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Efter påtryckningar tas nu ärendet om en samorganisation av Munsö och Sundby skola upp
i barn- och utbildningsnämnden (BUN). Men
oppositionen anser att detta ska beslutas om i
kommunfullmäktige. | 10-11

Resultat: 16,4 miljoner +
På kommunfullmäktiges möte 21 april redovisades kommunens resultat som är 16,4 miljoner kronor plus. Men
stor del av mötet ägnades åt Munsö skolas framtid. | 8

Coronaläget
Ekerö kommun har fortfarande förhållandevis låga
sjuk- och dödlighetssiffror jämfört med resten av
Stockholmsområdet. | -

Välkommen gåva
Äldrevården i kommunen har fått en gåva bestående av
400 andningsskydd och 1 000 munskydd. | 10

’’

”Ekerö kommun borde skämmas och se till
så att även Munsö får samma faciliteter som
resten av Ekerö kommun och de borde satsa
på Munsö skola i stället för att flytta den.” | 22

Planer för ny hall
Padelbanor, klättercenter, restaurang, turistinformation, lokaler för Mälarörnas alpina skidklubb (Mask),
och eventuellt även lokaler för Mälarö SOK och sjöscouterna – det är visionen för en ny hall vid Ekebyhovsbacken. | 12

”Rör inte vår skola”
Budskapet från eleverna på Munsö skola är tydligt, de vill ha sin skola kvar. På bilden Lotta Sirberg och
Hector Bilow som går i femte klass i Munsö skola.
Protesterna är många från föräldrar men även andra mälaröbor som reagerat kraftigt på förslaget att flytta skolverksamheten från Munsö skola till Sundby skola. Arbetsgruppen rädda Munsö skola poängterar att det handlar
om en hel bygds framtid och inte bara om en skola och barnen som går där. | 10-11
FOTO: EWA LINNROS

Fem nya löften
När kommunen och polisen ger nya löften till medborgarna lovar de att högsta prioritet kommer vara att
förebygga ungdomsbrottslighet, bedriva förebyggande
insatser mot droger och öka medvetenheten om trafiksäkerhet hos barn. | 18

På getpromenad
Roy Hjertén och Linda Lifbom på Adelsö har tre sällskapliga afrikanska dvärggetter som gärna följer med
när de går på promenad. | 20

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

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

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

Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

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

Behöver du hjälp
med deklarationen?
Ring oss!

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!
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Karré med ben Ursprung Sverige.
Storpack. Skivad. Naturell/BBQ-kryddad.
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Tonﬁsk Sashimi: MSC-märkt. linfångad i Indiska
oceanen. Från manuella ﬁskdisken. Jfr pris 249:00/kg.
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Färsk vitkål

Grön sparris i bunt Italien

Ungern. Klass 1. Jfr pris 20:00/kg.

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

li
e
d
år
v
n
Frå 



s!
i
r
p
g
n
Pa

249k 129k
/kg

/kg

Grillad rostbiff Sverige.

Källarrökt skinka Sverige.

Jfr pris 249:00/kg.

Jfr pris 129:00/kg.
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Potatissallad Alhambra.
Fransk och krämig. Jfr pris 89:00/kg.

Baguette Bonjour. 400 g.
Jfr pris 25:00/kg.

/kg

Broccolisallad Tappens kök. Från vår Deli.
Broccoli, äpple och rostade kikärtor. Jfr pris 129:00/kg.

Tappström
Öppet 7–22

Priserna gäller vecka 19 t o m 10/5-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Din lokala Hemtjänst
och Boendestödjare
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små, lokala arbetsgrupper
där vi anpassar vårt stöd
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och situation. Det är
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Varför välja AdeoCare Ekerö?
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¥Teambaserat arbetssätt
¥Goda arbetsvillkor för personalen
¥Nöjdast kunder

Tel. 08-731 77 07
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PÅ MÄLARÖARNA
ekerö pastorat

6/5 – 19/5 2020

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

björkuddsvägen 2

ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar
Att känna skuld för det som i efterhand visade
en intervju med Anders Tegnell förra vecksig vara fel, är mänskligt men orätt. Skuld kan
an så spelade man upp hans uttalanden om
vi känna när vi medvetet gjort illa eller medKV19 från januari där han sa att viruset inte
vetet handlat fel, men inte för det vi faktiskt
såg så farligt ut och att Kina vidtagit så ominte visste.
fattande åtgärder att vi nog skulle slippa det
här. I samband med sportlovet sa han att det
Innan du börjar anklaga dig själv, så fråga dig:
inte finns särskilt mycket smittspridning vid
Hade du, utifrån den kunskap du hade då och
skidorterna i norra Italien.
den situation du befann dig i då, fattat ett
annat beslut än det du gjorde? Är svaret nej,
Reportern frågade honom: Nu när du lyssnar
släpp skulden, förlåt dig själv för att du inte
på vad du sa ångrar du vad du sa då?
hade en kristallkula och gör det
Han svarade: Att de bedömningar vi gjorde
bästa av det som blev.
byggde på den bästa kunskap vi hade i det
läget. Det vi sa då var grundat på de fakta vi
Vi är människor,
hade då och inte på att vi tittade in i någon
bara människor och inte Gud.
kristallkula och spådde in framtiden.
Monika Regnfors Sjörén,
kyrkoherde
Jag tror vi är många som kan känna igen oss i
det här. Hade vi kunnat se in i framtiden hade
Andakt på webben
vi gjort andra val. Paret som sålde sin lägenhet
www.svenskakyrkan/ekero/
för att hon skulle plugga i England två månaandakter-pa-webben
der och han kunde flytta in i sin fars tvåa - i
väntan på att de kunde tillträda sin nya lägenhet. Nu bor de alla i den lilla i tvåan, pappan
sitter i vardagsrummet, hon i köket och sonen
på toaletten och arbetar hemifrån. Eller barnen
som äntligen fått besked om en plats för sin
mamma på ett äldreboende då hon inte klarade sig själv och mot hennes vilja flyttat henne
Godnattböner på instagram
dit och där hon dog i KV19.
@ungdomekero

I

Öppettider i maj:
Adelsö, Munsö, Ekerö & Lovö kyrka

Vardagar: oftast öppet dagtid
Helger: kl. 11-14
En kaffe och pratstund utomhus?
Vi finns utanför kyrkstugan (Ekerö)
kl. 11-14 vardagar
Eva Hirsch 072-566 49 87
Åsa Nilsson 072- 243 97 65

Välkommen till våra vackra
kyrkor och kyrkogårdar

Det är så lätt att vi anklagar oss själva för
felaktiga beslut när vi ser saker i backspegeln.
Men vi kan inte spå in i framtiden. Att det
beslut vi fattar är det bästa beslut vi var i
stånd att fatta i den situation vi befann oss.
www.svenskakyrkan.se/ekero

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Öppen kyrka
Vi ﬁrar inte gudstjänster just nu, men
varmt välkommen till öppen kyrka
i Skå, söndagar 11-13.
Tänd ett ljus och unna dig en stilla
stund. Musik varje hel-och halvtimme.
Möjlighet till samtal ﬁnns.

Andakt på nätet
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,
p
varje torsdag 12-13 i Radio Viking 101,4.
4.
Vi bjuder på information och reﬂektion med
våra stående gäster från Ekerö kommun,,
Mälaröarnas Nyheter och Ekerö pastorat.
t.
En timmes nära radio i en ovanlig tid.
www.svenskakyrkan.se/faringso/malaro-motesplats
FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

08-560 387 00

Följ oss:

I ständig rörelse...

Hjälp att handla mat

- ”Jag vill att det ska vara som det
alltid har varit.”
Kanske känner du igen den tanken
hos dig själv eller hos andra. Det
gamla och invanda känns tryggt
och är någonting vi kan längta
efter. Men, vi är i ständig rörelse
så egentligen blir det aldrig som
förr. Det är extra påtagligt i denna
tid.

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.

Vi är många som skulle vilja att det
snart blir som det var före Coronakrisen. Men, just nu är det på ett helt
annat sätt. Vi är annorlunda, samhället
är annorlunda och så även kyrkan. Men
budskapet är ändå det samma:
Den kärleksfulle Guden som ser oss,
älskar oss och som inspirerar oss till
kärleksfulla handlingar för varandra.
Jesus säger: Så som jag har älskat er skall ni
också älska varandra.
Guds frid vare med dig.
Peter Strömmer
Kyrkoherde i Färingsö församling

Samtal och stöd
I dessa tider kan nog många av
oss känna oro. Det är en oro
du inte behöver bära själv.
Hör gärna av dig till någon
av oss, vi ﬁnns här för dig.
Peter Strömmer: 073-077 38 76
peter.strommer@svenskakyrkan.se
Yngve Göransson: 070-571 94 34
yngve.goransson@svenskakyrkan.se
Sandra Malmborg: 070-222 55 16
sandra.malmborg@svenskakyrkan.se
För dig som vill prata med någon på kvällen
och natten hänvisar vi till journavande präst
på telefon 112 mellan 17-08.

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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”...med längre perspektiv måste vi fortsätta att jobba hårt...”

’’

Låga siffror och stabilt läge
MÄLARÖARNA | Fortsatt

förhållandevis låg smittspridning och dödlighet,
men några bekräftade fall
i äldrevården, visar statistiken om läget kring coronaepidemin på Mälaröarna.
Några goda effekter tycks
det också komma ur situationen.
Totalt 51 insjuknade i
covid-19 och 10 avlidna var
de aktuellaste talen från
Smittskydd Stockholm när
denna tidning gick i tryck.
Siffrorna släpps varje tisdag och visar så här långt att
Ekerö kommun är förhållandevis förskonat från smittspridning, även om siffran
bara talar om hur många
som varit i kontakt med vården och testats positiva genom provtagning.
– Trots att det generellt
sett är ett ansträngt läge i länet, så är det förhållandevis
stabilt i vår kommun, säger
Johan Elfver, kommunens
press- och näringslivschef.
Han bekräftar att det, liksom på många andra håll
i Sverige, även har före-

eventuellt besök på mottagningen.
I övrigt har kommunens
krisledningsnämnd fattat
beslut om att den som har
hemtjänst beviljad av en
annan kommun, inte kan
räkna med att få det i Ekerö
kommun, om man vistas
här tillfälligt. Likaså har man
bestämt att kommunens
förskolor och skolor kommer att genomföra skolavslutningar utan vårdnadshavare eller släktingar på plats.

kommit bekräftade fall av
covid-19 på kommunens
äldreboenden, men att det
handlar om få fall när man
jämför med Stockholm i
stort. Han berättar att berörda hålls underrättade via
personal om anhöriga blir
sjuka eller om smitta uppstår på avdelningen där brukaren bor.
– Just nu har vi dessutom säkrat upp när det gäller
skyddsutrustning inom vården på kort sikt, men med
längre perspektiv måste vi
fortsätta att jobba hårt för att
hitta lösningar.
Johan Elfver pekar på det
positiva i att ﬂera personer
i kommunens äldreomsorg
som varit sjuka i covid-19,
har tillfrisknat trots att de
tillhör riskgrupper. Att luftrummet ovanför Mälaröarna numera är i stort sett fritt
från all den ﬂygtraﬁk som
annars brukar ﬁnnas där,
är ytterligare en effekt som
säkert uppfattas positivt av
många.
På Ekerö vårdcentral kan
man se att det tidigare försiktigt påbörjade arbetet

Som MN tidigare medde-

Diakonerna Åsa Nilsson och Eva Tydén Hirsch erbjuder utomhusfika och samtal vid Kyrkstugan intill
Ekerö kyrkogård. I väntan på besökare målar de utemöblerna.
FOTO: LO BÄCKLINDER

med att erbjuda sina patienter videobesök, har fått en
rejäl skjuts i och med coronaepidemin.
– Mellan september förra året och februari hade vi
gjort 16 besök. Nu har vi
mellan den 15 mars och 20

april haft 438 stycken. Vi är
glatt överraskade över hur
bra det faktiskt fungerar att
hantera allt från hudåkommor till psykologsamtal på
detta sätt, berättar verksamhetschef Sara Banegas.
Redan för ett par veckor

sedan bokade vårdcentralen av alla sina rutinbesök
och årskontroller, även drop
in-mottagningen
stängde igen. De som kontaktar
mottagningen med infektionssymtom, bokas in för
videobedömning
innan

lat har också i stot sett alla
kommande
evenemang,
som till exempel nationaldagsﬁrandet, ställts in. Nu
meddelar även Mälaröarnas
musikssällskap (MÄMUS)
att de ställer in sin bokskogskonsert som var planerad till den 13 juni.
– Det är ju en traditionsenlig konsert sedan 30 år
och vi är mycket ledsna över
att inte kunna göra den i år,
säger föreningens ordförande Eva Liljeros.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

."!%##$)""%((&0."'2'$(#) .$()
."'2'$%

#) .$()

,"#"$*"#&& ",#,"#$!"&$%$,""  $$$
'##$&*"%"# &, $%$$ #&"#
%"$""& *"$'$,%"
&("!"#&&$"(","# $(#$ - !"&$
$(#$%$,""# ("$  ""$"  %
"(# (",""&" "&"#$"#  %""""
"#%"#" !"#  # ##("$

*"")%!*(&0+0'."'2!*$'

""*+." ""'-))""%((
$$*##$"$(","# $(#$"$&"$
$$%"#(# ("$!*
# %$(#$#($$ $$("#*
"($$ %"&(!%#$
 ","
  %
"%"  &"#$#

" 

2" %((&0



3 #(,,,#"'%'$(#) $()(
,,,%%!%##"'%'$(#) $()

MÄLARÖARNAS NYHETER • 6 MAJ 2020

01,/(l-0 

/11
*oI?<B JIN?<B
@I 
#qM @MNJ HO DGGCq MMDN FB MPKK
GG@M
Co
O

MPN@
D
<Q
Bm GG< I? @ JM JI
=P O DF@ I
QDI P  @I OD? AM< Hq Q@M
w
@M
qM
M<A
<
@ SOM<qK K@ I=

"SOM<qKK@ O

AqMMDNFBM PKK@I

*oI?<B AM@?< B




#qMH@?G@HH<M QD?
FqKqQ@MFM 

(qKqQ@MFMAqMK@INDJImM@M 


   

01"+%*/*oI NqI 
(2+$0"/$*oI NqI 
/<=<OO@IBmGG@MC@GBAMDHoI JIN N<HO@EKoOJ=<F NK@GJ>CqQMDB<JH=P?NOEmINO@M

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

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

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se
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”Jag är inte jätteförtjust i beslutet att kanske lägga ner den här skolan”

’’

Kommunens resultat 16,4 miljoner +
Årsredovisning och frågor kring Munsö skola på fullmäktige
KOMMUNEN | Det blev ett
förkortat fullmäktigemöte
21 april med endast 25
ledamöter på plats, detta
för att minimera smittspridningsrisk. På agendan
stod årsredovisning och
verksamhetsberättelse.

att sprida information, blev
Adam Reuterskiölds svar.
Hanna Svensson påpekade
att det inte var svar på hennes fråga, men svaret blev
fortfarande att information
skulle ges längs processens
gång.

Mötet inleddes med frågor
varav en handlade om planerna för att bygga äldreboende på Tranholmen. Hanna
Svensson (S), oppositionsråd frågade kommunstyrelsens ordförande Adam
Reuterskiöld (M), om grannar kommer att höras inför
bygglovet för boendet.
– De ﬂesta grannarna har
faktiskt redan fått information om det här, det är en del
av bygglovsprocessen, svarade Adam Reuterskiöld.
– Men det jag undrar över
är om ett grannhörande
kommer att göras. Vad jag
har hört är man inte så himla
positiva till planerna i området, sa Hanna Svensson.
– Ja Hanna, vi kommer

Förslaget om att ﬂytta skolverksamheten från Munsö
skola till Sundby skola fördes på tal av många av ledamöterna i talarstolen under
mötet. Ekeröalliansens representanter underströk att
skolan inte ska läggas ned
men att det i nuläget inte är
hållbart, då elevunderlaget
är för lågt. Mer om de olika
partiernas reaktioner i ämnet på sidan 11.
Därefter var det dags för
årsredovisningen. Kommunen har ettt positivt resultat
på 16,4 miljoner kronor.
– Jag är väldigt stolt över
att vi för femtonde året i
följd, har uppnått ett positivt resultat. Vi har uppnått
vårt mål om en procents

  



överskott. Men det är inte
alltid de ekonomiska siffrorna som är de viktigaste,
utan det är också vad vi gör
för pengarna. Överskottsmålet i sig ger en stabilitet
och en långsiktighet som är
viktig. Vi har ganska mycket att göra framöver och då

är det viktigt att vi kan göra
de kommande investeringarna med en bibehållen,
trygg ekonomisk förvaltning, sa Adam Reuterskiöld.
Trots förslaget om att
skolverksamheten i Munsö skola ska förﬂyttas till

Sundby skola, begär barnoch utbildningsnämnden
av kommunstyrelsen i investeringsbudgeten att del
av nämndens investeringsbudget för 2019 på 189 500
kronor för inköp av inventarier till matsalen i Munsö
skola, överförs till 2020.
– Man blir lite förvirrad.
Jag är inte jätteförtjust i beslutet att kanske lägga ner
den här skolan, men ska
det göras en investering på
nästan 200 000 kronor på
skolan? Jag vill bara förstå,
det känns lite ologiskt, sa
Hanna Svensson.
Adam Reuterskiöld replikerade:
– Hanna, för en gångs
skull, lyssna. Munsö skola ska inte läggas ner. Vi
överför verksamhet. De här
barnen är för få för möjligheterna till att ge en god
kvalitet på den pedagogiska
undervisningen, det görs
bättre på Sundby skola. Vi
kommer att göra investeringar i Munsö skola för den

”... mycket att
göra framöver
och då är det
det viktigt att vi kan
göra de kommande
investeringarna med
en bibehållen, trygg
ekonomisk förvaltning”

ska ﬁnnas kvar. Vi kommer
att göra de investeringar
som verksamheten tycker
är nödvändiga.
årsredovisning ﬁnns tillgänglig på
kommunen hemsida och
för den som önskar att höra
de efterföljande diskussionerna på fullmäktige, går
det att beställa ljudﬁlen från
mötet via kommunen.

Kommunens

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Vi hämtar och lämnar din bil om du vill ha hjälp
och inte vill gå ut i dessa coronatider

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil
Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag
Tel 08-560 245 15 • Skå Industriområde • www.ekerobilglas.se

NÄR NÖDEN ÄR SOM STÖRST
ÄR LEJA SOM NÄRMAST

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

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

Välkommen till LEJA!
08-707 33 00 • info@lejagruppen.se • lejagruppen.se
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”Barnkonventionen säger att barnens bästa och barnens röster ska gå först i alla beslut som rör barn”

Hilmas konst blir frimärken

’’

ADELSÖ | Den 30 april blir sex
av Adelsö- och Munsöboende
konstnärinnan Hilma af
Klints konstverk frimärken.
Hennes konstnärskap har
länge fascinerat sin publik,
sedan konstverken visades för
första gången 42 år efter hennes död. Hon räknas numera
som en internationell föregångare inom den abstrakta
konsten. Fem motiv ur ”De
tio största”, nummer 1, 2, 4, 5
och 7, finns i häftet med valör för utrikes brev, 22 kronor. Motivet ”De stora figurmålningarna, nr 5. Nyckeln
till det hittillsvarande arbetet” finns på rulle med valör
för inrikes brev.
z

Kommunen gör stickprov
KOMMUNEN | För att följa upp de signaler som kom-

munen får om att de allmänna regler och råd som gäller
restauranger och kaféer inte efterföljs, planerar nu miljöenheten att göra oanmälda besök.
– Kommunen kan inte stänga restauranger utifrån
Folkhälsomyndighetens allmänna råd, men om man
upptäcker avvikelser så skickar vi en skriftlig återkoppling. Om avvikelserna är allvarliga så skickar vi även en
kopia till Smittskydd Stockholm, säger Jessica Duf, tillförordnad miljö- och hälsoskyddschef.
De allmänna råden handlar bland annat om att den
som driver restaurang ska se till att det inte uppstår
trängsel i lokalen. Gästerna ska kunna hålla lite mer än
en armslängds avstånd mellan varandra och servering
av mat och dryck ska ske genom bordsservering eller vid
disk, om det kan ske utan att det blir trängsel.
z

268

husbilar på Mälaröarna

MÄLARÖARNA | I Ekerö kommun finns 268 av landets

104 000 husbilar, visar nya siffror från myndigheten
Trafikanalys. Det betyder att det går 9 husbilar på 1 000
invånare.
I Örkelljunga och Orust går det 29 husbilar per 1 000
invånare, vilket är flest i landet. Rikssnittet ligger på 10
husbilar per 1 000 invånare. I siffran ingår både husbilar i
trafik och avställda husbilar 2019, oavsett om de är registrerade som personbilar eller lastbilar.
z

Företagare skänker skydd
FOTO: PRIVAT

NÄRINGSLIV | Thomas Jemt, entreprenör och innovatör
i kommunen, donerar 400 andningsskydd och 1 000
munskydd till äldrevården i kommunen. Genom kontakter har han lyckats köpa ett stort parti godkända skydd.
– Kommunens vård- och omsorgschef Lena Burman
Johansson och övriga kollegor blev väldigt glada över
donationen, berättar Johan Elfver, kommunens pressoch näringslivschef.
z

Lotta Sirberg och Hector Bilow går i femte klass i Munsö skola. Tanken på en flytt till Sundby skola skapar panik och ångest
FOTO: EWA LINNROS
säger de.

Barnen säger sitt
MUNSÖ | Om Munsö skola
stängs får Adelsöbarnen
sitta i bussen upp till 2,5
timmar per dag. Men det
finns också andra konsekvenser som barnen oroar
sig för.

Hector Bilow gick i Sundby
skola till och med trean, men
då han mobbades och han
och föräldrarna upplevde att
han inte ﬁck den hjälp han
behövde, ﬂyttade han till
Munsö skola.
– Här var allt så välkomnande. Det bästa med Munsö skola är att även om det
blir problem, löser sig allt
snabbt. Lärarna tar tag i saker

på en gång. Man är oftast glad
och så bjuder alla in varandra
och bryr sig. Det är som en
familj här, berättar Hector.
Han får ångest över bara
tanken på att ﬂytta till Sundby skola.
– Det är därför jag försöker hjälpa till så mycket som
möjligt för att vi ska få ha vår
skola kvar. Vi har fantastiska
lärare, till exempel Martina.
Det går inte att hitta en bättre
lärare. Hon har hjälpt mig att
få tillbaka mitt självförtroende som var helt borta när
jag kom från Sundby, säger
Hector som nu går i femte
klass.
Hans klasskompis Lotta

Sirberg har gått i Munsö skola hela skolgången och gick
även på Munsö förskola.
– Munsö skola är vår trygga plats. Man känner alla
här och man vet hur allting
fungerar. Jag får panik och
ångest om jag måste ﬂytta till
Sundby. Hector och en annan elev har bytt från Sundby till Munsö för att de blev
så mobbade där. De säger att
det beror på ekonomin, men
då måste vi tänka på alla steg
som måste göras för att hålla
skolan igång, säger Lotta.
– De säger att det är för
vårt bästa men det här är inte
det. Det går inte att vara stora klasser som det kommer

att bli där. De som behöver
extra stöd kommer inte att
kunna få det. Då är det bättre
att ha det som vi har nu med
små klasser. I vår grupp är vi
tjugo stycken och det fungerar jättebra, säger Hector och
tillägger:
– Barnkonventionen säger
att barnens bästa och barnens röster ska gå först i alla
beslut som rör barn. Men
man lyssnar inte alls på oss.
Då blir det så att vi som påverkas mest av det, vi får inte
ens vara med i diskussionerna. Lyssna på oss, säger
Hector.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Detta är glesbygdspolitik”
MUNSÖ | Kritiken är stark

från föräldrar och andra
kommuninvånare, både vad
gäller skolans ledning de
senaste åren och hur ärendet hanterats.
Adelsöbon Marja Conradsson har ett barn i tvåan och
ett i femman i Munsö skola.
– Det som upprör mig
mest är hur skolledningen
har misskött verksamheten
under så lång tid. Det ﬁnns
många exempel på hur man
inte har tänkt långsiktigt.
Exempelvis sätter man in en
tillfällig lärarvikarie när en
beﬁntlig lärare slutar, istället
för att utlysa en tjänst, säger
Marja Conradsson.
Munsö skola anslöts som
världsarvsskola 2006, vilket
innebar att skolan åtagit sig
att vårda och sprida kunskap
till omvärlden om världsarvet Birka Hovgården.
– När min dotter gick på lågstadiet, hade mellanstadieeleverna guidade visningar
för föräldrar på Hovgården.

Med sådana traditioner skapade man en sammanhållning, men det ﬁnns inte
kvar. Som det ser ut idag är
det ingen jullovsavslutning
och det är knappt skolavslutning före sommarlovet. Det
har urholkats under lång tid,
berättar Marja Conradsson.
Ärendet som tidigare hanterats på tjänstemannanivå,
har nu lyfts till barn- och utbildningsnämnden. Anders
Rosenquist af Åkershult är
en av de drivande i arbetsgruppen Rädda Munsö.
– Det är såklart positivt att
man i Ekeröalliansen har förstått att detta ska vara ett
politiskt beslut. Däremot så
lyfter man fortfarande inte
beslutet till rätt nivå. Vi har
tunga argument för att man
fortfarande bryter mot kommunallagen i och med detta.
Det enda korrekta är att lyfta
frågan till kommunfullmäktige där den hör hemma.
Arbetsgruppen
Rädda
Munsö skola pekar på att

det är en fråga som är mycket större än bara en skola
och barnen som går där, det
handlar om en hel bygds
framtid. De perspektiv de
lyfter som bör ingå när frågan
utreds är hur det påverkar inﬂyttning av barnfamiljer och
Adelsö butik med den extra
service som ﬁnns som postombud, apoteksombud och
ombud för systemet. Också
av vikt säger de, är att se på
perpektivet att prognoser visar på ökat barnantal, företag
etableras och expanderar.

”Det har
urholkats
under lång tid”
– Detta är oerhört viktiga
saker att ta hänsyn till när
man pratar om att lägga ned
Munsö skola. Detta är glesbygdspolitik. Och det ligger
långt bortom vad barn- och
utbildningsnämnden
ska
besluta om, precis som kom-

munallagen säger, kommenterar Anders Rosenquist af
Åkershult.
Arbetsgruppen jobbar med
en laglighetsprövning kring
ärendet och om så krävs,
lämnas denna in till förvaltningsrätten.
– Men allra helst ser vi naturligtvis att den styrande
Ekeröalliansen visar att den
bryr sig om både oss i bygden och den demokratiska
processen och självmant
lyfter detta till kommunfullmäktige. Vi har väldigt svårt
att förstå varför de styrande
aktivt väljer att inte följa den
demokratiska ordningen.
– Vi är glada att Mälarökoalitionen så tydligt tagit
ställning både för oss på glesbygden och för att detta ska
gå rätt till. Vi hoppas att övriga partier snarast går ut och
gör detsamma, säger Anders
Rosenquist af Åkershult.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Politikernas åsikter
KOMMUNEN | Att beslutet
om Munsö skola inte tagits
politiskt har väckt kritik
hos Mälarökoalitionen och
Sverigedemokraterna. Nu
tas ärendet upp för politisk beredning i barn- och
utbildningsnämnden.

Förvaltningschefen
för
barn- och utbildning i kommunen gav tidigare rektor
för Munsö och Sundby skolor uppdraget att samorganisera skolorna. Men frågan
om att politiskt bereda frågan i nämnden har väckts.
Ekeröalliansen har nu till-

mötesgått det önskemålet
genom att upprätta ett beslutsärende till kommande
nämndsammanträde tisdagen den 5 maj, det vill säga
då denna tidning redan gått
till tryck.
– Ekeröalliansen anser att
om vi ska behålla god kvalitet och samtidigt möta behovet av minskade kostnader, har vi kommit fram till
att samorganisering är ett
nödvändigt beslut. Genom
att vi lyfter frågan för beslut
i nämnden ges möjligheten
för samtliga representerade
partier i nämnden att visa
var man står i frågan, säger
Sivert Åkerljung (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Sverigedemokraterna tyck-

er deﬁnitivt att beslutet ska
fattas politiskt.
– Vi ser positivt på det, då
det varit vår ställning sedan
tidigare. Med förtroendeuppdraget kommer även
tuffa beslut, men hur man
än vrider och vänder på det,
handlar politik i slutänden
om prioriteringar, kommenterar Jimmy Fors (SD).

Socialdemokraterna,

liksom Liberalerna, Miljöpartiet och Öpartiet, anser att
ärendet ska hela vägen till
kommunfullmäktige.
– Vi är glada att frågan nu
kommer upp till politiskt
beslut. Dock så anser vi att
den rätta instansen för frågan borde vara kommunfullmäktige, säger Hanna
Svensson (S), oppositionsråd.

Liberalerna anser också att
denna fråga ska avgöras i
kommunfullmäktige.
– Det är dessutom för kort
om tid för att fatta ett så avgörande beslut redan den 5
maj i barn- och utbildningsnämnden. Vi måste få tid att
samla vår fullmäktigegrupp
för analys och diskussion
och helst anordna ett medlemsmöte. Det borde komma upp även på fullmäktige
då det är en övergripande
fråga. Detta är givetvis en
för stor fråga för en enskild
tjänsteman att behöva bära
på sina axlar. Diskussionerna och debatten har
nyss börjat och nu måste
alla siffror fram liksom en
diskussion kring strategier
och sondering kring olika
möjligheter, för att på sikt
få en hållbar skola och god
utbildning för munsö- och
adelsöborna. Det här är ett
viktigt beslut som ska tas av
en bred skara politiker med
ett ordentligt underlag, säger Fredrik Ohls (L).
Miljöpartiet tycker också att

det är viktigt att beslutet fattas i kommunfullmäktige.
– Detta då ärendet är av
stor principiell vikt för kommunen och som har en större påverkan än enbart inom
barn- och utbildnings-

nämndens verksamhetsområde, säger Ulrika Sandin
(MP).
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Öpartiet hänvisar till både
kommunallagen och skollagen och ﬂera paragrafer
inom dessa.
– Utifrån det är detta en
fråga som ska upp på kommunfullmäktigenivå. Det
handlar inte bara om en
förﬂyttning av 76 elever
till Sundby skola, indirekt
handlar det om en nedläggning av skolan. Ärendet är
betydligt större än så. Det
handlar om landsbygdens
överlevnad och möjlighet
till fortsatt utveckling, säger
Desirée Björk (ÖP).
Peter Carpelan (M), kom-

munfullmäktiges ordförande, är av en annan uppfattning.
– Kommunfullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller
annat av större vikt för
kommunen såsom budget,
mål och riktlinjer med mera
enligt
Kommunallagen.
Det kan vara fallet om till
exempel en skola ska läggas
ned. Såvitt jag har förstått,
inte minst efter senaste fullmäktiges frågestund, så är
det inte fråga om någon nedläggning av en skola. Därför
kan enligt min bedömning,
frågan om Munsö skola hanteras utan beslut i kommunfullmäktige, säger han.
MN har sökt Vänsterpartiet, dock utan framgång.
Vi följer upp utfallet från
barn- och utbildningsnämnden på vår hemsida.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Hyr allt för

festen!
Munsö och Sundby skola är idag samma skolenhet, men enligt skollagen är avståndet mellan
FOTO: ARKIV
de två skolorna för långt för att utgöra en enhet.
9LǹQQVS®

Ekerö

Bör räknas som två enheter
MUNSÖ | Munsö och

Sundby skola räknas som
en skolenhet. Men enligt
Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) ligger de
två skolorna för långt från
varandra för at räknas som
en enhet.

enligt skollagen. ÖKN har
också i ﬂera beslut bedömt
att två skolbyggnader som
ligger mellan en och två kilometer ifrån varandra inte
kan betraktas som en skolenhet.
Att skolorna har samma

För att ﬂera byggnader ska
anses som en skolenhet
krävs att de ligger någorlunda nära varandra och på
ett naturligt sätt hör ihop,

rektor och budgetram respektive gemensam elevhälsa och viss gemensam
personal, saknar betydelse
enligt nämnden.

11

Avståndet mellan Munsö
och Sundby skola är 17,4
kilometer och kan därför
enligt skollagen, inte anses
vara en skolenhet utan två.
Beslut om att omplacera
elever från en skolenhet till
en annan, ska enligt ÖKN
fattas av kommunen, det
vill säga kommunfullmäktige och inte av rektor eller
förvaltning.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

och levererar
levererar
till hela
Storstockholm
Storstockholm
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”De två kommersiella verksamheterna padel och klättring ska kunna stötta föreningarna”

’’

Visioner för ny sporthall vid skidbacken
Tanken är att det ska bli en portal till Jungfrusundsåsen
EKERÖ | Nya planer på en
hall vid Ekebyhovsbacken
har tagit fart. Hallen ska
innehålla padelbanor, ett
klättercenter, restaurang,
turistinformation, lokaler
för Mälarörnas alpina skidklubb (Mask), och eventuellt även lokaler för Mälarö
SOK och Sjöscouterna.

Det rör sig om en sporthall,
placerad vid Jungfrusundsåsen intill parkeringen vid
skidbacken. Tanken är att
hallbyggnaden ska smälta
in i omgivningen och ge intryck av en stor, röd lada.
Bakom projektet står
ägarna till Jungfrusunds
skärgårdsstad som idag
äger Ekerö tennisklubbs
före detta hall på Träkvista
idrottsplats.
Tennisklubben som behövde samla alla sina resurser för att bygga ut sin hall
i Ekebyhov, ﬁck hjälp av en
av ägarna till Jungfrusunds
skärgårdsstad, Jan Björklund, då han köpte hallen
och tog över arrendet för

En ansökan om ett förhandsbesked om en ny sporthall har inkommit till kommunen. Tanken är att hallbyggnaden som är tänkt at placeras nedanför Ekebyhovsbacken, ska smälta in i omgivningen och ge intryck av en stor, röd lada.
ILLUSTRATION FRÅN ANSÖKNINGSHANDLINGAR FÖR FÖRHANDSBESKED

marken. I hallen ﬁnns idag
Ekerö padel och Mälarö träningsverks ”Verket”.
Men när badhusplaner bör-

jat ta form och behovet av
nya omklädningsrum med
mera för Ekerö IK dök upp,
kände Jan Björklund att det
var dags att lämna hallen på
Träkvistavallen och skapa
en hy hall på annan plats.
– Vi har idag ett arrende

på Träkvistavallen. Men det
kanske inte är optimalt att
en kommersiell aktör ligger
på en kommunal idrottsplats. Därför föreslog jag till
kommunen att jag mycket
väl kunde släppa arrendet
på Träkvistavallen om kommunen kunde hitta en annan plats, berättar Jan Björklund.
Det landade på platsen
nedanför Ekebyhovsbacken.

– Jag har tidigare varit engagerad i Mask och vet att
deras lokaler är ganska dåliga. Det ﬁnns inte heller
någon tydlig samlingsplats
för hela Jungfrusundsåsen.
Jag skulle gärna vilja se den
här hallen som en portal för
hela åsen med utrymmen
för Mälarö SOK, Mask och
sjöscouterna. Padel växer
snabbt både på Ekerö och i
hela landet, varför ﬂera ba-

nor behövs säger Jan Björklund.
I hallen är det tänkt att det

ska bli fem padelbanor och
ett klättercenter.
– Det är också någonting
som kommer och Mask
skulle kunna ha klättercentret som en del i sin
verksamhet, förklarar Jan
Björklund. Han tycker också att det saknas en turistin-

formation i kommunen och
tänker att hallen även kan
fungera som en sådan.
Idag är padeln med bara
två inomhusbanor för liten
för att skapa ett föreningsliv. Men skulle man komma
upp i fem banor, skulle även
padeln kunna bli en egen
förening.
– Då kan det bli ungefär som man jobbar i olika
idrottsanläggningar
där
man har en kommersielloch en föreningsdel. De två
kommersiella verksamheterna padel och klättring
ska kunna stötta föreningarna, säger Jan Björklund.
En ansökan om förhandsbesked för byggnationen
av hallen har kommit till
byggnadsnämnden. Kända
sakägare och övriga berörda
har haft möjlighet att yttra
sig innan ärendet ska behandlas.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

Vi ordnar
RUTavdraget!

Vi ﬁxar
trädgården!
HÄCK- & TRÄDBESKÄRNING • RENSAR OGRÄS
KLIPPER GRÄSMATTAN • VÅR- & HÖSTSTÄDAR
…OCH MYCKET MER

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

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

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Jag heter Chatrin och är ny fysioterapeut
på Ekerö Fysiocenter, specialiserad inom
smärta och smärtrehabilitering. Jag har
många års erfarenhet av att vägleda patienter
i rehabilitering vid långvariga tillstånd
såsom smärta, stressrelaterad ohälsa och
utmattningssyndrom. På uppdrag av
Region Stockholm tar jag nu emot patienter
på Ekerö Fysiocenter. Även digitala besök
fungerar utmärkt om önskemål finns.

Välkomna!

BRYGGAVÄGEN 8, Ekerö. Info/tidsbokning:
chatrin.g.andersson@gmail.com
0703-19 29 61

NU HITTAR DU
MÄLARÖ SKYDD PÅ
BRYGGAVÄGEN!
De som redan känner oss vet att butiken erbjuder ett noga
utvalt sortiment av arbetskläder, dam- och herrmode, skor
för arbete och fritid, skyddsutrustning, trädgårdsmaskiner
och en hel del annat.
I serviceverkstaden tar vi hand om gräsklippare och
andra maskiner som behöver vårdas eller repareras.
Under påskhelgen 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!

ÖPPETTIDER: Vardagar 07.00 – 18.00, Lördag 10.00 – 14.00

Bryggavägen 101, EKERÖ Telefon: 08-560 250 20

ROBOTGRÄSKLIPPARE
FÖR ALLA TYPER AV
TRÄDGÅRDAR
BÄSTA
PREMIUMVAL
PRICERUNNER
2018-2020

AUTOMOWER® 315X
Avancerad ultratyst
robotgräsklippare för komplexa
gräsmattor upp till 1600 m².

UTÖKAD GARANTI
FÖR HUSQVARNA
AUTOMOWER
TRE ÅRS EXTRA TRYGGHET

AUTOMOWER® 430X
Det perfekta valet även för mycket
komplicerat utformade gräsmattor
upp till 3200 m².

AUTOMOWER® 435X AWD
Fyrhulsdriven robotgräsklippare för
komplexa gräsmattor upp till 3500 m2.
Hanterar sluttningar upp till 70% (35°).

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

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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” Jag kan svara på det mesta som rör juridiken...”

Sju av tio
mälaröbor
bor med äldre
MÄLARÖARNA | Folkhälsomyndigheten uppmanar
personer över 70 år att
begränsa sina sociala kontakter. Men för den som bor
i ett flergenerationsboende
kan det vara svårare. I Ekerö
kommun är antalet hushåll
med personer över 70 år
3 695. Av dessa hushåll
består 258 stycken av flera
generationer som bor tillsammans och de utgör därmed 7 procent av det totala
antalet hushåll i kommunens.
I Botkyrka och Öckerö
som ligger i topp i listan,
är andelen 9 procent, men i
Arvidsjaur som ligger i botten är det bara en procent.
Rikssnittet ligger på 5 procent.
Siffrorna kommer från
Statistiska centralbyrån och
innefattar personer över 70
som bor tillsammans med
personer under 40 år och
är folkbokförda på samma
adress. Statistiken säger
inget om trångboddheten
eller om personerna är släkt
med varandra, bara att de är
skrivna på samma hushåll.

z

Bättre betyg för
företagsservice
MÄLARÖARNA | I 2019 års

Nöjd-kund-index-mätning
(NKI) ökar betyget på
Ekerö kommuns företagsservice ytterligare ett
steg. Nu ligger kommunen
på ett sammanvägt NKI
på 69, vilket är precis på
gränsen mellan ”godkänt”
och ”högt”.
– Resultatet är glädjande och
visar att vi är på rätt väg, men
också att vi behöver fortsatt
förbättra oss ännu mer på
vissa områden. Näringslivet
skapar tillväxt och är en avgörande samarbetspartner
när Ekerö kommun växer
och det kräver att vår service håller hög kvalitet, säger
Adam Reuterskiöld (M),
Kommunstyrelsens ordförande.
I 2019 års mätning ﬁck
Ekerö kommun ett sammanvägt NKI på 70, jämfört
med 69 år 2018. Högst betyg
får kommunen inom kategorierna brandskydd (82) och

livsmedelskontroll (76). Den
största ökningen har skett
inom
bygglovshantering
(64) jämfört med 2018 (58).
När det gäller markupplåtelse har det inte funnits några
ärenden och därav inget betyg, likaså gäller det för serveringstillstånd som hade få
ärenden. NKI-index för miljö- och hälsoskydd har stigit
med fyra punkter från 65 till
69 och även mätområdet
”livsmedelskontroll” har betyget stigit med tre punkter
från 73 till index 76.
Totalt har 114 företag, som
har haft myndighetskontakter med kommunen svarat

”Resultatet är
glädjande och
visar att vi är på rätt
väg, men också att vi
behöver fortsatt förbättra oss ännu mer”

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.
FOTO: EKERÖ KOMMUN

på frågor om hur nöjda de
är med kommunens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De
myndighetsområden som
omfattas av mätningen är
brandskydd, serveringstillstånd, livsmedelskontroll,
markupplåtelse, miljö- och
hälsoskydd och bygglov.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

’’

Gratisråd på
Ekerö bibliotek
KOMMUNEN | Den 26 maj
blir sista möjligheten
innan sommaren att få
gratis juridisk rådgivning
på biblioteket i Ekerö centrum. Då kan man under
en kvart ställa sina frågor
till ekeröboende advokaten
Emelie Andersson.

Många av bibliotekens ordinarie aktiviteter har pausats
på grund av pandemin, men
den juridiska rådgivning
som varit ett återkommande
inslag på Ekerö bibliotek under de senaste två terminerna, fortgår som vanligt. Där
har mälaröborna erbjudits
att boka in femton minuters juridisk rådgivning hos
Emelie Andersson vid ett
tiotal tillfällen per termin.
Något som hittills har lockat
många rådvilla och vanligtvis är de fyra bokningsbara
tiderna fullbokade.
– Jag kan svara på det
mesta som rör juridiken,
men är specialiserad på familjejuridik, migrationsrätt
och brottmål. Många frågor
handlar om framtidsfullmakter och testamenten.

Det är alltid bra att tänka
över hur man vill att ens tillgångar ska fördelas om man
skulle avlida och göra det
klart för de anhöriga, säger
hon.
Till hösten fortsätter biblioteket att arrangera rådgivningstillfällen med Emelie
Andersson.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Emelie Andersson svarar på
alla juridiska frågor.
FOTO: PRIVAT

Corona
Covid-19
Mälarö Mötesplats
-ett radioprogram om

corona i Ekerö
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
Ett samarbete mellan Ekerö kommun, Mälaröarnas nyheter,
Färingsö församling och Radio Viking.
Mer om Corona ﬁnns också på www.ekero.se/corona

Radio viking

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

Vem äger ön Estbröte i Mälaren?
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens pressoch näringslivschef Johan Elfver.
i MN:s radioprogram ”God kväll
Mälaröarna”.

stationen som sa att den skulle ﬂyttas. Nu undrar vi när det kommer
att ske.
– Vi har haft den frågan tidigare
och jag tog den vidare till teknik- och
exploateringskontoret. Men jag ﬁck
svaret att man i nuläget inte har några
planer på att ﬂytta återvinningsstationen. Vad som sker i framtiden kan jag
inte svara på, men den kommer att vara
kvar där i överskådlig tid. Den möjlighet man har som invånare är at vända
sig till miljö- och hälsoskyddskontoret
om man upplever en bullerproblematik.

Utanför Jungrusund ligger ön Estbröte och på den ﬁnns ett par hus.
Jag undrar vem som äger ön och
husen.
– Estbröte ägs av kommunen liksom
husen på ön. Husen är två gamla fritidshus som är igenbommade. Dessa
nyttjas alltså inte och får inte tas i bruk.
Det ﬁnns inga planer för ön utan den
får vara som den är.
Hilma af Klint räknas som en av
de största svenska konstnärerna
och hon var helt banbrytande när
det gäller det tidiga abstrakta måleriet. I ﬁlmen om henne, Bortom
det osynliga, som nyligen visades
i SVT2, framgick det att det inte
ﬁnns ett enda minnesmärke med
anknytning till Hilma af Klint. Till
Ekerö hade hon stark anknytning.
På Adelsö ﬁnns släktgården och
hon hade en ateljé på Munsö som
revs tidigt. Finns det några planer
på att hedra henne med någon form
av minnesmärke, till exempel att
någon väg, skola eller område uppkallas efter henne? Eller att något
konstverk i hennes anda uppförs?
– Hilma af Klint var en otrolig konstnär och före sin tid. Vi som arbetar på

En läsare undrar över vem som äger ön Estbröte som ligger utanför Gällstaö.
Foto: Ewa Linnros

kommunikationsavdelningen på kommunen har också inspirerats av henne.
I vår graﬁska proﬁl har vi en blå ton
som vi kallar Hilma af Klintblå för att
hedra henne. Hon bottnar historiskt
härute på Mälaröarna där hon har bott
och verkat och jag tyckte att frågan var
så intressant, att jag kommer att ta den
vidare till kultur- och fritidsförvaltningen för att höra på vilket sätt kommunen kan uppmärksamma henne.

Vid kommunens information i
biblioteket tidigare i år ställde vi
en fråga angående återvinningsstationen i Tappström. Vi bor på Clas
Horns väg, första huset efter parkeringen. Det är väldigt störande när
man tömmer tidigt på morgonen,
i stort sett varje morgon och även
ﬂer gånger på rad. När plåt slår mot
plåt ljuder det så högt att det kan
väcka döda. Vi frågade Johan om

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vinprovning * Kalifornien *

Vårrensning?
Hos oss får du 20 %
på alla släphyror under
veckorna.
Gäller hela maj mot
uppvisande av annonsen!

Sprängningsmassor transporteras
nu på Ekerövägen sen en tid tillbaka. Skulle inte sprängmassorna
från Lindö och de andra tunnlarna
transporteras med båt ooch transportband. Vad har hänt?
– Jag har haft ett samverkansmöte
med traﬁkverket för att ta reda på när
transportbanden kan komma igång
igen på södra etableringen på Lovö.
Det är i det närmaste färdigt för att
starta igång igen, vilket kommer att
minska antalet tunga lastbilar med
släp på vägarna upp till Munsö. Tanken var från start att detta skulle ske
via sjövägen, men olyckligtvis blev det
ett avbrott då avtalet med det italienska
bolaget som midskötte detta, avbröts.

Torsdag 14 maj kl 18:30 - 20:30
6 viner med tilltugg 595 kr/person

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
okq8_ekero

(.(5g
Mörbyvägen 2

&,7<
Torsgatan 8

smallbigwines.com
eller scanna QR-koden

Ekerö

62/1$
Ingentinggatan 2

Boka på

9c5%<
+DPQJDWDQ

ZZZPJUHQWDOVH
LQIR#PJUHQWDOVH

7(/

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

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

Tappström
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”Det kan till exempel gälla extra trafikinsatser...”

’’

Fem nya löften till medborgarna
Polisen och kommunen satsar på att motverka narkotikamissbruk
MÄLARÖARNA | Kommun-

en och polisen har kommit
överens om vilka löften de
ska ge mälaröborna under
2020 för att de ska uppleva större trygghet. Högsta
prioritet kommer vara att
förebygga ungdomsbrottslighet, bedriva förebyggande insatser mot droger och
öka medvetenheten om
trafiksäkerhet hos barn.
Generellt sett upplever mälaröborna att det är tryggt att
bo i kommunen i jämförelse
med hur det är i många andra kommuner. Den senaste mätningen från Sveriges
kommuner och regioner
(SKR) och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), visar att Ekerö
kommun har klättrat upp en
placering till plats 30 av landets 290 kommuner. Året
innan låg Ekerö på plats 31.
Trots detta känner medborgarna en viss otrygghet
gällande till exempel inbrott
och ungdomssamlingar på

allmän plats. För att möta
den oro som ﬁnns har fem
medborgarlöften formulerats (se faktaruta).
– Bland annat ska vi prioritera bevakningen av narkotikautvecklingen kring
ungdomar. Tidig upptäckt är
avgörande för att ungdomar
ska få hjälp och för att minska alla de följdeffekter som
narkotikan får, säger kommunens samordningschef
Lena Törnblom Löfquist och
fortsätter:
– Vi uppdaterar löpande
lägesbilden av hur det ser
ut kring tryggheten i kommunen på en mängd olika
sätt. Till exempel följer vi
brottstatistiken, gör enkäter
och tittar på andra undersökningar som mäter trygghet.
Oron för att få inbrott be-

skriver hon som stor bland
mälaröborna, trots att brottet är förhållandevis ovanligt
om man jämför med näraliggande kommuner.
– Det spelar dock ingen

roll hur stor risken är, när det
väl händer så är det en kraftig
kränkning och rädslan för att
bli utsatt för den, är lika omfattande även om risken är
liten.
Lena Törnblom Löfquist
beskriver också de olika
samverkansorgan som ﬁnns
både inom kommunens olika verksamheter och med
externa parter, såsom polisen och föreningslivet, när
det gäller att fånga upp vad
som är på gång bland Mälaröarnas ungdomar. Där
delas erfarenheter och kunskaper och ger alla parter en
möjlighet att ha en samlad
bild.
– Det är också väldigt
viktigt att alla anmäler om
man blir utsatt för brott, för
att vi ska kunna ha aktuella
lägesbilder som vi kan göra
prioriteringar utifrån, säger
kommunpolis Anna Freij
och berättar att hon och kollegorna anpassar sina insatser utifrån vad som är extra
angeläget för stunden.

Öpartiet vill tacka alla
som skrivit på våra namnlistor för
en folkomröstning om badhuset.

FAKTA MEDBORGARLÖFTEN 2020

Polisen och kommunen ska:

>> kontinuerligt följa brottsutvecklingen i kommunen
för att så snabbt som möjligt kunna vidta åtgärder vid
avvikelser för att bibehålla tryggheten och förebygga
ungdomsbrottslighet. Dels genom ökad polisiär synlighet
och insatser utifrån lägesbilden samt ökad vuxennärvaro
ute kvällar och helger.

>> delta i de operativa och strategiska möten samt i de
Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och
lokalpolisområdeschef Catrine
Kimerius Wikström.
FOTO: EKERÖ KOMMUN

– Det kan exempelvis gälla
extra traﬁkinsatser under
vissa perioder, eller att mopederna kommer fram och
det blir mycket buskörningar som vi försöker få bukt
med, fortsätter hon.
LO BÄCKLINDER

insatser som löpande sker i samverkan mellan kommun
och polis i trygghetsfrågor rörande den offentliga miljön,
ungdomar, narkotika och trafiksäkerhet.

>> identifiera unga narkotikamissbrukare/säljare på
utsatta platser. Prioritera dessa utredningar polisiärt och
socialt.

>> delta i ”6-årsdagarna” som kommunen tillsammans
med andra samhällsaktörer ordnar varje höst i syfte att
öka medvetenheten om trafiksäkerhet hos barn.

>> delta i det högstadieförberedande mötet med årskurs
6 med syfte att informera om kommunens och polisens
arbete och samverkan kring ungdomar.
Källa: Ekerö kommun

lo@malaroarnasnyheter.se

Service av utombordare,
Gräsklippare, Traktorer & Släp
www.lemag.se info@lemag.se 08-560 422 38
Färentuna

Vill meddela på detta sätt att vi inte
nådde ända fram. Vi snubblade på mållinjen.
Vi hade sex månader på oss för att samla
in ca: 2 000 namnunderskrifter.
Det började bra, sen kom jul och nyår
och sedan kom corona.

Ekerö Taxi
har en egen app!

Alla har försökt kämpa på, men tiden
räckte tyvärr inte till.

Ladda ner till din mobil och boka din resa direkt i appen!

Öpartiet kommer att fortsätta att kämpa
för en utökad lokaldemokrati.
Tack ännu en gång
Listorna kommer att förstöras i Kommunhuset!

560 340 00

MÄLARÖARNAS NYHETER • 6 MAJ 2020

Möt försommaren
i ditt eget centrum
– Ekerö Centrum!
Floristhörnan
Ekerö

#ötta

st
ö
eker

Hyr allt för



festen!

EKERÖ
KEMTVÄTT

EKERÖ

9LǹQQVS®

GRILLEN

Ekerö

levererar
och levererar
till hela
Storstockholm
Storstockholm

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

 
!#"# #"#

#"# #

# ### #

Solskyddskampanj

15% på utvändiga samt invändiga solskydd
Erbjudandet gäller till och med 31/5.

Mälarö
och Tapet
Mälarö
FärgFärg
och Tapet
EKERÖ:
Ekerövägen
EKERÖ:
Bryggavägen
100 51
Tel:
08-560
308 308
30 30
08-560
Tel:
08-260
308
30
Öppet:
Vard
9–18,
lör
10–14
Öppet: Vard 9–18, lör 10–14
www.malaroidedesign.se
www.malarofarg.se
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”De är vana vid barn ända från början... ”

’’

På promenad med tre getter
MÄLARÖARNA | Ett av alla

trivsamma tidsfördriv som
man kan ägna sig åt när
man försöker minimera
umgänget med andra i
coronatider, kan vara att
gå på getpromenad. Roy
Hjertén och Linda Lifbom
på Adelsö kan berätta
mycket om hur välgörande
det är.
– Det är som yoga för själen, säger Roy Hjertén med
eftertryck, när han sätter på
den treåriga geten Pärla den
sele som hon brukar ha när
de går på promenad.
Själva kopplet hänger han
dock runt sin egen hals utan
att sätta fast det i Pärla, då
hon aldrig går längre bort
från honom än ett par meter
när de går i skogen. Hennes
ettåriga söner Sören och Sigge behöver inte kopplas alls,
då de alltid håller sig i närheten av sin mamma.
Över stock och sten, med
nästan lodräta skutt över
vårbäckarna far de fram genom skogen och över bergknallarna på södra Adelsö.
Mumsar i sig några barkbitar
här, tar en liten tuva gräs där

och däremellan några bruna
fjolårslöv.
– Det här är afrikanska
dvärggettter som vi köpt från
en 4H-gård i Botkyrka. De är
vana vid barn ända från början och många blir förvånade
över hur tama de är. De känner till exempel igen ljudet
på bilarna och kommer och
möter oss när vi kommer
hem, berättar Linda.
I det område där Roy och
Linda bor är det förhållandevis glest mellan husen och de
ville utnyttja sina utrymmen
till att ha lite djur på gården,
utan att för den skulle driva
lantbruk. Så runt redskapsboden blev det en hönsgård,
där sex öländska dvärghöns
huserar. Längst ner i trädgården hägnade de in en stor
hage, som är lite kuperad, för
att ge plats för getterna. Även
de ﬁck ett skjul till skydd,
men det ratar de oftast och
sover hellre ute på marken
eller uppe på den klätterställning som ﬁnns mitt i hagen.
– De är väldigt lättskötta.
På vintern ger vi dem hö och
lite havre, men annars äter
de vad de kommer över i hagen och på promenader, det

kan vara granar, kvistar och
buskar. Vi ger dem också
sådant som vi rensar bort i
trädgården.
På klipporna vid vattnet utmanar getterna sig själva genom att klättra upp och ner
på nästintill lodräta klippväggar. De studsar runt och
upptäcker olika nivåer, men
så snart Roy och Linda går
vidare kommer de efter. Det
blir inga raska promenader,
men närvaron är total då alla
deltagare håller noga koll på
varandra.
Tillbaka i hagen får Pärla,

Sören och Sigge varsin näve
havre att mumsa på. Med
stor iver rensar de rent i sina
mathoar, sedan lägger de sig
ner och idisslar allt som de
satt i sig under promenaden.
Roy och Linda sammanfattar vad som är så roligt med
att ha getter.
– Visst kan man mjölka
getterna och göra getost,
men för oss ﬁnns det ingen
annan anledning att ha getter än att det är väldigt trevligt, slår Linda fast.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FAKTA AFRIKANSK DVÄRGGET

>> Den afrikanska dvärggeten kommer ursprungligen
från norra Afrika. Idag finns den i hela världen men lever
fritt i Afrika och Asien.

>> Storleken kan variera, men ska inte överstiga 45 centimeter. Vikten är mellan 20 och 35 kilo.

>> De afrikanska dvärggetterna lever i cirka 10 till 15 år.
>> Huvudfödan är gräs, löv, bark och på vintern hö.
Den kan ta tillvara på nästan all näring från maten och är
väldigt lättfödd och billig i drift. Knäckebröd, frukt- och
grönsaksrester samt bröd, är andra favoriter.
z

När de får klättra i bergig miljö, är Roy Hjertén och Linda Lifboms
getter som allra nöjdast.
FOTO: PRIVAT
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FÖNSTER & DÖRRAR
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV

BESÖK VÅRT SHOWROOM
Anderstorpsvägen 12, Solna
sthlm@ekstrands.com
ekstrands.com/stockholm

Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,
leverans och installation.
Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
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Vår mottagning är öppen och här finns
The Social Hub Hotel

Nytt hotell & restaurang intill
Hagaparken i Solna.

Just nu

300 kr/person
i dubbelrum

ͲhŶŐĚŽŵƐŵŽƚƚĂŐŶŝŶŐ
ͲWƌĞǀĞŶƚŝǀŵĞĚĞůƐƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐ
ͲdĞƐƚĨƂƌŬƂŶƐƐũƵŬĚŽŵĂƌ
Ͳ'ƌĂǀŝĚŝƚĞƚƐƚĞƐƚ
ͲĞůůƉƌŽǀƚĂŐŶŝŶŐ

Är du gravidoch vill ha ett personligt och
engagerat omhändertagande?
sćůŬŽŵŵĞŶ
ĂƚƚďŽŬĂƚŝĚĨƂƌŝŶƐŬƌŝǀŶŝŶŐ͊

ZŝŶŐŽƐƐĞůůĞƌďŽŬĂƚŝĚŽŶůŝŶĞ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϴͲϭϮϬϱϱϱϬϬŵĊŶͲĨƌĞ͗ϭϬͲϭϮ͘
tĞďď͗ďďƐƚŽĐŬŚŽůŵĨĂŵŝůǇ͘ƐĞĞůůĞƌϭϭϳϳ͘ƐĞ


sŝĨƂůũĞƌĚŝŐŐĞŶŽŵůŝǀĞƚ͊


hotelgio.se
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Vi kommer till Ekerö igen!
Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt
sŝŐĞƌĞƌƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐ͕ŵćƚĞƌŽĐŚƚĂƌĨƌĂŵƉƌŝƐƵƉƉŐŝŌĞƌĚŝƌĞŬƚƉĊƉůĂƚƐŚĞŵŵĂŚŽƐĞƌ͕
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
ŚĞůƚƵƚĂŶĨƂƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌƉĊŬƂƉ͘hŶĚĞƌĚĞƐƐĂĚĂŐĂƌŚĂƌǀŝŽĐŬƐĊƐƉĞĐŝĂůĞƌďũƵĚĂŶĚĞƉĊ
ƵƚǀĂůĚĂƚĞƌƌĂƐƐͲŽĐŚĨƂŶƐƚĞƌŵĂƌŬŝƐĞƌŵĞĚƵƉƉƟůůϮϬйƌĂďĂƩ͊
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 rådsŝĨŽƌƚƐćƩĞƌŵĞĚǀĊƌĂŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝĂŚĞŵďĞƐƂŬƚƌŽƚƐƌĊĚĂŶĚĞŽŵƐƚćŶĚŝŐŚĞƚĞƌƌƵŶƚ
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan
ŽƌŽŶĂ͕ŵĞŶŚĂƌƌƵƟŶĞƌŽĐŚƌŝŬƚůŝŶũĞƌĨƂƌďĊĚĞĚŝŐƐŽŵŬƵŶĚŽĐŚǀĊƌĂĂŶƐƚćůůĚĂ͘
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
>ćƐŐćƌŶĂŵĞƌŽŵĚĞƩĂƉĊĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞͬĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲŽŶͲƚŽƵƌ
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!
ŽŬĂĞƩŐƌĂƟƐŚĞŵďĞƐƂŬ
ŶŵćůĚŝƩŝŶƚƌĞƐƐĞƉĊǁǁǁ͘ĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞͬĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲŽŶͲƚŽƵƌ
Boka ett gratis hembesök
ĞůůĞƌǀŝĂŝŶĨŽΛĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞ
Anmäl ditt intresse på www.dittsolskydd.se/dittsolskydd-on-tour
eller via info@dittsolskydd.se
&ƂƌĞƌƐŽŵǀŝůůŚĂƐŶĂďďĂƌĞŚũćůƉĞƌďũƵĚĞƌǀŝ&ĂĐĞͲƟŵĞƐĂŵƚĂůŵĞĚ^ŝŵŽŶ
ŚŽƐŽƐƐĨƂƌŬŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ͊

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

Tel: 0511-10 000

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

Munsö – den bortglömda ön...
När vi ﬂyttade ut till Munsö för
snart 17 år sedan så tyckte vi
Munsö var fantastiskt med sitt
lantliga läge men ändå så pass
nära till moderna faciliteter
att det inte gjorde något att vi
måste åka drygt två mil för att
komma in till Ekerö centrum.
Här ute fanns en liten livsmedelsbutik, Munsö livs,
förskola, grundskola, ﬂera
fantastiska badplatser – allt
vad en liten familj kan behöva
upplevde vi då.
Efter något år stängde badplatsen
vid Hässlesand igen, kommunen
upphörde med underhållet och det
mycket uppskattade hopptornet
forslades bort. Markägaren bommade igen badplatsen för allmänheten. Sedan stängde Munsö livs
(privat butik), mycket tråkigt då alla
som bor här då var tvungna att åka

till Nyckelby (cirka 1,5 mil) för att
handla lokalt.
Blå Lagunen, den vitt omtalade
och kända badplatsen som ﬁck
besökare från hela Storstockholm
och var en stor attraktion här ute på
Munsö är nu stängd. Soliga sommardagar kunde man inte tro att
denna plats var i Sverige, det kunde
vara en badplats vid Medelhavet
där folk trängdes på den ﬁna sandstranden och njöt av det turkosblå
vattnet. Denna badplats var aldrig
i Ekerö kommuns regi, vilket kan
tyckas märkligt då den var utomordentligt populär och listats
som en av de bästa badplatserna
i hela Stockholm. Tråkigt nog så
upphörde den privata driften av
badplatsen och markägaren stängde
badplatsen förra året. I samband
med detta kontaktade jag kommunen, men de hade inte för avsikt att
överta underhållet av badplatsen

och öka sina underhållskostnader
ﬁck jag till svar.
Båda barnen gick i både förskola
och grundskola här på Munsö,
skolan var varken bättre eller
sämre än andra skolor upplevde
vi. Då hade förstås skolan sin egen
rektor, våra barn ’hann’ ﬂytta till
Tappströmsskolan innan rektorn
pensionerade sig och kommunen
beslutade sig för att den rektor som
hade hand om Sundby skola även
skulle ha hand om Munsö skola.
Och nu ska Munsö skola ﬂytta.
Att en skola utan en egen rektor inte
fungerar kanske inte är så märkligt,
det bidrar till att föräldrar väljer att
placera sina barn i en annan skola
och så är den nedåtgående spiralen
igång. Det som är förvånande är ju att
Ekerö kommun väljer att inte satsa
på skolan som är proﬁlerad som en
världsarvsskola, har ett bibliotek och
är en viktig del i att få en fungerande

landsbygd. Om det bara blir privata
bostadsfastigheter på Munsö måste
alla ta sig mot Ekerö centrum för att
gå i skola och utföra alla ärenden. När
bussarna går en gång i timmen är det
tur att jag har bil, men det rimmar
dåligt med kommunens påstådda
miljöarbete, tyvärr ger det inget
val åt oss som bor här ute. Varför
är Munsö en sådan bortglömd del
av Ekerö kommun? Vi som bor här
ute betalar också kommunalskatt,
trots det får vi inga cykelbanor eller
badplatser här. Det byggs ﬂer och ﬂer
hus härute, varför ska inte vi få några
som helst kommunala faciliteter?
Ekerö kommun borde skämmas och
se till så att även Munsö får samma
faciliteter som resten av Ekerö
kommun och de borde satsa på
Munsö skola i stället för att ﬂytta den.
– Mvh Susanne,
besviken munsöbo

Var är dialogen i den demokratiska beslutsprocessen?
Den frågan måste vi ställa
till Ekeröalliansens partier
Moderaterna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna och
framförallt till våra kommunalråd Adam Reuterskiöld,
Ove Wallin och Sivert
Åkerljung. Under några års
tid har signaler från föräldrar
vid Munsö skola lämnats
in till förvaltningen och
skolans nuvarande rektor,
men ingen återkoppling
till föräldrarna har skett. I

rosor
& tack
Stort tack!
z Vilka hjältar! Bilen går
sönder och jag blir stående längs vägkanten för
att ringa efter hjälp. Två
yngre killar stannar sin bil
och erbjuder mig direkt
bogsering hem. Jag visste
att jag väl hemma kunde
få min händiga grannes
hjälp! Allt detta hände en
vanlig tisdag i april! Tusen
tack till både grabbar och
granne!


– Patrik

sin oro över Munsö skolas
fortsatta överlevnad har
föräldrar boende på Adelsö
och Munsö skickat ett brev
till politikerna i barn- och
utbildningsnämnden samt
till gruppledarna för samtliga partier. Partierna inom
Ekeröalliansen (M, C och
KD) har inte valt att besvara
detta mejl.
Mälarökoalitionens partier (S, L, Ö och MP) har vid
olika tillfällen lyft frågan

det senaste året och senast
nu i januari månad försökt
att lyfta frågan i nämnden,
eftersom vi fått signaler från
föräldrar och lärare under en
längre tid. Vi har då fått till
svar att ett ärende håller på
att arbetas fram för beslut till
barn- och utbildningsnämndens möte den 5 maj.
Ekeröalliansen har i sin
politiska plattform satt upp
som mål att få till en ökad
medborgardialog. Det är

därför med bestörtning vi
nu får ta del av att ett beslut
är taget på tjänstemannanivå, att lägga ned Munsö
skola. Att låta tjänstemän
på förvaltningsnivå ta ett
så stort beslut som innebär
väldigt stora förändringar
för elever, Adelsö/Munsös
befolkningsutveckling och
överlevnad som landsbygd,
sker endast för att kringgå
den demokratiska processen
och slippa ta beslutet som

högst ansvariga politiker. Ett
ärende av denna dignitet ska
i allra högsta grad beslutas på
högsta politiska nivå och det
är kommunfullmäktige.
Vi som politiker är högst
ansvariga för det som sker
inom kommunens verksamheter, därför ska vi inte
godkänna att det sker ett
beslut på förvaltningsnivå
av denna karaktär.
För oss partier inom
Mälarökoalitionen är det

viktigt att det ﬁnns skolor
nära där barnen bor och vi
ser vilken betydelse landsbygdsskolor har för lokalsamhället.
För Mälarökoalitionen
– Desirée Björk, Öpartiet
– Hanna Svensson,
Socialdemokraterna
– Fredrik Ohls,
Liberalerna
– Ulrika Sandin,
Miljöpartiet

Här ﬁnns framtiden!

Alla barn ska kunna cykla eller gå till skolan

I kommunens ekonomi
ﬁnns både drift och investeringar. En investering är
i vanliga fall en byggnad
för något ändamål eller
ett strukturprojekt. Sällan
eller aldrig hör man om
en investering som kan
rädda en bygd eller i varje
fall bidra till att hålla den
levande. Men nu är det dags.
Investera i Munsö skola.
Inte med nya byggnader
eller liknande utan i en långsiktig satsning – kanske fem
år – på personal och annat
som gör skolan attraktiv
igen. Promota skolan som
en världsarvsskola, små
klasser, teknisk (datorer,
Ipads etcetera) nytänkande
undervisning både ute och
inne, närproducerad ekologisk mat, solceller. Helt rätt
tänk i dessa tider.
Pengarna kan tas genom
minskning av traditionella
investeringsprojekt, som
för det mesta sker i Ekerö
tätort, som då kan senare-

Vi i Miljöpartiet vill att alla
barn ska kunna cykla eller
gå till skolan. Vi vill underlätta livspusslet för barnfamiljer och tycker att det
är en självklarhet att hela
kommunen ska kunna leva.
Vi är stolta över vår rika
historia och ser vikten av
att även ytterområdena får
rätt förutsättningar för att
kunna blomstra. En skola
är ett nav i ett samhälle och
utan en skola ﬁnns det risk
för att ett samhälle långsamt tynar bort. Det blir
mindre attraktivt för barnfamiljer att bo i ett område
utan skola, vilket i sin tur
riskerar att familjer ﬂyttar
och därmed även mindre
underlag för att det lokala
näringslivet, såsom livsmedelsbutik. Det ﬁnns idag
en framtidstro på Munsö
och Adelsö. Det har skett
en inﬂyttning av barnfamiljer de senaste åren,
livsmedelsbutiken har fått
ett uppsving, ett starkt

läggas. Nog är det viktigare
att investera i våra barn och
deras framtid än i – ja, ta vad
som helst som gynnar Ekerö
tätort.
Det har även framkommit
att ett ﬂertal legitimerade
lärare de senaste åren har
sökt arbete på Munsö skola
med förhoppning om att
vara delaktiga i någonting
större, med mer engagemang och nära kommunikation med föräldrar och
elever. Men de har fått till
svar att de ska söka sig någon
annanstans för det ﬁnns
ingen framtid på Munsö
skola... Det är väl snarare här
som framtiden ﬁnns!? I våra
barn, att få möjlighet att se
varje individ i det lilla sammanhanget, att ge barnen
möjlighet att bli lyssnade
på och inte försvinna i ett
”ingenting” bland 30 till 40
styck andra barn...
– Desirée Björk,
gruppledare för Öpartiet

föreningsliv och goda förutsättningar för turism. En
stängning av skolan äventyrar allt detta.
Miljöpartiet förordar
en så kallad differentierad
skolpeng. Det innebär att
vi vill fördela skolpengen
solidariskt utifrån behov.
I större skolor ﬁnns det en
del storskalsfördelar som
gör att det kostar mindre
per elev. Det frigör då
resurser till andra skolenheter som av naturliga skäl
kostar mer att driva. Vi ser
detta som en investering i
lokalsamhället. Tätorten är
beroende av landsbygden
och vice versa.
Ekeröalliansens tre partier (M, KD och C) brukar
prata om vikten av individens frihet och valmöjligheter. För att det ska ﬁnnas
en reell frihet så måste det
ju även ﬁnnas en mångfald
av val. Somliga väljer att
bo i stan, vissa i tätort på
landet och andra i glesbygd

på landet. Mälaröarna har
som bekant både tätort
och glesbygd och det är
sannolikt ett viktigt skäl
till varför många av oss
har valt att bo just här.
Ekeröalliansens beslut om
att stänga Munsö skola
kommer kraftigt begränsa
både människors val av
skola men sannolikt även
val av bostadsort.
Vi i Miljöpartiet är
mycket upprörda över att
ärendet inte behandlas
politiskt och kommer upp
i kommunfullmäktige för
beslut. Kommunallagen är
tydlig med att ärenden som
är av principiell vikt för ett
samhälle ska fattas av politiker, det är uppenbart att så
är fallet med Munsö skola.
Det här ärendet handlar
inte enbart om plus och
minus vare sig det gäller
ekonomi eller antal barn.
– Ulrika Sandin,
gruppledare MP

Nockebybron och Tappströmsbron måste bli fasta överfarter!
Ekerö har två broar för
att medborgarna ska
kunna ta sig till fastlandet – Nockebybron och
Tappströmsbron. Dessa
broar fastnar med jämna
mellanrum i uppfällt eller
sidoförﬂyttat läge, vilket
omöjliggör framkomlighet
för oss ekeröbor. Ur ett riskperspektiv är detta givetvis
helt oacceptabelt. Nära
30 000 är beroende av att

dessa två broar fungerar felfritt. Men ett felfritt tillstånd
är inte tekniskt möjligt att
uppnå. Ingen kan garantera
att en teknisk lösning som
uppfällbara broar kan fungera felfritt. Detta innebär
att Ekerös politiker tar en
kalkylerad risk när de spelar
med våra liv i händelse av att
någon av dessa broar fallerar.
Det ﬁnns ingen räddningshelikopter stationerad här

på Ekerö. Färjan som går
mellan Jungfrusund och
fastlandet går endast dagtid,
det vill säga fallerar broarna
så är möjligheten att ta sig
över till fastlandet minimal
nattetid. Är detta rimligt?
Låt oss i dessa pandemitider
fundera en stund över detta.
Ekerö har inget sjukhus på
öarna, ingen räddningshelikopter och färjan gå inte
nattetid. Vad händer om ett

ﬂertal personer drabbas av
andnöd och måste få hjälp?
Man behöver inte som jag
själv vara utbildad inom risk
management för att förstå
att detta är en sannolik risk
som kan få katastrofala
konsekvenser för enskilda
medborgare. Sålunda ett
högt riskvärde för att vara
korrekt. Detta riskvärde
anser tydligen Ekerös politiker är rimligt och kräver

inga riskhanteringsåtgärder!? Vi som medborgare
tvingas leva med denna risk.
Jag anser att detta är helt
horribelt! Politikerna borde
genast inleda en dialog
med ägaren till dessa två
broar – Traﬁkverket – för att
omedelbart stänga möjligheten för broöppning. Detta
kommer även att kräva en
dialog med Sjöfartsverket
då berörda två leder måste

stängas för viss typ av sjöfart. Jag inser givetvis att
detta kommer att kräva ett
omfattande arbete men det
är också det som politikerna
och tjänstemännen faktisk
har betalt för att lösa. Att
spela med våra liv som
insats har de ingen rätt till
att göra!
– Johan Sundqvist,
Sandudden
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Alla sexåringar i Skå är
inte välkomna till Skå skola!
Vi som skriver det här är
föräldrar till barn som
både fått plats och inte
fått plats i Skå skola. Vi
som inte fått plats vill ha
plats och vi andra vill att
alla kompisar ska få följa
med och att ingen liten
sexåring lämnas i sticket
till en annan skola mot
sin vilja.
År 2014 föddes det många
barn i Skå. Kommunen
borde redan då veta att det
är en stor barnkull i Skå. De
ﬂesta, inte alla, vill placera
sina barn i Skå skola eftersom barnen har umgåtts
sedan småbarnsåren och
byggt relationer på förskolan. Som förälder räknar
man inte med att få sitt
barn bortplockat från sin
trygga grupp när det är
skolstart.
Kommunen har haft
cirka fem år på sig att till
exempel anpassa Skå
skola men vad har gjorts?
Ingenting för att tillgodose
dessa barns behov. Istället
har kommunen ritat om
kartan så att vissa delar av
Skå helt plötsligt tillhör
Stenhamra. De barn som

nu blev utan plats i Skå
ska nu slussas vidare till
ett nytt sammanhang helt
ensam eller med någon
kompis till Stenhamra eller
Färentuna.
Var ﬁnns logiken i att
Skåföräldrar ska sitta och
åka till Stenhamra eller
Färentuna när de allra ﬂesta
jobbar åt Ekerö/stan-hållet? Har vi en miljökommun?
Det här vill vi: Skå skola
ha tidigare haft klasser med
4:or och 5:or som för ett
par år sedan lades ner. Nu
är skolan F-3 skola. Tänk
utanför boxen och se till
att alla dryga 40 barn får

plats och gör 2 st F-klasser
i Skå. Vi är övertygade om
att skolan har kompetens
för att ordna det här och att
kommunen har resurser att
stötta det beslutet.
Så politiker, tjänstemän
i kommunen och skolledning gör er icke besvär att
svara på det här utan verkställ våra barns behov och
önskemål, tack!
– Hälsningar från
föräldrar till Adam,
Alfred, Alice, Alicia,
Alva, Ebbe, Elvis, Isabell,
Joel, John, Juno, Mika,
Måns, Nils, ”Pelle” och
Sigrid födda 2014

PÅLITLIGHET FÖR
OMGÅENDE LEVERANS.
Få bilar
kvar!

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

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

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

VI KÖPER
ELLER BYTER
IN DIN BIL

ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

Läs mer på skodastockholm.se
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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades 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!

Planer för Ekerö centrum
MÄLARÖARNA | För 50 år

sedan fanns inte mycket till butikscentrum på
Mälaröarna, men 1970 började planerna på att utveckla
detta.
”25 butiker i centrum på
Ekerö” är en av de rubriker
som drar ögonen till sig i MN
våren 1970.
”Det butiksfattiga Mälaröarna ska få en pampig köpknut
vid Tappström av ungefär
samma storlek som Tensta
centrum”, skriver MN.
Ett förslag läggs fram på 25
butiker och institutioner med
en golvyta på 4 900 kvadratmeter i första etappen. Senare
är tanken att detta ska kompletteras med ytterligare 13
000 kvadratmeter. Här ska ges
plats för pastorsexpedition,
samlingslokaler, apotek och
ett ”tämligen rikligt utbud”
av butiker. ”Man planerar sålunda bland annat ramaffär,
manufaktur och något i våra
dagar så unikt som ett skomakeri! Det blir också livsmedelshall, konditori, blomsteraffär, sybehörsaffär, TV-butik
och färghandel.”
Detta är alltså starten på
planeringen av Ekerö centrum, en process som dock visade sig ta närmare 20 år. Först

”...något i våra
dagar så unikt
som ett skomakeri!”

1990 stod Ekerö centrum klart
för invigning.
Så 1970 får mälaröborna
därmed ta sig över broarna för
en del shopping. I en annons i
MN frestar en butik som säljer symaskiner, kunderna att
provsy utan köptvång. 1970
är det också snart dags för TV
2:s inträde i etern. I en annons
står ”Vi gör er gamla TV klar
för program 2 med speciell
tillsats”.
I mars månad dyker också
vår- och sommarmodet upp i
MN. EPA gör reklam för klänningar och sandaletter. För
herrar annonserar en annan
butik i Vällingby om slipsar
med ”den nya, kontinentala
bredden”.
Men helt utan butiker är
man naturligt is inte på Mälaröarna och Nyckelby snabbköp lockar till exempel med
ett el-våffeljärn för endast
39:50.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

Inga klädbutiker fanns att tala om på Mälaröarna 1970, men i MN från detta år finns gott om erbjudanden
på vårmode om man tar sig över broarna.

Söker Ni kontor
på Ekerö?
z Vi

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


z Bryggor
z Sandstränder
z Bojstenar
z Muddring
z Sjötransporter
z Sjöbodar
z Båtlyftar

z Kombinerat

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


z Vågbrytare
z Vassrensning
z Kranlyft
z Borrning
z Vinterförvaring

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

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

Entreprenör

skalfast.se

På gång på öarna!
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Stöd med anledning av corona

MATINKÖP

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

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.

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

Ekerö kommun och
kyrkorna i samarbete
Behöver du sitta i karantän 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, Idélabbet 08-124 573 12, 08-124
573 13, 08-124 570 65
- Ekerö pastorat
08-560 387 68
- Färingsö församling
08-564 209 33
- Mälarökyrkan
08-457 09 13
ICA Tappström
Hemleverans av dina
varor. Tänk på att det
kan vara långa ledtider.
Var ute i god tid!
www.ica.se
För handling/utkörning
till seniorer samarbetar
också Ica Tappström med
”Springpojkarna”. För

Öppen kyrka

ytterligare information
se spalten längre fram.
Coop Stenhamra
Coop Stenhamra har extraöppet 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 huvudrätter till dörren inom
Ekerö tätort.
pokeburger.se/ekero

1hus2man
Take away eller hemkörning. Beställ före kl. 9:30.
www.1hus2man.se
Väringgårdens kök & bar
All vår mat kan serveras i
låda för att ta med hem.
www.varinggarden.se
Små grytor catering
Färdiglagade matlådor.
Gratis hemkörning på
Ekerö och Färingsö.
www.smagrytor.se
Lovö magasin
Fri hemkörning av
matlådor och ”fredagskassar” till riskgrupper
i Ekerö kommun.
www.lovomagasin.se
Djurknuten
Vi erbjuder fri hemkörning i Ekerö tätort och
längs Färentunavägen,
där vi kan möta upp.
0738-22 22 10
Ekeröveterinären AB
Vi erbjuder hembesök
för hund och katt. Behövs
mer omfattande åtgärd
utföras kan vi 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 mälaröborna med anledning
av coronaviruset, mejla
kostnadsfritt in en kort
beskrivning över vad ni
erbjuder samt hemsidesadress alternativt
mejladress eller telefonnummer till annons@
malaroarnasnyheter.se
Reservation för att ytan
är begränsad.

Vi ﬁrar inte gudstjänster just nu,
men varmt välkommen till
Öppen kyrka i Skå, söndagar 11-13.

Hjälp med matinköp
på Färingsö

Tänd ett ljus, sitt ner och unna dig en stilla stund.
Musik varje hel-och halvtimme.
Möjlighet till samtal ﬁnns.

I och med Coronaviruset lever vi nu i en speciell tid. En tid
när vi behöver hjälpa varandra på ﬂera sätt.
Nu kan vi erbjuda praktisk hjälp med matinköp till er som
inte har möjlighet att själva åka till matbutiken för att handla.

Öppen kyrka
Skå kyrka
Söndagar 11-13

Vi handlar åt dig och du betalar sedan via swish eller
banköverföring till oss. Maten levereras till din dörr och vi
lämnar mat, kvitto och uppgifter om betalning utanför.
Kontakta Daniel via mail eller telefon:
08-564 209 33 - daniel.lindstam@svenskakyrkan.se
Tillsammans tar oss igenom det här.r.
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

FAMILJEANNONSERA Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se

 DÖDA

Se vår prislista:
www.malarobegravning.se

Svartsjö, avled den 6 april i
en ålder av 82 år



• Kjell Eckelöv, Ekerö,
avled den 5 april i en ålder
av 84 år.

Vi gör hembesök för din trygghet
Ring för tidsbokning
08-560 360 80

FAMILJ

Leif Eriksson
Heli Ekberg och Leif Eriksson

• Rut Harriet Maria Green,
Färentuna, avled den 5 april
i en ålder av 80 år.

• Kurt Ebbe Henry Axelsson, Skå, avled den 8 april i
en ålder av 86 år.
• Eva Margareta Johansson,
Stenhamra, avled den 9
april i en ålder av 74 år.

• Jan-Erik Bengt Malm,

• Bengt Allan Mårtensson,
Skå avled den 11 april i en
ålder av 93 år.
• Knut Bernhard Edin,
Färentuna avled den 11 april
i en ålder av 80 år.
• Karl-Erik Lindegren,
Ekerö, avled den 13 april i
en ålder av 80 år.

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt
eventuell jpg-bild
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning

• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme
• Manus tas inte emot per telefon eller fax.
Vi uppskattar e-post!
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00

Rut-avdrag!

Alfa Ekerö

IGNIS

Begravningsbyråer

Vår älskade

Bengt
Mårtensson

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa,
traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar.
Vi gör även hembesök och hjälper gärna till med bouppteckningar.
Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

* 9 maj 1926
har lämnat oss, släkt och
vänner i stor sorg och saknad
Skå 11 april 2020
TOMAS STAFFAN KAJSA
KERSTIN MARIA
med familjer
Tillsammans når vi till
himmelns gårdar. Där är
vackert. Där svalkar
skimrande vindar.
Inget kan skada mej mer.
Mitt huvud vilar i dina
händer. Jag skyddar dej mot
världens kyla.

Med lång tradition och
gedigen kunskap hjälper
ȱȱĴȱȱĴȱ
§ȱ
www.ignis.se
Sandviksvägen 4, tidsbokning
på telefon 08 - 560 310 65
Auktoriserad av SBF

BILAR
KÖPES
Allt är
intressant
även
defekta

Birgitta
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VQDEEDUH
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Begravningen äger rum med
den närmaste familjen.
Tänk gärna på Läkare Utan
Gränser pg 900603-2
eller tel 010-199 33 00

0700-61 73 96

Z

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

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

0(8

/lVPHUSnZZZPHXVHFRDFKLQJ

RUT-avdrag

50 % rabatt
på timpriset

z

www.ekerostad.se
070-5601954

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård –

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

Läs MN
var du än är:
www.malaroarnas
nyheter.se

FÖLJ OSS!
OSS

MÄLARÖARNAS
MÄLARÖAR

nyheter

Ditt taxibolag
på hemmaplan
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi
– ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
Vi har idag 40 fordon i trafik med välutbildade förare
som har oslagbar lokalkännedom och kör miljövänliga fordon!

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

FÖNSTERPUTS

宝守宕宒宓宒完宑宗
宓 宖宜宆 宋宒宏宒宊宜

Leg. Psykolog på Ekerö!
z

Hem/företagsstäd

560 340 00
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Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

Telefon eller sms 073-037
10 36.

 SÄLJES


40 ggr resors kort färja
Slagsta – Ekerö. Personbil 32 resor kvar, giltigt
till 7/12 2020. Enkelresa
kostar 70 kr. Nypris kort
1 500 kr. Säljes för 750 kr.
076-231 13 61.

 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-skivor kan vara av intresse.

 BORTSKÄNKES


Fin vävstol skänkes komplett. Tillverkad Smålands
vävstolsfabrik, Mått 111 x
118, höjd 113. Tillbehör 4
vävskedar, varpställning,
spröt, skyttlar, spännare
mm. Hämtas Kungsberga.
Tel 073-965 27 01





EFTERLYSNING



Innekatten Julle försvann
mystiskt från kattpensionatet Kattmandu på Färingsö
den 9/11. Kan ha försvunnit
i släpvagn etc. Ber er om
hjälp att titta under husgrunder, uthus mm. Mycket
skygg och otrygg i nya

• 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.

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

miljöer och söker sig ogärna till främlingar. 2 000 kr i
hittelön vid tips som leder
till att Julle hittas vid liv. All
information om försvinnandet och alla tips mottages
tacksamt. Vänligen ring
Petra 073-800 38 03.

78 på 60: Gunnar Nilsson

God kväll Mälaröarna:

Absolut blandat:

Ewa Linnros och Joakim
Jonsson

Cornelia Von Bargen

Annis Musikcafé:
Anni Stavling

Back to the Sixties:
Janne Widén och Lasse
Lindros

Barockt och Bàrock:
Jüri Jügenthal

• 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

Blandade pärlor:
Rolf Larsson

Blå timmen:
Lennart Karlsson

CD med egna öron:
Pyret Ericson

Dags för dragspel:
Kjell Nilsson

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Jord, Sand & Grus

Gamla Huset Butik

Det är måndag
morgon: Janne Andersson
Elinor x 3: Elinor Wärholm

Åkerstigen 93 - 560 30121

Fredagsdansen:
Anni Stavling
Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Fredagskväll:

Gott och Blandat:

Upptäck vår
hemsida!
Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking
Sweden

Thorleif Larsson, Lars Narin,
Klaus Franken

Mälarö Jazz: Tommy

Eva Möller

Ollmark med Janne Stolpe
och Rune Sjögren

Hultmans Hak:

Plats på scen:

Lina Hultman

Istället för Flisan:
Pontus, Märta och Julia

Kentas Kårner:
Kenta Hedlööf

Kritfabriken:
Fredrik Värme

Kryckan på egna ben:

Bo Magnusson

Skivat och klart:
Kjell Karlsson

Storband och mycket
annat: Tommy Ollmark
Sång och glädje: Thorleif
Larsson och Erik Ström

Lars ”Kryckan” Krüger

Söndagkväll:

Kryckans Country:

Fredrik Rispe

Lars ”Kryckan” Krüger

The 70´s: Magnus Haage

Lennarts Låda:

Tisdagsmix: Leif Helenius

Lennart Lundblad

Lättspårat:
Ingemar Eriksson

Mer än bara Blues:
Danne Larsson och Arne
Swedin

Björn Höglund

Morgonluft från
Mälarökyrkan: Ing-Britt

Fyndlådan: Leif Bjärnling

Bäcklund , Urban Thoms,

Torsdagspytt:
P-O Ljungberg

Wallins Praliner:
Micke Wallin

Vinylblandat:
Janne Widen

Ytterligheter: Lars Grahm

MÄLARÖKRYSSET
TÄVLA! Välkomna att lösa ett

korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström.
Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de färgade
rutorna. Mejla meningen till: kryss@malaroarnasnyheter.se
och uppge även postadress. I ämnesrutan skrivs bara föroch efternamn.
Bland de rätta svaren lottar vi efter helgen ut till en person
2 biljetter till en valfri föreställning med ”Live på
Bio”, Erskinesalen, Ekerö centrum.
Bilden: Sånga-Säby hotell och konferens i samarbete med Svegro.
FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Birgitta Olsson, Ekerö, till förra numrets vinst
där korsordet hade nedanstående lösning.
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z Husgrunder z Ingrävning

kommunala avlopp

LARMET GÅR

z Dränering/grundisolering
z Enskild

avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

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

Funderar du på att etablera dig på Ekerö?

Vi erbjuder rum i ljuvliga
lokaler med kompetensutbyte
i trevlig friskvårdsverksamhet

Drogbrott och stölder
MÄLARÖARNA | Brott som
är relaterade till alkohol
och droger sker allt som
oftast i Ekerö kommun.
Under de senaste två
veckorna har dock polisen
lyckats stoppa en del av
dessa, både i trafiken och
på andra platser.

Välkommen att kontakta oss!
073-610 20 65 z www.ekerohalsorum.se
Bryggavägen 131D z Johanna och Lottie




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

Kom till
mindfulness
kurs eller
relax!

Välkommen!
www.smilingmeditation.com

Mindfullness

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



Den 25 april blev till exempel
två personer misstänkta för
narkotikabrott i Färentuna.
– Två veckor tidigare hade
det också skett en olovlig försäljning av alkohol via nätet
då en person sålde alkohol
till underåriga på Ekerö. Om
ni har barn som använder
Swish kan det ﬁnnas anledning att kolla igenom vad alla
transaktioner går till, säger
Anna Freij, kommunpolis.
I mitten av april ingrep
polisen även vid ett drograttfylleri vid Drottningholm. Patrullen genomförde ett fordonstopp och vid
kontrollen uppstod misstanke om att föraren hade
brukat narkotika.
Den första maj skedde
”vårdslöshet i traﬁk” i Svartsjö då en förare körde ned en
stolpe och ett staket och därefter vidare ned i diket. Det

antal tillgreppsbrott skett.
En bil stals bland annat där
den stod parkerad på en
enskild skogsväg i anslutning till Ekerövägen den
18 april.
– Ekebyhovsskolan ﬁck
också en ruta krossad in till
ett kontor den 22 april och
en dator stals. Det skedde

www.fsons.se

&ƌĊŶĚƌƂŵƟůůǀĞƌŬůŝŐŚĞƚʹǇŐŐŽĐŚďĂĚƌƵŵ

z Mark & Anläggning
z Vinterunderhåll
z Lastväxlare med kran

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

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


dessutom ett försök till stöld
på Gräsåkersvägen den 25
april. Ett vittne hörde ljudet
av glaskross, tittade ut genom fönstret och såg en man
springa från en bil som hade
fått en ruta krossad. En hundpatrull tillkallades men ingen
misstänkt kunde hittas.
Två restauranginbrott har
också skett, liksom en mopedstöld på Ploglandsvägen
den 24 april. Ett växthus på
Trädgårdsvägen utsattes för
stöldförsök den 30 april då
lister och rutor monterades

Z

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

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

www.pcakuten.se

Din lokala målare på Mälaröarna
070-610 93 94
stefan@stromgrens.se
strömgrens måleri
stromgrensmaleri
Kontakt 070-753 64 44

annajansson.se

Kvarngränd 9
Färentuna
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

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

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

i säkra händer

宝守宕宒宓宒完宑宗
宓 宖宜宆宋 宒 宏宒 宊宜

Leg. Psykolog på Ekerö!

bort. Något ﬁck dock tjuven
att avbryta. Samma dygn
skedde också ett inbrott i
Stenhamra och tjuvarna tog
sig in genom en balkongdörr.
Ett brott som MN tidigare
har rapporterat om upprepades också ytterligare en
gång den 19 april. Då grep
skyddsvakter ännu en person som ﬂög med drönare
över Drottningsholms slott.

PC Akuten

073-703 06 83
goodroom.se
ŽīĞƌƚΛŐŽŽĚƌŽŽŵ͘ƐĞ
STENHAMRA

ALLSERVICE AB

z Trädfällning & Stubbfräsning

Under perioden har även ett

Ekebyhovsskolan fick en ruta krossad och en dator stulen den 22
april.
FOTO: ARKIV

Apolis Bygg byter namn

F’SONS
z Trädgård & Fastighetsunderhåll

framgår dock inte av rapporten om föraren var påverkad.
Samma dag greps dessutom en person i samband
med att en busskur slogs
sönder i Tappström.
Ett par eldningsrelaterade
händelser har också inträffat sedan den 20 maj. Bland
annat ägde en markbrand
rum vid Wrangels väg den
21 april, dock ﬁnns det inget som tyder på att branden
var anlagd. Den 25 april blev
dock en tomtägare i Färentuna anmäld för allmänfarlig
vårdslöshet då hen eldade
skräp och elden spred sig.
– Första maj begicks också
brottet ”allmänfarlig vårdslöshet” vid Herman palms
plan, då någon tänt en eld
som gav tre meter höga lågor, berättar Anna Freij.

z

Utför trädgårds- och skogsarbete för privatpersoner & företag

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

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

MOPED - BIL - SLÄP

Trädfällning
Sektionsfällning
Uppkapning
Bortforsling

Mattläggning
CGF FÄLLATRÄD AB
0704-31 13 04 www.fällaträd.com

M
n

¨
ALARVIKENS

aprapati och rehab.

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

z
z
z
z

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

em ma
På h

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

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

Träkvista Bilservice AB
O

RB

R

IK

SFÖ

RBU

Tel: 08-560 243 48

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

DATA

FÄRGHANDEL
FÄRG TAPET
GOLV

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

GÅ INTE ÖVER ÅN
EFTER VATTEN.

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

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

Binärdata AB

÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷

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

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LOKALER

LACKERING

STÄDSERVICE

FÖRRÅD

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



z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






Lackering av
köksluckor
Vi lackar snabbt och
proffsigt! Vi kan hämta/
lev. och dem./mont.
NCS-kulörer för enkelt
kulörval. Vi tar även emot
bord, stolar, skåp, m.m.
30 år i branchen betyder
kvalitet och ansvar.
Vi lackerar också andra
trä- och järnkonstruk-tioner. Ring eller maila
oss för prisförslag.

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

z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs


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

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

z Kontorsstäd


z Byggstäd

Följ oss på Facebook
och Instagram!

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

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

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar

uthyres till
hem & företag

Tunnlandsvägen 3

z
z
z
z

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

0707-139 000
560 402 51

Lilla Berga 1, Skå

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

S

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

Välkommen till Circle K i Träkvista!

RANSC

MO

T

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

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

EN

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

Service • Däck

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

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

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

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

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

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

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Tomtbacksvägen 36, Ekerö
3 rok, ca 76,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 195 000 kr
AVGIFT 4 962 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1992 EP Ej utförd MÄKLARE Jenny Näslund
0708-26 83 00/Linn Lagerqvist 070-510 65 69

Kvarnvägen 2A, Färentuna
5 rok, 159 m² UTGÅNGSPRIS 4 350 000 kr
VISAS Sö 10/5 Ring för tidsbokning BYGGÅR 2003
TOMT 910 m² EP 82 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Gustavavägen 104, Ekerö
5 rok, ca 110 m² UTGÅNGSPRIS 3 450 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning AVGIFT 5 650 kr/mån
BYGGÅR 1991 EP 133 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny
Näslund 0708-26 83 00/Linn Lagerqvist 070-510 65 69

Renoverat gavelradhus

Bergsrundan 6, Ekerö

Vacker sjöutsikt

Utmärkt läge med stor altan

UTGÅNGSPRIS 6 475 000 kr BYGGÅR 2009 VISAS Ring
för tidsbokning! TOMT 2502 m² EP 116 kWh/kvm/år
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Stor härlig tomt

Marieberg 5, Munsö

Representativ villa i herrgårdsstil!

Bekvämt boende i ett plan

Välskött 1-plansvilla

Rymlig parkeringsyta

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

Gavelläge!

Ekuddsvägen 2D, Ekerö

4-5 bra sovrum

Uterum & två uteplatser
Centralt

3,5 rok, ca 91,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 350 000 kr
AVGIFT 4 497 kr/mån VISAS Sö 10/5 Ring för
tidsbokning! BYGGÅR 1985/1986 EP 96 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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

Öppen planlösning

Generösa ytor om totalt 362 kvm
Dubbelgarage

Barnvänligt boende i fint skick
Uterum & två soliga uteplatser
Centralt & naturnära

Koll på läget sedan 1937

Tegelbruksvägen 7G, 2tr Ekerö
3 rok, ca 80,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 900 000 kr
AVGIFT 6 012 kr/mån VISAS Sö 10/5 Ring för
tidsbokning! HISS Ja BYGGÅR 1988 EP 67 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Stengränd 24, Ekerö
4 rok, 115 m² UTGÅNGSPRIS 3 975 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1999
TOMT 398 m² EP 137 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Toppskick

Söderbergavägen 13, Skå

Enplansvilla med idylliskt läge

Högst upp i denna del av huset

5 rok, ca 129 + 3,9 m² BYGGÅR 1945+1965
TOMT 2564 m² EP 178 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny
Näslund 0708-26 83 00/Linn Lagerqvist 070-510 65 69

Stor solig trädgårdstomt

Marielundsvägen 25, Adelsö

Enastående sjökontakt

Solig balkong i sydväst

Tilltalande planlösning
Två härliga uteplatser
Egen carport samt ett förråd

6 rok, ca 105 + 105 m² UTGÅNGSPRIS 3 850 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1971
TOMT 1341 m² EP 41 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

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

Fint renoverat

Ett hus med många möjligheter
Garage

Koll på läget sedan 1937

Tänk att få vakma vid vattnet varje dag!
Fredrikstrandsvägen, 5 rok 135 m² UTGÅNGSPRIS 5 295 000 kr AVGIFT 5 490 kr/mån BYGGÅR 2020
VISAS Sö 10/5 kl 15:00-16:00 Anmälan krävs MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Domherrevägen 4A, Ekerö
8 rok, ca 202 m² UTGÅNGSPRIS 5 695 000 kr VISAS Ring för tidsbokning!
AVGIFT 5 807 kr/mån BYGGÅR 2016 EP Ej utförd MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Nu står vår visningsbostad klar!

2 plan med separat förråd

Stora fönsterpartier mot vattnet

två trädäckade uteplatser

Unik nyproducerad etagelägenhet!

Välgenomtänkt planlösning

Två fina trädäckade uteplatser

Fantastiskt läge i villaområde

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

