg flera parkeringsplat-
ser. När skolan vid Brygga 
står färdig om några år kan 
området vara helt utnytt-
jat, asfalterat och rensopat 
på all natur. Då har ytter-

ligare en fin kulturmiljö 
skövlats och vi har fått ett 
förortsområde som liknar 
andra kommuners. Det 
blir väl bra? För inte är 
det väl så att Ekerö skulle 
kunna gå sin egen väg och 
tillåta ett grönområde 
mitt i samhället? Såklart 
inte – låt den kortsiktiga 
planeringen få företräde! 
Men betänk – natur som 
förstörs går ej att återskapa. 
Kan ni verkligen ha det på 
ert samvete?

Vi kräver ett svar!

– Nätverket ”Rädda 
Ekebyhovsdalen”

Ekerö kommun har 
bestämt att bygga en 
hundrastgård på åkern vid 
Ugglebergsskogen. Vad 
jag som boende och hund-
ägare på Ekerö tycker är 
att vi inte behöver någon 
hundrastgård! Vi bor på 
en av Stockholms skogs-
rikaste öar. Tar cirka fem 
till tio minuter att gå till 
skogen var du än bor på ön. 
Det finns människor som 
anser att deras hund behö-
ver en hundrastgård för att 
kunna umgås med andra 
hundar. Men smittorisken 
för till exempel kennel-
hosta blir betydligt högre. 

Vad är då kennelhosta? Jo, 
det är ett samlingsnamn 
på flera olika smittämnen 
som orsakar hosta hos 
hunden. Det är mycket 
smittsamt i kontakt med 
flera hundar. Därför vill jag 
som hundägare och närbo-
ende inte ha en hundrast-
gård i Ekebyhovsdalen! 
Vi kan väl träffas med våra 
hundar (ett par stycken åt 
gången), i skogen eller gå 
hem till varandras tomter. 
De har minst lika roligt 
där.

– Pia Axelsson, 
hundägare

Till alla er som bor på Ekerö Öppet brev till ansvariga politiker

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Eller till  
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Men visst har de flesta av 
oss chans till varmbad och 
hygien hemma numera? 
Det är väl att simma och 
simträna som vi är ute ef-
ter? Något som sköna Mä-
laren bjuder på sommartid, 
men som vore behagligt 
att få göra de andra nio, tio 
månaderna på året också. 
Ordet simhall vore bättre 
att använda för att ge oss en 
bättre bild av bygget tänker 
jag.

Ett bygge som kommer 
kosta mycket pengar och 
som ska ge oss massor till-
baka. Är vi på öarna tillräck-
ligt många och intresserade 
av att besöka simhallen? 

Kommer det att gå ihop sig? 
Att driva och underhålla 
en sådan anläggning, har 
jag förstått det som, kräver 
ständiga ekonomiska till-
skott från oss som bor i 
kommunen.

Hur kan vi då skapa högre 
intresse och fler betalande 
besökare?

Vi har fantastiskt goda 
naturtillgångar här på öarna 
tänker jag - sjön med värme 
och dricksvatten, grusåsen 
med sina laguner, skogen 
och solen. Helt unika möj-
ligheter som jag ser det och 
där vi har drygt 380 kilo-
meter av mark som möter 
vatten i kommunen (Enligt 

SCB:s statistik för kust- och 
strandlängd). Jag drömmer 
om en vacker simhall i 
strandkanten, inspirerad 
av Sånga-Säbys mindre 
poolhus, där Mälaren både 
kan användas som vatten-
källa, bjuda på svalkande 
dopp och ge bedårande 
utsikt. Där solterrasser får 
folk att njuta sköna dagar 
och solenergin kan hjälpa 
till att driva anläggningen. 
Bastuvarianter som bjuder 
på värme, avslappning och 
förnöjsamma samtal. Chans 
till välgörande behand-
lingar kan sätta guldkant på 
upplevelsen.

Om vårt bygge blir något 

unikt och välarbetat skulle 
det kunna göra sig känt, 
ringar på vattnet rent bok-
stavligt, och ge fler besökare 
även utanför Mälaröarna. 
Och fler betalade entréav-
gifter sänker kostnaden för 
oss i kommunen. 

Jag låter mig drömma 
– om ett naturskönt upp-
levelseställe med simhall 
och sköna möjligheter för 
längre besök. Goda måltider 
tillsammans med vänner, 
mysiga övernattningar, 
brygga för dans och festlig-
heter, skridsko- och kajak-
turer som avslutas i bastun 
tillsammans med annat 
härligt att sätta värde på.

Vad sägs om något an-
knutet till; vår historia - ett 
varmt och ångande Hamam 
likt det som vikingarna 
upplevde i Konstantinopel 
(nuvarande Istanbul), 
vår biologiska närhet 
– Mälarens undervatten-
värld, en riktig sandstrand 
inomhus, båtar som för 
besökare från andra delar av 
Mälaren till vårt simpalats, 
vattenskidliftar, dykskola 
eller ja, just det, vad skulle 
just du vilja njuta av här i 
”Badkulturens Övärld”?

– Jonas Ringdahl,
badande i Busviken
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Ordna en riktigt mysig 
påsk hemma i Västerort

Vi har myntan till lammet, chokladen till äggjakten, 

liljorna till bordet och brädspelet till myskvällen. Och glöm inte 

sneakers och solkräm till helgens alla promenader. Ha en härlig 

påsk önskar personalen i våra butiker och restauranger.

Påskjakt 
fr 13.00 

På påskafton! 
BARNFILMvisning 

 Fr 17.00 i 
klubbrummet  
tors-sön! Fri 

entré!

Liveblues!  
långfredagen 14.00! 

Sväng loss med 
Pontus & niklas från 

bonafide! Fri entré! 

AW fr 16.00!

Påsk 3:an 495:- 
Tors-sön 

Carpaccio med parmesan, 
ruccula, balsamico & 

pinjenötter 
. 

Sotad lax med grillad 
fänkål, sparris & 

purjolökssås 
Eller 

Lammrostbiff med rostad 
kronärtskocka, tomat, 
borlotti & lammsky 

. 
Klassisk citrontarteÄven à  

la carte! 

Öppettider 
påskveckan 
Tis-ons 11-15

Skärtorsdagen 11-22 

Långfredag 12-22 

Påskafton 12-22 

Påskdagen 12-20 

Annandag påsk - stängt

Golfen är  öppen! 

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

enzodg.se enzo_gelato

Fettisdagen 25 februari
Beställ gärna era semlor.

Öppettider i påsk
Skärtorsdag  07.30 - 17.00
Långfredag   Stängt 
Påskafton       10.00-16.00
Påskdagen     10.00-16.00
Annandag påsk  Stängt

Vi har allt för en  
lyckad påskfest

Kavring • Påskägg • Gelato tårta
Take away på allting
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Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

Funderar du på att byta 
fönster eller ytterdörr?

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

MÄLARÖARNA | Varmkorv 
smakar mums efter skidsko-
lan för de närmare 60 bar-
nen i Närlundagruppen, som 
avslutar 1970-års skidskola 
med uppvisning för föräldrar 
och syskon.

Friluftsfrämjandet har 1970 
haft många barnskidskolor 
både på Ekerö och Färingsö. 
”Ju tidigare småttingarna lär 
sig använda skidorna i rätta 
vinklar, desto bättre åker de 
som vuxna – den sanningen 
känner förstås Främjandet till 
och därför har man ordnat 
skolor i skidåkning för 5- till 
7-åringar på flera platser”, 
skriver MN. 

Praktiskt taget alla 60 barn 
är på plats för examen, trots att 
det är ett gråblått och klabbigt 
snötäcke.”Snälla lärarinnan 
fru Siv Ståhl som var skid-
lärare hos Stockholms stads 
parklek innan hon kom till 
Ekerö, hjälpte emellertid sina 
adepter till rätta på bästa sätt i 
blötan.”

Så småningom har alla gett 
sig i väg ut på en liten snits-
lad bana som slutar under ett 
pampigt målskynke. Examen i 
skidskolan avslutas sedan hos 
fru  Ståhl vid Fasanvägen och 
sedan hunger och törst stillats 

med varm korv och saft, blir 
det diplomutdelning. ”Ung-
domarna bockade och neg 
snyggt och flertalet hastade 
väl sedan hem för att hänga 
upp beviset på sina nyvunna 
skidfärdigheter på väggen”.

1970 visar också ungdomar in-
tresse för hembygden och MN 
rapporterar att många har an-
slutit sig till Färentuna/Hil-
leshögs hembygdsförening 
och meningen är att en ung-
domssektion ska bildas. 

Men vill man inte åka skidor 
eller delta i hembygdsfören-
ingens aktiviteter, visas ”Het 
snö” med bland annat Er-
nst-Hugo Järegård, Sven-Ber-
til Taube och Grynet Molvig 
i rollerna i Folkets hus i Fä-

rentuna. Den som inte vill se 
på film, kan välja bingospel i 
samma lokaler.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Examen i skidskola 1970 

Examen i ”Främjandets barnskidskola vid Närlunda avrundas med stort korv- och saftkalas hemma hos instruktören fru Siv Ståhl. Fr.v: Johan 
Asplund, Ann Björnvad, Peter Lundgren, Martin Larsson och Annika Henchen. 
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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.P
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På grund av det rådande läget med 
corona hänvisar vi våra läsare till 
att söka information om 
evenemang via hemsidor.

Ekerö kommun www.ekero.se

Mälaröbion malarobion.se

Ekerö filmstudio
www.ekero-filmstudio.se

Mälaröarnas naturskyddsförening
malaroarna.naturskyddsforeningen.se

Mälaröarnas ornitologiska förening
mof-ekero.se

Ekerö kommun och 
kyrkorna i samarbete
Behöver du sitta i karan-
tän för att du är sjuk 
eller tillhör en riskgrupp, 
kanske du 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, Idélab-
bet 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
För handling/utkörning 
till seniorer samarbetar 
också Ica Tappström med 
”Springpojkarna”. För 

ytterligare information 
se spalten längre fram.

Coop Stenhamra
Coop Stenhamra har ex-
traöppet mån-fre  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 hjälpa dig, ring till 
butiken så hittar vi en 
lösning utifrån ditt behov 
och våra resurser.  
Tillfälliga tider: mån-fre 
12-18,  lör-sön 12-15.
08-560 514 00.

Ekerö taxi
Vi handlar och kör hem 
dina varor.
08-560 34 000

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

Pokeburger
Take away men nu också 
hemkörning av våra hu-
vudrätter till dörren inom 
Ekerö tätort.
pokeburger.se/ekero

1hus2man
Take away eller hemkör-
ning. 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

Små grytor catering
Färdiglagade matlådor. 
Gratis hemkörning på 
Ekerö och Färingsö.
www.smagrytor.se

Lovö magasin
Fri hemkörning av 
matlådor och ”fredags-
kassar” till riskgrupper 
i Ekerö kommun.
www.lovomagasin.se

Ekeröveterinären AB
Vi erbjuder hembesök 
för hund och katt. Behövs 
mer omfattande åtgärd 
utföras kan vi även hämta 
med oss hunden/katten 
till mottagningen, 
behandla den och sedan 
köra hem den till sin 
ägare.
ekerovet.se

Ekerö bibliotek
Ring eller maila oss så 

plockar vi ihop en kasse 
böcker som kan hämtas 
av ombud eller levereras 
hem av en bokvolontär. 
Bokinkasten är öppna 
dygnet runt. Läs och 
lyssna på böcker i appen 
Biblio. Titta på en film via 
cineasterna.com
Ekerö: 08-124 573 01 
bibliotek@ekero.se. 
Stenhamra: 08-124 573 11 
barnensegetbibliotek@
ekero.se

Springpojkarna
Vi erbjuder hemleverans 
från matbutiker och 
restauranger inom 
kommunen. 
Ni ringer, vi springer!
073-714 63 60

Extra stöd i Coronatider?
Ni verksamheter som 
underlättar för mälarö-
borna med anledning 
av coronaviruset, mejla 
kostnadsfritt in en kort 
beskrivning över vad ni 
erbjuder samt hemsi-
desadress alternativt 
mejladress eller telefon-
nummer till annons@
malaroarnasnyheter.se
Reservation för att ytan 
är begränsad.

Stöd  

MATINKÖP • HEMKÖRNING • TAKE AWAY • MATLÅDOR • SAMTALSTÖD • DJURHJÄLP • BOKLÅN

med anledning av corona

MÄLARÖ MÖTESPLATS

En radiotimme med 
Peter Strömmer 
och Joakim Jonsson, 
Färingsö församling.

Gäster, samtal och 
information från 
Ekerö kommun, 
Mälaröarnas Nyheter 
Ekerö pastorat m.m.

Information och reflektion i coronatider

”Nära radio i en ovanlig tid” 
101,4 MHz

Torsdagar kl.12-13

I dessa Coronatider samlas vi inte i kyrkan.  

Men, vi håller varje vecka en andakt på  
vår hemsida och på Facebook, ledd av  

kyrkoherde Peter Strömmer.

Välkommen att följa med: 

svenskakyrkan.se/faringso/andakt-pa-natet
facebook.com/faringsoforsamling

Andakt på nätet



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset
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DÖDA

• Karl Lennart Sune Gisslén, Stenhamra 
avled den 9 mars i en ålder av 74 år.

• Astrid Katarina Schärdin, Färentuna 
avled den 9 mars i en ålder av 63 år.

• Knut Egon Löf, Svartsjö, avled den 13 
mars i en ålder av 66 år.

• Gun-Britt Viola Sjöberg, Ekerö, avled 
den 20 mars i en ålder av 80 år.

• Sven Evald Lundqvist, Munsö, avled 
den 20 mars i en ålder av 99 år.

• Anna Margareta Karlsson, Ekerö, 
avled den 26 mars i en ålder av 99 år.

BILAR 
KÖPES                       

Allt är 
intressant även 

defekta 
 

0700-61 73 96

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

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

FAMILJ FAMILJEANNONSERA Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

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!

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

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

Min älskade Maka
Min kära Mamma 

och Farmor

Gun-Britt
Sjöberg
* 25 maj 1939

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

✝ 20 mars 2020

R O L F
ANDERS och LOTTA

Sonja
Släkt och vänner

Din levnadsdag är slut,
Din jordevandring ändad

Du här har kämpat ut
och Dina kära lämnat

Nu vilar Du i ro och frid
Hos Jesu Krist till evig tid

Tack för allt gott som 
Du oss givit

Din rena kärlek till oss envar
Här har så tomt och öde blivit

Ditt goda minne lever kvar

Begravningen äger rum i 
Lovö kyrka fredag den 

17 april kl.11.00. Därefter
inbjudes till minnesstund.

Vänligen anmäl deltagande 
till IGNIS Ekerö

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

senast tisdag 14 april.

Grattis Sebas-
tian Fredén på 
20-årsdagen 
den 5/4 från 
mormor, mor-
far, mostrar, 
morbröder och 
kusiner.

• Familjeannonsera GRATIS! 

• Max 100 tecken inkl blank-
steg samt ev jpgbild

• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 
Ekerö

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

• För utgivningsplan se redak-
tionsruta sid 4

• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt  i mån av utrymme 

• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 356 00

Vår älskade FARFUS

Sven Lundqvist
* 22 maj 1920

har lämnat oss i 
stor sorg och saknad

✝ 20 mars 2020

GÖRAN och LENA
Michael och Maria
Jessica och Roine
Camilla och Peter

Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Vi kommer alltid 
att minnas hur stor 

din kärlek var. 
Lyckliga vi som har 

haft dig i våra liv.

Avsked sker i kretsen 
av de närmaste.

www.ignis.se

Z
Leg. Psykolog på Ekerö! 
070-750 73 15    info@zpoint.se    www.zpoint.se

Är du i behov av
enskilda samtal, 

stöd i din föräldraroll 
eller coachning? 

 nyheter
MÄLARÖARNAS

FÖLJ OSS!

ÄMÄLARÖAR

J



Radio viking 

101,4 mhz

Mälarö Mötesplats 
-ett radioprogram om

Ett samarbete mellan Ekerö kommun, Mälaröarnas nyheter, 

Färingsö församling och Radio Viking. 

Mer om Corona finns också på www.ekero.se/corona

Läget kring corona och COVID-19 skiftar dag för dag, 

rekommendationer och åtgärder förändras hela tiden. 

Därför har vi startat ett nytt radioprogram där vi 

samlar aktuell information om vad som gäller 

i Ekerö under coronakrisen. 

Om corona i Ekerö
Torsdagar kl. 12.00-13.00

Radio Viking 101,4 mhz

Corona
Covid-19

corona i Ekerö
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Ditt liv 
på pränt!

Har du länge tänkt att du borde 

skriva ner dina minnen 

för att barn och barnbarn 

ska kunna ta del av dem?

Jag kan hjälpa dig att sätta 

ditt liv på pränt! 

Se hemsida för prisexempel

PÅ PRÄNT 
hej@paprant.se   070 - 787 45 18

Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar

Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning 

OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper 

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

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö

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

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

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

Bilden: Ekerö dagliga verksamhets enhet Insperia invigde sina nya 
lokaler.                                                                             FOTO: EWA LINNROS 

Vi gratulerar Britten Fors, Stenhamra, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

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

Entreprenör

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

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

Söker Ni kontor 
på Ekerö? 

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

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

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

78 på 60: Gunnar Nilsson

Absolut blandat: 
Cornelia Von Bargen

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blandade pärlor:         
Rolf Larsson

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Det är måndag 
morgon: Janne Andersson

Elinor x 3: Elinor Wärholm

Fredagsdansen:        
Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling

God kväll Mälaröarna: 
Ewa Linnros och Joakim 
Jonsson

Gott och Blandat:      
Eva Möller

Hultmans Hak:          
Lina Hultman

Istället för Flisan: 
Pontus, Märta och Julia

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kritfabriken: 
Fredrik Värme

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

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

Thorleif Larsson, Lars Narin, 
Klaus Franken 

Mälarö Jazz: Tommy 
Ollmark med Janne Stolpe 
och Rune Sjögren

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark

Sång och glädje: Thorleif 
Larsson och Erik Ström

Söndagkväll:         
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage

Tisdagsmix: Leif Helenius

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Wallins Praliner: 
Micke Wallin

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: Lars Grahm

             

PRIVATA ANNONSMARKNADEN Skicka till privat@malaroarnas nyheter.se  

• 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. 

• 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

SÄLJES

Sideboard/sidobord/föns-
terbord med låda, halvrund 
bordskiva i mörkbrunt trä.
Djup 37 cm, bredd: 84 cm, 
höjd 76 cm. Pris 500 kr. 
Kom och hämta på Helgö.
Hör av dig via email: 
sandra_jinneklint@yahoo.
com

KÖPES

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Bor på Ekerö, kan 
göra hembesök. Vänligt och 
kunnigt bemötande.
08-400 258 35. 

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

ÖNSKAS HYRA

Tvåbarnsmamma 40+, 
statligt anställd med god 
ekonomi, önskar hyra litet 
hus/radhus på Färingsö. 
Trädgårdsintresserad 
och häst- och hundvan. 
070-799 90 66.

EFTERLYSNING

Innekatten Julle försvann 
mys-tiskt från kattpensio-
natet 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 försvin-
nandet mottages tacksamt. 
Petra  073-800 38 03.

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121
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Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

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

   
www.smilingmeditation.com

Mindfullness
           

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

Kom till 
mindfulness

kurs eller 
relax!

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

Yoga – Healing – Massage – Naprapat mm

Varmt välkommen 
önskar

 Jeanette, Johanna,
 Endre m fl

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

YOGA
Vill du inte komma till oss 

kan du yoga med oss hemifrån
Se www.mfcenter för info hur du loggar in för att delta

073-703 06 83
goodroom.se

 STENHAMRA

Apolis Bygg byter namn

Z
Leg. Psykolog på Ekerö! 
070-750 73 15    info@zpoint.se    www.zpoint.se

Är du i behov av
enskilda samtal, 

stöd i din föräldraroll 
eller coachning? 

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

 

Effektiv och djupgående behandling

Massageterapi 

Idrottsmassage 

Käkled Laserterapi 

Koppning Kinesiotejp

Utför trädgårds- och skogsarbete för privatpersoner & företag

Trädfällning
Sektionsfällning
Uppkapning
Bortforsling 0704-31 13 04   www.fällaträd.com

CGF FÄLLATRÄD AB

MÄLARÖARNA | Fyra 
bilbränder har ägt rum på 
olika platser på Färingsö 
under de senaste två veck-
orna. Brand i en byggnad 
uppstod också, men lyck-
ades stoppas innan den 
spred sig.

– En brand som startade i 
anslutning till Coop Kon-
sum Kungsberga den 4 april 
resulterade i en anmälan om 
allmänfarlig vårdslöshet. 
Både butiken och näralig-
gande bostäder fick utrym-
mas, berättar kommunpolis 
Anna Freij när hon redogör 
för den senaste tidens polisi-
ära ärenden på Mälaröarna.

– Det har även brunnit 
fyra bilar under de senaste 
två veckorna, vilket rubrice-
ras som skadegörelse, fort-
sätter hon.

Den 23 mars stoppade 
också hennes kollegor en 
bil vid Drottningholm. Pa-
trullen hade beordrats dit 
med anledning av en miss-

tänkt rattfyllist. En ung fö-
rare kontrollerades och hen 
blåste positivt. Föraren fick 
följa med till polisstationen 
och där uppmättes alko-
holkoncentration över det 
tillåtna.

Två dagar senare stoppa-
des ytterligare en bil, vilket 
resulterade i en ”olovlig kör-
ning”. Patrullen hade obser-
verat en misstänkt bil vid 
Kanton och gjort en slagning 
som visade att ägaren inte 
hade körkort, vilket bekräf-
tades när bilen stoppades.

Den 28 mars stannade också 
en polispatrull en bil i Sten-
hamra. Föraren blev miss-
tänkt för rattfylleri, ringa 
narkotikabrott, innehav av 
narkotika samt olovlig kör-
ning. Samma dag stoppades 
ytterligare två bilar av po-
lisen och även dessa förare 
blev misstänkta för brott. 
Den första stoppades på 
Väsbyvägen, Ekerö och per-
sonen som körde misstänk-

tes för grov olovlig körning, 
vilket inte var första gången. 
Den andra bilen stannades i 
Stenhamra, efter att polisen 
larmats om att den körde 
vingligt. Föraren omhänder-
togs misstänkt för rattfylle-
ri, ringa narkotikabrott och 
innehav av narkotika.

– Den 30 mars stals dess-
utom en bil på Gällstaö och 
stoppades så småningom av 
polis i Sundbyberg. Perso-
nerna i bilen blev misstänkta 
för tillgrepp av fortskaff-
ningsmedel, olovlig körning 
och grov vårdslöshet i trafik.

Under perioden har det 
också varit en hel del in-
brott i fritidshus och villor 
runt om på Mälaröarna. På 

Jungfruholmarna har flera 
inbrott upptäckts och så-
väl Eldgarnsö, Adelsö som 
Helgö  har även drabbats.

En grov stöld skedde på 
Bryggavägen den 16 mars 
och verktyg stals från ett 
förråd på Gällstaö den 31 
mars. En person fick också 
sin barnvagn stulen medan 
denne tvättade sin bil i en 
tvätthall på centrala Ekerö.

Slutligen skickar Anna 
Freij med ett par uppma-
ningar till mälaröborna inför 
påsken.

– Det fina vädret som ut-
lovas gör att vi vill vara ute 
mer.  Var rädda om varandra, 
tänk på de rekommendatio-
ner som finns med anled-
ning av coronaviruset. Kan-
ske genom att ställa en extra 
fråga till ungdomarna som 
ska ut, om vart de ska och 
om det kommer förekomma 
alkohol.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Bilar och byggnader
i brand på Färingsö

LARMET GÅR 

”Det har 
brunnit fyra 

bilar under de senaste 
två veckorna”



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TOMT & TRÄDGÅRD

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

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

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Koll på läget sedan 1937

Ytterst väldisponerad

Smakfulla materialval

Härlig balkong

Clas Horns väg 5, Ekerö
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 EP Ej

utförd MÄKLARE Jenny Näslund, 0708-26 83 00

Centralt & attraktivt läge

Väldisponerad planlösning

Inglasad balkong

Tegelbruksvägen 9D, Ekerö
3 rok, ca 80,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 300 000 kr 

AVGIFT 5 958 kr/mån HISS Ja BYGGÅR 1988 VÅNING 1

EP 67 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

Representativ villa i herrgårdsstil!

Generösa ytor om totalt 362 kvm

Dubbelgarage

Marieberg 5, Munsö
12 rok, 263 + 99 m² UTGÅNGSPRIS 8 500 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1981

TOMT 7388 m² EP 52 kWh/kvm/år

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Charmig gård med stor potential

Hagmark & 2 st hästboxar

Växthus & maskinhall

Prästnibblevägen 1, Svartsjö
8 rok, 213 m² UTGÅNGSPRIS 7 950 000 kr 

VISAS Sö 19/4 Ring för tidsbokning! EP 62 kWh/kvm/år

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Gavelläge!

Uterum och två uteplatser

Granne med Bokskogen

Gustavavägen 104, Ekerö
5 rok, ca 110 m² UTGÅNGSPRIS 3 450 000 kr 

AVGIFT 5650 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

EP 133 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund 0708-26

83 00, Linn Lagerqvist 070-510 65 69

Lantligt läge med sjöglimt

Stor vacker tomt

Bygg om eller bygg nytt!

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

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1954 TOMT 2713

m² EP Behövs ej MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61

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



Koll på läget sedan 1937

1-plansvilla om totalt ca 159 kvm

Trevlig trädgårdstomt 

2 trevliga uteplatser

Kvarnvägen 2A, Färentuna
5 rok, 159 m² UTGÅNGSPRIS 4 350 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2003

TOMT 910 m² EP 82 kWh/kvm/år

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Underbar familjevilla

Fint belägen på lugn återvändsgata

Nära allt man kan önska

Floravägen 24, Ekerö
6 rok, ca 163 m² UTGÅNGSPRIS 5 975 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1964

TOMT 433 m² EP 75 kWh/kvm/år

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Fantastisk sjöutsikt

Badklippor & båtplats nedanför

Härlig rymd & underbar atmosfär

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

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1998

TOMT 1165 m² EP 164 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Plan fin tomt

Lantligt läge

Nära kommunikationer

Sånga-Säbyvägen, Svartsjö
UTGÅNGSPRIS 1 375 000 kr VISAS Ring för

tidsbokning! TOMT 2020 m² EP Behövs ej 

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Smakfullt enplanshus från 2016

Stilrent & exklusivt 

Påkostad trädgård

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

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2016 TOMT 2052

m² EP 104 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

Villatomt med sol hela dagen

Kommunalt va

Detaljplanerat område

Stenstigen 2B, Stenhamra
UTGÅNGSPRIS 1 900 000 kr VISAS Ring för

tidsbokning! TOMT 1075 m² EP Behövs ej 

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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



Koll på läget sedan 1937

Mindre gård

Lättskött enplanshus byggt 2011

Belägen i underbar lantlig idyll

Väntholmens gård 11, Färentuna
3 rok, ca 92 m² UTGÅNGSPRIS 4 700 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2011

TOMT 3197 m² EP 122 kWh/kvm/år

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Smakfullt renoverat 2018

Vidsträckt vy över åkrar & skog

Altan om ca 450 kvm

Färjestadsvägen 70, Svartsjö
7 rok, ca 156 + 54 m² UTGÅNGSPRIS 6 500 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning1 BYGGÅR 2011

TOMT 2647 m² EP 43 kWh/kvm/år

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Rymligt & tillbyggt

Genomgående smakfullt renoverat

Två nyrenoverade badrum

Stengränd 9, Ekerö
5 rok, ca 94 + 31 m² UTGÅNGSPRIS 5 300 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1999

TOMT 275 m² EP E MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

Vacker sjöutsikt

Stor härlig tomt

Öppen planlösning

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

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2009

TOMT 2502 m² EP 116 kWh/kvm/år

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Fristående bostadsrättsvilla

2-plan

Trädgård och takterrass

Mjölnarvägen 4A, Ekerö
6 rok, ca 159 m² UTGÅNGSPRIS 5 995 000 kr 

AVGIFT 4 995 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 2016 MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

Barnvänligt gavelradhus

Ogenerat sydvästläge

Superfint kök

Söderströms väg 411, Stenhamra
3 rok, ca 88 m² UTGÅNGSPRIS 2 250 000 kr 

AVGIFT 6 356 kr/mån BYGGÅR 1988 EP 150 kWh/kvm/

år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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


