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Munsö 
skola kan 
komma att 
upphöra
Munsö och Sundby skolor föreslås samorganise-
ras. Förslaget innebär att verksamheten från och 
med augusti 2020 kommer att bedrivas i Sundby 
skola och att skolverksamheten i Munsö skola 
upphör. | 6

Ifrågasatt markförsäljning
Kommunen vill sälja flera av sina fastigheter till externa 
exploatörer för byggnation av skolor, trygghetsboende 
och äldreboende. Men oppositionen anser att det vore 
klokare att man istället har en så kallad tomträttsav-
gäld. | 8

I coronans kölvatten
Även om Mälaröarna varit förhållandevis förskonat 
från coronasmitta så här långt, märks effekten av 
pandemin på många områden. | 10

Eriks succévisir
Erik Cederberg från Ekerö har gjort ritningen till en 
3D-printad visirbåge som nu massproduceras över hela 
världen. | 11

”Sannolikt kommer den planerade försälj-
ningen inte att minska vare sig kyrkans eller 
föreningarnas tillgång till gården för sina                   
verksamheter. Den kan i stället med en ny äga-
re i framtiden komma att nyttjas på ett bättre 
sätt.” | 20

Trygghet och trafik
När stenhamraborna berättade vad de tyckte var vikti-
gast i utvecklingen av sitt centrum, hamnade trygghet 
och bra trafiklösningar i topp. | 14

Nyinkomna frågor
I vårt radioprograms stående punkt ”Fråga Johan”, 
svarar  kommunens press- och näringslivschef på era 
inskickade frågor. | 18
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Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

Behöver du hjälp 
med deklarationen? 

Ring oss!

Tänk globalt – 
handla lokalt!

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

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



 Röding   Odlad i Sverige.     Hel från vår fi skdisk. 
  Jfr pris 129:00/kg.    

 /kg 
 129k 

 Rödräka   Argentina.     ASC-märkt. 
Från vår fi skdisk.   Jfr pris 169:00/kg.    

 /kg 
 169k 

 Rustikbaguette   Bonjour. 
395 g.     Butiksbakad.      

 12  90  /st 

Allt kan grillas!

 Tappens Aioli   Tappens egna. 
  200 g.     Jfr pris 100:00/kg.    

 /st 
 20k 

 Sockerärtor   ICA. 
  150 g.     Jfr pris 100:00/kg.    

 /st 
 15k 

 Citron   ICA.          

 /st 
 5k 

Gör dina vitlöksbröd 

själv och lägg  dem på 

grill en. Smakar ljuvligt!

/Fann y & Christian

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!



 /kg 
 149k 
 Entrecôte, Ryggbiff   Ursprung Sverige.   
Ca 900 g.   I bit.   Jfr pris 149:00/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 Grön sparris i bunt   Spanien/Italien.  
 250 g.   Klass 1.   Jfr pris 80:00/kg.    

 /st 
 20k  Förkokta majskolvar 2-pack   

ICA. Spanien.   400 g.     Jfr pris 31:25/kg.    

 25k 
 2  för

 Romanticatomater i ask   ICA. 
Nederländerna.   400 g.   Klass 1.   Jfr pris 74:75/kg.    

 29  90  /st 

 Vällagrad ost   Falbygdens.   Ca 500 g. 
  Grevé®, Herrgård®, Präst®, Morfars 16-18 
månader. 17-31% fetthalt.   Jfr pris 99:00/kg.    

 /kg 
 99k 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 17 t o m 26/4-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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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%

stötta 

  ekerösssttttttttttttöööööööööööt
#

    

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.

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

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

TRYCK Pressgrannar 2020

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

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

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

Den nya tid vi lever i känns inte bara natt-
svart, mycket fint kommer fram när kristi-
der uppstår. Sammanhållning, kamratanda, 
lojalitet, gemensam ansvarighet – kort och 
gott: solidaritet. 

Ett exempel på detta är det ”personalut-
byte” som Svegro erbjudit Sånga Säby ho-
tell och konferens. Mer om detta kan du 
läsa på sidan 12. 

Också kreativa idéer tar form med allt 
från skyddsvisir till smidig leverens av 
restaurangmat till tröskeln. Kommunen 
har upprättat hjälplinjer att ringa till  och 
volontärer hjälper till med matinköp. 

Men det händer självklart en hel del an-
nat i kommunen som inte har med coro-
naläget att göra. 

Föräldrar till barn på Munsö skola har 
i ett öppet brev till ansvariga uttryckt en 
stor oro för skolans framtid. När denna 
tidning just skulle skickas till tryck, fick 
vi ett besked som dessvärre gör oron 
befogad. 

Oppositionen i kommunen oroar sig 
för planer på att sälja ut några av kom-
munens fastigheter, också det kan du läsa mer om i detta num-
mer. 

Vi tar oss en titt i backspegeln också, både i vår artikelserie ”För 50 år sedan” och i ytterli-
gare en artikel om en svunnen tid i Skå.

Men hur det än är så kretsar många tankar kring dagsläget och därför avslutar jag där jag 
började – glöm inte att värna om sammanhållning, kamratanda, lojalitet, gemensam ansva-
righet och solidaritet. En människa kan inte göra allt, men alla kan göra någonting.

Ta hand om er och varandra!
                                               EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Solidaritetens tid
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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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Munsö 
skola kan komma att upphöra

Munsö- och Sundby skolor föreslås samorganise-
ras. Förslaget innebär att verksamheten från och 
med augusti 2020 kommer att bedrivas i Sundby 
skola och att skolverksamheten i Munsö skola 
upphör. | 6

Ifrågasatt markförsäljningKommunen vill sälja flera av kommunens fastigheter till 
externa exploatörer för byggnation av skolor, trygg-
hetsboende och äldreboende. Men oppositionen anser 
att det vore klokare att man istället har en så kallad 
tomträttsavgäld. | 8

I coronans kölvattenÄven om Mälaröarna varit förhållandevis förskonat 
från coronasmitta så här långt, märks effekten av 
pandemin på många områden. | 10

Eriks succévisir
Erik Cederberg från Ekerö ritade en stödbåge till visir 
som nu sprids som en löpeld och massproduceras över 
hela världen. | 11

”Sannolikt kommer den planerade försälj-ningen inte att minska vare sig kyrkans eller föreningarnas tillgång till gården för sina                   
verksamheter. Den kan i stället med en ny äga-re i framtiden komma att nyttjas på ett bättre sätt.” | 20

Trygghet och trafikNär stenhamraborna berättade vad de tyckte var vikti-
gast i utvecklingen av sitt centrum, hamnade trygghet 
och bra trafiklösningar i topp. | 14

Nyinkomna frågorI vårt radioprograms stående punkt ”Fråga Johan”, 
svarar  kommunens press- och näringslivschef på era 
inskickade frågor. | 18
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MUNSÖ | Förvaltnings-
chefen för barn- och 
utbildning, Johannes 
Pålsson har gett rektor för 
Munsö och Sundby skolor 
uppdraget att ”säkerställa 
en god kvalitet och en 
ekonomi i balans”. För att 
uppnå detta föreslås att 
skolverksamheten i Munsö 
skola upphör och förläggs 
till Sundby skola.  

Föräldrar till barn i Munsö 
skola har larmat om stora 
problem i skolan i ett öppet 
brev till tjänstemän och po-
litiker. Föräldrarna har känt 
stor oro för utvecklingen i 
skolan både vad gäller den 
pedagogiska kvaliteten och 
för skolans framtid, då flera 
behöriga lärare slutat, blivit 
sjukskrivna och ersatts av 
obehöriga lärare eller  ingen 
ersättare alls utan klasser har 
sammanslagits. 

Just innan denna tidnings 
tryck meddelade Johannes 
Pålsson, förvaltningschef för 
barn- och utbildning i kom-

munen, att man föreslår att 
skolverksamheten i Munsö 
skola upphör från och med 
augusti 2020 och kommer 
att bedrivas i Sundby skola. 
Valet grundar sig på antalet 
elever i respektive skola och 
det geografiska läget.

– Munsö och Sundby sko-
lor är två mindre enheter och 
det är redan idag svårt att sä-
kertställa de krav som ställs 
utifrån skollag, läroplaner 
och tillgodose en utvecklan-
de skolkultur. För att behålla 
god kvalitet och samtidigt 
möta behovet av minskade 
kostnader, har vi kommit 
fram till att samorganisering 
är den enda möjligheten, sä-
ger Johannes Pålsson.

Till hösten har endast fem 
barn sökt om att få gå på sex-
årsverksamheten på Munsö 
skola. I upptagningsområdet 
finns totalt tolv barn i den 
åldern, vilket innebär att sju 
stycken har valt andra sko-
lor. Trenden har funnits i ett 
tiotal år, 40 till 45 procent 

i upptagningsområdet har 
valt att sätta barnen i andra 
skolor.

Genom att samorganisera 
enheterna ges rektor möj-
lighet att bygga en skola som 
bär sig ekonomiskt samti-

digt som man organiserar 
med fler vuxna knutna till 
klasserna och säkerställer 
undervisning av legitimera-
de lärare. 

– Det handlar om att ska-
pa en stark och hållbar sko-
la. Skolan kommer att vara 

enparallellig, men med fler 
elever i respektive årskurs. 
Det ger eleverna tillgång till 
ett större socialt nätverk i sin 
egen åldersgrupp samt fler 
vuxna som kan möta och 
stötta dem i deras lärande 
och sociala utveckling. Den 

här förändringen är nödvän-
dig och kommer innebära 
att vi säkerställer en riktigt 
bra och stabil skola som kan 
erbjuda barnen en adekvat 
verksamhet, avslutar Johan-
nes Pålsson. 

Innan beslutet fattas 
kommer en riskanalys att 
genomföras på organisa-
tionsnivå samt en barnkon-
sekvensanalys, där eleverna 
får komma till tals kring 
hur förändringen påverkar 
dem i deras vardag. Rektor 
kommer fatta det slutgiltiga 
beslutet efter förhandlingar 
med arbetstagarorganisa-
tionerna innan den 1 maj 
2020.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Förslag om samorganisation av skolor

NYHETER

Förslaget innebär att skolverksamheten  i Munsö skola upphör och kommer att bedrivas i Sundby 
skola..                                                                                                                                  FOTO: ARKIV

Konsekvens:  skolverksamhet flyttas från Munsö till Sundby

”Det handlar 
om att skapa 

en stark och hållbar 
skola”

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



Där barmhärtighet 
och kärlek bor,  
där är också Gud.
”Om inte vi tar hand om de här patienterna, 
vem ska då göra det?” frågade intensiv-
vårdsläkaren som själv hamnade där och 
höll på att mista livet i Corona.  Nu söker 
fler och fler till sjukvårdsutbildningarna till 
hösten, man ser att det behövs, och man 
vill göra nytta. Här på Ekerö finns nu 700 
volontärer som handlar mat och går på 
apoteket åt dem som sitter isolerade.

Vi har hört att vi lever i en tid där var och 
en bara tänker på sig och var och en är sitt 
eget varumärke. Det stämmer inte. 
Två damer som sitter med varsin kaffekopp 
i sina dörröppningar och pratar tvärs över 
korridoren. Teaterns syateljé som nu syr 
munskydd.  Det finns omsorg och kärlek 
och engagemang och kreativitet som 
Corona har gjort tydligt.

 ”Där barmhärtighet och kärlek bor, där är 
också Gud”  är en sång från Taizé. 
Den här tiden gör människor godhet och 
Guds närvaro mer synlig och 
det ger hopp!

Monika Regnfors Sjörén,
kyrkoherde
 

                                PÅ MÄLARÖARNA          22/4 – 5/5 2020

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

Välkommen till våra vackra 
kyrkor och kyrkogårdar

Andakt på webben

  
  
 

 
 

 
 
   
 

  

Godnattböner på instagram
@ungdomekero

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

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

www.svenskakyrkan/ekero/
andakter-pa-webben

HANDLINGSHJÄLP?
Vi ordnar kontakt:
Karin Gustafsson 08-560 387 68
Natalia Araya 070-768 61 55

mån - fre 
kl. 11-14

Kyrkstugan, 
Ekerö kyrka

En kopp kaffe och en pratstund? 
Vi finns på plats utanför kyrkstugan.

Utomhus!

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 
Ingen gudstjänst -  
      Men Andakt på nätet
 På grund av Coronaläget firar vi tyvärr inga 
gudstjänster just nu, men följ våra andakter på 
nätet. På vår hemsida och på Facebook lägger  
vi varje vecka ut en ny andakt ledd av vår  
kyrkoherde Peter Strömmer: 

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

Mälarö Mötesplats - I Radio Viking
Lyssna till vårt radioprogram: Mälarö Mötesplats, 
information och reflektion i Radio Viking 101,4. 
Färingsö församling bjuder in Ekerö kommun, 
Mälaröarnas Nyheter och Ekerö pastorat till en 
timmes nära radio i en ovanlig tid.

www.svenskakyrkan.se/faringso/malaro-motesplats
 

 

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

Håll ihop - På distans
Vi börjar lära oss att hålla säkerhets- 
avstånd, att inte samlas i onödan
och, för vissa, att stanna hemma. 
Men vi märker att vi saknar  
varandra... Vi kan visa omsorg om
varandra, men på nya sätt:
Via telefon, videochattar eller 
varför inte skriva ett brev?
Vem kan du glädja idag med en 
kontakt?

Vi kan också visa omtanke genom  
bönen. Att be för varandra och  
tända ljus är också omsorg på distans.  

I Färingsö församling ber vi för dig 
under vår kvällsbön på onsdagar.  
Vill du att vi ber för din situation eller  
att vi ber för någon du känner?  

Maila eller posta din din bön till: 
Mail: faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
Brev: Färingsö församling  
          Box 7, 179 03, Stenhamra 

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

För dig som vill prata med någon på kvällen 
och natten hänvisar vi till journavande präst 
på telefon 112 mellan 17-08.

Samtal och stöd 
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KOMMUNEN | Ekerö-
alliansen vill sälja ut några 
av kommunens fastigheter 
till externa exploatörer för 
att bygga skolor, äldrebo-
ende och trygghetsboende. 
Oppositionen är dock kri isk 
till försäljning.

De fastigheter det rör sig 
om är försäljning av Ekgår-
dens nuvarande fastighet till 
en extern aktör, i syftet att 
denne bygger och driver ett 
trygghetsboende för äldre, 
Tranholmen i syfte att ett 
äldreboende ska uppföras 
och fastigheten där nuvaran-
de Ekebyhovskolan ligger. 
Där har kommunen ingått 
en avsiktsförklaring med 
Nystad stadsutveckling AB 
som innebär en överlåtelse 
av fastigheten. På platsen av-
ser Nystad stadsutveckling 
att skapa förutsättningar 
för en eventuell etablering 
av Internationella Engelska 
skolan (IES) samt att om-
lokalisera Birkaskolan som 
idag bedriver verksamhet 
bredvid Tappströmsskolan.

– Vi tappar kontrollen
över marken. I Ekebyhov-
skolans fall stressar man ige-
nom det med ett företag där 
det är lite oklart hur stabila 

de är. Nystad stadsutveck-
ling har precis gjort en affär 
med Vallentuna kommun 
som gick i stöpet, säger Han-
na Svensson (S), opposi-
tionsråd. 

– Vi har inte gjort upp af-
fären ännu utan vi ska teck-
na ett intentionsavtal som 
bygger på att vi kan utveckla 
affären på ett sätt som blir 
gynnsamt för båda parter, 
berättar Adam Reuterski-
öld (M), kommunstyrelsens 
ordförande.

När det gäller Ekgårdens 
fastighet tycker Mälarökoa-
litionen att man har haft ett 
bättre tillvägagångssätt, där 
den som kommer med bäs-
ta förslag på en lösning får 
köpa Ekgården och bygga. 
Men det är framförallt för-
säljningen man är kritisk till.

– Vi har istället yrkat på så 
kallat tomträttsavgäld istäl-
let för att sälja fastigheterna. 
Det betyder att kommunen 
arrenderar ut marken på lång 
tid. Då kan kommunen styra 
vad som görs på tomten och 
istället för en engångsintäkt 
som en försäljning ger, kan 
arrendeintäkterna gå rakt 
in i verksamheterna och 
kommunen tappar inte helt 

kontrollen över marken, sä-
ger Hanna Svensson.

– Tomträttsavgälden är
sällan i den storleken som 
kostnaderna kan vara för att 
låna upp kapitalet. Antingen 
lånar man massor av pengar 
och säljer inget, eller så säl-
jer man av och kombinerar 
det med lån för vi behöver 
låna. Men jag tror att det är 
viktigt att vi inte lånar jät-
temycket pengar nu, så att 
vi har möjlighet att betala av 
lånen. Annars sätter vi våra 
barn och barnbarn i skuld på 
ett sätt som inte är bra, sä-
ger Adam Reuterskiöld och 
fortsätter:

– Kommunens huvud-
sakliga syssla är att tillhan-
dahålla tjänster som skapar 
nytta till våra kommunin-
vånare. Det betyder inte att 
man måste äga alla lokaler 
som det bedrivs verksam-
het i. Det finns många in-
vesteringar som vi ska göra 
framöver som kräver kapital 
och jag tror att man ska und-
vika att låna stora summor, 
för man vet aldrig vad de fi-
nansiella kostnaderna som 
räntor med mera kan bli i 
framtiden.

Mälarökoalitionen är också 

mot planerna att bygga på 
Tranholmen och föreslår 
istället den så kallade Lid-
ltomten. 

– Den viktigaste faktorn 
här är egentligen tiden. På 
Tranholmen har vi en färdig 
detaljplan för att bygga ett 
äldreboende medan Lidl-
tomtens detaljplan måste 

ändras eftersom den idag är 
avsvedd för affärsverksam-
het, säger Adam Reuterski-
öld.

– Problemet är att om de 
som bor vid Tranholmen 
protesterar, så går det inte 
så mycket snabbare än om 
man skyndsamt tar fram en 
ny detaljplan för Lidltom-

ten. Jag tror knappast att 
någon skulle protestera om 
man bygger ett äldreboende 
där istället för som det nu är 
tänkt, en byggvaruhandel, 
säger Hanna Svensson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Fastigheten där Ekebyhovskolan ligger idag föreslås att säljas till en extern exploatör som ska skapa 
förutsättningar för en eventuell etablering av friskolor. I en insändare riktar Mälarökoalitionen stark 
kritik till försäljningen av denna och två till av kommunens fastigheter.     

KOMMUNEN | När en helt 

ny Ekebyhovskola står 

klar, kommer den gamla 

skolans mark ge plats för 

skolverksamhet, men då 

för friskolor.

På kommunstyrelsens ar-

betsutskott 17 mars, beslu-

tades att Ekerö kommun och 

Nystad stadsutveckling AB

kommer att ingå en avsikts-

förklaring som innebär en

överlåtelse av hela eller del 

av fastigheten för nuvarande 

Ekebyhovsskolan.
Nystad stadsutveckling är 

ett stadsutvecklande fastig-

hetsbolag med inriktning på 

samhällsfastigheter. I nära 

samarbete med kommuner 

och verksamheter utvecklar 

de samhällsfastigheter och 

städer utifrån ett helhets-

perspektiv. Nytänkande och 

långsiktighet är viktigt för 

bolaget när de äger, förvaltar 

och kontinuerligt utvecklar 

skolor, särskilda boenden 

och andra platser för sam-

hällsservice. 

Kommunens planering för 

att bygga en ny Ekebyhovs-

skola till en annan plats 

pågår. En detaljplan har ut-

arbetats för detta vid Bryg-

gavägen. På platsen där den 

nuvarande Ekebyhovskolan 

ligger, avser Nystad stads-

utveckling att skapa förut-

sättningar för en eventuell

etablering av Internationella 

Engelska skolan (IES) samt 

att omlokalisera Birkaskolan 

som idag bedriver verksam-

het bredvid Tappströmssko-

lan.
– Vi har redan idag en stor 

andel av våra elever som re-

ser till andra typer av sko-

lor utanför kommunen då 

utbudet av skolor i Ekerö 

kommun är begränsat. Som 

ett led i att uppfylla Ekeröal-

liansens politiska plattform 

och vallöfte vill vi nu genom 

denna avsiktsförklaring, 

möjliggöra för en friskola i 

Ekerö kommun, säger Adam 

Reuterskiöld (M) kommun-

styrelsens ordförande.

Kommunen står inför en ny 

utvecklingsfas där en ökad 

befolkning leder till ökade 

behov av kommunal verk-

samhet. De kommande åren 

kommer byggnationer runt 

om i kommunen kräva pla-

nering och genomförande av 

utbyggnaden för det kom-

munala ansvaret när det gäl-

ler skola, vård och omsorg. 

Behovet av nya skollokaler 

för kommunal skola bedöms 

under 2020-talet vara upp-

fyllt i och med byggandet

av nya Sanduddens- och

Ekebyhovs skolor. Det finns

däremot behov av ytterliga-

re elevplatser och önskemål 

om etablering av fristående 

skolverksamhet finns med i 

kommunens målsättningar. 

För detta behövs därför yt-

terligare lokaler. 
– Efter att vi har utvärde-

rat olika möjliga lösningar 

ser vi nu att en avsiktsförkla-

ring med en specifik explo-

atör kommer att ge största 

möjliga nytta för pengarna. 

Vi möjliggör därigenom 

både en nyetablering samt

en expansion av friskolor på

Ekerö. Vi tillgodoser ett be-

hov av elevplatser som kom-

mer att öka och vi ger fler 

möjligheten att välja skola, 

säger Adam Reuterskiöld.

Nuvarande Ekebyhovssko-

lans befintliga grund- och

särskolelokaler är föråldrade 

och verksamheten planeras 

att flyttas till den nya sko-

lan, varefter de befintliga

lokalerna planeras att rivas. 

Planen är att exploatören ska 

bygga, äga och förvalta loka-

ler för verksamheten.

Men först måste alltså den 

nya skolan byggas. Ett för-

slag till detaljplan har varit 

ute på samråd. Nu tittar man 

på de synpunkter som in-

kommit. Efter det justeras

och kompletteras planför-

slaget om det behövs. Där-

efter ställs det slutliga plan-

förslaget ut under minst tre 

veckor. Under utställnings-

tiden är det återigen möj-

ligt att skicka skriftliga syn-

punkter på planförslaget till 

kommunen. Därför kan inte 

en exakt tidsplan ges i dags-

läget, men det svar vi fått

från kommunen är att allt

ska vara klart senast 2024.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Plats för friskolor i Ekebyhov
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Platsen där den nuvarande Ekebyhovskolan ligger, kan i framtiden nyttjas för en eventuell etablering 

av Internationella Engelska skolan (IES) samt en omlokalisering av Birkaskolan hit.               FOTO: ARKIV
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– Vi har redan idag en stor 

andel av våra elever som re-

ser till andra typer av sko-

lor utanför kommunen då 

utbudet av skolor i Ekerö 

kommun är begränsat. Som 

ett led i att uppfylla Ekeröal-

liansens politiska plattform 

och vallöfte vill vi nu genom 

denna avsiktsförklaring, 

möjliggöra för en friskola i 

Ekerö kommun, säger Adam 

Reuterskiöld (M) kommun-

styrelsens ordförande.

Kommunen står inför en ny 

utvecklingsfas där en ökad 

befolkning leder till ökade 

behov av kommunal verk-

samhet. De kommande åren 

kommer byggnationer runt 

om i kommunen kräva pla-

nering och genomförande av 

utbyggnaden för det kom-

munala ansvaret när det gäl-

ler skola, vård och omsorg. 

Behovet av nya skollokaler 

för kommunal skola bedöms 

under 2020-talet vara upp-

fyllt i och med byggandet

av nya Sanduddens- och

Ekebyhovs skolor. Det finns

däremot behov av ytterliga-

re elevplatser och önskemål 

om etablering av fristående 

skolverksamhet finns med i 

kommunens målsättningar. 

För detta behövs därför yt-

terligare lokaler. 
– Efter att vi har utvärde-

rat olika möjliga lösningar 

ser vi nu att en avsiktsförkla-

ring med en specifik explo-

atör kommer att ge största 

möjliga nytta för pengarna. 

Vi möjliggör därigenom 

både en nyetablering samt

en expansion av friskolor på

Ekerö. Vi tillgodoser ett be-

hov av elevplatser som kom-

mer att öka och vi ger fler 

möjligheten att välja skola, 

nya snya snya snya sy kolankolankolankolan byggbyggbyggbyggyggas Eas. Eas. Ett fött fött fött för-r
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på de synpunkter som in--
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slaget om det behövs. Där--

efter ställs det slutliga plan-

förslaget ut under minst tree  

veckor. Under utställningss-

tiden är det återigen möjj--

ligt att skicka skriftliga synn--

punkter på planförslaget tillll 

kommunen. Därför kan inttee 

en exakt tidsplan ges i dagss--

läget, men det svar vi fååttt

från kommunen är att allltt

ska vara klart senast 2024.
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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

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

Delade meningar kring försäljning



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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Hur många som är smit-
tade i covid-19 i Ekerö kom-
mun fanns inga aktuella 
siffror på när denna tidning 
gick i tryck. De senast till-
gängliga siffrorna är från 
den 14 april då 35 perso-
ner var bekräftat smitta-
de. Denna siffra talar dock 
bara om hur många som 
varit i kontakt med vården 
och testats positiva genom 
provtagning. Jämförelse-
siffran från detta datum, 
som är 12 fall per 10 000 
invånare, var dock bland 
de lägre i Stockholmsregi-
onen. Medeltalet var 19 och 
stadsdelen med flest smit-
tade per 10 000 invånare 
var Rinkeby-Kista med 58 
smittade.

På ett område som pan-
demin märks tydligt på Mä-
laröarna, är när det kommer 
till evenemang och andra 
publika arrangemang. Un-
der senaste tiden har kom-
munen meddelat att man 
kommer att ställa in både 
årets alla valborgsfiranden 

på Mälaröarna och natio-
naldagsfirandet i Drott-
ningholmsparken. När det 
gäller kommunfullmäktiges 
sammanträde, avråder man 
allmänheten från att besöka 
mötet, och föreslår istället 
att man lyssnar på utsänd-
ningen på Radio Viking. 
Evenemangskalendrarna 
gapar också förhållandevis 
tomma, men en del kreati-
va arrangörer ordnar utom-
husaktiviteter för att kunna 
erbjuda till exempel träning 
eller ungdomsträffar.

I sociala medier hittar 
hjälpbehövande och hjäl-
pare varandra och för dem 
som inte är uppkopplade, 
erbjuder både kommunen 
och kyrkorna hjälp med att 
ordna matinköp, apoteksbe-
sök och andra ärenden.

– Man märker att många 
börjar matcha sig själva 
genom Facebookgruppen 
Hjälpgrupp Corona – Ekerö 
kommun till exempel, men 
även vi gör ett antal match-

ningar varje vecka. Nu har 
vi också kunnat använda 
gruppen för att söka efter 
volontärer som kan hjälpa 
till med att tillverka skydds-
utrustning, berättar Amalia 
Sjindjapkin, coach på kom-
munens Idéabbet.

En av alla de mälaröbor som 
erbjuder sin assistans till dem 
som behöver, är skådespeler-
skan Suzanne Reuter. Hon 
har anmält sig som volontär 
till bibliotekets nya ”take 
awaytjänst” som går ut på att 
man kan ringa eller mejla till 
biblioteket och tala om vilka 
böcker man vill låna. Perso-
nalen plockar ihop böckerna 
som sedan kan hämtas av ett 
ombud, eller levereras hem 
av en volontär.

– Mina jobb har stannat 
av och jag kände att jag ville 
göra någon nytta, så jag gick 
in på kommunens hemsida 
och kollade vad man kunde 
göra, berättar Suzanne Re-
uter.

Redan första dagen fick 

hon i uppdrag att leverera 
en kasse böcker till en äldre 
kvinna.

– Jag har dessutom haft 
covid-19 och varit frisk i 
flera veckor, så jag behöver 
varken vara rädd för att bli 
smittade eller smitta någon 
annan, fortsätter hon. 

Under senaste veckorna 
har också ett brev gått ut 
till alla vårdnadshavare i 
kommunen från barn- och 
utbildningsförvaltningens 
chef Johannes Pålsson, som 
poängterar vikten av att 
skolplikten följs. I brevet 
framgår att i fall där elever 
varit borta under en längre 
tid och det råder osäkerhet 
kring om barnet är sjukt, 
kommer läkarintyg att be-
gäras in. Dessutom finns det 
risk för vitesföreläggande i 
de fall där vårdnadshavare 
håller sina barn hemma utan 
saklig grund.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | Så här långt har Mälaröarna 
varit förhållandevis skonat när det kommer till 
spridning av covid-19 i jämförelse med andra 
Stockholmskommuner, även om både döds-
fall och sjukdomsfall dessvärre rapporterats. 
Hjälpsamheten och kreativiteten tycks dock 
vara på topp bland invånarna.

Få fall av covid-19 

NYHETER 

– men stort engagemang hos mälaröborna

Förlängt anvisningsboende
MÄLARÖARNA | I en dom i förvaltningsrätten framgår 
det att en person i Ekerö kommun har fått avslag på sin 
ansökan om att överklaga Ekerö kommuns beslut om att 
få förlängt anvisningsboende. Personen har på egen hand 
sökt bostad för sig och sitt barn, men har inte lyckats att 
hitta något. Förvaltningsrätten menar dock att personen 
inte uppfyller de särskilda kraven för att få hjälp med 
bostad av kommunen och att hen inte har gjort tillräck-
ligt för att på egen hand för att lösa boendesituationen. 
Kommunen har dock beslutat att förlänga giltighetstiden 
för de anvisningsboenden som löper ut under perioden 
från början av april till sista augusti, så att de istället 
gäller till den sista september. Skälet är bland annat svå-
righeterna med att hitta bostad i rådande läge och att det 
finns risk för inackorderingar, som i sin tur är negativt ur 
smittskyddssynpunkt.

Flera nya stödlinjer
KOMMUNEN  | Ekerö kommun öppnade 
för ett par veckor sedan en stödlinje för 
ungdomar där skolkuratorer finns till-
gängliga på telefon vissa tider och dagar 
i veckan för den som känner oro för 
sig själv eller någon annan. Nu har man 
utökat med ytterligare linjer för perso-
ner över 18 år, familjerelaterade problem 
samt för budget- och skuldrådgivning.

Böter för ekobrott
MÄLARÖARNA | En person på Mälaröarna har gjort sig 
skyldig till bokföringsbrott. Det bedömer en åklagare på 
Ekobrottsmyndigheten, som nu har utfärdat ett straffö-
reläggande. Påföljden för brottet blir villkorlig dom och 
totalt  19 000 kronor i dagsböter.

Ny entreprenör för tunnlar

LOVÖN | Förlängd byggtid för breddningen av Ekerövägen 
och en ny entreprenör till tunnelbygget på Lovön, är 
senaste nytt om arbetet kring Förbifart Stockholm.

Breddningen av Nockebybron har visat sig vara mer 
komplex än man först trott, vilket gör att arbetet på 
Ekerövägen, förlängs med ett år. Trafikverket har tidigare 
planerat för en byggtid på tre år, men då upphandlingen 
för en av entreprenaderna dragit ut på tiden har den totala 
byggtiden utökats till fyra år. Körfältet för kollektivtrafik 
beräknas nu öppna för trafik 2023.

Trafikverket har också kontrakterat norska AF Gruppen 
Norge AS för att färdigställa tunnelarbetena på Lovön. 
Entreprenören tillträder under sommaren och avlöser 
den tillfällige entreprenör som gjort arbetet sedan april 
2019. Trafikverket hade då hävt kontraktet med den 
tidigare entreprenören, främst på grund av arbetsmil-
jöproblem.

Yttrande om kollektivtrafik
MÄLARÖARNA | Ekerö kommun har yttrat sig till Region 
Stockholms trafikförvaltning kring de trafikförändringar 
som föreslås göras i december. Bland annat poängterar 
kommunen brister som trots tidigare påpekanden inte 
har resulterat i någon förbättring. Det gäller till exempel 
bristande eller felaktig information i reseappen och på 
displayer i busskurerna, dåligt fungerande chaufförs-
byten som leder till förseningar och för snävt tilltagna 
körtider. Dessutom poängteras att den nya sträckningen 
av linjerna 176 och 317 via Ekebyhov och Ekvägen istället 
för Ekerö centrum har förlängt restiden snarare än för-
kortat den.

Skådespelerskan Suzanne Reuter är en av alla de mälaröbor som anmält sig som volontär till biblioteket. Här hämtar hon en 
kasse med böcker hos bibliotikarien Närgiz Jafarli.        FOTO: LO BÄCKLINDER

FOTO: MIKAEL ULLÉN
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Hyr allt för 

festen!

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

      

 

Tel 08-560 425 80 •

 

Erik Cederberg i ett visir som gjorts med hjälp av den båge som han själv ritat och OH-plast. I 
bakgrunden ses den 3D-skrivare som det printats i.              FOTO: PRIVAT

MÄLARÖARNA | Erik 
Cederberg från Ekerö gör 
avtryck i hela världen just 
nu. Med hjälp av plastfilm, 
ett hålslag och den visirbå-
ge som han själv har ritat, 
massproducerar volontärer 
och vårdpersonal visir som 
ska skydda mot corona.

– Jag arbetar som konstruk-
tör på 3D-verkstan och rita-
de mallen under en natt för 
ett par veckor sedan. Jag och 
några kollegor hade under 
dagen pratat om att vi skul-
le ta fram en öppen digital 
ritning för en visirbåge, då 
vi ville bidra med något 
som vi kunde i det här läget. 
Min design blev den som 
vi tyckte fungerade bäst, 
då det förutom den 3D-ut-
skrivna delen bara behövs 
ett hålslag och en OH-film 
för att kunna tillverka ett vi-
sir, berättar Erik Cederberg.

Den digitala ritningen 
lades ut som ”open sour-
ce”, vilket betyder att vem 
som helst kan ladda ner 
den och skriva ut bågen i en 
3D-printer. Detta har sedan 
gjorts mer än 55 000 gång-
er från sidan där den ligger 

upplagd. Men inte nog med 
det.

– Den siffran kan säkert 
minst dubblas eftersom fi-
lerna kan delas vidare när 
man väl laddat ner dem. 
Därefter kan man använda 
den hur många gånger som 
helst och jag vet att den an-
vänds i alla möjliga länder. 
De flesta bågarna har nog 
gjorts utomlands, tror Erik 
Cederberg.

Flertalet företag har redan 
börjat producera bågarna 
industriellt och fler är på 
gång. 

– Jag har släppt mallen fri 
och det enda jag ber om är 
att man ska tala om att det 
är jag som gjort den.

Bara i Stockholm vet Erik 
Cederberg att mallen an-
vänds på sjukhus och av 
många volontärer. I bland 
annat den ideella förening-
en Stockholm Makerspace, 
som han själv varit med 
och grundat, har man sam-
lat ihop 50 3D-skrivare och 
producerar 2 500 visir om 
dagen som skänks vidare till 
vård och omsorg.

Även om varken Erik Ce-
derberg eller hans arbetsgi-
vare tjänar några pengar på 
mallen, så tycker han att det 
känns meningsfullt att vara 
med och göra en insats i en 
tid som är svår för många. 
Och en hel del jobb har det 
minst sagt fört med sig för 
honom.

– Sedan jag lade ut filer-
na för nedladdning så har 
jag jobbat 16-timmarsdagar 
och får nog 100 mejl om 
dagen med supportfrågor. 
Men det känns bra att kun-
na bidra med något, även 
om jag naturligtvis inte 
önskar att vi skulle vara i det 
här läget.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”...det känns 
bra att kunna 

bidra med något, 
även om jag natur-
ligtvis inte önskar att 
vi skulle vara i det här 
läget”

Eriks visirbåge 
sprids överallt 
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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 

FÄRINGSÖ | Att hjälpas åt 
är viktigare än någonsin 
nu när coronapandemin 
pågår. En som tänkte på 
det var Kristin Orrestig, 
produktionschef på Svegro 
på Färingsö.

Svegro har växthus på totalt 
cirka 50 000 kvadratmeter 
och här odlas 20 miljoner 
krukor. Påsken innebär för 
dem en arbetstopp och i 
coronatider ville de även 
ta extra höjd för eventuell 
sjukfrånvaro hos persona-
len. 

– Då tänkte jag att kon-
ferensbranchen har det 
väldigt tufft nu och Sånga 
Säbys konferensanläggning 
är ju dessutom våra grannar. 
Så jag ringde upp dem och 
frågade om vi kunde hitta 
något utbyte av personal, 
berättar Kristin Orrestig.

När coronaviruset tog fart 
i Sverige fick Sånga Säby 
avbokningar av gäster som 
skulle komma under både 
mars, april och maj månad. 

– Jag blev så glad när Kris-
tin kontaktade mig. Det var 
helt fantastiskt att man i 

en sådan här situation, inte 
bara tänker på sig själv utan 
tänker helhet. Jag hade ty-
värr blivit tvungen att säga 
upp några anställda som vi 
var väldigt nöjda med och 
Kristins erbjudande var 

verkligen välkommet, be-
rättar Christoffer Rinman, 
vd i Bygruppen AB där 
Sånga-Säby ingår.

Personal från Sånga Säby 
blev kontaktade av Svegro 
och erbjöds anställning där. 

– Det har gått väldigt lätt att 
välkomna de här personer-
na. Jag tycker att fler ska se 
på sin lokala situation och 
fundera över vilka som kan 
hjälpas åt, vilka som har det 
tufft och vad man kan bistå 

med, säger Kristin Orrestig.
För Svegros del påver-
kas inte deras verksamhet 
märkbart. 

– Vi säljer mest mot dag-
ligvaruhandeln. Det var 
större variation de första 

veckorna av coronapan-
demin då det bunkrades 
mat. Då blev det en försälj-
ningstopp på potatisen, be-
rättar Kristin Orrestig.
Sånga Säbys verksamhet ser 
däremot inte ut som den 
brukar, men det står inte 
still och man har gäster, om 
än ytterst få.

– När vi har gäster rör 
det sig om tio till femton åt 
gången. Vi har den förde-
len att vi kan ha våra gäster 
åtskilda tack vare att vi har 
många byggnader, säger 
Christoffer Rinman och 
fortsätter:

– Vi jobbar också med 
mycket städuppdrag, vi 
putsar och vi målar. Sedan 
förbereder vi också en of-
fensiv, för när det vänder 
ska det vara väldigt tydligt 
och klart vad vi kan erbjuda.

I år fyller Svegro 60 år och 
förhoppningen är att detta 
ska kunna firas i höst och 
det självklara valet för fest-
plats blir Sånga Säby.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Lokalt utbyte i coronatider

NÄRINGSLIV

Christoffer Rinman, Sånga Säby och Kristin Orrestig, Svegro ”fothälsar” och håller avståndet rent fysiskt. Men däremot har de ett nära 
samarbete i dessa coronatider där Svegro erbjuder personal från Sånga Säby arbete.                                                                  FOTO: EWA LINNROS

”Jag tycker att fler ska se på sin lokala situation och fundera över vilka som kan hjälpas åt” ’’



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 flyttade vi till Bryggavägen 101 på Ekerö. 
Där delar vi lokal med Mälarö Djur & Fritid och Jaktia. 
Nu har du ännu mer att välja bland.

Välkommen!

NU HITTAR DU
MÄLARÖ SKYDD PÅ 
BRYGGAVÄGEN!

ÖPPETTIDER: Vardagar 07.00 – 18.00, Lördag 10.00 – 14.00 
Bryggavägen 101, EKERÖ Telefon: 08-560 250 20

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

AUTOMOWER® 430X

Det perfekta valet även för mycket 

komplicerat utformade gräsmattor 

upp till 3200 m².

AUTOMOWER® 315X

Avancerad ultratyst  

robotgräsklippare för komplexa 

gräsmattor upp till 1600 m².

AUTOMOWER® 435X AWD

Fyrhulsdriven robotgräsklippare för 

komplexa gräsmattor upp till 3500 m2. 

Hanterar sluttningar upp till 70% (35°).

ROBOTGRÄSKLIPPARE 
FÖR ALLA TYPER AV 

TRÄDGÅRDAR

UTÖKAD GARANTI 
FÖR HUSQVARNA 
AUTOMOWER�
TRE ÅRS EXTRA TRYGGHET

BÄSTA
PREMIUMVAL
PRICERUNNER 

2018-2020

Yrkes- & Profilkläder • Trädgårdsmaskiner • Mode
Vardagar 07.00-18.00, Lördag 10.00-14.00 Bryggavägen 101, EKERÖ Telefon: 08-560 248 01
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Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

STENHAMRA | När sten-
hamraborna fick säga 
sitt kring hur de vill att 
utbyggnaden av deras cen-
trum ska se ut, önskade 
de sig allt från fler butiker 
och restauranger till ett 
rosa badhus. Många ville 
också öka tryggheten i 
centrum.

För att ge Stenhamrabor-
na en möjlighet att vara 
delaktiga i den kommande 
centrumutvecklingen har 
kommunen genomfört ett 
unikt dialogarbete under 
slutet av 2019. Det påbör-
jade planarbetet, som ti-
digare kritiserats för att de 
boende inte fått säga sitt, 
stannades då av och kom-
munen bjöd in till sam-
tal. Först gjordes en bred 
perspektivinsamling där 
cirka 250 personer ur alla 
tänkbara medborgarkate-
gorier deltog. I december 
genomfördes sedan fyra di-
alogtillfällen, som samlade 
ett  nittiotal privatpersoner 

och ett trettiotal tjänste-
män och förtroendevalda.

– Vi blev glatt överraskade 
av stenhamrabornas enga-
gemang och vilken positiv 
ton det varit genom hela den 
här resan. Vi har försökt nå 
ut till så många som möjligt 
genom att göra brevutskick 
till alla, kontakta föreningar, 
skolor och fritidsgårdar, be-
rättar planarkitekt Johanna 
Stafström.

Att stenhamraborna vill 
ha mer liv och rörelse i sitt 
centrum står klart efter att 
sammanställningen nu är 
klar. Idéerna har varit många 
och innefattar både ett rosa 
badhus med chokladbad, 
snabbmatsrestaurang och 
ett allaktivitetshus. 

Ett av de mer omfattan-
de teman som fångats upp i 
samtalen handlar dock om 
trafik- och parkeringssitu-
ationen. Lugnare trafikflö-
den genom tätorten, bättre 
trafiksäkerhet för barn och 
infartsparkering, var några 

av de infallsvinklar som ut-
trycktes.

– Många diskussioner 
handlade också om hur ge-
staltningen ska göras och att 
den ska passa in i nuvarande 
Stenhamra och gärna hämta 
inspiration från Stenhugg-

arbyn, säger Johanna Staf-
ström.

Höjden på den tillkom-
mande bebyggelsen är en 
annan faktor som gett upp-
hov till diskussioner. Dock 
finns det ett dilemma kring 
avvägningen mellan att ut-

nyttja marken väl, för att få 
till en tillräcklig utveckling 
och önskan om att hålla be-
byggelsen låg.

– Om bebyggelsen kom-
mer upp i höjden krävs det 
att man jobbar mycket med 
gestaltningen, för att behålla 

känslan av att bebyggelsen 
är låg, säger Johanna Staf-
ström.

Tryggheten i centrum är 
ytterligare ett tema som fått 
mycket utrymme i diskus-
sionerna. Mörka och un-
danskymda hörn har behov 
av att lysas upp och genom 
att få in mer och liv och rö-
relse genom utökat utbud 
av affärer, restauranger och 
kvällsöppet kafé, tror många 
att det kommer kännas tryg-
gare.

Nu tar kommunen fram 
en detaljplan där man tar 
hänsyn till resultaten av dia-
logprocessen, men även alla 
andra faktorer som behöver 
beaktas. Planen förväntas 
kunna tas upp för samråd 
under hösten 2020. Därefter 
fortgår arbetet med revide-
ringar och nya samråd inn-
an den vinner laga kraft och 
spaden kan sättas i backen, 
sannolikt under 2023 eller 
2024.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Trygghet och trafik i fokus
Stenhamrabornas önskningar har samlats in i dialogprocess

Nedergården i Stenhamra är en av de byggnader som stenhamraborna tycker att det är viktigt att 
bevara.                      FOTO: EKERÖ KOMMUN

NYHETER ”Vi har försökt nå ut till så många som möjligt...” ’’

Vi söker
pensionärer

som vill 
jobba med

oss!

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

Vi städar ditt hem!
VARDAGSSTÄDNING PÅ ABONNEMANG

ELLER ENSTAKA TILLFÄLLEN
FIXAR FÖNSTERPUTS • TVÄTT- OCH STRYKHJÄLP

…OCH MYCKET MER. Ekerö 08-560 313 31
Naprapaterna Ekerö  www.naprapaterna.nu 
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133
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VERKSTAD

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

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

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

PLAYA DEL HEMMA

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

Om utlandssemestern får vänta. 
Då kan du prata med oss om pool. Vi hjälper dig med grävande och 
tomtarbeten så att du kan koncentrera dig på andra viktiga saker.
Som att fixa nya solstolar.

Välkommen till LEJA!

P.S. Du vet väl att vi kan hjälpa dig att fylla poolen också. D.S.
  

MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN



16 MÄLARÖARNAS NYHETER • 22 APRIL 2020 16 MÄLARÖARNAS NYHETER • 22 APRIL 2020 

Vill du vara med och bestämma?
Vill du ha en folkomröstning om badhuset?

Öka ditt engagemang i Ekerö kommun!
Kom och skriv på våra namnlistor!

Vi har inte så många namn kvar att samla in.

Badhus?

 

LIDL Träkvista 
Fredagen den 25/4 kl. 15.00-17.00

 

ICA Skå  
Lördagen den 26/4 kl. 11.00-13.00

Vi vill ha en utökad lokaldemokrati

info@opartiet.se             www.opartiet.se

SKÅ | Bredvid Enlunda-
vägen ligger det rester 
efter ett växthus. Stål-
balkarna står fortfarande 
kvar, men mycket annat är 
ett minne blott.

En gång i tiden stod det 
växthus ända ner till sko-
gen, berättar Willy Ek, som 
arbetade där på 70- och 
80-talet. 

Växthusen började byg-
gas av trädgårdsmästare 
Carl Johan Holm under 
1920-talet. Familjen Holm 
hade stora ägor runt om i 
Troxhammar och när herr 
Holm dog tog sönerna Tor-
finn och Rune över jord-
bruket och Willy Ek var 
en av dem som jobbade åt 
dem. 

Torfinn var den som fo-
kuserade på de stora åk-
rarna och Rune tog över 
ansvaret för växthusen i 

Enlunda. Där odlades det 
grönsaker och blommor. 

Huset närmast vägen, det 
stålställningarna fortfaran-
de står kvar, var drivhuset. 

Det var trångt i gångarna 
och mycket bärande, minns 
Willy Ek och skrattar till: 

– Jag tipsade Rune om 
rullbord och öppningsbara 
gavlar för att spara på ryg-
gar och knän. Han gav inte 
mycket för min idé till en 
början, men ett år senare 
byggde han precis så. 

Det var ett hårt jobb och 
det blev allt mindre lön-
samt när butikerna i stället 
kunde importera grönsaker 
till lägre priser. Men brö-
derna Holm stretade på.

De sa att de skulle dö med 
spadarna i nävarna, och det 
gjorde de.

Torfinn Holm gick bort 
1989 och Rune Holm några 
år senare. En släkting, som 
numera bor utomlands, 
ärvde marken där växthu-
sen stod. 

Torfinn och Rune var 
duktiga och kunniga, kon-
staterar Willy Ek. Det var 
roligt att jobba med dem.

ELIN ELDESTRAND
red@malaroarnasnyheter.se

Det var en gång – bröderna Holm

HISTORIA ”Jag tipsade Rune om rullbord och öppningsbara gavlar för att spara på ryggar och knän” ’’

”...mindre lön-
samt när buti-

kerna i stället kunde 
importera grönsaker 
till lägre priser”

Idag finns det inte mycket kvar av växthusen vid Enlundavägen i Skå. Infällda bilden visar Rune Holm inne i drivhuset, någon gång tidigt 
80-tal.

 
FOTO: ELIN ELDESTRAND SAMT PRIVAT

Unga 
behöver  
trygga vuxna ute

Snart 
Valborg

För att skapa en trygg och säker miljö för unga inför 

Valborg, vill vi uppmana föräldrar och andra vuxna att 

röra er ute, i synnerhet 1-2 maj då det inte är några 

organiserade föräldravandringar planerade.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi fortsätter 

att röra på oss 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, idrotts-

platser och skolgårdar.

 

Tvätta händerna, ta en promenad och håll avstånd 

– så bidrar du både till ökad trygghet för unga och mins-

kad smittspridning!
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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

Hemtjänst med hjärta och omtanke
Våra ledord är

OMTANKE, KOMPETENS & GLÄDJE

Vi tänker med hjärtat
när det gäller omsorg om dig!

Många ur vår personal är  
utbildade undersköterskor och har  

och palliativ vård.

Ring gärna och vi berättar mer!
Verksamhetschef Helle Bruhn

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

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:-

Lokal uthyres 
Stenhamra

Lokal centralt i Stenhamra om 100 kvm belägen i botten/
källaren i bostadsrättsförening Vallviksvägen 13. Entré med 
egen ingång. Ljusa fönsterpartier runt entrédörr. Stort rum i 
anslutning till entré, pentry med kyl/frys, badrum med dusch, 
plus ytterligare ett mindre rum. Lämpligt för kontor, lager, 

tidigast 31 maj. Flexibla lösningar gällande hyrestiden med 
tanke på rådande läge. 1-3 års löptid, 6-9 månaders uppsäg-

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”

Sedan en tid tillbaka ligger några 
bobåtar vid Kärsön intill Nockeby-
bron. Dessa har först avhysts från 
Stockholm, sedan från Alvik. Nu 
undrar jag om Ekerö kommun ock-
så kommer att ta tag i detta?

– Det kommer Ekerö kommun att 
göra i det fall vi får in en anmälan för 
handläggning. Min bedömning är att 
den typen av avhysningar tar oftast 
ganska lång tid och kräver i vissa fall 
handräckning av Kronofogdemyndig-
heten.

När ska Färingsö få vettig gatube-
lysning? Det byggs mer och mer 
på Färingsö, men vi har fortfaran-
de långa sträckors färdväg i totalt 
mörker! Även om det nu är Tra-
fikverkets ansvar vilket jag gissar 
att svaret, blir så nog sjuttsingen 
kan kommunen sätta ner foten och 
ställa krav för invånarnas säkerhets 
skull?

– Ekerö kommuns teknik- och ex-
ploateringskontor har byggt ut med 
belysning på Färingsö på främst gång- 
och cykelvägar som vi äger. Senast fär-
digställdes rörelsestyrd belysning på 
Färentunavägen på Lindö mot Lulle-
hovsbron. Huvudleden Färentunavä-

gen är Trafikverket väghållare för och 
det är deras ansvar att sköta. Övriga 
vägar har enskilda vägföreningar som 
väghållare. Generellt byggs vägbelys-
ning ut i mer tätortsnära bebyggelse.

Vad händer med gården till Gröna 
lunds förskola? Den skulle vara 
iordninggjord men inget händer.

– Det stämmer inte. Tidsplanen för 
skolgården vid Gröna lunds förskola 
fortlöper enligt tidsplan. Den kommer 

vara helt färdigställd i maj om alla leve-
ranser kommer enligt plan. Slutbesikt-
ning och lekplatsbesiktning ska ske i 
slutet på maj.

Jag och min man promenerade i 
lugnan ro längs skogsvägen ner till 
Rödsten. När man kommer ut ur 
skogen och är i Rödsten viker den-
na väg av åt vänster och leder efter 
ett tag fram till Jungfrusund. När 
maken och jag kommer fram till 

Rödsten och vandrar lugnt fram på 
vägen kommer en man och ilsket 
skäller ut oss om att vi inte har lov 
att gå på vägen då det är privat mark. 
Vi har gått här i åratal och många 
andra gör det också. Att tomterna 
är privata förstår man men vägen 
har vi väl ändå rätt att gå på? 

– Ja, det har man. Vi har allemans-
rätten som innebär att man får röra sig 
fritt i skog och mark. Bara för att man 
tillhör en vägsamfällighet, har man 
inte rätt att avvisa folk som är ute och 
går på vägen. Så länge det inte står att 
det är ett skyddsobjekt, för då får man 
absolut inte gå där. 

Vad är det som stakats ut på Väste-
räng?

– Det är etableringsplatsen för entre-
prenören som ska bredda Ekerövägen 
samt även arbeta med den nya Tapp-
strömsbron.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Bobåtar och vägbelysning 

RADIO LYSSNA

>  Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

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

Programledare Joakim Jonsson och kommunens press- och näringslivschef Johan 
Elfver.                                                                                                                                     Foto: Ewa Linnros 

Mjukglass- 
maskinen är  
nu öppen för  
säsongen!

OKQ8 Ekerö 
Åkerstigen 22. Tel 08-560 305 09.  
Mån–fre 6–21. Lör–sön 8–21.
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7 :-
5:-

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

VALBORG & ITALIENSK AFTON 
Tors 30/4 öppet 11-22 
Brasa 21.00! 4-rätters + vinpaket (5 
utvalda viner) 995 kr/person, Start 
18! Kvällens vinciceron; Pernilla 
från Small Big Wines. BOKA BORD! 

2 MAJ, Lördag öppet 12-22 
Cavaspecial 195:-/Flaskan 
Även alkoholfritt alternativ! Och 
såklart À la carte! 

Golfen är öppen som vi!

Hela vecka 19 (5/5-8/5) 
Erbjuder vi jubileumslunch för 89:- 
11-14.30! 

Onsdag 6/5 + Torsdag 7/5 
Ät middag för 2, betala för 1. Billigaste 
varmrätten dras av (gäller 16-20)

1 MAJ, FREDAG öppet 12-22 
3-RÄTTERS meny för endast 295:- 

Carpaccio * Biff Rydberg * Tryffel 
(Se meny på hemsidan, veg alt finns) 
Även À la carte. BOKA BORD!

1-ÅRS JUBILEUM!

Öppettider Från v 19: MÅN STÄNGT TIS 11-15 ONS-FRE 11-22, LÖR 12-22, SÖN 12-21

Vi firar ett år med alla våra gäster & vänner! 
Med en historik av flippar & floppar önskar vi ända vara en del av era liv
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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

REPLIK

...skriver ordföranden 
i Adelsö föreningsråd, 
Anders Gustafsson i en 
insändare i MN. Det hand-
lar om Adelsö hembygds-
gård som kommunen år 
2008 överlät till Ekerö 
pastorat och som ett företag 
med rötter i Adelsö nu vill 
förvärva.

Hembygdsgården 
beskrivs ofta som det flitigt 
använda, omistliga och 
aktiva centrat för fören-
ingslivet och de boende på 
Adelsö. Det var också i tron 
på att denna beskrivning 
speglade verkligheten som 
Ekerö pastorat efter många 
möten accepterade att ta 
över som ägare när kom-
munen ville sälja gården.

Dessvärre har det visat sig 
att engagemanget i och 
användningen av gården 
inte alls motsvarar den 
omfattning vi förespeg-
lades. Det framgår tydligt 
bland annat i det system där 
bokningar av pastoratets 
lokaler redovisas. Den tid 
som församlingen själv 
använder hembygdsgården 
uppgår inte till mer än 9 
procent. En alldeles för låg 
siffra för att motivera eget 
ägande. Det är också en 
anledning till att pastoratet 
inte ansett det rimligt att 
bekosta de förnyelse- och 
underhållsåtgärder som 
många skulle önska.

Anders Gustafsson skri-
ver, och jag vet att ett sådant 
rykte spridits, att budgete-
rat underhåll strukits innan 

det genomförts. Det är inte 
sant. Däremot har förslag 
till större ändringar i syfte 
att öka användningen av 
lokalerna avvisats.

Anders Gustavsson skri-
ver vidare att ”vi har upp-
muntrat till dialog för att 
få kyrkan att ta sitt förnuft 
till fånga men samtalen har 
varit meningslösa”.

Föreningsrådet och pas-
toratet må ha olika uppfatt-
ning om begreppen förnuft, 
mening och meningslös-
het. Pastoratets uppfattning 
är att i de många samtal vi 
haft har båda fått redovisa 
och diskutera sina frågor 
och att de därmed varit 
meningsfulla. De inleddes 
också utan dröjsmål. Första 
mötet var en lördagsmor-
gon klockan 9, efter en 

påringning klockan 15 på 
fredagen. Efter denna första 
kontakt har vi haft en rad 
samtal med företrädare 
för Adelsös föreningar, 
kallat till offentligt infor-
mationsmöte i hembygds-
gården med mera. Frågan 
om försäljning har varit 
huvudärende i två möten 
med kyrkofullmäktige. I 
det första fick kyrkorådet i 
uppdrag att klarlägga vissa 
frågor, framför allt hur 
hembygdsgården används. 
Det lät sig enkelt göras då 
varje bokning registreras i 
pastoratets kalender. 

Det visade sig att varken 
föreningarnas eller kyrkans 
användning motsvarar 
det intresse som hävdats 
och den bild som Anders 
Gustavsson ger bekräftas 

inte. Uppfattningen att kyr-
kans användning är alltför 
begränsad för att försvara 
pastoratets ägande kvarstår 
således.  

Kyrkofullmäktige 
konstaterade i det därpå 
följande mötet att den 
utredning som kyrkorådet 
redovisade gav svar på alla 
frågor.

Sannolikt kommer den 
planerade försäljningen 
inte att minska vare sig 
kyrkans eller föreningarnas 
tillgång till gården för sina 
verksamheter. Den kan i 
stället med en ny ägare i 
framtiden komma att nytt-
jas på ett bättre sätt.

– Ekerö pastorat
Sören Nordström,
ordförande i kyrkorådet

Vi vädjar till kyrkan…

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

 

Tack till Konsum 
Stenhamra som gjort 
det möjligt för oss  70+ 
att handla i butik mellan 
07.00-08.00 vardagar.

– Roffe

Ur den grymme kom sötma
Ingen av oss har varit 
med om det vi ser ske 
runt om i världen. 
Människor som blir 
allvarligt sjuka, mili-
tärsjukhus i vårt län och 
oro för liv och hälsa. 

Jämförelserna med Spanska 
sjukan 1918  är på sin plats 
och vi alla hoppas och ber 
att det inte ska bli så illa. Vi 
har bättre utrustning idag 
än då, men samtidigt är det 
betydligt fler människor 
på jorden och mer tättbe-
folkat.

I världen väntar vi med 
bävan på att Covid-19 ska 
drabba fattiga länder där 
vården är eftersatt. Där 
kan den få konsekvenser 

som får Italien att kännas 
modest. I detta kaos sitter vi 
ute på Mälaröarna och är en 
del av det nordiska epicen-
trum kring vår huvudstad. 
Vi uppmanas att hålla oss 
på avstånd, social distanse-
ring kallar de det. Metoden 
är bra men jag värjer mig 
mot uttrycket, det är inte 
social distansering som 
är lösningen, utan fysisk 
distansering. Jag tror att 
mer än någonsin behöver vi 
sociala nätverk. Vi behöver 
någon som ringer och frågar 
hur vi mår, någon som 
skickar ett litet meddelande 
på en chatt eller sms. 

Vi är många här ute på 
öarna som valt eller tving-
ats in i en högst ofrivillig 

isolering. Vi som lätt skulle 
kunna bli sjuka och som i 
det läget har sämre möj-
ligheter än andra att orka 
oss igenom. Mycket känns 
svart, osäkert och kusligt. 
Dock är det i mörkret som 
ett ljus syns skarpast, när 
kontrasterna tydliggörs. I 
Gamla testamentet berät-
tar Simson en gåta och 
i en strof i denna finns 
uttrycket ”ur den grymme 
kom sötma”. Det är en 
strof jag ofta bär med mig. 
Mitt eget liv har visat att 
även ur grymma saker kan 
det komma goda resultat. 
Under denna kris som vi är 
mitt inne i så ser jag initia-
tiv för att hjälpa varandra. 
Restauranger på öarna 

erbjuder hemkörning, unga 
grabbar tar initiativ till att 
handla och köra hem maten 
fortare än kvickt. Kyrkorna 
hjälper till med både 
praktiska göromål som att 
finnas till för våra existen-
siella frågor. Människor 
försöker stödja det lokala 
näringslivet för att de ska 
kunna ta sig igenom och 
finnas kvar när vi kommit 
till andra sidan av tunneln. 

Jag ser ett hopp om att 
vi trots allt är ett samhälle, 
att när det blir riktigt tufft 
så försöker vi alla hjälpa till 
efter bästa förmåga. Hos 
mig föder det tacksamhet 
att det finns så mycket 
godhet under ytan. Jag 
vill hoppas att vi alla gör 

vad vi kan för att minska 
smittspridningen. Jag ser 
med värme hur allt fler 
goda lokala initiativ föds. 
Kan vi hoppas att vi även i 
efterdyningarna av denna 
kris ska vårda den omsorg 
och kärlek till varandra som 
väckts? Tänk ett samhälle 
där vi är hänsynstagande, 
där vi visar de äldre respekt, 
de som faktiskt byggde 
landet som du och jag nu 
lever i. Ett samhälle där alla 
får finnas och vi hjälps åt att 
gemensamt bygga en bättre 
kommun, i en bättre mor-
gondag. I sådana fall har det 
verkligen kommit något 
sött ur en grym erfarenhet.

– Kent Revedal

Jag är en upprörd ekeröbo 
som har vissa åsikter om de 
val kommunen gör på Ekerö. 
Ekerö är en av Stockholms 
stora naturområden som 
ska vara en härlig miljö med 
frisk luft, gröna skogar, 
lantliga tillgångar och många 
stränder.  Stämmer det 
här in på Mälaröarna? Nej, 
inte enligt mig. Jag tycker 
att Ekerö har många fina 

områden som inte utnyttjas 
tillräckligt mycket. Det är 
stora områden som skulle 
kunna bli mycket lockande 
för turister.  Till exempel har 
vi stora stränder som Södran 
som jag upplever som över-
given. Kaféet är aldrig öppet 
och är nästan tio år gammalt. 
Det skulle kunna fräschas 
upp med nymålade väggar, 
större utbud och bättre tjuv-

skydd då det ofta utsätts för 
inbrott. Strandbotten har 
inte rensats på åratal och 
det skapar obehag. Annars 
tycker jag att stranden är bra 
belägen, har fina träd och en 
rolig trampolinflotte. Det 
finns mycket på Ekerö, till 
exempel badstränderna, som 
kan fräschas upp och det 
kommer bidra till mindre 
behov av badhus som kostar 

massvis av pengar.  
Ett badhus har det pratats 

om i 50 år. Har det hänt 
något? Nej, eller jo, en stor 
skylt där det står ”Det byggs 
badhus”, jaha var? Det är 
nog något som majoriteten 
av Ekerös invånare undrar. 
Idén om badhus ska vi nog 
lägga ner. Istället tycker 
jag att vi ska lägga pengar 
på att utnyttja vår fina sjö-

och naturmiljö, spara våra 
träd, bygga mera färgglada 
hus och även fixa iordning 
kanalen i Tappström. Det 
är smutsiga och gamla 
hus och båtar som inte 
ger det bästa intrycket. 
Tappströmskanalen är det 
första man ser när man 
kommer ut till Ekerö så 
därför tycker jag att det är 
värt att lägga pengar på.  

Jag är inte en stolt ekeröbo, 
men jag kan bli. Ekerö 
kommun! Lägg pengar på att 
uppgradera det Ekerö natur-
ligt har istället för att se ut 
som alla andra kommuner. 
Utnyttja det vi har för ekerö-
bornas och turisternas triv-
sel. Ekerö ska vara ett ställe 
att rekommendera!

– Ung ekeröbo

Ekerö ska vara ett ställe att rekommendera 

rosor 
& tack  

Köp Sättra planteringsbord för 1400:-. 
Kan fås måttbeställd och hemlevererad.

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord
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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

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!
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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

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

å 
gå

n
g 

 p
å 

 ö
ar

n
a!

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
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Tänk globalt
Handla lokalt

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

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

EKERÖ
GRILLEN

EKERÖ
KEMTVÄTT

Floristhörnan
Ekerö

stötta 

  ekerössstttttttttttttööööööööööööt
#

Nytt och bytt 
i Västerort
Style Swap 25–26 april

Up Cycle Station 25–26 april

Välkommen på klädbytardagar och DIY-inspiration. 
Vårens nyheter hittar du i våra butiker.  
Läs mer på välingbycentrum.se

Uppmuntran 1 Till påsk fick all personal på äldreboendena Ekgården och Kullen varsitt påskägg 
som delades ut av fr.v. diakonen Eva Tydén Hirsch, diakoniassistenten Anita Lahham och diakonen 
Åsa Nilsson från Ekerö pastorat. Med på bilden är även Fredrik Lovegård, Karamellgränd som hade 
plockat ihop äggen.                    FOTO: PRIVAT

Uppmuntran 2  I början av april sände eleverna i klass 5 på Drottningholmsskolan teckningar, kors-
ord och brev till de boende på Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende, som en uppmuntran i 
coronatider.                  FOTO: PRIVAT

ÖARNA RUNT 
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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 | Inte utan 
en smula vemod såg ekerö-
borna hur Brittgården i 
Träkvista jämnas med mar-
ken 1970. Gladare är pota-
tisodlarna på Mälaröarna 
detta år, då de står för en 
stor del av konsumtionen i 
stora staden.

När kaféet Brittgården hade 
sin glanstid på 30- och 40-ta-
let var det en populär sam-
lingsplats för både unga och 
äldre. Brittgården uppfördes 
1930 och under åren hade både 
bröllopsfester och begrav-
ningskaffe ägt rum i byggna-
den. ”Sedan serveringen upp-
hört och de sista hyresgästerna 
flyttat ut, har det gått som det 
alltid brukar med gamla hus. 
Ungdomar och objudna loge-
rade, vandaliserade och bygg-
naden förföll” kan man läsa i 
MN 1970.

En köpman, herr Engström 
avser att uppföra en affärsfast-
ighet på tomten, troligen en 
stor livsmedelshall. ”Planer-
na är emellertid ännu myck-
et oklara. Byggen av denna 
typ drabbas av herr Strängs 
nya investeringsskatt och det 
25-procentiga tillägget vill 
herr Engström inte gärna be-

tala. Det lär därför inte bli nå-
got nybygge på tomten förrän 
investeringskatten avskaffas 
nästa höst”.

Så mycket livsmedelshall 
blev det dock inte, men hade 
det blivit skulle de säkerligen 
sålt lokalodlad potatis för det 

fanns det gott om.
”Tre av fyra potatisar stock-

holmarna spisar sommartid 
har odlats på Mälaröarna”, det 

konstaterar MN i april 1970. 
Ekerö- och Färingsöodlarna 
täcker 75 procent av all kon-
sumtion av tidig sommarpo-
tatis för Stockholms potatis-
behov. Det som odlas nästan 
uteslutande är sommarpotati-
sen ”Vit drottning”.  

Redan i april utannonseras 
simlärarjobb för sommaren 
i MN 1970. Till badplatserna 
Stockby, Mörby och Karlskär 
ska man anställa fyra sim-
lärare för tiden 20 juli till 15 
augusti. Arbetet är cirka fem 
timmar om dagen och lönen 
som erbjuds är 22:75 kronor i 
timmen. Simlärare söks också 
för badplatserna Lundhagen, 
Kärsgatan och Hesslesand, 
men här verkar det röra sig om 
endast en lärare för samtliga 
badplatser. 

I en annan platsannons 
erbjuds arbete som brödräk-
nerska på konditori och kan 
man tänka sig att arbeta något 
utanför Mälaröarna, finns fle-
ra annonser där maskinskriv-
ningspersonal efterfrågas. 
I några av dessa erbjuds fria 
lördagar och kortad arbetstid 
under sommarmånaderna.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Gott om potatis på öarna

Anders ”Kolarn” Olsson, ekeröbo sedan 1917, vid resterna av den rivna Brittgården i Träkvista.
 

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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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

             OFFENTLIG AUKTION
Ekerö Asknäs 1:3 och Ekerö Asknäs 1:320

Undertecknad av Solna tingsrätt jämlikt samäganderättslagen förordnad 
god man utbjuder till försäljning fastigheterna Ekerö Asknäs 1:3 och 
Ekerö Asknäs 1:320 i Ekerö kommun å offentlig auktion. Fastigheterna 
är obebyggda och består av f.d. grustäkter, skogspartier och vatten-
områden.

Auktionen hålles onsdagen den 27 maj 2020 kl. 10.00 i lokal på 
Fleminggatan 7, 112 26 Stockholm. Den som vill delta i auktionen måste 
skriftligen ha anmält detta senast den 14 maj 2020 till undertecknad via 
mail.

Ekerö Asknäs 1:3 får inte försäljas till ett pris understigande 
5 000 000 kr.
Ekerö Asknäs 1:320 får inte försäljas till ett pris understigande 
8 000 000 kr.

Köpeskilling erläggs med minst 10% vid auktionen såsom handpenning 
och resterande del vid tillträdesdagen. Övriga auktions- och försäljnings-
villkor, samt objektbeskrivningar, erhålls genom beställning från advokat-
byrån, susanne@carlssonco.com.

Advokat Susanne Ekberg-Carlsson, Carlsson & Co Advokatbyrå, Södra 
Agnegatan 29, 112 29 Stockholm, www.carlssonco.com.

 
Carlsson & Co 

Advokatbyrå 
 

Tvätta inte bilen hemma!

• 

• 

 

 

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

Pojkcykel, Svalan 24 tum. 
Använd 2 gånger, som ny. 
Pris: 900 kr (nypris 1 795). 
Ewa: 070-735 20 51.

Certifierad ridväst, Vequi. 
Beta 2000  Protector 
standard. Level 3. 
Godkänd. Pris: 400 kr. 
Ewa:  070-735 20 51.

Mini-pingis bord, 200 kr. 
Ewa:  070-735 20 51.

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 gamla 
LP-skivor, mindre, större 
samlingar, pop, rock, jazz, 
60- till 80-tal.  Även CD-ski-
vor kan vara av intresse. 
Telefon eller sms 073-037 
10 36.

ÖNSKAS HYRA

Har du ett sommarhus eller 
torp att hyra ut på Mälarö-
arna under juni till septem-
ber i år. Kontakta mig Peter 
på 070-694 80 76.

EFTERLYSNING

Innekatten Julle försvann 
mystiskt från kattpensiona-
tet Kattmandu på Färingsö 
den 9/11. Kan ha försvunnit 
i släpvagn etc. Ber er om 
hjälp att titta under hus-

grunder, uthus mm. Mycket 
skygg och otrygg i nya 
miljöer och söker sig ogär-
na till främlingar. 2 000 kr i 
hittelön vid tips som leder 
till att Julle hittas vid liv. All 
information om försvinnan-
det och alla tips mottages 
tacksamt. Vänligen ring 
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



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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• Familjeannonsera 
• Max 100 tecken inkl blanksteg 
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

DÖDA

• Britt Eivor Rundberg, 
Stenhamra, avled den 13 
mars i en ålder av 94 år.

• Ernst Henry Bohlin, 
Ekerö, avled den 16 mars  
i en ålder av 92 år.

• Robin Lars Jonas Mör-
sky, Svartsjö avled den 24 
mars i en ålder av 30 år.

• Lars Tore Almvik, Fären-

tuna, avled den 1 april i 
en ålder av 67 år.

• Margareta Kristina     
Johansson, Svartsjö     
avled den 2 april i en 
ålder av 76 år.

• Karin Margareta Söder-
stedt, Ekerö, avled den 6 
april i en ålder av 70 år.

• Sven Harry Brodin, 
Ekerö, avled den 11 april   
i en ålder av 95  år.

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  

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Grattis Holger 
Hyllendahl på 
6-årsdagen 
den 28 april 
önskar farfar 
Kurt. 

Grattis 
Elisabeth på 
ettårsdagen 
den 25 april 
2020, önskar 
mamma och 
pappa.

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? 

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!

Berätta för dina anhöriga genom att fylla i Vita Arkivet. 
Välkommen in och hämta ett hos oss på Brommaplan 420 i Bromma, 

eller fyll i det digitalt via vitaarkivet.se.

Vad vill du ska hända med ditt
husdjur när du inte längre finns?

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

Marie Rosmark 
Kundrådgivare

Tina Hult 
Kundrådgivare

Vår innerligt älskade

Henry Bohlin
* 24 oktober 1927

har stilla insomnat 
i kretsen av de närmaste

Ekerö den 16 mars 2020

S A G A
PETER
Daniel

CATARINA
Elina, Jesper, Josefine

Sörjd och saknad 
av släkt och vänner

Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara vackra

minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad Du oss

skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år

tillsammans

Begravningsgudstjänsten äger
rum torsdagen den 30 april kl
11.00 i Ekerö kyrka endast i

kretsen av familjen på grund av
rådande omständigheter. 

www.malarobegravning.se

Min älskade Maka
Vår kära Mamma 

och Mormor

Karin
Söderstedt

* 25 mars 1950

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

✝ 6 april 2020

R U N E
CAMILLA  FREDRIK

Kenzo
Släkt och vänner

Begravningsakten med urna 
äger rum i Ekerö kyrka 

torsdag den 30 april kl.14.00.
Istället för blommor tänk

gärna på Hjärnfonden 
tel 020 - 523 523

www.ignis.se

Min Livskamrat
Vår käre Pappa

Karl-Erik
Lindegren

* 11 maj 1939

har hastigt lämnat oss
 i sorg och saknad

✝ 13 april 2020

A N N E - M A R I E
EVA  JAN  SVEN  LARS  ANNE

med familjer

Begravningen äger rum 
i Ekerö kyrka 

fredagen den 15 maj kl 14.00.
Ceremonin kommer att filmas och

kan följas via direktlänk.
För deltagande kontakta IGNIS

Begr.byrå tel. 08-643 01 50

Vår käre

Jan Malm
* 22 mars 1938 i Lund

har lämnat oss 
i sorg och saknad

Svartsjö 
den 6 april 2020

I R M A
PIA och THORSTEN
PER och KERSTIN
PAUL och ANETTE

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Hand i hand genom livet 
vi vandrat 

Sida vid sida vi alltid har stått
I med- och motgång vi 

styrkte varandra
Vår kärlek från 

ungdomens år har bestått
Nu Din varma hand jag 

aldrig mer får trycka.
Vår kärlek, våra barn 

och barnbarn var vår lycka
Tack för alla lyckliga år.

Sv. ps 626:3

Begravningen äger rum 
i kretsen av de närmaste. 

BILAR 
KÖPES                       

Allt är 
intressant även 

defekta 
 

0700-61 73 96
Valborgs-

Lovö hembygds-
förening
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

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 med ”Live på 
Bio”,  Erskinesalen, Ekerö centrum.

Bilden: Grannarna hjälps åt i coronatider.                                                                             
FOTO: LO BÄCKLINDER 

Vi gratulerar Vicktoria Robler, Svartsjö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

MÄLARÖKRYSSET

 

 

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? 
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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!

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? 

Utför trädgårds- och skogsarbete för privatpersoner & företag

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

CGF FÄLLATRÄD AB

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

Österländska holistiska 
behandlingar för ökat 
flöde och vitalitet!

Shiatsu Ayurvedisk yogamassage 

Chi nei tsang Traditionell thaimassage

 

assagegg

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

MÄLARÖARNA | I ett 
flertal ingripanden under 
den senaste tvåveckorspe-
rioden, har polisen lyckats 
stoppa pågående brott. 
Både hälare, klottrare och 
rattfyllerister har fått 
sina kriminella handlingar 
avbrutna.

Det första avstyrda brottet 
skedde den 7 april då sjöpo-
lisen gjorde ett tillslag vid 
Björnholmen.

– De patrullerade vattnen 
kring Ekerö och såg en man 
som bogserade en båt och 
lade till vid en större båt. 
De fattade misstanke om 
att allt inte stod rätt till och 
gjorde en kontroll. Mannen 
blev misstänkt för tillgrepp 
av fortskaffningsmedel, hä-
leri, då det fanns misstänkt 
stöldgods på båten, samt 
ringa narkotikabrott. Två 
målsäganden kunde snabbt 
identifieras genom stöld-
märkning på de tillgripna sa-
kerna. Stölderna hade skett 
under 2019, berättar Anna 
Freij, kommunpolis.

Dagen efter ertappades två 
ungdomar med att ha lånat 
en bil och sedan kört av vä-
gen i Träkvista. En av ung-
domarna blev misstänkt för 
olovlig körning då hen inte 
hade något körkort.

Ytterligare en dag senare 
greps en person för grovt 
rattfylleri och grov vårds-
löshet i trafik på Drottnings-
holmsbron. Ett vittne hade 
kallat polis till platsen efter 
att ha sett en vinglig bilkör-
ning.

– Tack alla ni som tar er tid 
att ringa polisen och följa ef-
ter misstänkta rattfyllor tills 
polis ansluter, säger Anna 
Freij.

Senare samma dag blev en 

annan bilförare misstänkt 
för vållande till kroppsska-
da  och vårdslöshet i trafik 
på Munsö då en bil körde av 
vägen och voltade. Dagen 
efter stoppade polisen även 
en rattfyllerist på Munsö.

– Den 12 april ertappades 
två klottrare av väktare vid 
Stenhamraskolan. Polis och 
vårdnadshavare kallades till 
platsen. Om ni hittar kon-
stiga pennor och sprayflas-
kor hos era ungdomar, ställ 
kontrollfrågor om vad de 
ska ha dem till, uppmanar 
Anna Freij.

Under tvåveckorsperioden 
har det också varit ett flertal 
stölder och inbrott. Många 
cykelstölder har ägt rum och 
inbrott i villa har skett både 
på Auroravägen, Villavägen 
och Lönnviksvägen, alla på 
Ekerö. På Drottningholm 
har även en stöld från  ett fri-
tidshus inträffat.

Villainbrott och en del 
annan brottslighet sägs an-
nars minska med anledning 
av pandemin, medan andra 

brott ökar när både unga och 
gamla håller sig hemma i 
stor utsträckning.

– Det är större risk att ut-
sättas för bedrägerier nu när 
många sitter hemma och 
arbetar, så uppdatera ditt vi-
russkydd. Många barn sitter 
också mer framför datorn, 
vilket leder till ökad risk att 
utsättas för grooming. Fråga 
hur era barn har det online 
och gör dem mentalt förbe-
redda på vad som kan hända.

Till sist påpekar Anna 
Freij att det allt varmare 
vädret och  det faktum att 
många aktiviteter har stängt, 
lockar kommunens unga att 
vara utomhus.

– Det har varit mycket ung-
domshäng under senaste ti-
den på Ekerö, vid badplatser 
och vattentornet till exem-
pel. Jag uppmanar föräldrar 
och vuxna att försöka att vara 
där ungdomar är. Ta gärna en 
promenad någon gång mel-
lan 21 och 01 om det finns 
möjlighet. 

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Flera polisingripande
Vissa brottstyper ökar och andra minskar

LARMET GÅR 

”Tack alla ni 
som tar er tid 

att ringa polisen och 
följa efter misstänkta 
rattfyllor tills polis 
ansluter”



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

Barnvänligt boende i fint skick

Uterum & två soliga uteplatser

Centralt & naturnära

Ekuddsvägen 2D, Ekerö
3,5 rok, ca 91,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 350 000 kr 

AVGIFT 4 497 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1985/1986 EP 96 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Trivsamt enplanshus

Garage & gästhus

Angränsande skog

Norrängsvägen 6, Adelsö
3 rok, ca 88 m² UTGÅNGSPRIS 2 750 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2001

TOMT 1358 m² EP 98 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

146 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON

0708-26 83 00

Bygg ditt eget drömboende

Sjönära

Lantligt läge

Färjevägen 18, Ekerö
UTGÅNGSPRIS 6 770 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! TOMT 2523 m² 

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Toppskick

Högst upp i denna del av huset

Balkong i sydväst

Tegelbruksvägen 7G, 2tr, Ekerö
3 rok, ca 80,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 900 000 kr HISS Ja

AVGIFT 6 012 kr/mån VISAS Sö 26/4 kl 12:30-13:15

Anmälan krävs, Må 27/4 Ring för tidsbokning! BYGGÅR

1988 EP 67 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn, 070-510 65 69

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

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



Koll på läget sedan 1937

Fristående bostadsrättsvilla

2-plan

Trädgård och takterrass

Mjölnarvägen 4A, Ekerö
6 rok, ca 159 m² UTGÅNGSPRIS 5 795 000 kr

AVGIFT 4 995 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 2016 MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

Centralt efterfrågat läge

Väldisponerade ytor

Trevlig planlösning

Björkuddsvägen 60A, Ekerö
3 rok, 78 m² UTGÅNGSPRIS 3 175 000 kr 

AVGIFT 4 020 kr/mån VISAS Sö 19/4 kl 12:30-13:15

Ring för anmälan BYGGÅR 1978 EP 76 kWh/kvm/år

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Renoverat gavelradhus

Utmärkt ogenerat läge

Bekvämt boende i ett plan

Tomtbacksvägen 36, Ekerö
3 rok, ca 76,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 195 000 kr

VISAS Sö 26/4 Ring för tidsbokning! AVGIFT 4 962 kr/

mån BYGGÅR 1992 EP Ej utförd MÄKLARE Jenny

Näslund 0708-26 83 00/Linn Lagerqvist 070-510 65 69 

Underbar sjötomt!

Båtbrygga & sjöstuga

Stilren villa från 2006

Skäluddsvägen 5A, Ekerö
6 rok, 185 m² UTGÅNGSPRIS 13 500 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2006

TOMT 1225 m² EP Ej utförd MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707-60 46 63

Modern villa med sjöutsikt

Båtplats nedanför huset

Härlig rymd & underbar atmosfär

Stockby hällar 8, Stenhamra
6 rok, ca 190 m² UTGÅNGSPRIS 6 500 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1998

TOMT 1165 m² EP 164 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Charmig gård med stor potential

Hagmark & 2 st häst boxar

Stort växthus

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

VISAS Ring för tidsbokning EP 62 kWh/kvm/år

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

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



Koll på läget sedan 1937

Välplanerad villa från 2011

Uteplats med sydvästläge

Generösa sällskapsytor

Knosterstigen 18C, Stenhamra
7 rok, 161 m² UTGÅNGSPRIS 5 350 000 kr VISAS Sö 26/

4 kl 14:00-14:40 Anmälan krävs, Ti 28/4 Ring för

tidsbokning BYGGÅR 2011 TOMT 1000 m² EP 86 kWh/

kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman, 0707-60 46 63

Välskött 1-plansvilla

 4-5 bra sovrum!

2 trevliga uteplatser

Kvarnvägen 2A, Färentuna
5 rok, 159 m² UTGÅNGSPRIS 4 350 000 kr VISAS Sö 26/

4 kl 11:00-11:45 Anmälan krävs, Må 27/4 Ring för

tidsbokning BYGGÅR 2003 TOMT 910 m² EP 82 kWh/

kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman, 0707-60 46 63

Trivsam villa om totalt 280 kvm

Vardagsrum med tak till nock

Lugn och barnvänlig återvändsgata

Vipphavrevägen 6, Ekerö
5 rok, ca 140+140 m² UTGÅNGSPRIS 6 250 000 kr

VISAS Sö 26/4 kl 14:00-15:00 Ring för anmälan, Må 27/

4 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1973 TOMT 972 m²

EP 53 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn, 070-510 65 69

Smakfullt renoverat 2018

Vidsträckt vy över åkrar & skog

Altan om ca 450 kvm

Färjestadsvägen 70, Svartsjö
7 rok, ca 156 + 54 m² ACCEPTERAT PRIS 6 400 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2011 TOMT 2647

m² EP 43 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

Unik nyproduktion

Del av villa

Fantastiskt läge

Domherrevägen 4A, Ekerö
UTGÅNGSPRIS 5 695 000 kr AVGIFT 5 807 kr/mån

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2016 EP Ej utförd

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Trivsam 1-plansvilla

2-hästars stall & stort garage

Inglasat uterum

Skoghemsvägen 18, Svartsjö
5 rok, 170 m² UTGÅNGSPRIS 6 250 000 kr VISAS Sö 26/

4 kl 12:30-13:15 Anmälan krävs, Må 27/4 Ring för

tidsbokning! BYGGÅR 2001 TOMT 2026 m² EP 58 kWh/

kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman, 0707-60 46 63

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


