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Väntat 
på VA
i 40 år
Ett område i Svanhagen med ett tiotal butiker, 
har inget kommunalt vatten och avlopp, trots att 
företagarna blivit lovade det i 40 års tid. | 16

Godkänt för restauranger
Av det tjugotal restauranger och kaféer som miljökon-
toret gjort oanmälda besök hos, var det endast någon 
enstaka som fick mindre anmärkningar. | 8

Hantering JO-anmäld
Kommunens förvaltningschef har anmälts till justitie-
ombudsmannen JO för att bland annat ”försökt driva 
igenom en skolnedläggning av Munsö skola, trots att 
detta alltid måste vara ett politiskt beslut”. | 10

Entreprenör badhuset
Byggföretaget Cobab som specialiserat sig på bad-   
hus, har tilldelats kontraktet för entreprenaden av 
badhuset. | 11

”Vi vill som samhällsbärande partier ta ansvar 
både för hela kommunens ekonomi men spe-
ciellt ge eleverna i Sundby och Munsö skola de 
bästa förutsättningarna att lyckas i livet.” | 22

Bygglovshandläggning
Ska en bygglovshandläggare lägga in sitt tyckande 
när de hanterar bygglovsansökningar? Det är en av de 
frågor som vi får svar på i ”Fråga Johan”, där kommu-
nens press- och näringslivschef svarar på läsarnas 
frågor. | 18

Ung konst
Tolv unga konstnärer från Mälaröarna ställer ut i Galleri 
Utkiken. Besökarna får bekanta sig med allt från ulliga 
fantasidjur till mangafigurer. | 20
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De blev ”Årets sjöräddare 2020”
Sjöräddarna Björn Dahlberg, Anders Räntil och Johannes Kollig, Ola Svedberg från RS Munsö/Ekerö är ”Årets sjöräd-
dare”. Läs om den dramatiska utryckningen när de räddade fem personer från drunkning. | 24 

FOTO: PETER HOLGERSSON

Trygghetssatsning
500 000 kronor har avsatts för en satsning på trygghetsskapande sommarjobb för unga vuxna, sommar-
aktiviteter och feriejobb för ungdomar.

Extra fritidsledare och fältarbetare, arbete som ”sommarpolare”, feriejobbsplatser, fasta och mobila ungdomsakti-
viteter samt kaféverksamheter för att öka vuxennärvaron under kvällar och helger runt om i kommunen. Detta är 
några av de insatser som ingår i kommunens ungdomstrygghetssatsning i sommar. | 12  
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Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

Behöver du hjälp 
med deklarationen? 

Ring oss!

Tänk globalt – 
handla lokalt!

ÖPPETTIDER
Vardagar ..............10.00–18.30
Lördagar ..............10.00–15.00
ICA ........alla dagar 7.00–22.00

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



 Entrecôte   Sverige.     Välmarmorerad resturangkvalité. 
Från manuella köttdisken.   Jfr pris 249:00/kg.    

 /kg 
 249k 

 Flankstek vitlök & peppar   ICA. 
Ursprung Sverige.   Ca 700 g.     Jfr pris 159:00/kg.    

 /kg 
 159k 

 Tappens BBQ-sås   ICA Tappströms 
egna kök.     Härligt rökig med sting. Packad. 
  Jfr pris 125:00/kg.    

 /st 
 25k 

 Sötpotatis   USA. 
      Jfr pris 19:90/kg.    

 Hot Dogs   Scan. 
  500 g.     Jfr pris 35:80/kg. 

   

 17  90  /st  19  90  /kg 

Vår på öarna!

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Pass a på att  lägg a en 

GB-klass iker i frysen. 

All tid lika upp skatt at.
Välkomm en! /Anton - frysansvarig



 Romanticatomater i ask   ICA. 
Chile.   400 g.   Klass 1.   Jfr pris 62:50/kg.    

 /st 
 25k 

 Gb Klassiker låda   GB.          

 /st 
 75k 

 Laxkotletter   Norge.     Odlad. 
  Jfr pris 99:00/kg.    

 Tappens romsås   ICA Tappströms 
egna kök.   200 g.     Jfr pris 125:00/kg.    

 /st 
 25k 

 /kg 
 99k 

 /st 
 75k 

 Räkor med skal 80/100   
Pandalus.   1000 g.   Frysta.   Jfr pris 75:00/kg.    

Sätt  smak på veckan!

Priserna gäller vecka 21 t o m 24/5-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Öppet 7–22

Tappström
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Varför välja AdeoCare Ekerö?
Specialutbildad personal utifrån Silviasysterfilosofin
Teambaserat arbetssätt
Goda arbetsvillkor för personalen
Nöjdast kunder

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

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

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Gäller vid köp av 
kompletta glasögon från 

ordinarie sortiment.
Kan ej kombineras med 

andra erbjudanden. 
Gäller t.o.m. 2020-06-18.

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

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

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

Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 20-06-18

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

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

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

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

TRYCK Pressgrannar 2020

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

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

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

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

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

Sjöräddarna Björn Dahlberg, Anders 
Räntilä, Johannes Kollig och Ola Sved-
berg från RS Munsö/Ekerö ryckte ut 
en mörk natt i augusti förra året och 
räddade fem personer från drunkning. 
Hade sjöräddarna kommit fram bara 
någon minut senare, hade det kunnat 
vara för sent, då en av de fem hade 
precis gett upp och var på väg att sjun-
ka. Den personen bar inte flytväst, 
liksom tre andra av de nödställda. 
Det fanns flytvästar ombord, men 
endast en person bar flytväst. Hen 
hade satt på sig den när sällskapet 
fått bensinstopp. Kamraterna tyck-
te det var lite lustigt, det var ju bara 
bensinstopp. Men hen hade lärt sig 
av sin pappa att om det händer nå-
got på sjön, ska flytvästen på. Och 
det blev inte bara bensinstopp, bå-
ten började läcka och sjönk snabbt.

”Flytväst på, alltid”, poängterar 
sjöräddaren Björn Dahlberg. Tänk 
på det alla ni som nu börjar njuta 
av båtlivet, flytvästen är en nöd-
vändig säkerhet även i de lugnas-
te vatten.

Trygghet och lugn är också något 
kommunen värnar om och har därför satsat 500 000 kronor utanför 
ordinarie budget för att skapa trygghetsskapande sommarjobb för unga vuxna, sommarakti-
viteter och feriejobb för ungdomar. Om det kan du läsa mer i denna tidning där vi också bland 
annat följer upp coronaläget, turerna kring Munsö skola, badhuset och vad invånarna vill ha 
i det framtida Ekerö centrum.
                                               EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Flytväst på – alltid!
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MÄLARÖARNA | Många 
restauranger och kaféer 
i kommunen drabbas 
hårt ekonomiskt i coro-
natider. Nya direktiv från 
Folkhälsomyndigheten gör 
också att de måste ställa 
om sina verksamheter. De 
inspektioner som kommu-
nen gjort visar dock att de 
allra flesta har anpassat 
sig efter riktlinjerna.

Sedan cirka tre veckor har 
kommunens miljöenhet 
gjort oanmälda besök hos 
drygt ett tjugotal restau-
ranger och kaféer, för att se 
hur de följer direktiven och 
för att bistå med rådgivning.

– Vi har börjat med att in-
formera om att vi kommer 
göra besök via hemsidan 
och direktmeddelanden, 
men inte talat om när vi 
ska komma. Av de cirka 50 
vi har fått kontakt med har 
vi besökt ett tjugotal så här 
långt, säger Jessica Duf, t.f. 
miljö- och hälsoskyddschef.

Hon berättar att de näring-
sidkare som de besökt, i stort 
har följt de allmänna råden 
om att man inte får ha köer 
eller trängsel, att borden ska 

stå med rejäla avstånd och att 
det ska finnas information 
om vad som gäller i lokalen.  

– Alla som vi har varit hos 
har varit väldigt intresserade 
av att göra rätt. Det har varit 
några små anmärkningar, 
men ingenting som vi har 
behövt gå vidare med.

Nu fortsätter miljöenhe-
ten med besöken, som even-
tuellt även kan komma att 
ske via videobesök framöver.

Yngve Sundström som dri-
ver Karamellan i Drottning-
holm, har anpassat sig på 
alla tänkbara sätt till den nya 
situationen.

– Vi stängde ner verk-
samheten den 16 mars när 
spridningen började öka i 
Stockholm och höll stängt 
till den 24 april. Då gjorde 
vi iordning vår uteservering 
och tog bort en tredjedel av 
alla bord både ute och inne, 
för att gästerna ska kunna 
hålla avstånden, säger han.

Restaurangen är även an-
sluten till en app som gör 
att det går att göra sin be-
ställning och betalning vid 
bordet. När antalet gäster blir 
fler har man även sett till att 

kunna ha ytterligare betal-
stationer öppna. Han räknar 
dock med ett stort bortfall 
på kunder då slottet håller 
stängt och utländska besö-
kare lär utebli. Han sätter sitt 
hopp till att den stora parken 
ska locka lokala besökare och 

erbjuder bland annat möjlig-
het att ta med sig sin måltid 
och äta den ute i parken.

Christer Sjöö på Restau-
rang Jungfrusund berättar 
att även hans restaurang har 
tappat en stor del av sina 

gäster, särskilt när det gäller 
större grupper som i stort 
sett helt har uteblivit. 

– Vi har tur som har en 
stor uteservering, men det 
är väldigt väderberoende 
hur mycket vi kan utnyttja 
den. Som alla andra har vi 

gjort det glesare mellan bor-
den och ser till att desinfice-
ra alla ytor ofta. Vi har ock-
så slutat med salladsbuffé 
under lunchen och serverar 
salladen i plastade skålar is-
tället, säger han. 

Rastaholms värdshus har 
varit drabbade av en vatten-
läcka och har inte kunnat 
öppna vid årsskiftet som de 
hade planerat, men den 15 
maj slog de upp portarna.

– Vi har så stora ytor att 
det har varit lätt för oss att 
placera ut borden så att det är 
minst två och en halv meter 
emellan. Man måste också gå 
via hovmästaren för att bli 
placerad, så vi har inga pro-
blem med att gästerna ska 
hålla avstånd, säger Susanna 
Järvinen som också berättar 
att det finns handsprit och 
informationsskyltar utpla-
cerade i lokalen.

– Däremot kommer vi inte 
servera grillbuffé, då vi inte 
kan vara säkra på att undvika 
trängsel, utan vi kommer ha 
en à la cartemeny.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Lokala restauranger får godkänt

De restauranger som MN pratat med har glesat ut borden och vidtagit alla åtgärder som rekomen-
deras.                    FOTO: ARKIV

NYHETER ”Alla som vi besökt har varit väldigt intresserade av att göra rätt” ’’



Äntligen får vi fira gudstjänst igen!
Jag tror vi är många som upptäckt att vi 
saknar det som varit självklart tidigare. Inte 

minst att få samlas och dela något gemensamt. 
Det finns saker som verkligen inte går att göra på 
egen hand. Man kan inte ha kalas på egen hand, 
man kan inte spela en fotbollsmatch på egen hand 
och man kan inte fira gudstjänst på egen hand. 
Allt det här förutsätter att man är flera. Vi behö-
ver verkligen varandra och det är rätt skönt att 
upptäcka det. 
 
Vi människor är inte isolerade kometer som följer 
vår egen separata bana ute i ett kallt universum. 
Vi påverkar varandra, vi ger energi till varandra, vi 
blir mera tillsammans. Det är kanske därför Jesus 
säger att där två eller tre är samlade i mitt namn 
så är jag mitt ibland er. Att visst går det att be och 
meditera på egen hand men när vi gör det tillsam-
mans går det så mycket lättare.  Jag har bilden 
av att det till vardags är så mycket krafs i vägen 
mellan oss och Gud, vår upptagenhet av vardagen, 
våra bekymmer och planerande och organiserande 
skapar en hinna, ett avstånd mellan oss och Gud. 
När vi ber tillsammans så bryts hinnan ner, avstån-
det minskar och det blir lättare att uppleva Gud.
Så välkommen nu att fira gökotta på Kristi him-
melfärdsdag vid Svartsjö slott och på Lovö. 
Vi får hälsa våren, lyssna till fåglarna och ta emot 
kraft och livsmod att orka en bit till. 

Man hörer fåglar sjunga med mångahanda ljud,
skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud?
Min själ, upphöj Guds ära, stäm upp din glädjesång
till den som vill oss nära och fröjda på en gång! 
Ps 199:3

                                PÅ MÄLARÖARNA          20/5 – 2/6 2020

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

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

Utomhusgudstjänster varje söndag 
på Ekebyhovskyrkans gård.

START: 24 MAJ 11.00

Gökotta 21 maj

tors 2020-05-21 Svartsjö slott 
06:30 EKUMENISK GÖKOTTA m fågelskådning Svartsjö slott  
 Monika Regnfors Sjörén, Helena Hansson 
 Samuel Klintefeldt, Mälarökyrkan, Gunnar Silow,    
 Katolska kyrkan.
06:30  Fågelskådning (samling:parkeringsplatsen)  
08:00  Gökotta (samling:parkeringsplatsen för gemensam   
 vandring till närbelägen plats)
 Ta med sittunderlag, kläder efter väder och egen kaffekorg. 

tors 2020-05-21 Malmen Drottningholm 
08:00 GÖKOTTA 
 Magnus Ehntorp, Leif Asp, Visgruppen Kristall
 
sön 2020-05-24 Ekebyhovskyrkan 
11:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST 
 Natalia Araya, Helena Hansson 
 
tis 2020-05-26 Ekebyhovskyrkan 
18:30 EKERÖ PASTORAT KYRKOFULLMÄKTIGE   
 Allmänheten uppmanas delta via telefon. 
 Ring 08 522 96 995 och ange kod: 808942062# 

sön 2020-05-31 Ekebyhovskyrkan 
11:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST 
 Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner 

Kyrkofullmäktige
26 maj 18:30

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

Monika Regnfors Sjörén,
kyrkoherde

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

Helger: kl. 11-14
Vardagar: oftast öppet dagtid

Allmänheten uppmanas delta 
via mobil.
Ring: 08-522 96 995
och slå in koden: 808942062#

06.30 Ekumenisk gökotta med 
fågelskådning, Svartsjöslott

08.00 Gökotta, Malmen Drottningholm

ÖPPNA KYRKOR 
FÖR LJUSTÄNDNING OCH BÖN

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, 
varje torsdag 12-13 i Radio Viking 101,4. 
(Obs. ingen sändning 21 maj) 
Vi bjuder på information och reflektion med  
våra stående gäster från Ekerö kommun,  
Mälaröarnas Nyheter och Ekerö pastorat.  
En timmes nära radio i en ovanlig tid. 

www.svenskakyrkan.se/faringso/malaro-motesplats

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

Var finns Gud? 
Ofta får jag höra att människor  
upplever Guds närvaro kanske starkare  
i naturen än i kyrkan. Det är som att  
Guds storhet mer kommer till sin  
rätt i det storslagna, men kanske  
också i det allra minsta.  
Just nu är naturen på frammarsch, 
våren är här och det blir allt  
grönare omkring oss. Det känns  
extra hoppfullt i de tider vi nu går  
igenom tillsammans.  
Har du en möjlighet att vistas i naturen  
kan du få chansen till en fin upplevelse.  
Det kan vara svårt att tänka sig att allt  
det vackra bara kommit till genom en  
slump. Bilden av Gud som Skapare och  
Livgivare kan ge styrka, även i det svåra.  
Psalmförfattaren Anders Frostensson,  
tidigare kyrkoherde på Lovö, skriver:  
”Guds kärlek är som stranden och som gräset, 
är vind och vidd och ett oändligt hem.”

Guds frid vare med dig. 

Peter Strömmer
Kyrkoherde i Färingsö församling

Hjälp att handla mat
Vi handlar åt dig och du betalar  
sedan via swish eller  
banköverföring till oss.
Maten levereras till din dörr  
och vi lämnar mat, kvitto och  
uppgifter om betalning utanför.  
Kontakta Daniel: 08-564 209 33.

I dessa tider kan nog många av  
oss känna oro. Det är en oro  
du inte behöver bära själv.  
Hör gärna av dig till någon  
av oss, vi finns här för dig.

Peter Strömmer: 073-077 38 76
peter.strommer@svenskakyrkan.se 

Yngve Göransson: 070-571 94 34
yngve.goransson@svenskakyrkan.se 

Sandra Malmborg: 070-222 55 16
sandra.malmborg@svenskakyrkan.se

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

Samtal och stöd 

p
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MÄLARÖARNA | Det är 
fortfarande låga sprid-
ningssiffror för Mälaröarna 
när det gäller covid-19,
men de ökar ännu. 
Kommunens idrottsfören-
ingar kan också berätta 
hur de ställt om sina verk-
samheter och tappat stora 
intäkter med anledning av 
pandemin.

Siffrorna för hur många som 
konstaterats smittade res-
pektive avlidit i covid-19 är 
fortsatt förhållandevis låga 
för Ekerö kommun. Till 
skillnad från en del andra 
kommuner där siffrorna 
minskar, ökar dock fortfa-
rande spridningen i Ekerö 
kommun.

Totalt 72 konstaterat in-
sjuknade och 13 avlidna var 
de senaste siffrorna som 
presenterats av Smittskydd 
Stockholm, när denna tid-
ning gick i tryck. Två veck-
or tidigare var motsvarande 
siffror 51 respektive 10.

Om man räknar om siff-
rorna till att gälla för smit-
tade och döda per 10 000 
invånare så hamnar de på 

25 respektive 4,5. Motsva-
rande siffror för hela Region 
Stockholm är 40 döda per 10 
000 invånare och 7,0 döda.

De förhållandevis låga 
siffrorna kan ha många or-
saker.

– Det kan till exempel 
bero på att många mälarö-
bor bor i villa och inte är så 
trångbodda, en hel del är 
också tjänstemän och kan 
jobba hemma. Att de flesta 
också är i grunden hälso-
samma och friska, den låga 
andelen rökare och diabeti-
ker, kan också spela in, säger 
Sara Banegas, verksamhets-
chef på Ekerö vårdcentral. 

Under senaste tiden har 
media rapporterat om hur 
många idrottsklubbar drab-
bas hårt ekonomiskt av 
coronkrisen. Även på Mä-
laröarna känner förening-
arna av att uteblivna cuper, 
matcher och läger har på-
verkat ekonomin negativt. 
Både Ekerö IK och Skå IK 
har sökt kompensationsstöd 
från Riksidrottsförbundet 
för att täcka upp för de intäk-
ter som uteblivit under de 

senaste månaderna. Ingen 
av klubbarna har dock fått 
besked om huruvida de får 
bidrag eller inte.

Från kommunens sida för 
man en tät dialog med för-
eningarna för att följa upp 
hur de hanterar nuläget.

–  Aktivitetsstödet till för-
eningarna beräknas på anta-
let aktiviteter och eftersom 
dessa har minskat drastiskt, 
har krisledningsnämnden 
beslutat att kommunen 
kommer betala ut stödet 
med 2019 som mall. Kom-
munen har inte heller tagit 
ut avgift för sena avbokning-
ar och vi har informerat om 
regeringens stödpaket till 
idrotts- och kulturaktörer, 
säger Elisabet Lunde, kultur- 
och fritidschef.

Hon berättar att vid vec-
kovisa möten med idrotts-
föreningarna, får kommu-
nen information om hur de 
gjort stora omställningar för 
att kunna fortsätta bedriva 
verksamhet. Både Ekerö IK 
och Skå IK berättar att de 
följer riktlinjerna från Folk-
hälsomyndigheten och att 

vuxenmatcher skjutits på 
framtiden och att barn- och 
ungdomsidrotten sker utan 
publik och med begränsad 
närkontakt.

– Vi informerar med 
skyltar, information på 

hemsidan och sociala me-
dier att publiken eller fa-
miljen inte får vara på plats 
på träningar och matcher, 
om barnen inte har speciel-
la behov av det. Vi har också 
ritat upp en handbollsplan 

utomhus samt fyra små 
fotbollsplaner på naturgrä-
set, så folk kan sprida ut sig 
på anläggningen. Vi har tvål 
och handsprit vid varje toa-
lett och alla får byta om och 
duscha hemma, berättar 
Serge Conein, sport- och 
administrativ chef på Skå 
IK.

Kanslichef Rickard Markus-
son på Ekerö IK berättar att 
även de har vidtagit liknan-
de åtgärder. Han kan också 
förmedla den stora glädje 
som det innebar när barn- 
och ungdomsverksamheter-
na fick börja spela matcher 
och cuper igen för ett par 
veckor sedan.

– Vi har också haft ett 
möte med idrottsrådet där 
ungdomssektionerna flag-
gar för att de vill försöka 
bedriva innebandy- och 
multiidrottscamper i som-
mar, särskilt med tanke på 
att många familjer sannolikt 
inte kommer att resa bort, 
säger han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fortsatt låg smittspridning

Jämfört med resten av Stockholmskommunerna ligger Ekerö lågt 
när det gäller bekräftat insjuknade och döda.      FOTO: ARKIV
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Ta hand om varandra och oss!

Är det något 
du behöver? 

Hör av dig till dina lokala 
verksamheter så kommer vi 

med lösningar som passar oss alla. 
Genom att hjälpa varandra kan 

vi hålla avstånd och vara mer nära 
än någonsin... Precis det som 
Ekerö Centrum handlar om!

stötta 

  ekerösssstttttttttttttttööööööööööööööt
#

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

ÖPPETTIDER
Vardagar  ................................ 10.00-18.30
Lördagar .................................. 10.00-15.00
ICA alla dagar........................  07.00-22.00

Möt försommaren i ditt eget centrum – Ekerö Centrum!

Genom att hjälpa 
varandra kan 
vi vara mer nära 
än någonsin!

EKERÖ
GRILLEN
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Sjöscouter får utmärkelse
KOMMUNEN  | Träkvista sjöscoutkår tilldelas social-
nämndens årliga utmärkelse till ideella föreningar som 
arbetar aktivt med medmänniskor i behov av olika for-
mer av stöd och hjälp i sin vardag. 

Motiveringen är: ”Träkvista sjöscoutkår tilldelas årets 
utmärkelse för sitt mångåriga arbete för att möjliggöra 
för barn och ungdomar inom Ekerö kommun att få en 
aktiv fritid oavsett förutsättningar. Genom ideellt arbete 
och stort engagemang bidrar föreningen till personlig 
utveckling och stärkt självkänsla hos barn och unga i 
kommunen.”

Kommunen backar i ranking
MÄLARÖARNA | Ekerö backar från fjolårets plats 219 till 
229 när tidningen Aktuell hållbarhet för tolfte gången 
presenterar sin granskning av kommunernas miljöar-
bete.

 – Det är i en hårdnande konkurrens som Ekerö har 
sjunkit i vår miljörankning. Vi vill att rankningen ska 
vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, 
både genom att vi lyfter fram föredömen och genom 
att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger 
Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell hållbarhet.

Kommunrankningen baseras på en enkät som genom-
fördes i början av året samt på data från ett flertal offent-
liga källor. En nyhet i år är att rankingen även baseras på 
klimatdata där kommunernas utsläppsnivåer samt för-
ändringstakt av växthusgaser och koldioxid mäts. Dessa 
tre delar sammanvägs i en totalpoäng. 251 av Sveriges 
290 kommuner besvarade enkäten vilket innebär en 
svarsfrekvens på 87 procent, en ökning från 83 procent 
förra året.

Helsingborg är Sveriges bästa miljökommun 2020, 
följd av Gävle och Stockholm.

Ökat pris på bostadsrätter
KOMMUNEN | I Ekerö kommun har priserna på bostads-
rätter stigit med i genomsnitt 15,3 procent under de 
senaste tre månaderna medan villapriserna har gått ner 
med 3,6 procent. Det aktuella medelpriset per kvadrat-
meter är därmed 44 276 kronor för bostadsrätter och
41  414 kronor för villor. I hela Stockholms län har bostads-
rättspriserna stigit med 1,4 procent medan villapriserna 
stigit med 1,5 procent under de senaste tre månaderna. 
Det visar nya siffror från Svensk mäklarstatistik som 
sammanställts av Länsförsäkringar fastighetsförmedling.

Kan bli Årets klimatbonde
NÄRINGSLIV | Ört- och 
salladsodlaren Alvar  
Kårfors  på Orto  Novo 
i Nyckelby, har tillsam-
mans med sex andra 
odlare nominerats till 
”Årets klimatbonde 
2020” av Svenskt sigill 
klimatcertifierad, som är 
en del av den nationella 
tävlingen ”Årets bonde”.
Motivering till nomine-
ringen:  ”De var de första 
ört- och sallatsodlarna 
att bli klimatcertifiera-
de  redan 2011 och har 
sedan länge haft mins-

kad klimatpåverkan  högst upp på miljöagendan.  All 
växtnäring cirkulerar i slutna system och bidrar inte till 
övergödning.  Av energianvändningen idag är minst 95% 
förnybar.  Under 2020 pågår arbete att bli helt fossilfria, 
även vid köldtoppar och för CO2 tillverkning.”

Vem av de sex nominerade som får utmärkelsen utses 
i september av en jury bestående av bland annat av 
WWF:s matexpert Anna Richert, kocken Paul Svensson 
och forskningschef Ulf Sonesson.

229

Alvar Kårfors, Orto Novo. 
 FOTO: LINDA BLANKERT
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”Knökfullt” i Sundby skola?  

Hantering JO-anmäld
MUNSÖ | Turerna kring 
Munsö skolas situation 
fortsätter. Ekeröalliansen, 
Mälarökoalittionen och 
Sverigedemokraterna ser 
olika på situationen och 
föräldrar söker svar på 
varför så många valt andra 
skolor under åren som gått. 
Nu har också kommunens 
förvaltningschef anmälts 
till justitieombudsmannen 
JO. 

Förslag till beslut togs först 
fram av barn- och utbild-
ningsförvaltningens chef 
Johannes Pålsson och det var 
inte avsett att tas på politisk 
nivå. Nu har hanteringen 
JO-anmälts.

I JO-anmälan står det att  
barn- och utbildningsför-
valtningen ”försökt driva 
igenom en skolnedläggning 
av Munsö skola, trots att 
detta alltid måste vara ett 
politiskt beslut”. Vidare att 
”förvaltningen hävdat att 
två skolor på 17 kilometers 
avstånd är samma skolenhet, 
men att detta enligt anmä-
laren är ett  lagbrott.” An-
mälarens hänvisar till kom-
munallagen 5:1 och 5:2 samt 
skollagen 1:3.

På barn- och utbildnings-
nämndens senaste möte 
beslutats att ärendet kring 
förslaget att flytta Munsö 
skolas elever till Sundby 
skola, skulle gå vidare till  
kommunstyrelsen. Detta 
möte ägde rum efter den-

na tidnings tryck, men MN 
har frågar de olika parterna 
hur de ser på situationen. 
Ekeröalliansen är kritiska till 
Mälarökoalitionens ageran-
de.

– Vi från Ekeröalliansen 
vill hantera detta ärende 
skyndsamt både för verk-
samheternas, men framför 
allt för barnens och vård-
nadshavarnas skull. Några av 
oppositionspartiernas han-
tering av detta ärende har va-
rit olyckligt då detta skapat 
onödig osäkerhet. Det har 
funnits ett stöd eller accep-
tans för liggande förslag från 
en majoritet av barn- och 
utbildningsnämndens leda-
möter och det fanns en bred 
förankring att denna fråga 
skulle tas i barn- och utbild-
ningsnämnden. Därefter har 
partier i oppositionen från-
gått denna process av olika 
skäl. Vi från Ekeröalliansen 
har milt sagt uttryckt vår för-
våning kring detta. Nu har 
oppositionen även vävt in 
frågeställningar kring gles-
bygden i detta beslut vilket 
blir flera olika frågor och som 
kräver flera olika utredning-
ar. Vi anser dock att detta är 
en verksamhetsfråga, där 
tjänstemännen tagit fram 
förslag med barnens bästa i 
centrum. Vi har ju ett tydligt 
ansvar att ha hållbara enheter 
både pedagogiskt och resurs-
mässigt i hela vår kommun. 
I den fortsatta processen 
hoppas vi att vi skall kunna 
landa i konstruktiva förslag 

som en majoritet från politi-
ken kan ställa sig bakom, och 
som blir så bra som möjligt 
för våra skolbarn, säger Si-
vert Åkerljung (KD), barn- 
och utbildningsnämndens 
ordförande.

Från Mälarökoalitionens 
sida vill man att finansie-
ringen för skolor i glesbyg-
den ses över. Mälarökoalitio-
nen svarar i ett gemensamt 
uttalande följande:

”Bland annat vill vi att 
man tittar på ett nyttjande 
av regeringens utökade bi-
drag avseende en likvärdig 
skola samt en annan fördel-
ning mellan skolorna inom 
ramen för en differentierad 
skolpeng. Det är brådskan-
de att de tillför medel så att 
inte lärare varslas eller att 
lärare säger upp sig på grund 
av en oviss framtid. Det be-
hövs därefter i samarbete 
med bygden en omstart för 
skolan, till exempel genom 
en organisation där Mun-
sö-Adelsö blir en egen enhet 
skild från Sundby. På sikt 
hoppas vi att detta kan med-
föra en positiv spiral för sko-
lan och att den kan bli attrak-
tiv igen och därmed minska 
underskottet som idag inte 
är hållbart.”

Sverigedemokraterna har 
samma inställning som tidi-
gare.

– Vi kommer att kämpa 
för att det ska finnas kvar 
en verksamhet och vi har 

ett skarpt budgetförslag för 
hur det ska gå till. Faller vårt 
förslag och det inte finns nå-
got annat seriöst alternativ, 
kommer vi inte att lägga vår 
röst på någon som saknar ett 
seriöst finansiellt förslag. Då 
ser vi hellre att ärendet åter-
remitteras till tjänstemän-
nen för att ytterligare gå ige-
nom det och den här gången, 
ta med alla synpunkter som 
har kommit in, säger Jimmy 
Fors, Sverigedemokraterna.

Skälet som uppges till att 
man vill flytta elever från 
Munsö skola till Sundby 
skola, är att elevunderlaget 
är för lågt. Föräldrar är upp-
rörda, samtidigt har många 
i upptagningsområdet valt 
andra skolor under en läng-
re period. En viktig fråga är 
varför detta skett och arbets-
gruppen Rädda Munsö skola 
arbetar nu med att få fram en 
samlad bild av orsakerna.

– Det är oerhört märkligt 
att det bara är vi och op-
positionen som tycker att 
detta är en intressant fråga 
att ställa. Vi tycker att det 
är anmärkningsvärt att den 
inte är ställd i underlaget 
från förvaltningen och  att 
Ekeröalliansen inte alls tycks 
sakna den eller vill ställa den 
själva, kommenterar Anders 
Rosenquist af Åkershult 
som är en av de drivande i 
arbetsgruppen Rädda Mun-
sö skola.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

SUNDBY | En familj som 
flyttade till Sundby i 
vintras, tänkte byta skola 
till Sundby skola från 
Ekebyhovskolan för två av 
sina barn. Men beskedet 
de fått är att de troligtvis 
inte får plats.

– Nu säger rektorn att vår 
son som börjar fyran inte 

kommer få plats i Sundby 
skola om den slås ihop med 
Munsö skola. Han säger ut-
tryckligen att ”det kommer 
bli knökfullt i klassen”. Om 
flytten blir av är det 34 barn 
i fjärde klass. Så då måste 
vi gå kvar i Ekebyhov. Det 
kommer att bli en resväg på 
45 minuter för honom med 
buss och han har inte rätt 

till skoltaxi, berättar en för-
älder som här önskar vara 
anonym.

Johannes Pålsson, chef för 
barn- och utbildningsför-
valtningen i kommunen vill 
inte kommentera enskilda 
ansökningar.

– Det är nog ett missför-
stånd. För det första är det 

inte rektor som skolplace-
rar utan förvaltningen. Vad 
rektorn har sagt är att han 
inte idag kan svara på hur 
stor klassen blir innan vi har 
ett politiskt beslut.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hanteringen av ärendet kring Munsö skolas framtid har JO-anmälts. Den 19 maj då denna tidning gått till tryck, behandlas 
ärendet i kommunstyrelsen.                                                                                   FOTO: EWA LINNROS

”...försökt driva igenom en 
skolnedläggning av Munsö 

skola, trots att detta alltid måste 
vara ett politiskt beslut”

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

KOMMUNEN | Upphand-
lingen av entreprenörer för 
badhuset är nu klar vilket 
innebär ett steg närmare 
att förverkliga byggnatio-
nen i kommunen.

I mars beslutade tekniska 
nämnden att tilldela kon-
traktet till byggföretaget 
Cobab som specialiserat sig 
på badhus.

Badhusprojektet ska 
drivas i samverkan med 
Cobab, vilket innebär att 
kommunen beskriver funk-
tionerna och berättar hur 
man vill driva badhuset, 
under det att Cobab ställer 
upp med erfarenhet och 
kunskap från andra badhus.

– Upphandlingen av 
byggföretaget är ytterligare 
ett viktigt steg på vägen mot 
det av många efterlängtade 
badhuset som Ekeröallian-
sen har som mål att inviga 
byggstarten under man-

datperioden. Det kommer 
att bli en ny och uppskattad 
mötesplats för kommunens 
alla invånare i framtiden, 
säger Adam Reuterskiöld 
(M), Kommunstyrelsens 
ordförande.

Cobab håller för närvaran-
de på att avsluta badhuset i 
Enköping. Förutom Ekerö 
har företaget också tecknat 
kontrakt för att bygga bad-
hus i Täby.

– Badhuset är ett tekniskt 
komplicerat projekt och det 
är därför viktigt att tidigt få 
in en kunnig entreprenör 
med erfarenheter från lik-
nande projekt. Att arbeta i 
samverkan tror vi på och det 
kan bli en arbetsform som vi 
använder även i andra pro-
jekt, säger Tommie Eriks-
son, miljö- och stadsbygg-
nadschef.

Nu ska ska handlingarna 
tas fram och byggnationen 

kan påbörjas till nästa som-
mar. Som ett förberedande 
arbete ska nya omklädnings- 
och mötesrum byggas i det 
så kallade KOM-huset som 
står för kontor, omklädning 
och möten. Husets funktio-
ner har tagits fram i dialog 
med Ekerö IK, som är en av 
de föreningar som har sin 
verksamhet här. Detta ska 
vara klart innan badhuset 
kan byggas. Badhuset väntas 
stå klart i slutet av 2022.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Framåt för badhuset

”Ekeröalliansen 
har som 

mål att inviga 
byggstarten under 
mandatperioden”

KOMMUNEN | Badhus-
planer har funnits i kom-
munen i över 50 år, men 
för cirka tio år sedan var 
det nära att bli verklighet.

I våra arkiv av MN har vi fle-
ra gånger funnit artiklar om 
badhusplaner i kommunen 
och det så långt bak i tiden 
som kring 1970. Men var 
gång det varit på tapeten har 
alltid något stoppat planer-
na. 

Riktigt nära ett förverk-
ligande var kommunen för 
cirka tio år sedan. 2009 togs 
beslutet av kommunfull-
mäktige om att ett badhus 

skulle byggas. Upphand-
lingen skulle vara klar till 
sommaren och första spad-
taget skulle tas hösten 2010 
med en beräknad byggtid 
på cirka ett och ett halvt år.  
Inför valet 2010 sa dåvaran-
de kommunstyrelsens ord-
förande Peter Carpelan (M) 
att ”Vi har jobbat hårt för att 
Ekerö ska få ett badhus. Det 
ska byggas vid Träkvistaval-
len och beräknas stå klart 
under 2011-2012”. 

Men planerna grusades 
ganska fort, upphandling-
en blev mer komplicerad än 
väntat. Dock var förhopp-

ningen att upphandlingen 
skulle vara avklarad årsskif-
tet 2010/2011. Men i febru-
ari 2011 beslutades att den 
pågående upphandlingen 
av badhuset skulle avbrytas 
och att en ny upphandling 
skulle förberedas. Förhopp-
ningen då var att ett första 
spadtag kunden tas 2012. 
Men det blev inget spadtag, 
upphandlingen avbröts och 
byggstarten sköts upp till 
dess att kommunens eko-
nomi tillät en byggnation.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

2011 presenterades denna illustration för badhuset. Hur utformningen är tänkt nu är 
inte klart.                                  Illustration: Ekerö kommun 

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

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

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

Välkommen
på informations-

träff!

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

Jobba hos oss!
VI SÖKER DIG SOM VILL ARBETA FÖR OSS I UPPDRAG

HOS VÅRA PRIVATA KUNDER, FÖRETAG OCH BRF.

VÄLKOMMEN PÅ INFOTRÄFF SISTA TISDAGEN
VARJE MÅNAD 10 – 12. VI BJUDER PÅ FIKA!

ANMÄLAN TILL VASTERORT@VETERANKRAFT.SE

Ekerö 08-560 313 31
Naprapaterna Ekerö  www.naprapaterna.nu 
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

KOMMUNEN | Ekerö kom-
muns krisledningsnämnd 
har beslutat att avsätta 
500 000 kronor för en 
satsning på trygghets-
skapande sommarjobb för 
unga vuxna, sommarakti-
viteter och feriejobb för 
ungdomar. 

Satsningen är utöver ordina-
rie budget. 400 000 kronor 
avsätts för att genomföra 
en ungdomstrygghetssats-
ning under sommaren som 
innebär att unga vuxna, 20 
till 25 år, erbjuds möjlighet 
att arbeta med kommunens 
ungdomar under sommaren 
i fritidsgårdarnas regi.

40 000 kronor avsätts 
också till ungdomsaktivi-
teter och omkostnader i 
samband med utbildning av 
sommarjobbarna. 

60 000 kronor går till 
ytterligare feriejobbsplat-
ser för sju ungdomar födda 
2002 till 2004. Slyröjning 
och uppfräschning av olika 
platser som upplevs som 
otrygga av ungdomarna är 

några exempel på arbets-
uppgifterna.

Fritidsgården får genom 
satsningen ett utökat upp-
drag att bedriva fritidsverk-
samhet under sommaren 
och ett par extra fritidsle-
dare/fältarbetare anställs 
på deltid. Sex unga vuxna 
”sommarpolare” anställs 
också på halvtid under tio 
veckor. 

– Dessa arbetar under led-
ning av fritidsgårdens per-
sonal med fasta och mobila 
ungdomsaktiviteter och ka-
féverksamheter för att på så 
sätt öka vuxennärvaron un-
der kvällar och helger runt 
om i kommunen, något som 
också efterfrågats av våra 
ungdomar i olika undersök-
ningar, berättar Johan Elf-
ver, kommunens press- och 
näringslivschef.

Socialtjänstens fältarbetare 
har träffpunkterna som ut-
gångspunkt för sin uppsö-
kande verksamhet. På så sätt 
får de möjlighet att snap-
pa upp vad som är på gång 

bland ungdomarna och var 
de bäst behövs under sina 
pass. 

– Trygghetsfrågan är 
mycket viktig för Ekeröal-
liansen där flera av våra mål 
handlar om att skapa trygg-
het genom konkreta åtgär-
der bland såväl ungdomar 
som samhället i stort. Ekerö 
kommun ska vara en lugn 
och trygg plats för våra in-
vånare. Ökad vuxennärvaro 
minskar risken för social oro 
och brott och ökar trygghe-
ten framför allt för de unga, 
säger Adam Reuterskiöld 
(M), kommunstyrelsens 
ordförande.

Stockholmsregionen och 
länsstyrelsen samverkar 
och  arbetar också med en 
gemensam regional plane-
ring inför sommaren med 
anledning av coronapan-
demin. Man räknar med att 
ungdomar i mycket högre 
grad än vanligt kommer att 
stanna hemma i regionen i 
sommar och man uppma-
nar kommunerna att rusta 

sig för den sociala oro man 
ser att detta kan komma att 
medföra. 

– Det här är ett viktigt 
beslut där Ekerö kommun 
agerar i ett tidigt skede. 
Vi har liksom övriga lan-
det uppmärksammat att 
coronakrisen tar sig uttryck 
bland våra ungdomar i form 
av att ungdomar ”hänger” 
ute i grupper i högre ut-
sträckning än normalt. Vissa 
ungdomar far illa hemma, 
andra är rastlösa och söker 
sig ut från hemmet till an-
dra ungdomar. Nyttjande av 
alkohol och droger riskerar 
leda till sämre konsekven-
stänk och ökat riskbeteen-
de med följdproblematik 
såsom social oro, våld, hot 
och skadegörelse samt ökad 
risk att unga rekryteras till 
kriminell verksamhet. Ökad 
vuxennärvaro minskar ris-
ken för brott och ökar trygg-
heten framför allt för de 
unga som inte normalt rör 
sig i den här miljön, säger 
kommundirektör Christina 
Hedberg.

Kommunen har fått extra 
statsbidrag med anledning 
av coronapandemin för att 
möjliggöra fler feriejobb 
till kommunens ungdomar. 
Detta tillsammans med 
kommunens egna priori-
teringar har möjliggjort en 
dubblering av antalet ferie-
jobbsplatser 2020. 

Sammanlagt har 115 feri-
ejobb hittills tagits fram 
inom kommunala verk-
samheter, hos kommunens 
underleverantör Svensk 

markservice samt inom 
entreprenör ssatsningen 
”Rookie startup” för ung-
domar. 

– Med anledning av folk-
hälsomyndighetens restrik-
tioner har det i år varit svå-
rare att skapa kommunala 
feriejobb inom omsorgen 
om äldre och funktions-
nedsatta samt inom försko-
lan. Kommunen har trots 
detta strävat efter att skapa 
så många feriejobbsplatser 
som möjligt, säger Johan 
Elfver, kommunens press- 
och näringslivschef. 

Bedömningen är att det 
finns möjlighet att skapa yt-
terligare sju ferieplatser.

– Genom denna satsning 
skapas sommarjobb till 
kommunens unga samtidigt 
som tryggheten kommer att 
öka för de ungdomar som 
stannar i kommunen under 
sommaren, säger Johan Elf-
ver. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Fler kommunala sommarjobb 
500 000 kronor på ungdomstrygghetssatsning i kommunen

NYHETER  ”Det här är ett viktigt beslut där Ekerö kommun agerar i ett tidigt skede” ’’

”Genom denna 
satsning skapas 

sommarjobb till kom-
munens unga samti-
digt som tryggheten 
kommer att öka för 
de ungdomar som 
stannar i kommunen 
under sommaren”



Radio viking 

101,4 mhz

Mälarö Mötesplats 
-ett radioprogram om

Ett samarbete mellan Ekerö kommun, Mälaröarnas nyheter, 
Färingsö församling och Radio Viking. 

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

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

rekommendationer och åtgärder förändras hela tiden. 

Därför har vi startat ett nytt radioprogram där vi 

samlar aktuell information om vad som gäller 

i Ekerö under coronakrisen. 

Om corona i Ekerö
Torsdagar kl. 12.00-13.00

Radio Viking 101,4 mhz

Corona
Covid-19

corona i Ekerö
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Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

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 61560 340 00

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

EKERÖ | Det som skulle 
ha blivit Olle Nordbergs 
50-årsfirande, blev istäl-
let en penninggåva som 
gläder många. Under maj 
månad levererar Enzo deli 
och gelato till exempel 
1 000 matportioner till 
sjukvårdspersonalen på 
Södersjukhusets inten-
sivvårdsavdelning, för 
pengarna.

När entreprenören och 
ekeröbon Olle Nordberg 
fyllde 50 år var tanken att 
han skulle resa utomlands 
med familjen. Coronapan-
demin kom dock i vägen och 
resan ställdes in.

– Jag började fundera över 
vad jag skulle göra istället 
och pratade med bland an-
nat styrelsen i stiftelsen 10K 
Alpine, där jag ingår, om hur 
vi skulle kunna utnyttja till-
fället till att även göra nytta, 
berättar han.

Tanken om att ordna en 
digital fest, när det nu var 
omöjligt att träffas så många 
personer live, väcktes och 
ett hundratal personer bjöds 
in till att delta. Alla uppma-
nades även att bidra med 

pengar som de sannolikt 
annars skulle ha lagt på fest-
kläder, resor eller presenter 
i samband med en verklig 
50-årsfest.

– Eftersom vi träffades på 
en digital mötesplats kunde 
även mina vänner som bor i 
New York, Schweiz, Thai-
land och andra ställen vara 
med. Det blev en otrolig 
kväll med quiz, vänner ur 
olika yrkeskategorier som 
berättade om hur coronakri-
sen påverkat dem och gäster 
från hela världen.

När alla gåvor räknats sam-
man hade 150 000 kronor 
kommit in att fördelas mel-
lan några behjärtansvärde 
verksamheter som kämpar 
hårt just nu. En tredjedel av 
pengarna gick till ett äldre-

boende i Funäsdalen, där 
tre olika lokala näringsid-
kare fick leverera fikabröd. 
Resten av pengarna blir till 
matportioner som kröga-

ren Jossi Gerlich på Enzo 
deli och gelato på Ekerö, 
omvandlar till matportio-
ner. 

– Det är fantastiskt att 

han klarade av att hantera 
alla de olika krav som ställs 
för att man ska kunna göra 
den här typen av arrange-
mang och leverera så myck-

et mat, konstaterar Olle 
Nordberg.

Själv bjuder Jossi Gerlich 
sjukvårdspersonalen på bul-
lar i samband med matleve-
ranserna och IQ Fule spons-
rar med energidryck.

– Vi har kommit överens 
med personalen om att vi 
ska leverera 1 000 matpor-
tioner under lördagar och 
söndagar i maj månad, be-
rättar han.

Så istället för kristallva-
ser och andra traditionella 
50-årspresenter, blev Olle 
Nordbergs fest omvand-
lad till gåvor som räcker till 
många.

– Jag är ekonom och vill 
ha så mycket effekt av peng-
arna som möjligt och det 
tycker jag verkligen att vi 
fick. Men det roligaste av 
allt var att jag häromdagen 
träffade ett gäng läkare från 
IVA på SÖS som cyklade på 
Ekerö och de berättade hur 
glada de var över att få mat 
serverad på helgerna.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Festen blev mat till vårdpersonal

Jossi Gerlich, Enzo deli och gelato  (mitten) har redan levererat ett stort antal matportioner till per-
sonal på Södersjukhusets intensivvårdsavdelning och fortsätter hela maj månad.            FOTO: PRIVAT

NYHETER 

”Jag är ekonom 
och vill ha 

så mycket effekt av 
pengarna som möjligt 
och det tycker jag 
verkligen att vi fick”
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VERKSTAD

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

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

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

Sommarbyggen

Premiumtrall 28x120 mm från

14:90/m
Fasadfärg 10 liter

1995:-

Beckers Perfekt Plus Facade
Ger en motståndskraftig yta och bästa  
möjliga kulörhållning. 10 liter.

Hemleverans? 
Vi kör ut till dig! 
Kontakta oss för prisuppgift.

Premiumtrall 28x120 mm
Tryckimpregnerad. Åtgång ca 8,2 m/m².

Erbjudanderna gäller t.o.m 2020-06-15. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

FÄRINGSÖ Färentunavägen 65   |   tel 08-560 241 00,  
mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14   |   k-bygg.se/faringso

Våra öppettider 
i helgen!
Kristi h. dag 10.00-14.00
Fredag 6.30-18.00
Lördag 9.00-14.00
Söndag 10.00-14.00

Hikoki Kap- och gersåg
C8FSHG. Levereras med sågklinga 
40T, dammpåse, skruvstycke och 
nyckel. Rek ca pris från 3219:-

2695:-
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HEMSTÄD 
FÖRETAGSTÄD  

STORSTÄD

Rut-avdrag!

Vi är en miljömedveten och profesionell städfirma 
på Ekerö som även verkar på hela Mälaröarna 

och i Stockholm City. Vi erbjuder allt från hushållsnära 
tjänster till kontorsstäd, flyttstäd och fönsterputs för 

både privatpersoner och företag. Välkommen!

För en enklare vardag!

www.ekerostad.se
info@ekerostad.se

070-560 19 54

Väntat på vatten och avlopp 40 år 

NYHETER ”Det har funnits planer för vatten- och avlopp här vartenda årtionde” ’’

KOMMUNEN | En liten 
sträcka i Svanhagen har 
inget kommunalt vatten 
och avlopp (VA), trots att 
det ligger ett tiotal butiker 
här, däribland en bensin-
mack. I över 40 år har 
företagarna lovats VA, men 
ingenting tycks ske.

 – Jag har två fastigheter i det 
här området. Vi har brunnar 
som sinar och när jag bygg-
de ut huset för tio år sedan, 
tvingades jag investera i ett 
enskilt avlopp för en kvarts 
miljon kronor. Då sa man 
också att kommunalt VA 
var på gång. Men hur länge 
ska man höra det? frågar 
sig Martin Siönäs, Mälarö 
skydd. 

På sträckan ligger närma-
re tio företag, däribland en 
pizzeria och en bensinmack, 
men alla är alltså utan kom-
munalt VA.

Redan 1968 fanns det note-
rat i ett protokoll från kom-
munen att kommunalt VA 
för området skulle vara på 
plats inom fem år. 

– Det har funnits planer 
för vatten och avlopp här 

vartenda årtionde och när 
vi har gjort ombyggnatio-
ner, så har det varit på tal. 
På 90-talet fanns det peng-
ar avsatta för detta, men det 
har inte hänt något, berättar 
Siv Ljungberg som har bott i 
området sedan 60-talet.

Varför det ännu inte blivit 
av är svårt att få fram ett svar 
på. Då det handlar om 40 
års tid har tjänstemän som 
tidigare arbetat med ärendet 
slutat och några dokument 
om varför man inte uppfyllt 
de löften som givits under 
åren, har vi inte lyckats få 
fram. Det kommunen ändå 
svarar är att området i Svan-
hagen är ett av de områden 
som är högst prioriterade i 
VA-planen.

– I nuläget behöver vi pri-
oritera området Söderberga 
som ligger söder om Svan-
hagen, då det är den vägen 
vatten- och avloppsledning-
arna måste dras ut. Detta 
för att kunna möjliggöra 
planeringen av Svanhagen 
inom överskådlig tid. Utan 
planstöd genom Söderber-
ga är det mycket svårt för 
Roslagsvatten att komma 

fram med sina ledningar till 
Svanhagen. Vi återkommer 
med besked när vi har en 
mer exakt tidplan för plan-
arbetet för Svanhagen, säger 
Johan Elfver, press- och nä-
ringslivschef i kommunen.

Just nu pågår alltså de-
taljplanearbete för område-
na Svanhagen och Söder-
berga. Svanhagen föreslås 
utöka antalet funktioner och 

fastigheter för centrumän-
damål, verksamheter, för-
skola, idrottsplats och nya 
bostäder.

Den befintliga idrottsan-
läggningen Allhallen och 
del av dagens centrum är 
idag ansluten till det kom-
munala VA-nätet medan 
befintliga bostäder har en-
skilt VA.

När Roslagsvatten bygger 
ut kommunalt VA till samt-

liga fastigheter inom områ-
det, ansluts ledningarna till 
huvudledningar i söder. Det 
innebär att Söderberga mås-
te anslutas före Svanhagen, 
eftersom man bygger från 
söder till norr. 

Den befintliga spill-
vattenledningen i söder 
kommer från Stenhamra 
och leder vidare mot en 
pumpstation som pum-
par spillvattnet vidare mot 

Ekebyhovs reningsverk på 
Ekerön. En ny pumpstation 
föreslås vid korsningen Tu-
reholmsvägen/Allhallsvä-
gen. I den sydöstra delen 
av området finns ledningar 
framdragna för en framtida 
anslutning och dessa kan 
nyttjas för delar av området. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

I Svanhagen finns närmare tio verksamheter som alla saknar kommunalt vatten- och avlopp. Så tidigt som 1968 var det på tal att detta 
skulle installeras, men ännu har ingenting hänt.                                                                                      FOTO: EWA LINNROS

18 hål proffsig minigolfbana direkt på bryggan i Jungfrusunds marina!
Smygstarta sommaren i vår oas på bryggan, med tävlingsklassade banor 
som tar minigolfen på största möjliga allvar. 
Nytt för i år är vår uteservering med stenugnsbakade pizzor, saftiga 
burgare, glass och bar med somriga drycker. Varmt välkomna!

 
För aktuella öppettider, följ oss på våra sociala 
medier @golfbarenjungfrusund

GOLFBAREN 
JUNGFRUSUND

Minigolf
Mat 
& Bar

JUNGFRUSU
ND

Kristi Himmelfärdshelgen 20-24 maj - öppet 
ons-sön, kom och putta igång sommaren!

Mors dag 31 maj - ta med hela familjen, 
vi bjuder på mammas golfrunda!

Bryggavägen 133, Ekerö 
Gruppbokning, skicka förfrågan 
boka@golfbarenjungfrusund.se
eller ring till oss på 08-6186105
www.golfbarenjungfrusund.se



17 MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 MAJ 2020 

 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

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

PLAYA DEL HEMMA

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

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

Välkommen till LEJA!

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

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN
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Kungörelse om ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av ridhus och personalutrymmen på 
fastigheten Ekebyhov 1:1, Dnr. BYGG.2020.242
Byggnadsnämnden informerar 

om inkommen ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad 

av ridhus och personalutrymmen 

i anslutning till Ekerö ridskola 

i Ekebyhovsdalen. Ridhuset 

avses placeras där det tidigare 

funnits en tältbyggnad, i nord-

sydlig riktning söder om den 

vita äldre stallbyggnaden. 

Byggnaden kommer att omfatta 

ca 54 x 22 meter.

Enligt plan- och bygglagen ska 

byggnadsnämnden underrätta 

kända sakägare och övriga 

berörda samt ge dem tillfälle 

att yttra sig innan ärendet 

behandlas.

Kretsen för de som anses 

berörda är ibland svår att 

avgränsa och om det rör sig 

om ett stort antal personer får 

nämnden underrätta via kungö-

relse. Handlingar i ärendet finns 

tillgängliga på kommunens 

bygglovsenhet, Mälarö Torg 7A. 

De personuppgifter du lämnar 

hanteras enligt datskydds-

förordningen (GDPR).

Skriftliga synpunkter skall, senast 2020-06-03, ha inkommit till: 
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö. 
Alternativt med e-post till bygglovsenheten@ekero.se

Ekeröokq8_ekero

Vårrensning?
Hos oss får du 20 % 

på alla släphyror under 
veckorna. 

Gäller hela maj mot        
uppvisande av annonsen!

Fr
åg

a 
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h
an

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

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

Det fina firandet för våra gamla ”De 
Gamlas Dag” hoppas jag blir av i år 
trots Coronan. Vet kommunen nå-
got om detta ännu?

– Det är ett fantastiskt trevligt ar-
rangemang som har genomförts i 22 år, 
men det finns en stor risk att vi inte kan 
genomföra det i år. De gamlas dag rik-
tar sig till den grupp som är värst drab-
bad i nuläget. Sannolikt så tror jag att 
man skjuter upp det till nästa år med 
omtanke om framförallt våra gamla 
och vi får inte glömma vårdpersonalen 
som jobbar och sliter med att få dit alla. 
Det är inte gjort i en handvändning. Jag 
tror inte att vi mäktar med det utifrån 
den situationen vi har nu med många 
som behöver eftervård och det är en 
ganska lång rehabilitering med dem 
som har haft covid-19, i synnerhet i 
hög ålder också.

Vilka förkunskaper krävs av fri-
tidspolitiker för att kvalificera sig 
till byggnadsnämnden? 

– Inga förkunskaper krävs. När det 
gäller den representativa demokratin 
är alla svenska medborgare välkomna 
att engagera sig politiskt. Däremot så 
håller kommunstyrelsens kommun-
kansli utbildningar i kommunallagen 

och plan- och bygglagen. För de som 
sitter i byggnadsnämnden medföljer 
särskilda åtaganden i och med att de 
har ett personligt ansvar inför varje be-
slut som tas.

Ofta förekommer tyckande i 
bygglovshandläggares utlåtanden, 
det vill säga  att de tycker att nå-
got inte är snyggt, inte passar och 
så vidare.. Bör inte en bygglovs-
handläggare helt neutralt göra sina 
bedömningar utifrån gällande de-
taljplaner samt övrigt gällande la-
gar?

–  Visst, det kan förekomma fel. Men 
när det gäller de flesta förekommande 

fall som jag tror att en del feltolkar som 
personliga tyckanden, så har det i 99 
procent av fallen en bäring i antingen 
plan- och bygglagen eller gällande de-
taljlan. 

Varför finns det inte en enda 
laddstolpe för elbilar i Ekerö cen-
trum? 

– När det gäller Ekerö centrum så har 
vi en ny operatör nu som har tagit över 
centrumet. Jag har ännu inte hört att 
de kommer att sätta upp några stolpar 
i nuläget. Vi får se om de gör det eller 
om det sker i samband med  att Ekerö 
centrum byggs om.  

MN har fått in ett mail angående det 
svar som du gav om att kommuns 
hemtjänst har ett särskild corona-
team som arbetar hos brukare med 
covid-19. Avsändaren säger att det-
ta är felaktigt.

–  Jag har varit i kontakt med förvalt-
ningen och de svarar att Ekerö hem-
tjänst följer de rekommendationer och 
restriktioner som Smittskydds- och 
Folkhälsomyndigheten ger för vård 
och omsorg. All personal är utbildad 
via Socialstyrelsen. Man använder visir 
vid alla kontakter med kunder, oavsett 
om de är smittade eller inte. Både våra 
medarbetare och de som ska få vård 
kan känna sig trygga med det. Om nå-
gon av dem som ska få hjälp är smittad 
av covid-19 eller att misstanke finns 
om detta, används skyddsutrustning 
i form av handsprit, visir, munskydd, 
handskar och plastförkläden. Dock 
mitt stora misstag i mitt svar var att 
jag använde ordet ”coronateam”. Man 
kallar det ”team” kort och gott. Kom-
munen samarbetar och samverkar 
mellan den kommunala hemtjänsten 
och den privata. Man ses en gång i 
veckan för att stödja och hjälpa varan-
dra. Kommunens hemtjänst ansvarar 
för trygghetslarm dygnet runt i sam-
verkan med de privata utförarna, så att 
de åker ut på de larm som tillhör dem. 
Allt för att minimera antal personal 
och på så vis minimera smittsprid-
ningen. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Blir ”De gamlas dag” av i år?

”De gamlas dag har firats 22 år i rad, men i år blir firandet förmodligen inställt. Drottning 
Silvia som är initiativtagare till evenemanget, ses här prata med en av besökarna. Bilden 
är från tidigare år.                                                        Foto: Ewa Linnros

  Dagens lunch tis-fre   
  Mors dag-middag 31/5 

À la carte ons-sön  
Stor uteservering  
  Coronaanpassat 

  Kristi himmelsfärd 
Öppet 12-22 hela helgen 

Boka bord på: 
www.restjungfrusund.se

Kristi Himmelsfärdsdagen går vi ut!
Möt oss på parkeringen, vi laddar upp med varor 
så du inte behöver trängas. Kanske bjuder vi även 
på något gott...

Välkommen!

Drottningholmsvägen 175 Bromma,1 minut från T-Alvik. Öppet vardagar 6–19, lördagar 9.30–16, söndagar 11–16

21/5
kl 9.30–16

Alcro träolja
25% rabatt

Ett av våra erbjudanden



ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

Häcksax iHD och Trimmer iL  

+ batteri BLi och laddare QC

BATTERIKIT

3.990:- 
Inkl. moms

"RIKTIGT BRA" 
AFTONBLADET

Husqvarnas häcksax 115iHD45  

fick högsta betyg i Aftonbladets 

test av häcksaxar 2019Inkl. moms

Yrkes- & Profilkläder • Trädgårdsmaskiner • Mode

Vardagar 07.00-18.00, Lördag 10.00-14.00 
Bryggavägen 101, EKERÖ Telefon: 08-560 248 01

Mälarö Färg och Tapet
EKERÖ: Bryggavägen 100
Tel: 08-560 308 30
Öppet: Vard 9–18, lör 10–14
www.malaroidedesign.se

EKERÖ: Ekerövägen 51

Tel: 08-260 308 30

Öppet: Vard 9–18, lör 10–14

www.malarofarg.se

Mälarö Färg och Tapet

08-560 308 30

Solskyddskampanj
 

15% 15% på utvändiga samt invändiga solskydd
Erbjudandet gäller till och med 31/5.
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EKERÖ CENTRUM | Tolv av 
kommunens unga konst-
närer ställer ut i Galleri 
Utkiken i en nydanande 
utställning. Lurviga fanta-
sidjur, digital konst, tradi-
tionellt måleri och virkade 
mobiler – det finns inga 
gränser för den kreativitet 
som besökarna får ta del 
av.

Under hela maj och en bit in 
i juni, fylls Erskines båtfor-
made galleri i Ekerö kultur-
hus med en färgsprakande 
utställning där tekniker, 
färgsättningar och ålder på 
konstnärerna varierar stort.

– Jag ville ge de här ungdo-
marna en chans att visa sitt 
fritidsintresse och att besö-
karna skulle få en inblick i 
deras värld. Om man håller 
på med någon sport är det så 
lätt att visa upp vad man gör, 
men de här ungdomarna får 
oftast inte samma chans, sä-
ger Maud Edvardsson, kul-
turproducent och initiativ-
tagare till utställningen.

Tillsammans med ung-
domsbibliotikarie Frida Er-
iksson gick hon ut och sökte 

efter ungdomar mellan 13 
och 20 år som på ett eller 
annat sätt skapar konst. De 
spred budskapet till bildlä-
rare, fritidsgårdar och bland 
ungdomar som kom i kon-
takt med biblioteket på oli-
ka vis.

De tolv ungdomar som 
nappade på möjligheten att 
låta sin konst möta galleri-
besökarna är Eira Svenhe-
den, Frida Karlholm, Nina 
Ohberg, Anton Rosén, Mi-
randa Malmer, Kim Wade, 
Aleksej Livebrant, Emelie 
Gustafsson, Hannes Hu-
gosson, Lina Axell, Ea Schi-
öld och Linnea Skoglund.

– Det var viktigt att det 
inte skulle vara några be-
dömningar, utan att alla 
uttryck skulle kunna vara 
med, säger Maud Edvards-
son.

Vernissagen och den stora 
invigningen uteblev med 
anledning av coronaepi-
demin, men när tidningen 
besöker utställningen finns 
största delen av konstnärer-
na på plats och berättar om 
sina verk.

– Jag har alltid hållit på och 
skapat och minns inte ens 
hur det började, berättar en 
av utställarna och ger ut-
tryck för något som de fles-
ta av de andra håller med 
om. 

Och nog märks det att 
kreativiteten är djupt rotad 

hos utställarna. På väggarna, 
pelarna och podierna finns 
visserligen traditonella ol-
jemålningar, kolskisser och 
akvareller, men datoranime-
rade eller mangainspirerade 
konstverk samsas även med 
en virkad mobil, en käpp-
häst och lurviga, verklig-

hetstrogna djurskulpturer, 
som klättrar omkring bland 
grenar. Små ståltrådsfigurer 
i sällskapliga sammanhang 
har också sin plats i utställ-
ningen. Många av de unga 
konstnärerna berättar också 
att de testar sig fram mel-
lan olika tekniker och att de 

även gärna kombinerar text 
och bild.

– Någon fortsättning blir 
det på det, men jag vet ännu 
inte hur, säger Maud Ed-
vardsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Unga konstnärer i Utkiken

Fr.v. Linnea Skoglund, Frida Karlholm, Eira Svenheden, Miranda Malmer,  Lina Axell och Hannes Hugosson.                FOTO: LO BÄCKLINDER

KULTUR ”Det var viktigt att det inte skulle vara några bedömningar...” ’’

I sommar satsar Ekerö kommun och fritidsgårdarna 

extra mycket på trygghet bland ungdomar.

Därför söker vi nu sex sommarpolare mellan 20-25 år 

som vill jobba kvällar och helger under juni-augusti.

Sommarpolare

Läs mer och ansök på www.jobbekero.se

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

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

Vi kommer till Ekerö igen!

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

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!

Kan ej kombineras med andra rabatter/avtal.

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/coloramaekero

Följ oss på Instagram!
coloramaekero

Tunnlandsvägen 3, mitt emot Träkvista Idrottsplats

 

Öppet 
7 dagar i veckanÖppet: Vardagar 6.30-18

Lördag-Söndag 10-14

08-560 313 40 

www.coloramaekero.se

EXTRA SKYDD OCH
LÅNG HÅLLBARHET!
En fasadfärg med mycket långa underhållsintervaller,
ditt hus ser nymålat ut länge.

MEDLEMSERBJUDANDE!

25%
PÅ FASADFÄRG 

FRÅN ALRO*

Dags att göra om hemma? Börja hos oss på Colorama så lovar vi att det blir både 
enklare, roligare och proffsigare. Prata med vår kunniga butikspersonal eller boka 
träff med vår inredningsexpert. Läs mer på colorama.se

30%
PÅ ALCRO STUGFÄRG*

GÄLLER FÖR DIG SOM  
ÄR ELLER BLIR MEDLEM!

O b s !  G ä l l e r  e n d a s t  
d e n  2 1 - 2 4  !

VI ERBJUDER 
HEMKÖRNING!HEMKÖRNING!

En halvmatt, lättarbetad akrylatfärg för träfasader  
utomhus. Klibbfri på en timme.   

GE STUGAN NYTT LIV

Kontakta oss för  
mer information

Gäller så länge lagret räcker dock längst t o m 31/8 2020.* Gäller endast Alcro Stugfärg 10 L burk, 21–24/5 2020. Ord. pris från 2074:-. Med reservation för slutförsäljning. 

SOMMARPRISER
JOTUN DEMIDEKK  

ULTIMATE TÄCKFÄRG
10 Liter 
2295:-

Ordinarie pris 2925:-
ca 21% rabatt

Öppet hela 
Kristihimmels- 

färdshelgen 
Välkommen!
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Av en lycklig slump 
befann jag mig utanför 
Ekebyhovs slott på val-
borgsmässoaftonen. 
Där hade en tapper 
liten skara samlats. De 
var noga med att hålla en armlängds avstånd. Efter en stund 
började de sjunga alla de traditionella vårsångerna. Jag blev 
så glad och varm om hjärtat. Publiken bestod av min man 
och  jag samt två personal från slottet. Tack ni medlemmar i 
”Alla kan sjunga-kören”.  Ni gjorde min dag! 

– Christina Hofer

Det är inte bara kommu-
nen som vill montera ned 
Adelsös överlevnad som 
landsbygd. Nu är det Ekerö 
pastorat som vill sälja av 
Adelsös hembygdsgård 
med tillhörande förskola 
och brandstation. Var finns 
den etiska och moraliska 
kompassen som kyrkan så 
gärna vill leva efter? Den 
frågan måste vi ställa oss 

nu i och med hur Ekerö 
pastorat agerar efter att i 
tolv års tid erhållit en års-
hyra motsvarande 450 000 
kronor av Ekerö kommun.
Detta har gett Ekerö pasto-
rat en intäkt på 5,4 miljoner 
kronor, utan att man  lagt 
ned en enda krona på reno-
vering och underhåll av 
byggnaden. Dessutom fick 
Ekerö pastorat köpa hem-

bygdsgården för en symbo-
lisk summa motsvarande 
200 000 kronor av kom-
munen och med ett kom-
munalt hyresavtal som 
sträcker sig till 2031, som 
nu i och med försäljningen 
sägs upp av kommunen 
enligt avtalet. Indirekt kan 
detta innebära att förskola 
och brandstation upphör. 

En annan fråga som bör 

ställas är: Vad får vi som 
medlemmar i Svenska 
kyrkan av att betala en kyr-
koskatt på 6 000 till  7  000 
kronor om året?  En skatt 
som betalas i cirka 50 år, 
gör att var och en på Adelsö 
som är medlemmar i 
Svenska kyrkan har betalat 
för denna byggnad till en 
kostnad av 300 till 350 000 
kronor. En byggnad med 

tillhörande mark som 
skänktes till adelsöborna 
genom en donation på 
1930- talet, då Adelsö var 
en egen kommun. Det enda 
rätta vore att skänka tillbaka 
gården till öborna, med ett 
stort bidrag för upprust-
ning av hembygdsgården.

– Funderande medlem
i Svenska kyrkan

Var finns den etiska och moraliska kompassen?

Valborg 2020

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

rosor 
& tack

Bästa förutsättningarna för eleverna
I ett flertal insändare har 
Mälarökoalitionens företrä-
dare fört fram sina åsikter kring 
hanteringen av förslaget att 
samorganisera Munsö-Sundbys 
skolenheter till Sundby skola.
Vi inom Ekeröalliansen vill i 
denna replik ge vår bild kring 
beslutsgången och bemöta de 
anmärkningsvärda påhopp som 
Mälarökoalitionen gjort.

För det första så skulle naturligtvis 
inte tjänstemännen lägga fram ett 
förslag som inte hade en bred poli-
tisk majoritet. Det som är uppseen-
deväckande är att flera företrädare 
för partier i oppositionen insett 
att detta förslag är rätt väg att gå, 
och att de i tidigare skede aktivt 
stöttat eller passivt accepterat detta 
förslag.

De politiska företrädarna har 
ansvar för att säkerställa varje barns 
rätt till en likvärdig utbildning och 
vi måste använda våra resurser på 
bästa tänkbara sätt. Detta är särskilt 
viktigt då vi går mot den största 
lågkonjunkturen på nästan 100 
år. Idag går det drygt 70 elever på 

Munsö skola. Av de barn som är 
inskrivna i detta upptagningsom-
råde väljer cirka hälften, närmare 
bestämt 67 elever att gå i en annan 
skola i kommunen. Många har valt 
Sundby skola. För de elever som bor 
på Adelsö har 24 barn valt att gå på 
Munsö skola, medan hela 34 barn 
idag valt en annan skola. Detta kallas 
fritt skolval. Av blivande förskole-
klassbarn är det endast en tredjedel 
av de boende som väljer Munsö 
skola.

Det påstås från både politiskt håll 
och från vårdnadshavare att vi inte 
satsat på Munsö skola. Sanningen 
är den att problemen med vikande 
elevunderlag har pågått under 
väldigt många år. Av de 43 elever 
som slutade på skolan mellan 2015 
och 2020 flyttade 37 till annan ort. 
Munsö skola har den högsta skol-
pengen i kommunen, då skolan får 
ett extra strukturbidrag. Vi har satsat 
på renoveringar av skolans kök och 
matsal, nya möbler samt datorer.

Mälarökoalitionen har politiserat 
frågan på ett sätt som inte är helt 
ärligt. Vid en mängd olika tillfällen 
så reserverar de sig eller röstar nej 

när det kommer förslag på bygg-
nation ute på Adelsö och Munsö. 
Bibehållandet och utvecklingen av 
den kommunala servicen måste gå 
hand i hand med den övriga utveck-
lingen i kommunen. 

Trots våra satsningar på Munsö 
skola för att bibehålla kvalité och 
ekonomi i balans och samtidigt 
respektera vårdnadshavarnas och 
elevernas rätt att välja skola har 
förslaget till samorganisering av 
verksamheten till Sundby/Munsö 
skola tagits fram. Förslaget har inget 
av våra fackförbund något att erinra 
mot då de förstår konsekvensen 
av att fortsätta i samma hjulspår.  
Alternativet är att skjuta till fem 
till sex miljoner kronor, eventuellt 
ännu mer vilket kommer att drabba 
alla förskolor och skolor i Ekerö 
kommun. Detta motsvarar tio till 
tolv lärare eller barnskötare färre i 
våra verksamheter.

Den totala omvändning som vissa 
partier i Mälarökoalitionen gjort är 
rejält ohederlig mot både barnen, 
medborgarna, tjänstemännen och 
för demokratin i kommunen. 

Nu väljer partier i Mälarökoali-

tionen att agera stödparti åt 
Ö-partiet, ett parti som under åren 
visat att man endast tänker på sär-
intressen och aldrig på hela Ekerö 
kommun. Det är dessutom förvå-
nande att partiet inte har ett seriöst 
finansieringsförslag. 

 Nu kommer ärendet att bere-
das av kommunstyrelsen, men vi 
uppmanar verkligen våra ansvars-
fulla förtroendevalda i de övriga 
partierna i Mälarökoalitionen att 
tillsammans med oss hitta en fram-
komlig väg för alla elever och för 
dessa enheter i denna tuffa tid för 
alla kommuner i Sverige. Vi vill som 
samhällsbärande partier ta ansvar 
både för hela kommunens ekonomi 
men speciellt ge eleverna i Sundby 
och Munsö skola de bästa förutsätt-
ningarna att lyckas i livet.

– Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordförande
– Ove Wallin (C), kommunalråd 
samt 1:e vice kommunstyrelse-
ordförande 
– Sivert Åkerljung (KD), 
kommunalråd med ansvar 
för barn- och utbildningsfrågor

Jag pratade med en ambu-
lanssyrra häromdagen, som 
arbetar här ute på öarna. 
Vi kom att tala om olika 
människors inställning till 
hur man bör förhålla sig till 
spridningsrisker och per-
sonligt ansvar.

Han kunde berätta att det 
är betydligt mer coronafall 
härute på öarna än vad folk 
vanligtvis tror. Det är ambu-
lansens vanligaste uppdrag. 

Varje dag. Vi kom också in 
på frågan om vissa ungdo-
mars inställning till att de 
måste avstå från studentfi-
rande, flakåkning och därtill 
hörande gruppaktiviteter.

– Jag skulle vilja att de här 
ungdomarna kunde följa 
med in på sjukhusen och se 
hur coronapatienterna mår. 
Då skulle de nog ändra upp-
fattning ganska rejält, om 
vad som är viktigt just nu, sa 

ambulansmannen.
Till de här aningslösa, 

egoistiska studentungdo-
marna vill jag säga följande:
Det är naturligtvis tråkigt 
att ni inte kan fira som ni 
hade tänkt. Detta är möj-
ligen ert livs första riktiga 
besvikelse. Men jag kan lova 
er, det är inte den sista... 

Väx upp!

– Lars-Erik Lindhe

Inga ”coronor” till Studentungdomarna...

I förra numret av MN var det 
äntligen någon som intres-
serade sig för Estbröte. Det 
är ön där jag aldrig sett 
någon  människa, belägen 
mellan Gällstaö/Jungfru-
sund och Vårby. Ön ägs av 
Ekerö kommun och nu kan 
jag inte låta bli att påminna 
om förslaget till ett super-
snabbt nytt transportmedel 
till Ekerö. 

Med Skytran, små förar-
lösa lätta kabiner på en egen 
bana, skulle vi kunna åka 
från Ekerö centrum över 
Estbröte till Skärholmen på 
mindre än tio minuter, sju 
dagar i veckan, dygnet runt. 
Inga tidtabeller, inga köer, 
ingen trängsel, du åker i 
egen kabin, inget buller, inga 
utsläpp och mycket små 
avtryck i naturen – bara susa 
fram över Mälaren! För den 

som ska till Skärholmens 
tunnelbana, är det raka 
vägen, non stop, förbi even-
tuella hållplatser på vägen. 

Med en hållplats på 
Estbröte skulle där kunna 
byggas uppåt 300 fina 
bostäder med sjöutsikt i 
en småstadsstruktur typ 
till exempel Capri. Bilfritt, 
med mysiga gränder, små 
trädgårdar, torg och mycket 
grönska. Cyklar och små 
lätta fordon kan ta sig till 
ön antingen via låga bryg-
gor från Jungfrusund, 
samnyttjade för båtar eller 
genom att addera cykelväg 
till Skytranstrukturen. Den 
strukturen kan på sträckan 
mellan Jungrusund och 
Estbröte även byggas lågt, 
strax över vattenytan, 
bredvid bryggan. Men 
mellan Estbröte och Vårby 

måste det bli en högbro från 
toppen av Estbröte, så att 
fartygen kan passera under. 

Kanske ett projekt för 
ägarna av Jungfrusunds 
skärgårdsstad, för vilka 
kommunen tycks ha stort 
förtroende? Skänk gärna 
bort Estbröte med en stor 
exploateringsrätt om vi 

medborgare i gengäld får en 
ny snabb kommunikation 
till och från kommunen. 

Som många har påpekat 
är det ju också angeläget att 
få en alternativ väg till och 
från kommunen om något 
händer på Ekerövägen. 
Skytran över Estbröte kan 
vara på plats lagom till att 

Slagstafärjan läggs ner när 
Förbifarten är klar. Med 
tiden kan systemet byggas 
ut till Flemingsberg, till 
Södermalm, till Södertälje, 
Eskilstuna och Göteborg. 
Investeringskostnaden per 
kilometer  är en bråkdel av 
kostnaden för till exempel 
spårvagn eller tunnelbana, 
driftkostnaden låg och has-
tigheten över 200 kilometer 
per timme.

Det finns flera företag 
som utvecklar liknande 
transportkoncept, men 
häftigast är nog Skytran, 
utvecklat av bland annat 
NASA. Föreställ dig vilka 
fantastiska livsmiljöer vi 
och våra barnbarn kommer 
att få med denna teknik.

– Eva Külper, pensionerad 
arkitekt i Träkvista

Ny supersnabb kommunikation till stan

Apropå 
Munsö 
skola…

REPLIK

... så är det ytterligare ett 
exempel på urholkning av 
demokratin i kommunen. 
Ingen frågar medborgarna 
vad de vill och tycker. Allt 
sker i smyg.  Moderaterna 
är inte intresserade av invå-
narna utan vänder sig mot 
de framtida, det vill säga de 
som inte bor på Ekerö. Där är 
badhuset ett lysande exem-
pel på hur många miljoner 
årligen som kommer att gå 
till ett badhus i drift som ett 
fåtal efterfrågar, men som 
definitivt inte hör till kom-
munens kärnuppgifter. Det 
finns ett ord för detta som 
stavas skylfönsterpopulism. 
Om Moderaterna skrotar 
badhusidén och sänker 
arvodena liksom skär ner på 
informatörer i kommunen så 
har kommunen råd med två 
Munsöskolor. Intresserad 
herr Reuterskiöld?

– Bo i Närlunda

Ett stort 
tack till 
Karin och 
Douglas 
Iverot på ICA Nyckelby 
som låter oss i riskgrup-
pen beställa mat via nätet. 
Sedan är det bara att åka 
till butiken och få varorna 
levererade till bilen. Stor 
heder till er!

– Kramar Christina 
och Dieter Hofer, 
Helgö
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HELGÖ | Helgöbon och 
skådespelerskan Suzanne 
Reuter, har redan haft 
covid-19 och har många 
tips för hur man kan för-
driva tiden om man sitter 
i karantän. Hon har också 
en hel del tankar om hur 
hon vill att kommunen ska 
utvecklas framöver.

Hur kommer det sig att 
du hamnade på Helgö?

– Jag hade goda vänner 
här ute som lockade med 
stallplats till min häst, sen 
blev vi kvar och hyr ett litet 
hus.

Hur har du drabbats av 
den pågående pandemin?

– Jag fick covid-19 pre-
cis i samband med att vår 
föreställning ”En Värsting 
till Syster” på Chinateatern 
tvingades lägga ner för res-
ten av säsongen. Det i sin tur 
innebar att jag kunde vara 
här på Ekerö hela veckorna 
och behövde inte bo i stan 
för att spela. Jag blev testad 
positiv och  fick  sedan även 
göra  ett  test för antikroppar 
som ska vara mycket tillför-

litligt, vilket visar att jag har 
utvecklat sådana. 

Hur påverkar situationen 
dig?

– I och med att jag med 
största sannolikhet är im-
mun kan jag träffa familj och 
barnbarnen och det betyder 
mycket. De filmjobb jag var 
bokad för är framskjutna och 
kommer troligen inte att bli 
av eftersom de krockar med 
repetitionerna på Chinate-
atern som startar i augusti. 
Där ska jag spela mamman i 
”Saturday Night Fever” som 
har premiär i september. Jag 
är lyckligt lottad som har ett 
jobb som väntar där fram-
me, för det  är katastrofala 
tider nu för oss i branchen 
med jobben. 

Vad tycker du är bra med 
att bo på Mälaröarna?

– Att det är på landet, nära 
vatten, stora ängar och sko-
gar. 

Vilket är din favoritplats i 
kommunen?

– Rosenhill för att titta på 
odlingarna och fika, Kyrkor-

nas secondhand för att se 
vad nytt som kommit in och 
biblioteket. Oj, vilket levan-
de bibliotek vi har, det ska vi 
vara stolta över. 

Vilken är din favorit 
bland alla karaktärer som 
du spelat?

– Det vet jag inte….jo för-
resten, kanske Nina Schatte-
rius i Reuter och Skoog.

Har du någon oanad ta-
lang?

– Jag lyckas bra med plan-
tor, växter och nästan allt jag 
planterar och flyttar runt på 
tomten. 

Om du fick önska, vad 
önskar du ska ske med 
Mälaröarna framöver?

– Jag önskar att det fort-
farande får vara ”på landet” 
och ingen småstad, att vi 
slipper stormarknader och 
gallerior härute. Jag vill ha 
kvar de mindre affärerna, till 
exempel Alexanders kem-
tvätt, fina bokaffären och 
alla de andra småaffärerna. 
Vi ska handla hos dem och 
se till att vi behåller dem. Jag 

hoppas också på att gubbar-
na i de olika jaktlagen sam-
arbetar och att kommunen 
går in och gemensamt med 
jaktlagen äntligen tar itu 
med ”vildjävlasvinen”. Tra-

fiksituationen behöver också 
förändras, så att det är möj-
ligt att pendla. Det funkar 
ju inte nu och alla fattar vad 
jag menar. Till sist vill jag ha 
fler ridstigar på den här sidan 

Ekerö och på Helgö. Fritids-
nämnden har lovat att satsa 
på ridsporten då de ligger 
efter med att ordna fritidsak-
tiviteter för tjejer har de sagt, 
så sätt fart.

Vad är ditt bästa tips till 
mälaröborna för att ha 
ett bra liv i karantänti-
der?

– Gå in på SVT Öppet 
arkiv och titta på till ex-
empel Reuter och Skoog 
som ett avbrott från coro-
na-rapporterna, det är lite 
roligare i alla fall. Om man 
har lyxen att bo nära skogen 
eller där man kan promene-
ra utan att träffa på folk, så 
gå ut och gå och jobba med 
lungorna. Var också snälla 
mot varandra och se till att 
ta hjälp med att få hem mat 
om ni behöver. Det finns 
många som gärna hjälper 
dem som är hemma i karan-
tän. Du kan också ringa till 
biblioteket och låna böcker 
som levereras hem.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Jag vill ha fler ridstigar ”

PROFILEN ”...det är katastrofala tider nu för oss i branschen...” ’’

Suzanne Reuter trivs med naturen på Helgö, men efterlyser fler 
ridstigar.  På bilden med islandshäsen Trausti.                 FOTO: PRIVAT

Här kan du läsa kurser för att bli behörig att 

fortsätta till yrkeshögskolan/högskolan.

Du kan också läsa en yrkesutbildning på kom-

vux som gör dig kvalificerad att söka arbeten 

med stort kompetensförsörjningsbehov.

Om du behöver vägledning är du välkommen 

att kontakta vår studie- och yrkesvägledning

E-post: vuxenutbildningen@ekero.se

Vänta inte med 
att investera i dig själv 

- sök nu!

Dags att 
byta yrke?

Behöver du 
utbildning för att 
ställa om & byta yrke?
- Sök då till vuxenutbildningen!

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

enzodg.se enzo_gelato

Fredagsbistro/Take away
Du hittar alltid något gott från köket 

så som våra goda charkplankor och surdegspizzor.
I baren hittar du vin, öl och alkoholfria alternativ.  

Du kan sitta hos oss eller köpa take away.

BISTROMENY
Surdegspizza

Enzos gröna pizza 140kr
Grönkål, pesto, dill och scaramozza.

Enzos lyx pizza  175kr
Sikrom, creme fraiche, rödlök, dill, citron och västerbottenost

Jossis specialare  150kr
Färsk salsicca, kryddig tomatsås, grönkål och scaramozza
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Kontakta Stefan Stjernberg 
på 0705-98 99 75, 
stefan.stjernberg@skalfast.se 
för mer info skalfast.se

Entreprenör

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

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

Söker Ni kontor 
på Ekerö? Program Program & värdar& värdar

Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

78 på 60: Gunnar Nilsson

Absolut blandat: 
Cornelia Von Bargen

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blandade pärlor:         
Rolf Larsson

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Det är måndag 
morgon: Janne Andersson

Elinor x 3: Elinor Wärholm

Fredagsdansen:        
Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling

God kväll Mälaröarna: 
Ewa Linnros och Joakim 
Jonsson

Gott och Blandat:      
Eva Möller

Hultmans Hak:          
Lina Hultman

Istället för Flisan: 
Pontus, Märta och Julia

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kritfabriken: 
Fredrik Värme

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

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

Thorleif Larsson, Lars Narin, 
Klaus Franken 

Mälarö Jazz: Tommy 
Ollmark med Janne Stolpe 
och Rune Sjögren

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark

Sång och glädje: Thorleif 
Larsson och Erik Ström

Söndagkväll:         
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage

Tisdagsmix: Leif Helenius

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Wallins Praliner: 
Micke Wallin

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: Lars Grahm

             

EKERÖ | Sjöräddarna Björn 
Dahlberg, Anders Räntilä, 
Johannes Kollig, Ola 
Svedberg från RS Munsö/
Ekerö räddade fem per-
soner ur vattnet utanför 
Mariefred en mörk augusti-
kväll. Nu har sjöräddarna 
utsetts till Årets sjörädda-
re 2020.

Björn Dahlberg, jourskep-
pare på RS Munsö/Ekerö, 
hade en lugn fredagskväll 
hemma då sjöräddningens 
larmcentral ringde. Det var 
några som hade fått slut på 
bensinen i båten och Björn 
fick telefonnummer till en 
av personerna i båten.

– Hon sa att de hade sop-
patorsk, beskrev var de låg 
men sa att det gick ingen 
nöd på dem. Så vi samlar 
ihop besättningen, tar det 
lugnt och varmkör motorn. 
Efter en timme från första 
samtalet ringer jourtelefo-
nen som jag har. Då är det 
tjejen jag pratat med och 
hon säger att de tar in vat-
ten, båten sjunker och nu 
ligger vi i vattnet, berättar 
Björn.

Då sätter de full fart och 
kör så fort det bara går. Men 

de är cirka 20 minuters 
restid från platsen utanför 
Mariefred där de nödställda 
befinner sig. Björn är kvar 
i telefon med tjejen som 
ringt.

– Det går inte att lova att 
det kommer att gå bra, för 
det vet vi ju inte. Jag sä-
ger bara till henne att de 
ska försöka hålla ihop i en 
grupp och hänga i varandra. 
”Men vi har inga flytvästar 
på oss, det är bara en som 
har det”, säger hon. 

Det är sent på kvällen i au-
gusti och becksvart ute. Det 
blir inte lätt för dem att hitta 
de fem personerna. När de 
kommer till det område de 
tror att de ska vara, borde de 
fem se sjöräddningsbåten 
som har sökstrålkastare och 
blåljus, men tjejen säger att 
hon inte ser dem.

– Som tur var har den 
här tjejen en telefon som 
är lite vattentålig. Den åker 
ner i vattnet ibland under 
samtalet och jag hör hur 
de bubblar. Då tänder hon 
ficklampan på sin telefon 
och hon hade två procent på 
mobilbatteriet från början, 
så att batteriet inte tagit slut 

under den här tiden är ofatt-
bart. Någon högre makt 
måtte tyckt att det inte var 
deras tur än, säger Björn.

Ungefär samtidigt som 
hon tänder ficklampan får 
hon också syn på sjörädd-

ningsbåten och kan lotsa 
dem lite grann, samtidigt 
som sjöräddarna ser fick-
lampans ljus i horisonten.

– När vi kommer fram är 
det som fem fotbollar som 
ligger i vattnet, eller fyra 

och en halv för en kille hade 
precis gett upp och var på 
väg att sjunka. Vi fick upp 
dem och alla klarade sig, be-
rättar Björn.

För denna insats har de nu 
utsetts till Årets sjöräddare.

Motiveringen för Årets sjör-
äddare lyder:

”En sak är säker när det 
gäller sjöräddning: Du vet 
aldrig vad som väntar, det 
gäller att vara förberedd för 
allt. Med övning, rutiner och 
gott samarbete i ryggsäcken 
kunde du och dina kamrater 
blixtsnabbt skifta fokus, när 
läget gick från rutinuppdrag 
till dödligt allvar. Er förmå-
ga att snabbt ställa om var 
helt avgörande, för att fem 
människor skulle kunna 
räddas en mörk natt i kallt 
vatten.”

– Det är cred för hela vår 
station, ett bevis på att vi gör 
ett bra jobb och att vi behövs 
där vi är, säger Björn.

Förra året hade RS Mun-
sö/Ekerö 50 larm med fara 
för liv och 150 larm för med-
lemsassistans. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

RS Munsö/Ekerö Årets sjöräddare 2020

NYHETER ”Någon högre makt måtte tyckt att det inte var deras tur än” ’’

”...ett bevis på 
att vi gör ett 

bra jobb och att vi 
behövs där vi är”

Sjöräddarna Björn Dahlberg, Anders Räntilä, Johannes Kollig och Ola Svedberg från RS Munsö/
Ekerö har utsetts till Årets sjöräddare.                                     FOTO: PETER HOLGERSSON
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När läget åter är stabilt är ni 
arrangörer välkomna att åter mejla 
in information om kommande 
evenemang och utställningar.

• Tipsa om utställningar och evenemang 
som äger rum på Mälaröarna! 
De ska vara öppna för en bred allmänhet, 
utan förpliktelser annat än eventuell 
entrébiljett. 
•Skicka till  
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp: Måndag före kl 12, 
1,5 vecka före utgivning.P
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På grund av det rådande läget med 
corona hänvisar vi våra läsare till 
att söka information om 
evenemang via hemsidor.

Ekerö kommun www.ekero.se

Mälaröbion malarobion.se

Ekerö filmstudio
www.ekero-filmstudio.se

Mälaröarnas naturskyddsförening
malaroarna.naturskyddsforeningen.se

Mälaröarnas ornitologiska förening
mof-ekero.se

Ekerö kommun och 
kyrkorna i samarbete
Behöver du sitta i karan-
tän för att du är sjuk eller 
tillhör en riskgrupp, kanske 
du behöver hjälp att hand-
la, 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 idelab-
bet@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 
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 huvud-
rätter till dörren inom 
Ekerö tätort.
pokeburger.se/ekero

1hus2man
Take away eller hemkör-
ning. Beställ före kl. 9:30.
www.1hus2man.se

Väringgårdens kök & bar
All vår mat kan serveras i 
låda för att ta med hem. 
www.varinggarden.se

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

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

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 res-
tauranger inom kommu-
nen. Ni ringer, vi springer!
073-714 63 60

Salong L
Erbjuder klippning utom-
hus med skyddssåtgärder 
som handskar, munskydd, 
visir, vilket även används 
för övrig verksamhet 
inomhus.
www.salongl.se

Extra stöd i Coronatider?
Ni verksamheter som un-
derlättar för mälaröborna 
med anledning av corona-
viruset, mejla kostnadsfritt 
in en kort beskrivning över 
vad ni erbjuder till 
annons@malaroarnas-
nyheter.se . Reservation för 
att ytan är begränsad.

Stöd  

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

med anledning av corona

Följ våra andakter på nätet.  

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

kyrkoherde Peter Strömmer.

Välkommen att följa med: 

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

Andakt på nätetAndakt på nätet Vi firar inte gudstjänster just nu,  
men varmt välkommen till 

Öppen kyrka i Skå, söndagar 11-13. 

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

Möjlighet till samtal finns. 

Öppen kyrka
Skå kyrka

Söndagar 11-13

Öppen kyrkaÖppen kyrka



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset
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• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpgbild
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 4
• 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

DÖDA

• Jan Willy Lindell, Svartsjö, avled den 24 april i en ålder av 
81 år.

• Per Inge Hansson, Ekerö, avled den 29 april i en ålder av 
88 år.

• Stig Lennart Harry Berkö, Ekerö, avled den 9 maj i en 
ålder av 88 år.

BILAR 
KÖPES                       

Allt är 
intressant 

även 
defekta                                    

0700-61 73 96

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

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

FAMILJ FAMILJEANNONSERA Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

 nyheter
MÄLARÖARNAS

FÖLJ OSS!

MÄLARÖARN

FÖLJ OSS!
Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

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!

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

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

Vår älskade

Inge Hansson
* 26 januari 1932

har lämnat oss i stor
sorg och saknad

Ekerö 29 april 2020

LENA och ÅKE
David

Släkt och vänner

Det är skimmer i molnen 
och glitter i sjön,

det är ljus över stränder
 och näs

och omkring står den härliga
skogen grön

bakom ängarnas gungande
gräs.

Gustaf Fröding

Med anledning av rådande
omständigheter äger

begravningen rum i kretsen av
de närmaste. Tänk gärna på

Njurfonden gåvotel 020-900 100
eller Cancerfonden 

gåvotel 020- 59 59 59.
www.klarahill.se/minnesrum

Grattis Sofia Avena på 
10-årsdagen den 31 maj 
önskar mormor och morfar. 

PRIVATA ANNONSMARKNADEN Skicka till privat@malaroarnas nyheter.se  

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

SÄLJES

Kimple 365 aluminiumbåt 
med motor Suzuki 5 hk 
från 2014 säljes. Pris kan 
diskuteras. Svar tel 08-650 
92 72.

Golfbag för junior inkl 6 st 
klubbor. Drive, spoon, putt, 
sandwedge, + 7a och 9a.
Pris 650 kr. Kontakta mig 
på gorel.bandelin@telia.
com eller 070-841 42 52.

KÖPES

Hus/liten stuga/tomt på 
Färingsö vid vatten. Helst 
lite avskilt. Monica: 073-
242 22 65.

Tomt centralt på Ekerö 
för nybyggnation av 
enbostadshus. Kan sköta 

handläggning vid avstyck-
ning.Tel eller sms 070-419 
52 48.

UTHYRES

Sommarsemester i Sveri-
ge, Funäsdalen. Sugen på 
fjällvandring eller fiske eller 
bara njuta av frisk luft och 
vacker natur denna som-
mar?  Hyr vår fina fjällstuga 
på Röstberget i Funäs-
dalen. Stugan är drygt 
60 kvm,  har 8 bäddar i 2 
sovhytter, kök med öppen 
planlösning, öppen spis 
och bastu.  Många lediga 
veckor, i vår och sommar.  
Tel 070-695 12 50 eller 08-
560 212 34.

SÖKER

Söker er som var på 
plats när vår älskade 

lilla Sotis förolyckades vid 
Tillflykten/Drottningholm 
söndagen den 19 april. Jag 
tror att det var en tjej i en 
svart bil, ett par i en annan 
bil, en kille på rullskidor och 
kanske någon till. Lägger 
ingen skuld på någon. Jag 
är oerhört tacksam för att 
ni stannade och tog hand 
om honom tills jag kom och 
hämtade honom. Just där 
och då var jag för chockad 
för att kunna ta in vad ni sa, 
därför skulle jag uppskatta 
om ni kan höra av er. Gunil-
la 070-523 20 20.

Vår älskade

Björn Malmqvist
* 6 april 1954

har nu fått ro

Stenhamra 11 maj 2020

E W A
STEFAN och JILL 

med familjer
CARINA med familj

Släkt och vänner

Du lämnade livet,
vi stannade kvar
Men djupt i vårt hjärta
Vi gömmer ett rum där Du bor
I minnet lever Du kvar
Ingen kan dö som levat har
Vi tänker som Du tog en promenad
vi ses igen, inte nu
Men om ett tag

Begravningsgudstjänsten äger
rum inom familjen. Lika

välkommet som blommor är en
gåva till Hjärnfonden, gåvoservice

020-523 523
Ett stort tack till Söderströms-
gården. avd. C, för ett varmt

omhändertagande. 
www.malarobegravning.se
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

MÄLARÖARNA | Ett hundra-
tal elever i Tappströmskolan 
gästar Stafsunds herresäte 
för att studera dess biolo-
giska samlingar, en lycklig 
Ekerödam vinner en resa till 
spanska rivieran och torr vår 
äventyrar Mälaröskördar – 
det är några av nyheterna i 
MN våren 1970.

Besöket på Stasfsund är ett 
förberedelsearbete inför en 
lägerskola i norska Opdal. 
Lägerskolveckan i Norge har 
skett åtskilliga år. 

Långt i förväg har man skaf-
fat sig jämförelsematerial ge-
nom studier på hemmaplan. 
”Det var som ett led i denna 
verksamhet biologilärarin-
nan fru Maria Asplund i vår 
tagit med ett hundratal elever 
till Stafsund, där friherinnan 
Blanka Klinkowström med 
sedvanlig älskvärdhet visade 
barnen de biologiska samling-
ar, som alltjämt finns på slot-
tet.”

Besöket som har fokus 
på fåglar,  beskrivs i MN av 
14-åriga Ylva Wadell som går 
i klass 8a. Hon berättar om de 
uppstoppade fåglarna inne i 
slottet som baron Harald Klin-
kowström stoppat upp 1903. 

”Men det finns fåglar inte 
bara inne i slottet. Hela träd-

gården vimlar av olika fåglar 
och det finns holkar i nästan 
vartenda träd. Stafsund är 
verkligen ett fint ställe för dem 
som vill bekanta sig med fåg-
lar”, skriver Ylva Wadell.

En som får sig en flygtur våren 
1970 är en Ekerödam som drar 
högsta vinsten när ”Maudels 
Haut Couture” firar 15-årsju-
bileum 1970. I samband med 
detta, bjuds det på modevis-
ning och en Spanienresa lot-
tas ut. ”Den lyckliga vinnaren 
blev fröken Marie Lindgren 
från Berga, Ekerö och kunde 
redan förra veckan sätta sig på 
planet till den spanska rivie-
ran.”

För Mälaröbönderna är det 
inte lika positivt våren 1970. 
Ingen tjäle och torr vår även-
tyrar skördarna.

”Missnöjet gror på öarna, 
kanske inte så mycket mot 
vår Herre vars medverkan i 
vädersammanhang kan sägas 
vara en smula diffus, men mot 
jordbrukspolitik som tving-
ar många att ge upp. Man fick 
lika mycket för vetet 1951 som 
idag och på 19 år har det onek-
ligen skett en hel del”, skriver 
MN.  ”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ornitologiska studier på slott 

Överst biologilärarinnan  fru Maria Asplund med en grupp sjuor på Stafsunds trappa. På nedre bilden ägnas 
en trastfågel ingående studium av fr.v: Camilla Andersson, Margot Gustafsson och Helene Fastesson.

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

Bland de rätta svaren lottar vi efter helgen ut ett

PRESENTKORT på 100 kr hos Mälaröarnas Bokhandel

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

Vi gratulerar Anna Nilsson, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 

MÄLARÖKRYSSET
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Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

073-703 06 83
goodroom.se

 STENHAMRA

Apolis Bygg byter namn

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

Massage & Yoga 
Vi har Ekerös bredaste 
behandlingsmeny och många 
års erfarenhet

Hitta kraft & hälsa i våra rum!m!

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

Är du i behov av
enskilda samtal, 

stöd i din föräldraroll 
eller coachning? 

Utför trädgårds- och skogsarbete för privatpersoner & företag

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

CGF FÄLLATRÄD AB

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

MÄLAÖRARNA | Utred-
ningen fortsätter kring 
två dödsfall på Ekerö, en 
husvagnsstöld som gick 
om intet och en förslagen 
växlare som lurade till 
sig pengar, är några av de 
polishändelser som varit 
aktuella på Mälaröarna 
under den senaste två-
veckorsperioden. 

Under förstamajhelgen på-
träffades två personer döda 
i en fastighet på Ekerö. Po-
lisen rubricerade det hela 
som misstänkt mord, med 
anledning av att det inte gick 
att utesluta att personerna 
bragts om livet. 

– Det enda vi kan säga 
nu är att det inte finns nå-
gonting som framkommit 
hittills, inklusive obduk-
tionsrapporten, som stärker 
misstankarna om mord. Det 
kommer dock att ske ytterli-
gare några utredningsåtgär-
der för att avskriva misstan-
karna helt, säger Anna Freij, 
kommunpolis.

Hon fortsätter med att be-

rätta om den bilist som den 5 
maj fick ångra en snabb om-
körning.

– En patrull från annan 
polisenhet var ute i ett ären-
de på Ekerö och blev om-
körda av en bilist i väldigt 
hög fart vid Drottningholm. 
Bilen stoppades, kontrolle-
rades och föraren rapporte-
rades. Tänk på att det finns 
civila poliser i civila fordon 
på vägarna.

En husvagnsstöld upptäck-
tes på Helgö den 9 maj.  Vitt-
nen ringde polisen då de såg 
två män koppla en husvagn 
till sitt eget fordon. Vittnet 
kunde beskriva personerna 
och deras fordon så väl, att 

de senare kunde gripas av 
polis som lokaliserade den 
aktuella bilen och gjorde ett 
fordonsstopp.

Anna Freij vill även på-
minna om att grannar, an-
höriga och bekanta ska vara 
uppmärksamma på ett pro-
blem som ökar i coronatider.

 – Några relationsbrott har 
inträffat under perioden, 
men det går inte att gå in 
närmare på de ärendena. Det 
som är viktigt är dock att de 
som är utsatta vet vart de ska 
vända sig. Det befaras finnas 
ett stort mörkertal generellt, 
säger hon.

Den 10 maj blev ett flertal 
busskurer sönderslagna ut-
med Jungfrusundsvägen. 
Utredning pågår och polisen 
uppmanar den som har tips 
om händelsen att kontakta 
polisen i Vällingby.

Några dagar senare skedde 
ett bedrägeri på Ekerö.

– En kvinna betalade med 
en tusenkronorssedel för sitt 
köp, men ångrade sig senare. 
Hon fick tillbaka sin sedel 

men gav tillbaka för lite av 
den växel hon redan fått och 
fick därmed med sig 1 500 
kronor. Jag vill varna för 
denna typ av bedrägeri och 
uppmanar till att vara vak-
sam när tusenkronorssedlar 
används.

En brand upptäcktes den 13 
maj i Tappströmsskolan och 
den 16 maj ytterligare en på 
Ekebyhovsskolan.

– Det kunde ha gått riktigt 
illa om inte en av väktarna 
på Ekerö hade uppmärksam-
mat branden, säger Anna 
Freij.

Ytterligare händelser un-
der den senaste tvåveckors-
perioden är bland annat att 
polisen påträffat narkotika 
i Stenhamra, ett par inbrott 
och stölder som skett hos 
företag och i bostäder samt 
en rattfyllerist i Skå som inte 
kunde blåsa i polisens mät-
verktyg, utan fick tas med till 
stationen för provtagning.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fortsatt utredning
– inget styrker dock teorin om mord

LARMET GÅR 

”Det kunde 
ha gått riktigt 

illa om inte en av 
väktarna på Ekerö 
hade uppmärksammat 
branden”

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TOMT & TRÄDGÅRD

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

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

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Koll på läget sedan 1937

Rymligt & tillbyggt

Genomgående smakfullt renoverat

Två nyrenoverade badrum

Stengränd 9, Ekerö
5 rok, ca 94 + 31 m² UTGÅNGSPRIS 5 150 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1999

TOMT 275 m² EP 146 kWh/kvm/år 

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Vacker sjöutsikt

Stor härlig tomt

Öppen planlösning

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

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2009

TOMT 2502 m² EP 116 kWh/kvm/år

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

En dröm för barnfamiljen

Sol från morgon till kväll

Gavelläge

Ekuddsvägen 28A, Ekerö
3 rok, ca 91,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 250 000 kr 

AVGIFT 4 480 kr/mån BYGGÅR 1985/1986

EP 95 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69

Högt fritt läge & fantastisk vy

Smakfullt renoverat

Garage, carport, verkstad & förråd

Hästhagsvägen 13, Ekerö
5 rok, ca 134 m² BYGGÅR 1986 TOMT 1000 m²

EP 78 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69
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Koll på läget sedan 1937

Enastående sjökontakt

Ett hus med många möjligheter

Garage

Marielundsvägen 25, Adelsö
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

Trivsam 1-plansvilla

2-hästars stall & stort garage

Inglasat uterum

Skoghemsvägen 18, Svartsjö
5 rok, 170 m² UTGÅNGSPRIS 6 250 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2001

TOMT 2026 m² EP 58 kWh/kvm/år 

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Renoverat gavelradhus

Utmärkt läge med stor altan

Bekvämt boende i ett plan

Tomtbacksvägen 36, Ekerö
 3 rok, ca 76,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 995 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning AVGIFT 4 962 kr/mån

BYGGÅR 1992 EP Ej utförd MÄKLARE Jenny Näslund

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

Välplanerad villa från 2011

Uteplats med sydvästläge

Generösa sällskapsytor

Knosterstigen 18C, Stenhamra
7 rok, 161 m² UTGÅNGSPRIS 5 350 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2011

TOMT 1000 m² EP 86 kWh/kvm/år

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63
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Koll på läget sedan 1937

Getudden 2, Svartsjö

6 rok, 139 m² UTGÅNGSPRIS 4 675 000 kr VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1975

TOMT 2579 m² EP 119 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Högt fritt läge med vacker sjöglimt Fräscht & välskött

Ljus & smakfull färgsättning Isolerat garage med förvaringsdel

Skäluddsvägen 5A, Ekerö

6 rok, 185 m² UTGÅNGSPRIS 13 500 000 kr VISAS Ring för tidsbokning 

BYGGÅR 2006 TOMT 1225 m² EP Ej utförd MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Underbar sjötomt! Båtbrygga & sjöstuga

Stilren villa från 2006 Rymligt garage
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