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Vem tar
över 
gården?
På kyrkofullmäktiges möte röstade 13 ledamö-
ter ja och 9 ledamöter nej till förslag att sälja  
Adelsö hembygdsgård till privat aktör. Ärendet är 
dock inte avgjort än. | 8

Fritt fram i busskörfältet
Från 1 juni får alla nyttja bussfilen mellan klockan 7 och 9 
på vardagar, detta för att bibehålla en så bra framkom-
lighet som möjligt under tiden som Ekerövägen byggs 
om. | 14

Mat till äldre och hemlösa
Personal och boende på Kullens äldreboende fick 120 
matlådor, tillagade av kocken Tareq Taylor. Sextonårige 
ekeröbon Tsegai Gebremeskel delar ut matlådor med 
överbliven skolmat till hemlösa. | 10

Matchsäsongen börjar
Efter nya direktiv från Folkhälsomyndigheten planerar 
nu både Skå IK och Ekerö IK att dra igång sitt seriespel    
i fotbollen. | 11

”Vi vädjar nu till Ekeröalliansen att sansa er 
och inte stressa fram ett så omfattande beslut 
som kommer att få konsekvenser för bygden 
i generationer framöver. Låt oss ha en öppen 
och kreativ process där vi tillsammans med 
lokala aktörer kan se på frågan ur olika per-
spektiv.” | 22

Polisen söker kontakt
För att komma riktigt nära mälaröborna händer det att 
polisen tar sig en cykeltur på Ekerö. | 16

Många begravninsgval
Kyrkan har många olika alternativ att erbjuda när det 
gäller hur man kan arrangera en begravning i corona-
tider. | 20

 nyheter1949 - 2019 
1949 - 2019 

7070åårr MÄLARÖARNAS

Manifestastion mot skolbeslut
Ekeröalliansen, med stöd från SD och L föreslår att Munsö skola blir en skola från förskoleklass till årskurs 2. Den 1 
juli, dagen före barn- och utbildningsnämndens möte där ärendet behandlas, slöt närmare 50 fordon upp i en mani-
festation mot beslutet och körde fram och åter på Ekerövägen under en timme. Utanför kommunhuset hade arbets-
gruppen ”Rädda Munsö skola” bjudit in nämndens ledamöter till en dialog utanför kommunhuset. Till denna kom 
ledamöter från S, MP och Ö. | 6 FOTO: EWA LINNROS
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Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

Tänk globalt – 
handla lokalt!

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

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

Är du trygg med 
din redovisning? 
Kontakta oss för ett möte!



Bjud på grillbuffé!

 Ekologisk 
kycklinglårfi lé  
 Bosarp. Sverige.   500 g. 
  Packad.   Jfr pris 258:00/kg.    

 /kg 
 129k 

 Vegospett   Carolines kök.
400 g. Jfr pris 50:00/kg.          

 /st 
 20k 

 Kycklingspett   Sverige. 
Kronfågel.     Olika smaker.       

 Majskolvar 2-pack   ICA.   
400 g.   Förkokta.   Jfr pris 37:25/kg.    

 14  90  /st 

Från vår Deli!

�

 /st 
 20k 

 Rostasfi lé   Sverige. Dalsjöfors. 
    Bitpackad.   Jfr pris 159:00/kg.    

 Delikatesspotatis   Svensk potatis 
från Östra Fornås.   1 kg.     Jfr pris 17:90/kg.    

 /kg 
 159k  17  90  /st 

 Mojo rojosås   
ICA Tappens egna.   200 g. 
    Jfr pris 64:50/kg.    

 /st 
 25k 

 Härlig paprikasås 

som pass ar utmärkt 

till  g
rill at! 

�

Vi har nya 
öppettider 

7-22 
alla dagar

Goda såser hitt ar du 

både i hyll an och 

i vår Deli!

/Ivan

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!



 Kaffe   Zoégas.   450 g.   Gäller ej: Västkust, 
Fikastund, Stockholm, hela bönor och ekologiskt. 
  Jfr pris 65:56/kg.   Max 1 köp/hushåll.  

 2  för

 59k 

 Minivattenmeloner   Spanien.     Klass 1. 
Gäller hel melon.   Jfr pris 15:00/kg.    

 Nötfärs   Ursprung Sverige.   Storpack.   
Max 12% fetthalt.   Jfr pris 69:90/kg.   
Max 2 köp/hushåll.  

 69  90  /kg 

 /kg 
 15k 

 Svenska tomater       
Klass 1.   Jfr pris 20:00/kg.    

 Finbladiga sallater i påse   
ICA.   65 g.     Jfr pris 153:85/kg.    

 20k 
 2  för

 /kg 
 20k 

 Potatisgratäng   Alhambra. 
    Från vår Deli.   Jfr pris 89:00/kg.    

 /kg 
 89k 

Priserna gäller vecka 23 t o m 7/6-20 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.

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECK 
SYNUNDERSÖKNING

08-560 313 10 
Ekerö centrum, snett emot Systembolaget  
Måndag-fredag 10.00-18.00
Lördag 11.00-14.00

Ekerö Optik
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*25 % rabatt på endagslinser vid köp av 4 månader
* 25 % rabatt på månadslinser vid köp av 1-årsförbrukning

Kampanjen pågår t.o.m. 31/8 -20
Gäller linser från CooperVision

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
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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

Sedan coronaviruset trädde in i vår vardag 
finns en positiv trend, den att hjälpa och ge. I 
förra tidningen skrev vi om hur mat skänktes 
till Södersjukhusets personal av lokala kraf-
ter i kommunen. I detta nummer berättar vi 
om ytterligare ”matgåvor”. Den här gången 
är det äldreboendet Kullens personal och 
boende som fått matlådor tillagade av kock-
en Tareq Taylor, känd bland annat från TV.

Ekeröbon Tsegai Gebremeskel, 16 år är 
en till hjälpande själ, som på eget initiativ 
bad att få överbliven mat från den skola 
han går på för att dela ut till hemlösa.

På sidan 25 finns också flera exempel på 
hjälpsamhet.

Men vi följer naturligtvis också upp de 
nyheter som det ”hettar till om” just nu. 
Två av dessa berör inte minst adelsöbor-
na, det handlar om Adelsö hembygds-
gård och kyrkans planerade försäljning 
av densamma. Adelsöborna vill att den 
tas över av kommunen och inte att den 
säljs till en privat aktör som är det al-
ternativ som kyrkan föreslår. Så fort-
sätter följetongen kring Munsö skolas 
framtid. Alldeles innan att denna tidning skulle gå till 
tryck, hölls en manifestation på Ekerö av arbetsgruppen ”Rädda Munsö skola”.  Deras 
strävan var att få en öppen dialog med barn- och utbildningsnämndens ledamöter. Om det 
haft effekt får vi veta  senare. Vilket beslut som togs kan du däremot läsa om på vår hemsida 
samma dag som denna tidning kommer ut.       
                                                                      

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Glädjen i att hjälpa

100 % MÄLARÖARNA!  
MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 

Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 
på Mälaröarna.

MN delas ut av Pressens morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949
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”När det här är över tänker jag 
skilja mig.” 

”Jag har sett så många nya platser här på Ekerö. 
Platser som jag inte hade en aning om fanns fast vi 
har bott här i 35 år”, sa ett äldre par.

”Jag har upptäckt mina barn. Nu när jag jobbar 
hemma så har jag lärt känna mina barn på ett helt 
nytt sätt. Det är inte alltid så att det är Sörgården 
hemma men på något sätt har vi blivit verkliga för 
varandra och vårt liv ihop har inte bara varit ett 
logistiskt problem med att hämta och lämna. Vi 
har faktiskt lärt känna varandra”, sa en pappa.

”När den här Corona krisen är över tänker jag 
skilja mig”, sa en kvinna. De hade bägge två jobbat 
hemifrån under två månader. Och den insikt som 
hade legat och pyrt i det fördolda hade blivit allde-
les uppenbar. Deras äktenskap var över.

Coronakrisen har tvingat in oss i ett nytt slags liv. 
Ett liv som har gett andra perspektiv, nya insikter. 
En del av de insikterna har varit trevliga. 
Vad fantastiskt det är att slippa dra runt i köpcen-
ter och istället få vara ute i naturen. Vad kul det 
är att vara tillsammans. Eller, vad skönt det är att 
slippa stressa och åka fram och tillbaka till jobbet. 
En del insikter har gjort ont. Insikten om att så här 
ensam är jag, det finns ingen som jag självklart kan 
be om hjälp med att handla åt mig. Eller, jag lever 
inte det liv jag vill leva.

Jesus säger att ”sanningen ska göra dig fri”.
Han säger inte att sanningen ska göra dig lycklig 
men den ska göra dig fri. Coronakrisen har tvingat 
oss att titta på saker ur ett annat perspektiv och 
visat sanningar. Sanningar som kan vara goda och 
positiva. Sanningar som kan göra ont. 

                                PÅ MÄLARÖARNA          3/6 – 16/6 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

Utomhusgudstjänst varje söndag 
på Ekebyhovskyrkans gård

kl. 11.00

Kyrkogårdsvandring 
Lovö 7 juni 13:00

Men i grunden så är sanningen mycket mer stabil 
än lögnen. Hur ont än sanningen gör så ger det en 
fast grund under fötterna. En pålitlig utgångspunkt 
för de beslut jag behöver fatta framöver. Lögnen är 
som ett gungfly men sanningen är som en klippa, 
det är något att bygga framtiden på.

 

 

  
  
 

 

Vandringsgudstjänst 
Munsö 14 juni 15:00

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

Monika Regnfors Sjörén,
kyrkoherde

KALENDARIUM
 sön 2020-06-07 Ekebyhovskyrkan 
11:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST 
 Monika Regnfors Sjörén, Helena Hansson
  
sön 2020-06-07 Lovö kyrka 
13:00 KYRKOGÅRDSVANDRING   
 Välkommen på kyrkogårdsvandring med  
 vaktmästare Thomas Erlandsson
 
sön 2020-06-14 Ekebyhovskyrkan 
11:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST 
 Camilla Ekeskär, Helena Hansson
  
sön 2020-06-14 Munsö kyrka 
15:00 VANDRINGSGUDSTJÄNST för två -och fyrbenta 
 Ann-Sofie Kamkar  - Vi samlas vid kyrkporten och   
 går tillsammans en kort och lättvandrad sträcka.  
 Ta gärna med en kaffekorg. 

Tusen år 
till

DIGITAL KYRKA
Välkommen till webbandakter och godnattböner:

www.svenskakyrkan.se/ekero/andakter-pa-webben
godnattböner på instagram: @ungdomekero

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. Möjlighet till samtal finns.

Andakt på nätet & Sommartanke
Våra andakter på nätet ligger kvar, men tar en  
paus över sommaren :  
svenskakyrkan.se/faringso/andakt-pa-natet 
www.facebook.com/faringsoforsamling
Istället får du varje vecka en sommartanke från  
vår kyrkoherde Peter Strömmer.  
Håll koll på vår Facebook och hemsida. 

Mälarö Mötesplats - I Radio Viking
Vårt radioprogram med information och
reflektion i coronatider sänds denna vecka,  
4/6 kl. 12-13, men tar sedan sommarpaus.
Vi hörs igen, i en eller annan form, till hösten.

Så länge tacker vi våra stående gäster från 
Ekerö kommun, Mälaröarnas Nyheter och 
Ekerö pastorat för ett gott samarbete. 

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

Väntanstider 
Intet är som väntanstider,  
vårflodsveckor, knoppningstider…  
Erik Axel Karlfeldt tecknar en bild av  
våren och denna vår har nog varit  
väntanstider i dubbel bemärkelse.  
Vi längtar att Coronakrisen ska vara  
över och vi har längtat efter våren  
och den varma sommaren. 

Nu är sommaren äntligen här, men det  
är fortfarande ovisst om hur snabbt 
vi kan återgå till det som varit. Tålamod  
är en dygd, sägs det och tålamodet har  
verkligen prövats under denna tid.  
En som kan inspirera oss till tålamod  
är Predikaren i Bibeln, som skriver:  
Allt har sin tid, det finns en tid för allt  
som sker under himlen… en tid att gråta,  
en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa… 

Ta vara på din tid och sluta aldrig att längta.  
Var försiktig i mötet med andra men sluta aldrig 
att höra av dig. 

Guds rikaste Välsignelse 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 Sandra: 08-564 209 50.

I dessa tider kan nog många av oss känna oro. 
Det är en oro du inte behöver bära själv.  
Hör gärna av dig till 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 

ka, 
aus.
sten.

ån 
h 

Kyrkofullmäktige 
24 juni kl. 19.00 hålls kyrkofullmäktige på 
Stenhamra församlingsgårds innnergård. 
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MUNSÖ | Den 1 juli del-
tog närmare 50 fordon 
i en manifestationan 
mot Ekeröalliansens 
förslag, med stöd från 
Sverigedemokraterna och 
Liberalerna, att Munsö 
skola blir en skola från 
förskoleklass till årskurs 
2. Ärendet togs upp i barn- 
och utbildningsnämnden 
(BUN) efter denna tidnings 
tryck.

Dagen före BUN:s möte 
inbjöds media och samtli-
ga ledamöter i BUN av ar-
betsgruppen Rädda Munsö 
skola, till ett möte framför 
kommunhuset för en öppen 
dialog. Under en timme cir-
kulerade samtidigt närmare 
50 fordon fram och åter på 
Ekerövägen med plakat och 
banderoller, ihärdigt tutan-
de.

S, MP och Ö kom till di-
alogen med arbetsgruppen. 
Ekeröalliansen, L och SD 
uteblev och hänvisade till att 
sammankomstens upplägg 
var olämplig med tanke på 
de restriktioner som gäller 
kring coronaviruset och att 
man befarade att det skulle 

bli folksamling. Man erbjöd 
däremot två representanter 
från arbetsgruppen att ha 
ett internt möte med BUN:s 
ordförande Sivert Åkerljung 
(KD) och förvaltningschef 
Johannes Pålsson.

– Vår manifestation är 
självklart helt anpassad efter 
rådande regler och restrik-
tioner vilket också framgår i 
vår inbjudan. Vårt syfte med 
hela detta var att vi ville pra-
ta med de enskilda politiker-
na i BUN som just nu sitter 
på makten att lyfta frågan till 
rätt nivå, att prata med dem 
i ett öppet forum där media 
var med och kunde ta del 
av vad som sägs. Att prata 
med enbart ordförande och 
en tjänsteman bakom lyck-
ta dörrar ser vi ingen poäng 
med, säger Anders Rosen-
quist af Åkershult, som är en 
av de aktiva i gruppen Rädda 
Munsö skola.

S, MP och Ö är skeptiska 
till förslaget om att Munsö 
skola ska bli kvar med en F-2 
organisation och anser också 
att frågan inte bara handlar 
om en skola utan att det är 
en landsbygdsfråga. De vill 

också att ärendet ska gå vida-
re till kommunfullmäktige.

– Vi tror inte att det är en 
hållbar lösning för skolan. 
Det kommer sannolikt inte 
leda till att fler väljer sko-
lan utan det blir sannolikt 
en skolstängning trots allt, 
men på något längre sikt, 

kommenterar Ulrika Sandin 
(MP).

Eva Sydhoff Henriksen (L), 
vice ordförande i BUN rös-
tade till skillnad från övriga 
partier i Mälarökoalitionen, 
för att ärendet skulle gå till-
baka till BUN.

– Vi liberala skolpolitiker 
anser att skolfrågor hör 
hemma i BUN. Vi vill se en 
utveckling av både Mun-
sö och Sundby skolor samt 
självklart alla skolor i kom-
munen. En fördjupad dis-
kussion om hur vi både kan  
rädda Munsö skola och ut-

veckla den behövs. Som det 
är idag så är det knappt 45 
procent av barnen som bor 
i skolans upptagningsom-
råde som väljer att gå i den. 
Detta är allvarligt. Mer kun-
skap behövs. Det florerar 
mycket rykten bland annat 
om ledningen och personal-
strukturen. Detta är också 
allvarligt och vi måste ha 
mer fakta, säger Eva Sydhoff 
Henriksen.

Det blev ingen stor folk-
samling och inför dialogen 
hade arbetsgruppen med två 
meters avstånd, lagt namn-
lappar för de inbjudna för att 
hålla avstånd.

– Vi ville träffa samtliga 
ledamöter tillsammans för 
att alla skulle få ge oss sin 
syn på situationen. Nu blev 
det inte så och det känns 
väldigt tråkigt, säger Anders 
Rosenquist af Åkershult. 

Vi följer upp BUN:s beslut 
på vår hemsida, då beslu-
tet tas efter denna tidnings 
tryck. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Protest mot förslag om F-2-skola

Med plakat och ständigt upprepande av orden ”Rädda Munsö skola” stod barn och vuxna utanför 
kommunhuset 1 juni. Samtidigt cirkulerade en strid ström av tutande fordon med plakat fram och 
åter på Ekerövägen under en timme.                                                                                                        FOTO: EWA LINNROS

NYHETER  Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se
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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
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ADELSÖ | Kyrkan vill sälja 
Adelsö hembygdsgård, 
kommunen har hembuds-
rätt men kommunstyrel-
sens ordförande Adam 
Reuterskiöld (M) har tidi-
gare muntligen meddelat 
att denna inte kommer att 
nyttjas. På kyrkofullmäk-
tiges möte 26 maj, vann 
ja-rösterna för en försälj-
ning av hembygdsgården 
till Almlunda AB. Ärendet 
är dock inte avgjort ännu.

Kyrkan köpte Adelsö hem-
bygdsgård av kommunen 
2008 men vill sälja gården 
och har bland annat Alm-
lunda AB som intressent. 
Kommunen har däremot så 
kallad hembudsrätt, det vill 
säga förköpsrätt. 

I ett protokoll från den 30 
april från Ekerö pastorats 
ekonomi- och fastighets-
utskott, framgår att kom-
munstyrelsens ordförande 
Adam Reuterskiöld (M) 
via telefon meddelat kyr-
kofullmäktiges ordförande 
Jan-Hugo Nihlén att kom-
munen inte kommer att ut-

nyttja sin hembudsrätt och 
kommer att säga upp hyres-
avtalen i samband med en 
försäljning av Adelsö hem-
bygdsgård. 

Ärendet hade alltså inte 
varit upp i kommunstyrel-
sen för behandling. 

– Vi har hanterat frågan 
och räknar med att ta upp 
den till behandling på sista 
kommunstyrelsens arbets-
utskotts möte. Jag kan inte 
annat säga att jag var minst 
sagt förvånad över att man 
refererar med namn och 
informella samtal i ett pro-
tokoll. Jag har varit mycket 
tydlig i detta ärende i mina 
kontakter med kyrkan att 
det är kommunstyrelsen 
som beslutar i dessa ären-
den, svarar Adam Reuter-
skiöld.

Kommunens beslut beträf-
fande den avtalade hem-
budsrätten och hanteringen 
av hyresavtalen är avgöran-
de för den fortsatta proces-
sen. I protokollen framgår 
också att utifrån det munt-
liga beskedet från Adam 
Reuterskiöld, föreslog 

kyrkorådet (KR) då att kyr-
kofullmäktige (KF) skulle 
besluta att försäljningen av 
hembygdsgården till Alm-
lunda AB genomfördes.

 
På kyrkofullmäktiges möte 
26 maj röstade 13 för en för-
säljning till Almlunda AB, 
nio röstade mot och en le-
damot avstod från att rösta.

– Några tycker att vi inte 
använder hembygdsgården 
vilket jag tycker är helt ga-
let. Det finns ett dagis och 
dessutom frivilliga brand-
kåren i byggnaden. Efter-
som kommunen säger upp 
hyresavtalen i samband 
med försäljningen till an-
nan aktör, blir antagligen 
adelsöborna utan dagis och 
måste lämna Adelsö för att 
hämta och lämna barnen. 
Det i sin tur kan leda till att 
man på vägen handlar nå-
gon annanstans istället för 
i den lokala butiken som 
då får svårare att driva sin 
rörelse. Det känns som att 
man försöker stänga allt 
från Munsö och utåt, sä-
ger Christina Almlöv, kyr-
korådsledamot.

Vad beträffar förskolans och 
brandvärnets verksamheter 
och hyresavtalen för dessa, 
svarar Adam Reuterskiöld:

– Från kommunens sida 
kommer vi fortsatt ha verk-
samhet, både vad gäller 
förskola och brandvärn. 
Vi kommer dock självklart 
säga upp alla kontrakt för 
omförhandling om fastig-
heten byter ägare.

Ärendet togs upp i kom-
munstyrelsens arbets-
utskott då denna tidning 
gått till tryck. 

Socialdemokraterna i kyr-
kofullmäktige förslår att 
gården ska skänkas till ex-
empelvis Frälsningsarmén 
eller Silviahemmet. I gå-
van ska det anges att loka-
len ska ge adelsöborna och 
kommunens barnomsorg 
möjlighet att hyra delar av 
den för olika verksamheter, 
sammankomster, fören-
ingsmöten, andakter, fester 
med mera till normal lokal-
hyra. 

– Låt Adelsö hembygds-
gård bli en riktig hem-

bygdsgård för mångas in-
tressen såsom intentionen 
kan tänkas ha varit när den 
en gång skänktes till adelsö-
borna. Man ska komma ihåg 
att ett eventuellt beslut här 
idag till avyttring av fastig-
heten är oåterkalleligt. Vil-
ka är vi att veta vad framtida 
generationer kommer ha för 
behov av samlingslokaler, 
kommenterar Ingrid Lean-
der (S), andre vice ordföran-
de i kyrkofullmäktige.

– Kyrkorådet har nu att 
hantera avyttringen. An-
tingen åberopar kommunen 
sin återköpsrätt och Adelsö 
hembygdsgård återgår till 
kommunen. Om inte kom-
munen åberopar sin åter-
köpsrätt har kyrkorådet 
mandat att avyttra Adelsö 
hembygdsgård till annan 
intressent, säger Jan-Hugo 
Nihlén, ordförande i kyr-
kofullmäktige som röstade 
ja till förslag om försäljning 
till Almlunda AB.

 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Turerna kring Adelsö hembygdsgård

Försäljningsplanerna av Adelsö hembygdsgård började 2019. Nu 
närmar sig ett beslut.                                                    FOTO: OVE WESTERBERG

NYHETER  ”Det känns som att man försöker stänga allt från Munsö och utåt” ’’



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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NYHETER 

EKERÖ | Personal och 
boende inom äldreomsor-
gen på Kullens äldreboen-
de fick en fin och annor-
lunda leverans den 14 maj 
då 120 matlådor, tillagade 
av kocken Tareq Taylors 
team på ”Maten é klar”, 
levererades.

”En måltid till hjältarna i 
vården”, det är vad Köket.
se i ett samarbete mellan 
kockarna bland annat kän-
da från TV, Paul Svensson 
och Tareq Taylor vill bidra 
med.

– Självklart vill vi bidra 
där vi kan. Det är många 
som kämpar och inte minst 
personal inom vård och 
äldreomsorg. Måltiden är 
ju ofta en välkommen paus 
under en arbetsdag. Kan vi 
då se till att de får riktigt 
bra mat, så känns det som 

att vi ger tillbaka på ett fint 
sätt. Vi är glada att vi fick 
till det med Paul och Tareq 
som är omtyckta kockar, 
säger Fredrik Larsson, af-
färschef för Köket.se som 
är en receptsajt som ägs av 
TV4-gruppen. 

Till Kullen kom 120 mat-
lådor med fläsklägg med 
rotmos, pannbiff, köttbul-
lar och fiskgratäng till de 83 
boende på Kullen och för 
dagen då leveransen kom, 
till mellan 15 och 20 styck-
en i personalen.

–  Det betyder så mycket. 

Det har varit och är fortfa-
rande en otrolig utmaning 
den tiden vi lever i nu med 
corona och arbetet med 
att förhindra smittsprid-
ningen. Personalen här är 
fantastiska och det här blir 
en sådan uppmuntran för 
dem. De slipper laga lunch 
idag och kan ta en matlåda 
och sätta sig ned och njuta 
tillsammans med våra bo-
ende, säger Hélène Eklund, 
verksamhetschef för Atten-
do Kullen.

Det har i dagsläget le-
vererats en bra bit över 4 
000 rätter som bekostats 
av bidrag från bland annat 
följare till receptsajten. Bi-
dragen går oavkortat till 
råvaror och tillagning av 
måltiderna. Ett bidrag på 70 
kronor räcker till minst en 
måltid, ofta mer.

– Vi är så tacksamma för 

alla de bidrag som kommit 
in från allmänheten som 
gör det möjligt för oss att 
tillsammans stötta hjäl-
tarna i vården. Sen att vi 
får möjlighet att dessutom 
leverera måltider till hjäl-
tarna som arbetar med våra 
äldre gör det hela komplett. 
Och de boende räknas 
självklart också som hjältar, 
att få bidra med bra mat lig-
ger mig väldigt varmt om 
hjärtat, säger  Tareq Taylor.  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

T.v: Kullens verksamhetschef Hélène Eklund med en av alla kartonger med skänkta matlådor. T.h: Undersköterskorna Nastaran 
Salek, Susanne Lundqvist och Laila Ropiloredo redo att dela ut matlådorna till de boende och till personalen på äldreboendet 
Kullen.                                                   FOTO: EWA LINNROS, HÉLÈNE EKLUND

Gåva till äldreomsorgen

”Personalen 
här är fantas-

tiska och det här blir 
en sådan uppmuntran 
för dem”

”...att få bidra 
med bra mat  

ligger mig väldigt 
varmt om hjärtat”

Tsegai ger mat till hemlösa  
EKERÖ |Sextonårige 
ekeröbon Tsegai 
Gebremeskel frågade om 
han kunde få skolans över-
blivna mat för att dela ut 
till hemlösa. 

Tsegai går sista året på Al-
maskolan som har ett sär-
skilt idrottsfokus. Han har 
alltid velat hjälpa människor 
men inte hittat ett forum för 
hur. En dag i skolmatsalen 
frågade han vad man gjorde 
med maten som blev över. 

– När jag hörde att de 
slängde maten kom jag på 
idén. Jag tänkte att det här 
kan jag ta vara på, berättar 
Tsegai.

Han tog med sig matlådor 
med skollunch och begav 
sig ut på stan för att dela ut 
till hemlösa. 

– Den första jag delade 
ut en matlåda till började 

nästan att gråta. Han hade 
inte ätit på flera dagar. Han 
blev så otroligt tacksam 
och de flesta uppskattar det 
enormt, säger Tsegai.

Nu har han delat ut unge-
fär 100 matlådor. De första 
två vändorna gjorde han 
själv, men senaste gången 
hjälpte en kompis till.

– Det är också många som 
har hört av sig som vill hjäl-
pa, berättar Tsegai. 

Han har en plan för att 
utveckla hjälpen och har 
bland annat pratat med de 
som arbetar med hemlösa.

– Jag vill inspirera flera att 
göra det här.

Tsegai har många strängar 
på sin lyra, han jobbar även 
extra som tennistränare för 
att samla ihop pengar för 

tävlingar och tennisresor, 
även om det i coronatider 
inte blir något tävlande att 
tala om. Det har gått bra för 
honom i tennisen, bland an-
nat vann han 18-årsklassen i 
Båstad förra sommaren.

– Jag skulle säga att jag 
rankas idag på cirka fem-
te plats i Sverige, men jag 
hoppas att i år kunna bevisa 
att jag är bättre än vad jag är 
på rankingen.

Vad är din största ut-
maning närmast?

– Det är att bli klar med 
skolan, sedan att bli Sveri-
geetta och verkligen fort-
sätta utveckla min tennis 
för större utmaningar. Mitt 
slutliga mål som junior är att 
spela Junior Grand Slams.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

På eget initiativ delar sex-
tonårige ekeröbon Tsegai 
Gebremeskel ut mat till 
hemlösa.                           FOTO: PRIVAT

”Jag vill 
inspirera flera 

att göra det här”

Kraftig upptaxering
EKERÖ  | En person på Ekerö upptaxerades 2017 med 203 
miljoner kronor för oredovisade utbetalningar från bolag 
i ett skatteparadis. Beslutet överklagades och förvalt-
ningsrätten höll med. Nu river dock kammarrätten upp 
utslaget, med följden att Skatteverkets omprövningsbe-
slut gäller. 

Beslutet  gäller beskattningsåret 2014, då en avre-
gistrering av flera bolag i ett skatteparadis inleddes. 
Kammarrätten betonar att Skatteverket fick notis om 
utbetalningarna från bolagen först efter en aktiv för-
frågan och att förutsättningarna för efterbeskattningen 
därmed är uppfyllda. Enligt tidigare uppgifter innebar 
upptaxeringen ett betalningskrav på 63 miljoner kronor 
för ekeröbon. 

Så tjänar kommunanställda
KOMMUNEN | Den genomsnittliga lönen för anställda i 
Ekerö kommun under 2019 var 33 600 kronor i månaden. 
Det framgår av färska siffror från statistikmyndighet-
ens SCB. Genomsnittslönen för hela riket var 31 400. 
Medellönen för kommunanställda i Åsele som låg lägst 
bland alla kommuner, var 28 200 kronor 2019, medan 
den var 36 900 kronor i Sollentuna. 

Återgång kring omsorg
MÄLARÖARNA | Kommunens krisledningsnämnd 
bestämde vid sitt senaste sammanträde att upphäva 
beslutet om att begränsa tiden som arbetslösa och för-
äldralediga har rätt till förskola, fritidsverksamhet och 
pedagogisk omsorg. Istället för den 15 timmarsgräns som 
varit under senaste tiden, är det nu återigen 25 timmar 
som gäller. Detta med anledning av att situationen på 
kommunens förskolor bedöms ha stabiliserat sig och 
syftet med beslutet inte längre kvarstår.

Årets utmärkelser

MÄLARÖARNA | Varje år delar kultur- och fritidsnämn-
den ut priser och stipendium för att uppmärksamma 
kommuninvånare som på olika sätt utmärkt sig inom 
kulturell och idrottslig verksamhet. Vanligtvis uppmärk-
sammas dessa i samband med nationaldagsfirandet i 
Drottningholms slottspark, men då firandet är inställt 
i år blir de istället presenterade digitalt på kommunens 
hemsida. 

Årets ungdomskulturstipendium går till Linnéa 
Ohlsson som länge varit aktiv i Ekerö kultursko-
las musik- och teaterkurser och sedan gått vidare till 
Nordiska musikgymnasiet och sedan Lilla akademiens 
pre-college. 

Ellie Nordberg får utmärkelsen för Årets idrottspresta-
tion för att hon vid sidan av elitsatsning på alpin skidåk-
ning även fått toppbetyg i skolan. 

Årets kulturpris går till den konstnärlige ledaren och 
producenten Erik Glaad för hans arbete med Skå festplats 
och bygdegård.

Drop-in-vigsel den 6 juni
MÄLARÖARNA | De tidigare så populära drop-in-vigs-
lar som brukar arrangeras av kommunen i samband 
med nationaldagsfirandet, kommer att ske även i år. På 
grund av coronasituationen har vigslarna dock flyttat 
till Ekebyhovsparken där de sker mellan klockan 11 och 
15. Maxantal för varje sällskap är tio personer, brudpa-
ret inräknat och dagen innan bokas en exakt tid via en 
telefonsluss, för att undvika folksamling i anslutning till 
inskrivningen. 

33 600

Fr.v. Linnea Ohlsson, Ellie Nordberg och Erik Glaad. 
 FOTO: EKERÖ KOMMUN, PRIVAT OCH KATARINA FRISÖ
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Måndag-fredag 10.00-18.00. Lördag 11.00-14.00

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

50
 %

 p
å 

b
åg

ar
n

a!

stötta 

  ekerössstttttttttttttööööööööööööt
#

Matchsäsongen 
är snart igång
MÄLARÖARNA |  Corona-
virusets framfart i Sverige 
tycks ha mattats av och i 
samband med det lättas 
också restriktionerna upp 
en aning. Den 14 juni blir 
det till exempel tillåtet för 
fotbollen att inleda sitt 
seriespel. 

Fortfarande är smittsprid-
ningen av Covid-19 och 
dödsfallen i corona höga 
i Sverige jämfört med an-
dra länder, men siffrorna 
sjunker och i början av juni 
pratade experter om att det 
värsta tycks vara över och 
att trenden tycks ha vänt. 
Samma läge gäller för Mä-
laröarna.

– Vi har en fortsatt sta-
bilt låg smittspridning. Vi 
ser några patienter med 
långdragna symptom och 
i denna grupp råder fortfa-
rande stor oro för att man 
är smittsam även om det 
gått lång tid. Vi tycker att 
med utgångspunkt från 
Folkhälsomyndigheten och 
smittskyddets rekommen-
dationer, så kan man återgå 
till arbetet om det gått mer 
än sju dagar sedan insjuk-
nande, man är feberfri sedan 
mer än två dagar och man 
känner allmän förbättring. 
Detta gäller även om man är 
trött eller hängig och har till 
exempel huvudvärk eller yr-
sel och lättare kvarvarande 
hosta, säger Sara Banegas, 
verksamhetschef på Ekerö 
vårdcentral. 

Hon berättar dock att för-
siktighetsprincipen gäller 
för personal inom särskilda 
boenden för äldre, som re-

kommenderas att vara hem-
ma i 14 dagar från insjuk-
nandet. 

Sara Banegas och kolle-
gorna har ännu inte behövt 
hantera och eftervårda sär-
skilt många patienter som 
intensivvårdats på sjukhus 
och de som kommer till-
baka hem efter sådan vård 
erbjuds rehabilitering via 
Ekerö rehab eller nytt kun-
skapscentrum på Dande-
ryds sjukhus. 

– Vi är tacksamma för att 
människor fortsätter hålla 
avstånd och är noga med 
handhygienen. Nu börjar 
vårdens personal ta ut sin ef-
terlängtade och nödvändiga 
semester och vi måste verk-
ligen se till att inte smitt-
spridningen ökar igen, slår 
Sara Banegas fast. 

Från och med den 14 juni 
kommer också nya allmän-
na råd gälla för idrotten, vil-
ket gör det möjligt att starta 
upp matchsäsongen även 
för vuxna. I kommunen gäl-
ler det främst fotbollen, då 
ishockeyn och innebandyns 

säsonger är över och de en-
dast har träning under den-
na tid.

– Vårt A-lag för damer 
spelar sin första tränings-
match den 14 juni och där-
efter blir deras första serie-
match den 23 augusti borta 
mot Råsunda. Herrarna spe-
lar sin första seriematch den 
5 augusti hemma mot Ene-
byberg. De allmänna rekom-
mendationerna om att und-
vika närkamper till exempel 
gäller dock, vilket säkert kan 
vara utvecklande för spelet, 
då spelarna måsta läsa spelet 
och tänka på ett annat sätt 
när det gäller positionspla-
ceringarna, säger Johanna 
Eriksson, kommunikations-
ansvarig på Ekerö IK.

Fortfarande gäller också 
förbudet mot att anordna 
sammankomster och offent-
liga tillställningar för fler än 
50 personer, vilket gör att 
publiken tills vidare får hålla 
sig hemma.

– Vi tittar på möjliga lös-
ningar för att kunna livesän-
da matcherna så att det går 
att se dem hemifrån istället, 
säger Johanna Eriksson.

Även Skå IK planerar för 
att  komma igång med fot-
bollens seriespel så snart det 
går.

– Vi inväntar mer infor-
mation från fotbollsförbun-
det, men planen är att köra 
igång så fort vi får det, säger 
Serge Conein, sport- och ad-
ministrativ chef på Skå IK.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Nu börjar 
vårdens per-

sonal ta ut sin efter-
längtade och nödvän-
diga semester och vi 
måste verkligen se till 
att inte smittsprid-
ningen ökar igen”

Snart är A-lagsmatcherna igång igen på både Träkvistavallen och Svanhagens IP. Dock kommer 
det inte vara någon publik på plats då förbuden mot att samla fler än 50 personer kvarstår. 

 FOTO: ARKIV

      

 

 

EXTRAÖPPET

•
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Hyr allt för 

festen!

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

 

Ekerö 
och levererar

till hela
Storstockholm

 

   

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.

TRÄKVISTA | Detalj-
planearbetet för Träkvista 
torg har pågått under flera 
år. Detaljplanen har nu 
justerats efter inkomna 
synpunkter om torgets 
framtida utformning och 
beslut väntas tas efter 
sommaren.

Redan 2011 var förslag om 
byggnation vid Träkvista 
torg aktuellt. Reaktionerna 
och protesterna har varit 
många. En medborgardi-
alog anordnades 2017 och 
detaljplanen har ställts ut 
för granskning där sakäga-
re haft möjlighet att lämna 
synpunkter. 

– Det har kommit in fan-
tastiskt mycket bra syn-
punkter från boende och 
sakägare under processens 
gång, som också har med-
fört att det har skett vä-
sentliga förändringar från 
de ursprungliga förslagen 
till de som ligger framme 

nu, berättar Johan Elfver, 
kommunens press- och nä-
ringslivschef.

De dominerande syn-
punkterna har rört husens 
höjd som många anser va-
rit för höga och också, hur 
trafiksituationen skulle på-
verkas negativt utifrån det 
förslag som låg då.

Detaljplanen har varit uppe 
i tjänstemannaberedning-
en. Justeringar har gjorts 
i planbeskrivningen, ge-
nomförandebeskrivning-
en, plankartan och gestalt-
ningsprogrammet för att 
tillmötesgå inkomna syn-
punkter. Utformningen 
och strukturen har justerats 
och bebyggelsen har sänkts 
sedan samrådsförslaget. 

Stor vikt har lagts på ut-
formningen och gestalt-
ningen av bebyggelsen för 
att uppnå en bättre karak-
tär, trivsel och säkerhet som 
smälter bättre in i omgiv-

ningen. När det kommer till 
trafiksituationen blir det en 
ny ljusreglerad trafikkors-
ning vid Ekerövägen och 
Jungfrusundsvägen. Det-
ta ska öka säkerheten. Det 
förklaras också att med en 
breddning av Ekerövägen, 
kommer trafiksituationen 
förbättras.

–  Nästa steg är antagan-
de av detaljplanen i kom-
munfullmäktige. Vi väntar 
på några kompletterande 
utredningar samt kommer 
att göra vissa redaktionella 
ändringar och förtydligan-
de i detaljplanen inför anta-

gandet. Antagandet är pla-
nerat till efter sommaren, 
berättar Tommie Eriksson, 
miljö- och stadsbyggnads-
chef.

Tiden för genomförandet 
av planen beräknas till tio 
år och är planerad att ske 
etappvis för att säkerställa 
god miljö under byggna-
tion och att trafikens fram-
komlighet inte påverkas i 
för stor utsträckning.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

NYHETER 

SANDUDDEN | Ett förslag 
till detaljplan för utbygg-
naden av Sanduddens 
skola har nu varit ute på 
granskning.

Barn- och utbildningsför-
valtningen ser positivt på de 
förändringar som den nya 
detaljplan medger för ut-
byggnaden av Sanduddens 
skola. Utöver det faktum 
att en ny detaljplan skapar 
förutsättningar för nya skol-
lokaler, innebär det även 
möjligheter att utveckla ute-
miljön, till exempel genom 
att en befintlig naturdel kan 
integreras med skolmiljön. 
Idag är också trafiksituatio-
nen vid Sanduddens skola 
rörig. De flesta synpunkter-
na som kommit in har också 
handlat om trafiksituatio-
nen.

– Vi ser att trafiklösningen 
för Sanduddens skola bör ses 
över igen,  särskilt eftersom 

skolan sväller till 900 elever. 
Enligt gestaltningsprogram-
met så behöver en lämnande 
förälder passera inte mindre 
än sju övergångsställen och 
väldigt mycket trafik dras 
ner i villaområdet, säger 
Fredrik Ohls, gruppledare 
för Liberalerna Ekerö. De 
tillsammans med övriga 
partier i Mälarökoalitionen, 
har gått samman i ett särskilt 
yttrande.

När ombyggnaden kan star-
ta är svårt att säga än.

– Som tidplanen ser ut nu 
siktar vi på att ha en plan 
klar för antagande i höst. 
Efter det lämnas utrymme 
för överklagan. Därefter är 
det svårt att sia om vidare 
tidplan beroende på hur det 
går, berättar Johanna Staf-
ström, planarkitekt, Ekerö 
kommun.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

”Det har kom-
mit in fantas-

tiskt mycket bra syn-
punkter från boende 
och sakägare under 
processens gång”

Detaljplan för Sandudden

Förslag på utbyggnaden av Sanduddens skola.
ILLUSTRATION: LLP ARKITEKTER/EKERÖ KOMMUN

Antagande av Träkvista 

torgs plan närmar sig
”det har skett 
väsentliga 

förändringar från de 
ursprungliga försla-
gen till de som ligger 
framme nu”
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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

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

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.

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

Benders  
Marksten Labyrint
210x140x50 mm, grå. Skapa  
en tidlös, lättskött och hållbar 
uteplats mm med marksten.  

169:-/m²

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

2695:-

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

Premiumtrall 28x120 mm från

/m 2695:-

Sommarbyggen

 Färentunavägen 65   |   tel 08-560 241 00,  
mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14   |   k

Beckers Elit Träolja 2,7 liter
Träolja med ny förbättrad kvalitet! Håll ute-

Träolja 2,7 liter

179:-
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Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

Vi söker  
pensionärer  

som vill jobba
med oss!

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

Vi gör vardagen
enklare!

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
HANTVERK • TRÄDGÅRDSARBETE

Jag heter Chatrin och är ny fysioterapeut 

på Ekerö Fysiocenter, specialiserad inom 

smärta och smärtrehabilitering. Jag har 

många års erfarenhet av att vägleda patienter 

i rehabilitering vid långvariga tillstånd 

såsom smärta, stressrelaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom. På uppdrag av 

Region Stockholm tar jag nu emot patienter 

på Ekerö Fysiocenter. Även digitala besök 

fungerar utmärkt om önskemål finns.

Välkomna!

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

MÄLARÖARNA | Från för-
sta juni är det fritt fram 
att köra i bussfilen på 
morgnarna, flera förslag 
på förändringar för kollek-
tivtrafiken på Mälaröarna 
presenteras och vi har 
också hört med Arriva hur 
man hanterar coronasitu-
ationen.

Trafikverket meddelar att 
från den 1 juni upphör kol-
lektivtrafikkörfältet att re-
serveras för kollektivtrafik 
vardagar mellan kl 07 och 
09, detta för att bibehålla en 
så bra framkomlighet som 
möjligt under tiden som 
Ekerövägen byggs om.

För bussresenärerna har 
flera åtgärder vidtagits för 
att förhindra smittsprid-
ning. Bussarnas framdör-
rar är stängda och både fö-
rarplats och raden bakom 
förare är avspärrad. Buss-
chaufförerna har också 
våtservetter för att kunna 
städa förarplats vid förarby-
te och på bussdepån finns 
handsprit.

– Vi har varit tydliga med 
alla anställda att ingen får 

komma till jobbet  krassliga. 
De som varit hemma sju-
ka har inte heller fått kom-
ma tillbaka innan de är helt 
symtomfria, berättar Chris-
ter Ekelund på Arrivas kom-
munikationsavdelning.

Även om det är färre rese-
närer än normalt, har det va-
rit trångt på bussarna ibland.

– Vi har tyvärr haft träng-
sel på några linjer, bland 
annat 312 till Adelsö  på 
eftermiddagarna. I övrigt 
har det varit några avgångar 
här och där, främst på ef-
termiddagarna där det har 
blivit trångt,  säger Christer 
Ekelund och fortsätter: 

– På grund av tidigare hög 
och instabil sjukfrånvaro 
har vi inte kunnat köra fullt 
ut, men från och med 11 maj 
gick vi tillbaka till ordinarie 
trafik. Det är fortsatt väldigt 
lite resenärer jämfört med 
innan covid-19, men vi är 
mycket glada att kunna åter-
gå till ordinarie trafik.

Trafikförvaltningen har på-
börjat arbetet med trafikför-
ändringar inför december 
2020. Arbetet innefattar 

både utökning och redu-
cering av trafiken och även 
omfördelningar. Trafik-
förvaltningen tar tacksamt 
emot synpunkter och har 
därför skickat en lista över 
förslag på förändringar till 
kommunstyrelsen. Vi pre-
senterar några av föränd-
ringsförslagen här.

En översyn av vintertrafi-
ken på pendelbåtslinjen  89 
under isfria perioder görs 
nu, i syfte att förkorta resti-
den där så är möjligt. Trafik-
förvaltningen undersöker 
också möjligheten att anlö-
pa Gamla stan med linje 89 
för att ge resenärer närmare 
koppling till tunnelbanenä-
tet i Stockholm. 

Försöket med buss på fär-
jan mellan Jungfrusund och 
Slagsta pågår fram till som-
maren, därefter utvärderas 
om förbindelsen kan per-
manentas. 

Det finns också flera för-
slag på förändringar i buss-
trafiken på öarna. Linje 342 
Jungfrusund-Älvnäs före-
slås läggas ned i sin helhet. 
Trafiken tas över helt av 

linje 302, 303 och 305 som 
kommer ersätta 342 med 
samma turtäthet som idag 

till alla destinationer alla 
veckodagar.

302 tar då  över linje 342:s 

sträckning Knalleborg-Eke-
byhov-Ekerö C. 303 tar över 
sträckningen mellan Jung-
frusund-Ekerö C och 305,  
sträckningen mellan Älv-
näs-Oxberget-Ekerö C.

Linje 177 Mörby station 
-Skärvik övervägs få en 
ny avgång i eftermiddags-
rusningen. Trafikförvalt-
ningen överväger också att 
förlänga första avgången på 
morgonen från Träkvista 
till Skärvik.

Linje 316 Svanha-
gen-Svartsjö och linje 336 
Brommaplan-Stenhamra 
föreslås slås ihop till en lin-
je där linjenummer 316 be-
hålls och förlängs till Brom-
maplan. 336 försvinner som 
linjenummer medan utbu-
det behålls och flyttas över 
till 316.

338 Brommaplan-Ilända 
föreslås byta linjenummer 
till 318 och också utökas 
till entimmestrafik hela 
dagen på sträckan Svanha-
gen-Ilända och omvänt. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

På gång i kollektivtrafiken

NYHETER  

Trafikförvaltningen föreslår flera förändringar för busstrafiken på 
Mälaröarna.                           FOTO: ARKIV

Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se
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 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

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

Hemtjänst med hjärta och omtanke
Våra ledord är

OMTANKE, KOMPETENS & GLÄDJE

Vi tänker med hjärtat
när det gäller omsorg om dig!

Många ur vår personal är  
utbildade undersköterskor och har  

och palliativ vård.

Ring gärna och vi berättar mer!
Verksamhetschef Helle Bruhn

Tel. 08-560 243 66
www.malaroomsorg.se
info@malaroomsorg.se Godkänd att utföra hemtjänst i Ekerö kommun sedan 2010
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MÄLARÖARNA | När med-
borgarna inte kommer till 
polisen kommer polisen till 
medborgarna. Ibland till 
och med på cykel.

– Vi finns ju i biblioteket var-
je onsdag för att medborg-
arna ska kunna komma dit  
och träffa oss, nu när kom-
munhuset har stängt för 
renovering. Ibland kommer 
det inte så många besöka-
re och då kan vi ta en sväng 
och sedan hör de av sig från 
biblioteket om det är nå-
gon som söker oss, berättar 
Anna Freij. 

Idag har hon och kol-
legan Mats Karlsson tagit 
med sig två elcyklar från 
polisstationen i Vällingby 
och cyklar en sväng i När-
lunda. Barnen i skolan visar 
stort intresse för de två po-
liserna och förbipasserande 
personer stannar till och 
säger några ord. Det väcker 
uppmärksamhet med två 
uniformerade poliser i vil-
lakvarteren.

– Att polisen är synlig är 
en del i det brottsförebyg-
gande arbetet och det är lätt 

att få kontakt när vi rör oss 
ute i kommunen. Folk tyck-
er att det är trevligt och det 
är lätt att stanna och säga 
några ord, när man kommer 
på cykel, säger Mats Karls-
son.

Han och Anna Freij berät-
tar om hur ökningen i kom-
munen av antalet inbrott i 
början av året, har klingat av 
i samband med att fler job-
bar hemma i samband med 
coronaepidemin.

– I början av året under-
sökte vi hur mycket till-
greppsbrott som skett och vi 
kunde se att de ökat i Ekerö 
kommun jämfört med andra 
kringliggande områden, där 
den typen av brott halverats, 
berättar Anna Freij, kom-
munpolis.

Vad som föranlett den 
tidigare ökningen i Ekerö 
kommun vågar hon dock 
inte sia om. 

Men även om inbrotten 
minskat under senaste må-
naderna, finns det andra for-
mer av brott som ökat mer.

– Framförallt är det be-
drägerier vi internet som 

ökar mest när både vuxna 
och barn är mer uppkoppla-
de. Det är lättare att bli kapad 
när man inte är skyddad av 
brandväggar som man oftast 
är på en arbetsplats och bar-
nen blir också mer tillgäng-
liga för grooming när de till-

bringar mer tid online, säger 
Anna Freij.

Hon poängterar också att 
risken för ungdomsrela-
terade problem ökar i takt 
med att vädret blir varmare 
och redan nu har hon och 
kollegorna märkt att det är 

mer ungdomar ute på kväl-
larna. Dock har det varit 
förhållandevis lugnt så här 
långt.

– Men jag vädjar till för-
äldrar att ni ska ge er ut och 
röra på er där ungdomar be-
finner sig. Ta en promenad 

till badplatserna på kvällar-
na, vi vet att ungdomarna 
känner sig tryggare om det 
finns vuxna i närheten, sä-
ger hon.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

De söker kontakt på cykel

Mats Karlsson och 
Anna Freij passar 

på att ta en cykel-
tur på Ekerö för att 
möta mälaröborna, 
när det är lugnt på 
områdeskontorer i 

Ekerö bibliotek. 

FOTO: LO BÄCKLINDER

NYHETER ”...det är lätt att stanna och säga några ord...” ’’

Pråmvägen 5, Ekerö Centrum. 08-560 354 61

Har du längtat efter en bok som har allt?
Den har kommit!

”DÄR KRÄFTORNA SJUNGER” 
är en osannoligt bra bok 

som har allt. Vemod, sorg, 

spänning, skönhet, kärlek, 

humor, hyllning till naturen, 

fåglar och insekter. Delia 

Owens är en debutant 

med besked. Hon är 

zoolog och det märks 

i hennes berättelse om 

sexåriga Kya som lämnas 

ensam i våtmarkerna i North Carolina med 

fåglar som enda sällskap. 

Boken är månadens bok i juni för 199:- (249:-)

Välkommen till Mälaröarnas Bokhandel

NU 

199:- 

Stiftelsen Sällskapet till Pauvres Honteux (SVPH) söker 
till Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende 

Sjuksköterska för tjänstgöring natt 
från månadsskiftet juli/augusti

Vi erbjuder en fantastisk arbetsplats i Bromma/Nockeby 
där du får arbeta med välutbildade och kompetenta 
arbetskamrater och med mycket förmånliga villkor.

och  avdelning för somatiskt boende,  
sammanlagt 67 platser.

Tjänsten är på 70 % och schemalagd med arbetspass 
var tredje helg. Du arbetar tillsammans med sex  

undersköterskor på nattpassen.

Läs mer på www.svph.se eller ring  
personalavdelningen telefon 08- 579 777 10.

Välkommen med din ansökan.



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 30/6.
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Kungörelse om ansökan om tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av byggbodar på fastig-
heten Ekerö-Väsby 43:1, Dnr. BYGG.2020.274
Byggnadsnämnden informerar 

om inkommen ansökan om 

tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av byggbodar vid 

Träkvistavallen, vid parkeringen 

intill entrén. Bygglovet ska 

gälla till och med 2021-05-30.

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 

kungörelse.

Handlingar i ärendet finns 

tillgängliga på kommunens 

bygglovsenhet, Mälarö Torg 

7A. De personuppgifter du 

lämnar hanteras enligt data-

skyddsförordningen (GDPR).

Skriftliga synpunkter skall, senast den 18 juni, ha inkommit till: 
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö. 
Alternativt med e-post till bygglovsenheten@ekero.se

Ekeröokq8_ekero

Mjukglass eller kulglass? 

Hos oss behöver du 
inte välja! Ta med dig 
annonsen så får du 
10:- i smakrabatt.
Gäller under hela 

juni. 

Välkommen!

Fr
åg

a 
Jo

h
an

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

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

Nedanför Ekebyhovs slott renove-
ras nu ett gammalt hus grundligt. 
Vad har huset varit till tidigare, 
både historiskt samt just före reno-
veringen? Vad ska huset användas 
till?

– Det var tidigare säteriets kusk-
bostad.  Den renoveras nu grundligt 
efter alla konstens regler. Det tar lite 
tid eftersom både länsantikvarie och 
länsmuseum som ska vara inkopplade. 
Det kommer att bli en konferenslokal i 
anslutning till slottet. 

Det finns en ny skylt vid Karlskärs-
badet, men namnet är felskrivet, 
nu står det ”Karlkärlsbadet”. Vad 
har denna  i dubbel bemärkelse 
”tavla” kostat? Och vad blir totalen 
när en ny skylt med rätt stavning 
kommer?

– Ja, här har det blivit fel och det kan 
hända alla. Man har också åtgärdat det 
nu och plockat bort folieringen. Det 
vill säga att det är en plast som bytts ut.  
Kostnaden för detta hamnar på cirka 
ett till tvåtusen kronor maximalt. 

Det har pratats en hel del om väg-
föreningarnas vara eller icke vara 
och jag tror att det finns en diskus-

sion om att kommunen ska ta över 
vägansvaret. Stämmer detta?

–  Det finns en diskussion och den 
frågan utreds fortfarande.

Varför har man fällt ett lövträd 
med mistel vid infarten till Tegel-

bruksvägen? Mistlar är ju fridlys-
ta.

– Mistel har vi en hel del på Mälarö-
arna. Det stämmer att den är fridlyst, 
men det här är också ett område som 
ska bebyggas. Bland annat är det Ekerö 
strand och i samband med att området 

ska markförberedas, kommer man att 
behöva ta ner träd. Sådant vägs också in 
när man söker bygg- och marklov. 

                                                EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vad ska huset användas till?  

En läsare vill veta vad huset nedanför Ekebyhovs slott har varit till tidigare och vad det ska användas till, när det är färdigrenoverat.  
                                                                        Foto: Ewa Linnros

Kungörelse om ansökan om nybyggnad av fem fler-
bostadshus, komplementbyggnader och parkering 
på fastigheten Tappsund 1:78, 1:79 och del av 1:80, 
Ekerö strand. Dnr. BYGG.2020.132
Byggnadsnämnden informerar 
om inkommen ansökan om 
nybyggnad av fem flerbostads-
hus, komplementbyggnader och 
parkering vid Ekerö strand. 
Förslaget avviker från detalj-
planen vad gäller komplement-
byggnadernas takutformning. 
Komplementbyggnaderna är 
planerade att utföras med pul-
pettak. Enligt detaljplanen ska 
taken utföras med sadeltak med 
en lutning mellan 28-38 grader.

Enligt plan- och bygglagen ska 
byggnadsnämnden vid avvikelse 

från detaljplanen 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 kungörelse.

Handlingar i ärendet finns 
tillgängliga på kommunens 
bygglovsenhet, Mälarö Torg 7A. 
De personuppgifter du lämnar 
hanteras enligt dataskydds-
förordningen (GDPR).

Skriftliga synpunkter skall, senast den 28 juni, ha inkommit till: 
Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö. 
Alternativt med e-post till bygglovsenheten@ekero.se

Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora 
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågel-
krog för 1300:-. Kan
fås måttbeställd och
hemlevererad.

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 
Köp Sättra planteringsbord för 1400:-. 

Kan fås måttbeställd och hemlevererad.

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord

Dagens lunch  
tis-fre 11.00-14.30 

Kvällsöppet ons-lör 

In på hemsidan för 
lunchmeny, á la carte 

och övriga event! 

Boka bord på: 
www.restjungfrusund.se
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MÄLARÖARNA | I slutet 
av 2019 tog rekordmånga 
mälaröbor chansen att 
berätta hur de vill att 
Ekerö centrum ska utveck-
las framöver, genom en 
enkät som kommunen 
genomförde. Mer handel, 
bättre parkeringslösning-
ar och bostäder för både 
unga och äldre, var några 
av de återkommande öns-
kemålen.

Intresset för undersökning-
en var stort och 1 698 svar 
lämnades in i samband med 
aktiviteterna som ordnades 
på biblioteket i Ekerö cen-
trum. Bland annat fanns 
en informationsutställning 
om detaljplanearbetet och 
tillsammans med bygg-
aktörerna Exerton, Elisby 
och Wallenstam ordnade 
kommunen två öppna hus. 
Dessutom genomfördes sex 
fokusgruppsdiskussioner 
med bland annat skolelever 
och företagare i centrum. 
Tre arkitektledda rundvand-
ringar genomfördes också i 
centrumområdet.

– Att så många enkätsvar 
har kommit in är något all-

deles extra och väldigt ovan-
ligt för en kommun av vår 
storlek, vilket antyder att 
många bryr sig om kommu-
nens kärna. Som ny arkitekt 
i Ekerö kommun har det 
också varit väldigt viktigt 
att få lära känna kommunin-
vånare, lyssna in tankar om 
det befintliga centrumet och 
hur man skulle vilja använda 
och uppleva det i framtiden, 
säger Erik Edström, planar-
kitekt och projektledare för 
utvecklingen av Ekerö cen-
trum.

Enligt undersökningen an-
vänder invånarna Ekerö 
centrum huvudsakligen för 
handel idag och därefter för 
vård, omsorg och besök på 
kaféer, restauranger och bib-
liotek. I framtiden vill invå-
narna använda centrum på 
samma sätt som idag, men 
med ett större och bättre ut-
bud.  

– Det finns en stor efter-
frågan på ett levande cen-
trum i kommunen. De svar 
som kommit in har mesta-
dels visat att invånare vill ha 
en levande småstadskärna 
med utökat utbud i form av 

handel, fler restauranger och 
bättre parkeringslösningar. 
Det är jätteroligt och viktigt 
för kommunen att med-
borgare vill ses och umgås 
mer i vår kärna. I dagsläget är 
det många som känner att de 
behöver åka utanför kom-
munen för att få tillgång till 

den upplevelsen de egent-
ligen eftersträvar närmare 
hemma, sammanfattar Erik 
Edström.

Tre fjärdedelar av de sva-
rande åker bil till och från 
Ekerö centrum och vill ock-
så fortsätta använda bilen 
i framtiden, vilket betyder 

att parkeringsfrågan också 
är viktig. Dock vill fler kun-
na använda miljövänliga 
transportmedel i framtiden 
som till exempel kollektiv-
trafik eller cykla och att gå. 
Det gäller framför allt in-
vånarna som är 24 år eller 
yngre och de som är 65 år 

eller äldre. Enkätsvaren vi-
sar också en stor efterfrågan 
på fler bostäder i centrum. 
Främst efterfrågas bostäder 
för unga och äldre i blandade 
upplåtelseformer samt små 
bostäder.

Nu fortgår arbetet med att 
ta fram en detaljplan för den 
fortsatta utvecklingen.

– Det är svårt att ge en ex-
akt tidplan eftersom det är 
många frågor som ska utre-
das, men vi arbetar fram ett 
förslag som kan redovisas 
för allmänheten till slutet på 
året eller början på 2021, sä-
ger Erik Edström.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Så vill mälaröborna ha sitt centrum

Mälaröborna vill ha sitt centrum på samma sätt som idag, men de vill ha ett större utbud.
 FOTO: LO BÄCKLINDER

NYHETER

”Att så många 
enkätsvar har 
kommit in är 

något alldeles extra 
och väldigt ovanligt 
för en kommun av 
vår storlek”

GE DIN FASAD STIL
OCH KARAKTÄR!
En pålitlig färg särskilt utvecklad för att din fasad ska se 
nymålad ut länge. Står emot väder, vind och solljus och har 
dessutom utmärkt skydd mot påväxt av svartmögel.

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.

Gäller så länge lagret räcker dock längst t o m 31/8 2020.

SOMMARPRISER
JOTUN DEMIDEKK  

ULTIMATE TÄCKFÄRG
10 Liter 
2295:-

Ordinarie pris 2925:-
ca 21% rabatt

Vi erbjuder  
hemkörning!

Kontakta butiken  
för mer  

information.

Gäller så länge lagret räcker dock längst t o m 31/8 2020.

Ordinarie pris 3017:-

SOMMARPRISER
ALCRO BESTÅ  

FASADFÄRG
10 Liter 
2295:-
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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? 

MÄLARÖARNA | För den 
som mist en anhörig och 
står inför att ordna en 
begravning, finns det en 
del att fundera över i tider 
av stora restriktioner. Men 
när det kommer till att 
arrangera begravningar är 
kyrkans flexibilitet stor. 
Begravningsgudstjänst 
med urna istället för kista, 
utomhusceremoni eller 
deltagande via websänd-
ning – bara fantasin sätter 
gränser för hur arrange-
manget kan gå till.

– Det är färre begravningar 
än vanligt just nu, trots att vi 
vet att det är lika många som 
avlider. Det får oss att funde-
ra över om de anhöriga kän-
ner tveksamhet kring om 
det går att hålla begravning 
i dessa tider, säger Henrik 
Mattsson kyrkogårds- och 
fastighetschef på Ekerö pas-
torat.

Tillsammans med kyr-
kogårdsarbetare Erika Nils-

son visar han runt på den 
vårrustade kyrkogården vid 
Ekerö kyrka. Erika och kol-
legorna har smyckat gravar 
och allmänna ytor med vår-
blommor och i de välskötta 
perennrabatterna är växt-
kraften stor. 

Här finns kvarter med grav-
platser som fungerar vid 
kistbegravningar eller urn-
sättning, men även möjlig-
het till att askan grävs ner i 
en anonym minneslund eller 
en något mer personlig grav-
sättning med graverat namn 
i askgravlund. För den som 
väljer att ha en gravplats och 
vill ha en sten utan att behö-
va köpa en ny, finns här ock-
så gamla, återlämnade grav-
stenar som kyrkan skänker 
bort och som kan slipas om 
och graveras på nytt. 

Men det är inte bara själva 
gravsättningsformen som är 
flexibel.

– Vi är väldigt lyhörda för 
de anhörigas behov och öns-

kemål och det är möjligt att 
arrangera begravningar på 
många olika sätt. Det många 
inte tänker på till exempel, 
är att man kan ha en väldigt 
vacker ceremoni med en 
urna istället för en kista. När 
man ska ha en traditionell 
begravning med kista måste 
den ske inom en månad från 

dödsfallet, men väljer man 
kremering och urna kan 
man vänta upp till ett år, be-
rättar Henrik Mattson.

Även kyrkoherde Monika 
Regnfors Sjörén poängterar 
kyrkans vilja att tillgodose 
olika behov.

– Ur sorgeperspektiv kan 

det vara bra att inte vänta 
för länge med att hålla be-
gravning, då den kan vara 
viktig för att kunna komma 
vidare. Men om man har en 
liten begravningsceremoni 
nära inpå dödsfallet, kan 
man även ordna en min-
nesgudstjänst lite längre 
fram, då fler kan komma. 

Då är man inte heller så 
bunden till handboken, 
förklarar hon.

Många begravningsbyråer 
erbjuder också möjlighet att 
direktsända begravningen, 
så att det är möjligt att se den 
online för dem som inte del-
tar på plats.

– Vi har också möjlighet 
att hålla begravningsguds-
tjänst utomhus, för att möj-
liggöra för alla att delta och 
att det ska bli så bra som 
möjligt, säger Monika Regn-
fors Sjörén.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Många val i coronatider

Det går alldeles utmärkt att hålla en begravningsceremoni med en urna istället för kista. Det är dock 
bara en av de varianter som kyrkogådsarbetare Erika Nilsson och Henrik Mattson, kyrkogårdschef 
berättar om.                         FOTO: LO BÄCKLINDER

NYHETER  ”Vi är väldigt lyhörda för de anhörigas behov...” ’’

”Vi har också 
möjlighet att 

hålla begravnings-
gudstjänst utomhus, 
för att möjliggöra 
för alla att delta”

Endast fantasin sätter gränser för begravningsarrangemang

F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi kommer till Ekerö igen!

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

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!

TELEFON: 08-560 375 00        WEBB: www.ptj.se/ekero-vardcentral

Fyll på ditt TBE-skydd i tid 

  



Vi har förstått att tjäns-
temännen haft ett upp-
drag från de tre kommu-
nalråden i  Ekeröalliansen, 
att försöka kringgå de 
demokratiska och politiska 
beslutsprocesserna på de 
olika nivåer som detta ärende 
kräver. Ni uttrycker och 
trycker speciellt på att vi går 
mot den största lågkonjunk-
turen på nästan 100 år. Ändå 
gör ni valet att satsa på byg-
gandet av ett badhus för 230 
miljoner kronor. Det är för 
oss obegripligt istället för att 
satsa på kärnverksamheterna 
och ta ansvar för att hela vår 
kommun ska leva och ha 

möjlighet till samma service 
som i tätorten. Som exempel 
kan nämnas att politikerna i 
Haninge kommun är överens 
om att de skolor som finns 
i den yttre skärgården på 
öarna, Ornö, Utö, Möja och 
Dalarö är viktigt att behålla. 
De har en anslagsfinansie-
rad skolpeng och fått sig 
tilldelat 12 miljoner kronor, 
vilket Ekerö kommun också 
kan ha för skolor i sin gles-
bygd. På Runmarö finns 
250 bofasta och de har en 
F-9 skola och butik. Att 
ni dessutom anklagar oss 
för att vara ohederliga mot 
både barnen, medborgarna, 

tjänstemännen och för 
demokratin i kommunen, 
när vi är det parti som sedan 
2006 kämpat för utökad 
demokrati, öppenhet, insyn 
och dialog för dessa grupper 
som ni nämner. Att ärendet 
nu kommer upp på politisk 
nivå är exempel på detta 
kämpande. Ett annat är vårt 
agerande vid försäljningen 
av Ekerö bostäder som ledde 
till en folkomröstning, 
Sanduddenskolans försälj-
ning, där våra yrkanden 
i kommunstyrelse, blev 
de yrkande som gjorde att 
ärendet kunde minoritets-
återremitteras i kommun-

fullmäktige. Vilket gav föräl-
dragruppen mer tid att agera 
och som senare ledde till ett 
återtagande av er med för-
säljningen. Likaså har vi stått 
bakom kommuninvånarna 
i detaljplanen för Träkvista 
torg och det planerade äldre-
boendet. Dessa ärenden med 
flera visar att vi i Öpartiet är 
ett parti för hela Ekerö till 
skillnad mot Ekeröalliansen.

För Öpartiet
– Desirée Björk
– Bernt Richloow 
– Robert Oberascher
– Elaine Adlertz
– Stefan Björn

För våra barn är skolkvalitet 
viktigt. Många väljer sin 
skola. Kanske en speciell 
pedagogisk modell eller 
närhet till en sporthall är 
det som gör att man väljer 
en annan skola än den när-
maste. Oavsett anledning är 
fritt skolval självklart. I gles-
bygd är utbudet av skolor 
av naturliga skäl mindre. 
Oavsett vilken skola man 
väljer är skolkvalitet av 
avgörande betydelse för 
framtiden. Vi vill att alla 
Ekeröbarn rustas med goda 
kunskaper, kritiskt tänk-
ande och social kompetens.   

Skolförändringar väcker 
alltid känslor. Alla har gått 
i skolan. Minnen är starka. 
Efter samtal med olika grup-
per förstår vi att rektors-

området måste förändras. 
Underlaget för Munsö skola 
är sviktande. De senaste 
åren har nästan hälften av 
familjerna i närområdet valt 
bort skolan. Denna höst 
önskar bara 5 av 12 barn att 
börja i förskoleklassen.  

Vi förstår att Munsö och 
Sundby skolor behöver 
utvecklas. Ett förslag för 
att underlätta är att dela 
rektorsområdet Sundby 
Munsö i två områden.  
Behåll Munsö skola för de 
minsta barnen och satsa på 
kvaliteten. Förslaget inne-
bär att Munsö skola görs 
till en F-2 skola. När barnen 
kommer i tredje klass ställer 
läroplanen högre krav på 
undervisningen och då åker 
de till Sundby. Att skala ner 

verksamheten på Munsö 
gör att man kan fokusera 
på utveckling av undervis-
ningen de första skolåren 
och behålla skollokalerna. 
Genom ökad samverkan 
med föräldrar och lokalsam-
hället satsas på kvaliteten på 
båda skolorna som därmed 
kan bli mer attraktiva för 
respektive närområdes 
barn.   

En skola kan utgöra navet 
i en bygd och signalera 
långsiktighet och fram-
tidstro. Vi får inte kompro-
missa när det gäller barns 
rätt till en högkvalitativ 
utbildning, inte ens för att 
uppfylla vuxnas visioner 
om en levande landsbygd. 
Ansvaret för bygden ska 
inte bäras av skolbarnen, 

det måste delas solidariskt 
mellan oss alla. Ekerö är en 
del av Stockholmsregionen 
och våra barn behöver en 
god kunskapsbas när de 
kommer till gymnasiet där 
de konkurrerar om de bästa 
platserna med hela regio-
nen. Att långsiktigt satsa på 
att barnen får en bra skol-
start är viktigt. Att bevara 
skollokalerna i kommunen 
är också viktigt för att sedan 
om närområdet utvecklas 
och fler flyttar dit ska det 
finnas möjlighet att öppna 
upp skolan för fler klasser.

Liberalerna Ekerö
– Eva Sydhoff 
   Henriksen 
– Robin Fondberg 
– Nils Babtist 

Utveckling av Munsö skola istället för avveckling

Vi är ett parti för hela Ekerö till skillnad mot alliansen

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• 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.

Vill med dessa rader 
framföra mitt varma tack 
till Douglas och Karin 
Iveroth samt deras perso-
nal på ICA Nyckelby för 
initiativet att i coronatider 
ha ”bakluckeleveranser” 
till oss äldre med under-
liggande sjukdomar! En 
viktig samhällsinsats i det 
tysta! Tusen Tack!

– Ulf R,  83-årig 
”stammis

Ett stort fång rosor vill 
jag ge till alla trevliga och 
kunniga chaufförer på 
Ekerö taxi. Tack för alla 
spännande samtal!

– Birgitta

rosor 
& tack

Det är klart att det behövs 
ett badhus på Ekerö. Vi är 
många äldre som tycker 
om att simma och mjuka 
upp kroppen i lite varmare 
vatten! Precis som de äldre 
i norr, där är det gott om 
badhus, bra öppettider och 
inte så dyrt! Bra för våra 
barn, de behöver lära sig att 
simma, alla har inte egen 
pool!  Skönt att inte behöva 
åka så långt för ett bad! Ser 
fram emot att få bada i det 
nya badhuset!

– Berit som bor på Ekerö

Vad menar Ekeröalliansen med 
”lokala centra i översiktsplanen”?
Kommunalråden Adam 
Reuterskiöld, Sivert Åkerljung 
och Ove Wallin har skrivit en 
insändare i Mälaröarnas nyheter 
som ett inlägg i debatten om 
Munsö skolas framtid. De fokuse-
rade där på huruvida det eventu-
ellt har funnits en politisk accep-
tans för beslutet innan det togs 
upp till politiskt beslut, men de 
undvek nogsamt att kommentera 
hur de ser på själva sakfrågan.

Vill de ha en skola på Munsö eller inte? 
Vilka konsekvenser ser de om skolan 
läggs ner? Hur påverkas det lokala 
centra och den landsbygd som är bero-
ende av den kommunala och kommer-
siella servicen som finns där?

I den senaste översiktsplanen som 
Ekerö kommunfullmäktige antog 
2018 finns det mycket fina och kloka 

skrivningar om betydelsen av lokala 
centra för att möjliggöra tillgång till 
kommunal och kommersiell service 
så att människor i alla skeden av livet 
kan leva och bo även på landsbygden. 
Sundby, Munsö kyrkby-Söderby 
och Nya Stenby-Hovgården är utpe-
kade som lokala centra i den rådande 
översiktsplanen. Det innebär att 
Ekeröalliansen går emot sin egen 
intention i översiktsplanen när de pla-
nerar att lägga ner Munsö skola.

Mälarökoalitionen har argumenterat 
för vikten av en skola på norra Munsö 
för att möjliggöra för barnfamiljer att 
leva och bo på Adelsö och Munsö, 
vilket alltså är helt i linje med rådande 
översiktsplan. Men hur kommer det 
sig att Ekeröalliansen redan tycks ha 
glömt sina egna skrivningar i över-
siktsplanen? Varför har de så bråttom 
med att lägga ner en skola utan att ta 

hänsyn till vilken påverkan det får för 
lokalsamhället? Har de tagit hänsyn 
till de långsiktiga konsekvenserna för 
attraktiviteten i området? 

Vi vädjar nu till Ekeröalliansen att 
sansa er och inte stressa fram ett så 
omfattande beslut som kommer att 
få konsekvenser för bygden i genera-
tioner framöver. Låt oss ha en öppen 
och kreativ process där vi tillsammans 
med lokala aktörer kan se på frågan ur 
olika perspektiv. Ta er tid att definiera 
och förklara vad ni menar med lokala 
centra.

Undertecknat för 
Mälarökoalitionens räkning av:
– Ulrika Sandin (MP)
– Hanna Svensson, 
   oppositionsråd (S)
– Fredrik Ohls (L)
– Desirée Björk (Ö)

Arbetslinjen 
måste 
upprätthållas 
– även i 
tider av kris
Den pågående pandemin 
påverkar oss alla. I såväl 
Sverige som världen är det 
varje dag liv som släcks, 
företag som går på knäna 
och människor som blir 
av med jobbet. Varje dag 
blir det dessutom allt mer 
påtagligt att vi är på väg in i 
en lågkonjunktur – sanno-
likt till och med en ekono-
misk depression. Det är ett 
faktum som gör det kanske 
mer angeläget än någonsin 
för politiken att upprätt-
hålla arbetslinjen.

 För det första, inför 
ett bidragstak. Det ska 
alltid vara mer lönsamt 
att arbeta än att leva på de 
offentliga bidragssyste-
men. Därutöver bör det 
självklart ställas krav på 
motprestation vid mot-
tagande av offentligt stöd. 
Under de omständigheter 
som för tillfället råder kan 
människor som mottar 
bidrag exempelvis hjälpa 
till med tillverkningen 
av visir till sjukvård och 
äldreomsorg, i likhet med 
hur man gjort i Växjö. Vi 
i MUF Ekerö (Moderata 
ungdomsförbundet, reds.
anm) förväntar oss att Ekerö 
kommun tar efter sådana 
goda exempel.

 Vidare bör Ekerö 
kommun införa särskilda 
handläggare som enbart 
utreder felaktiga utbetal-
ningar – så kallade FUT-
handläggare som bland 
annat Solna kommun har 
infört. Det här skulle göra 
det svårare för människor 
att bidragsfuska och därmed 
utnyttja våra gemensamma 
skyddsnät på bekostnad av 
någon som faktiskt är berät-
tigad till ersättning från det 
offentliga.

Slutligen måste möj-
ligheterna till utbildning 
och praktik vid långvarig 
arbetslöshet stärkas. I en 
föränderlig tid och på en 
föränderlig arbetsmarknad 
måste vi våga och kunna 
anpassa oss. MUF Ekerö 
kommer därför driva på för 
att kommunen ser över hur 
möjligheterna till praktik 
och vidareutbildning vid 
långvarig arbetslöshet kan 
stärkas.

 Att upprätthålla arbets-
linjen och motverka skadlig 
socialdemokratisk bidrags-
politik, även under en eko-
nomisk kris, kommer inte 
göra oss immuna mot fram-
tida pandemiutbrott. Det 
kan dock minska de ekono-
miska skadeverkningarna 
av den pågående. Vi i MUF 
Ekerö hoppas att alliansen 
gör det i Ekerö kommun. 

– Emma Söderqvist,
ordförande MUF Ekerö
– Tim Skogh,
vice ordförande 
MUF Ekerö

Ja till badhus

REPLIK

Som den funderande med-
lemmen i Svenska kyrkan 
frågar var Ekerö pastorats 
etiska och moraliska kom-
pass finns i och med deras 
planer på en försäljning 
av hembygdsgården på 
Adelsö, måste även vi fråga 
Ekerö kommuns kommu-
nalråd Adam Reuterskiöld, 

Ove Wallin och Sivert 
Åkerljung om detsamma. 
När Ekerö pastorat förvär-
vade Adelsö hembygdsgård 
så skrevs det in en klausul 
i avtalet där kommunen 
har möjlighet att återköpa 
hembygdsgården. Det har 
nu framkommit att kom-
munen via kommunsty-
relsens ordförande Adam 
Reuterskiöld meddelat 

Ekerö pastorat att kommu-
nen inte har för avsikt att 
utnyttja sin rätt till åter-
köp. Adam Reuterskiölds 
agerande i denna fråga kan 
jämföras med hur Ekerö- 
alliansen ville förhindra 
den politiska beslutspro-
cessen i nedläggningen av 
Munsö skola. Ett beslut som 
bör tas upp på den högsta 
politiska nivå, nämligen 

kommunfullmäktige, då 
hembygdsgården och dess 
ägarförhållanden är av stor 
principiell beskaffenhet 
i och med att Adelsö för-
skola och brandstationens 
hyresavtal sägs upp enligt 
avtalet. Det är många frågor 
som inte är utredda och bör 
utredas. Hembygdsgården 
betyder allt för adelsöborna 
och alla lokala föreningar. 

Det är den enda stora sam-
lingslokalen som finns på 
ön. Precis som insändar-
skribenten skrev i förra 
numret av tidningen så 
skänktes hembygdsgården 
med tillhörande mark till 
Adelsö genom en donation 
på 1930-talet.

– För Öpartiet
Desirée Björk

Beslutet om hembygdsgården bör tas på högsta politiska nivå
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ÖPPETTIDER
Vardagar .............10.00-18.30
Lördagar .............10.00-15.00
ICA alla dagar.....07.00-22.00

stötta 

  ekerösssstttttttttttttöööööööööööööt
#Genom att hjälpa 

varandra kan vi vara 
mer nära än någonsin!
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!

EKERÖ
GRILLEN

  E K E R Ö  .................................................................................... .......................... ........................ .......................... .............................................  EE KK EE RR ÖÖ

EKERÖ
KEMTVÄTT

Floristhörnan
Ekerö

Sommarplantering
Efter att ha fått njuta av vårens alla fantastiska färger är det 
dags att välkomna sommaren till våra kyrkogårdar!  
Sommarplanteringen kommer att ske innan midsommar.  
Ni vet väl att det även går att beställa enstaka sommar- 
plantering genom oss.

Semestertips på hemmaplan 
Nytt från i vår är att man kan ta del av levnadsöden för  
personer som vilar i våra kulturgravar. För att väcka historien 
till liv finns en QR-kod vid graven att skanna av med mobil 
eller surfplatta. Läs mer på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/ekero/kyrkogardsforvaltningen

Gravlyktor
På Ekerö kyrkogård står de lyktor som ännu inte hämtats från 
gravarna vid minnenas trädgård. Den 1 juli lämnas de som 
fortfarande är kvar till återvinning.

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

På gång på kyrkogården

K Y R KO G Å R D S F Ö R VA LT N I N G E N 
EKERÖ ADELSÖ-MUNSÖ LOVÖ KYRKOGÅRD

Fo
to
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Konfirmation
för dig som är född 2006

Info och anmälan:
www.svenskakyrkan.se/ekero/konfa

Fyra kostnadsfria konfirmationsalternativ: 
• Konfa STHLM
• Konfa HÄLSA
• Konfa Mänskliga rättigheter
• Konfa Skräddarsytt

18 hål proffsig minigolfbana direkt på bryggan i Jungfrusunds marina!
Kicka igång 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

Skolavslutning, sommarlov och minigolf - 
vi har öppet varje dag 11-21!  

Ta med familjen och vännerna och fira 
nationaldagen 6 juni hos oss.  

Bryggavägen 133, Ekerö 

Gruppbokning, skicka förfrågan 

boka@golfbarenjungfrusund.se

eller ring till oss på 08-6186105

www.golfbarenjungfrusund.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 | Insändar-
sidorna i MN är populära och 
så var det även 1970. Under 
rubriken ”Ordet fritt” skrivs 
det om en störd slottsmiljö. 
I juni samma år kan man 
också läsa om uppbrotts-
stämning på Rörby och om 
en simhall på Ekerö…

Under många år förs en inten-
siv diskussion om ”brofrå-
gan” som handlar om hur 
man skulle kunna tänka sig 
att lägga broförbindelserna ut 
till Mälaröarna på annat vis än 
vad som varit. Det som ofta 
framförts är vikten av att inte 
störa slottsmiljön med förfu-
lande byggnadskonstruktio-
ner. Bland annat omnämns 
i en insändare att lyktstol-
parna borde kunna placeras 
på brons andra sida och inte 
på den sida som ligger mot 
Drottningholms slott. 

”På kvällen förtar lampor-
na helt effekten av slottets 
fasadbelysning. Av infäst-
ningskonstrutionen att döma 
borde lyktstolparna väl kun-
nat placeras på brons andra 
sida.” 

Om detta åtgärdades tack 

vare insändarskribenten vet 
vi inte, men lyktstolparna 
har flyttats och idag sitter de 

på den sida där de inte stör 
slottsvyn.

En helt annan flytt sker från 

Rörby gård 1970 då gårdens 
siste köttbonde Jan Gauffin 
som arrenderat Rörby i 21 år, 

flyttar till Värmland där han 
ska ägna sig åt köttproduk-
tion på gården Övre Kålsäter 
som han förvärvat 1965.

Och så en nyhet som vi kan 
säga än idag är en nyhet, en 
simhall. MN skriver i juni 
1970 om Ekerö tennisklubbs 
nya tennisbanor som ligger 
cirka 100 meter från fritids-
gården i Väsby. ”Mellan ten-
nisbanorna och gården ska 
så småningom bli en simhall 
och fotbollsplan.” Ett par fot-
bollsplaner är på plats och nu 
2020, är planerna i full gång 
för byggnationen av ett bad-
hus. Kanske det blir av den 
här gången.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Simhallsplaner, störd slottsmiljö
och siste köttbonden på Rörby

Störd slottsmiljö är ett av ämnena på insändarsidorna 1970. 
 

”Mellan ten-
nisbanorna och 

gården ska så småning-
om bli en simhall och 
fotbollsplan”

Föräldravandring En fredagkväll i maj deltog 20 personer i föräld-
ravandringen som utgår från Träkivsta fritidsgård. Ett rekord som 
alla som arbetar med ungdomar i kommunen hoppas kommer 
tangeras under resten av sommaren då kommunens ungdomar 
söker sig utomhus.                                       FOTO: JOAKIM BENNERHEIM

Färingsölopp När Vårruset ställdes in ordnade Mickaella 
Stråtjärn, Färingsö ett eget millopp för det lag hon samlat och 
som skulle ha deltagit. Med vätskekontroller, kilometerskyltar, 
fina priser och annat genomfördes ett lyckat millopp som sanno-
likt kommer bli återkommande.        FOTO: PRIVAT

Solenergi Under våren har 181 solceller placerats på Ekebyhovs-
kyrkans tak. Detta beräknas ge besparingar på 75 000 kronor 
årligen och därmed är investeringen betald på 11 år.  

 

FOTO: MARIE RICKBERG

Reko-ring Den 20 maj hade kommunens reko-ring ”REKO 
Mälaröarna” sin första utläming av 188 beställningar på infarts-
parkeringen vid kommunhuset. Den digitala köp- och sälj platt-
formen på Facebook länkar samman konsumenter och lokala 
producenter på Mälaröarna utan mellanhänder.     FOTO: PRIVAT

Vandringsdag I coronatider är kommunens vandringsleder väl-
besökta i stort sett dagligen, men när vandringsleden på Adelsö 
säsonginvigdes på Kristi Himmelfärdsdagen blev det ännu större 
tryck. Serveringarna uteblev dock, så vandrarna fick ta med egen 
skaffning. På bilden utsiktstornet i Kunsta.            FOTO: ANNELI KIHL

ÖARNA RUNT 

Klimataktion Den 30 maj genomfördes en lokal version av den 
landsomfattande klimatstrejken Saturdays for future. I tider av 
demonstrationsförbud fick tomma skor och träfigurer med plakat 
representera människorna som inte kunde delta på plats i Ekerö 
centrum.           FOTO: PRIVAT
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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

å 
gå
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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

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

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

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

Kontakta Sandra via mail eller telefon:  
08-564 209 50 - sandra.malmborg@svenskakyrkan.se 

 

Hjälp med matinköp Hjälp med matinköp 
på Färingsöpå Färingsö



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
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DÖDA

• Dan Christer Helge Karls-
son, Ekerö, avled den 8 maj  
i en ålder av 64 år.

• Björn Lennart Malmqvist, 
Stenhamra, avled den 11 
maj i en ålder av 66 år.

• Gösta Eugen Ericson, 
Ekerö, avled den 12 maj         
i en ålder av 94 år.

• Solveig Linnéa Karlsson, 
Ekerö, avled den 16 maj         
i en ålder av 80 år.

• Sivert Sture Rosborg, 
Ekerö, avled den 23 maj         
i en ålder av 84 år.

• Privatpersoner (ej verksamhet) annonserar GRATIS  
• Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
 

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer, 
    i turordning samt i mån av utrymme. 

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

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

FAMILJ FAMILJEANNONSERA Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

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!

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan

Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi 
– ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska! 

Vi har idag 40 fordon i trafik med välutbildade förare 
som har oslagbar lokalkännedom 

och kör miljövänliga fordon!

Stort grattis 
Simon på 8-års- 
dagen den 5/6.
Vi älskar dig! 
Kram från 
mamma, pappa, 
Gustav och Trean.

Grattis Wilton 
Strate på 13-års-
dagen 19/5 från 
mormor, morfar, 
mostrar, morbrö-
der och kusiner.

Grattis Nova 
Berg på 8-års-
dagen den 29/5 
från mormor, 
morfar, mostrar, 
morbröder och 
kusiner.

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

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

Två högtalare Infinity 5 
Kappa. H 43, B 27, D 27 cm  
och golvstativ. H 59 cm.
CD-spelare Sony CDP-990.
H 11,5, B 43, D 33 cm
Säljs för 1 800 kr.
073-845 29 25

KÖPES

Tomt centralt på Ekerö för 
nybyggnation av enbo-
stadshus. Kan sköta hand-

läggning vid avstyckning.
Telefon eller sms 070-419 
52 48.

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

Jag köper gärna dina 
gamla LP-skivor, mindre 
och större samlingar, pop, 
rock, jazz, 60- till 80-
tal.  Även CD-skivor kan 
vara av intresse. Kontakta 
mig (telefon/SMS) på 073-
037 10 36.

UTHYRES

Sommarsemester i Sverige, 
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 Funäsdalen. 
Stugan är drygt 60 kvm,  
har 8 bäddar i 2 sovhytter, 
kök med öppen planlös-
ning, öppen spis och bastu.  
Många lediga veckor, 
i vår och sommar. 
Tel 070-695 12 50 eller 
08-560 212 34.

FÖRSVUNNEN

Innekatten Julle försvann 
mystiskt från kattpensiona-
tet Kattmandu på Färingsö 
den 9/11, 2019. Kan ha 
försvunnit i släpvagn etc. 
Ber er om hjälp att titta un-
der husgrunder, uthus mm. 
Mycket skygg och otrygg 
i nya miljöer och söker 
sig ogärna till främlingar. 
2 .000 kr i hittelön vid tips 
som leder till att Julle hittas 
vid liv. All information om 
försvinnandet och alla tips 
mottages tacksamt. Vän-
ligen ring Petra  073-800 
38 03.

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt 

eventuell jpg-bild
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning

• 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

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
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FÖNSTER & DÖRRAR 
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV
Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,  
leverans och installation.

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

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: Budskapet från eleverna på Munsö skola är tydligt, de vill ha 
sin skola kvar. FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Ebbe Ånfors, Stenhamra, 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

 

Effektiv och djupgående behandling

Massageterapi 
Idrottsmassage 

Käkled Laserterapi 
Koppning Kinesiotejp

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

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

MÄLARÖARNA | Polisens 
lokala arbete har under 
den senaste tvåveckors-
perioden präglats av oro-
väckande rykten, en omfat-
tande avvisning och ett 
stort beslag av misstänkt 
stöldgods. Ett flertal brän-
der har också föranlett 
utryckningar.

Kommunpolis Anna Freij 
går igenom de större hän-
delser som hon och kolle-
gorna hanterat sedan den 18 
maj.

– Jag vill bland annat för-
medla att det kommit in tips 
om att barn tar sina föräld-
rars bilnycklar på nätterna 
och är ute och kör med de-
ras bilar utan att de känner 
till det. Ha uppsikt över 
bilnycklar och tala med era 
barn om vad olovlig körning 
är och hur det kan påverka 
framtida körkortsbehörig-
het, berättar hon.

En konstaterad olovlig 
körning sker också den 23 
maj då polisen stoppar en 
lastbil på Ekerövägen i höjd 

med Träkvista. Fordonet 
visar sig ha körförbud och 
dessutom har föraren inte 
något körkort.

Den 19 maj hör en person i 
Stenhamra ljud utanför sitt 
hus, tittar ut och ser en man 
och en kvinna befinna sig på 
taket. De har lutat en stege 
mot fasaden och uppger att 
en boende på adressen bokat 
en besiktning av taket, vilket 
inte stämmer. 

– Den 20 maj sker sedan  
en stöld av en katalysator på 
Pråmvägen, Ekerö. Flera lik-
nade stölder har genomförts 
senaste tiden i hela lokalpo-
lisområdet, berättar Anna 
Freij.

Samma dag upptäcks också 
en brand vid Ekebyhovssko-
lan. 

– När polispatrullen kom-
mer till platsen är branden 
släckt och räddningstjänsten 
har lämnat. Ett sopkärl har 
ställts ut på vägen och eldats 
upp där, så det har inte fun-
nits någon spridningsrisk.

Ytterligare en brand ut-
bryter i Stenhamra den 28 
maj då någon tänder eld på 
en hög med sly. Det finns 
stor risk för att branden ska 
sprida sig, varför eldningen 
klassas som ”allmänfarlig 
vårdslöshet”. 

Den 27 maj gör polisen ett 
tillslag på ön Granholmen 
utanför Kärsön.

– Sjöpolisen kontrolle-
rar personer boende på ön 
Granholmen och i samband 
med detta anträffar patrul-
len en stulen vattenskoter, 
tre cyklar, ett båtkapell och 
en båtmotor. Då ingen av 
personerna på ön vill kännas 
vid godset och omständig-
heterna i övrigt gjorde att 

godset kunde misstänkas 
tillhöra någon annan, tas det 
i beslag.

Samma dag blir också en 
person misstänkt för olaga 
hot vid Rastaholms gäst-
hamn på Ekerö. En större 
grupp personer har upp-
rättat ett husvagnsläger på 
platsen och avvisas av poli-
sen för att olovligen ha tagit 
marken i besittning. 

I samband med detta hålls  
två husvagnar kvar på plat-
sen och hamnar i verbalt 
bråk med personer som på-
talat att de ska avlägsna sig. 
En person blir misstänkt för 
olaga hot, men när polisen 
kommer till platsen på nytt 
har den misstänkte lämnat 
platsen.

Under perioden har po-
lisen även fått in rapporter 
om inbrott från såväl en 
restaurang i Troxhammar, 
en butik i Träkvista som 
från Ekebyhovs slott. 

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Avvisning och tillslag
Polisen beslagtog föremål på Granholmen

LARMET GÅR 

”...barn tar sina 
föräldrars bil-

nycklar på nätterna 
och är ute och kör 
med deras bilar utan 
att de känner till det”



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 30 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

Totalrenoverat i superfint utförande

Ogenerat sydvästläge mot skogen

Barnvänligt

Söderströms väg 409, Stenhamra
3,5 rok, ca 88 m² UTGÅNGSPRIS 2 675 000 kr 

AVGIFT 6 356 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning

BYGGÅR 1988 EP 150 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Fantastisk strandtomt

Egen sandstrand & två bryggor

Utmärkt läge

Lillängen 1, Fågelön, Drottningholm
(Arrende) UTGÅNGSPRIS 2 500 000 kr TOMT 2800 m²

EP Ej utförd MÄKLARE Jenny Näslund 0708-26 83 00

Martin Larsson 0708-30 01 61

Smakfullt renoverat 2018

Vidsträckt vy över åkrar & skog

Altan om ca 450 kvm

Färjestadsvägen 70, Svartsjö
6 rok, ca 156 + 54 m² UTGÅNGSPRIS 6 300 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2011 TOMT 2647

m² EP 43 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

Mysig stuga med rofyllt läge

Renovera eller bygg nytt

Gemensam badplats och båtbrygga

Frejas väg 24, Ekerö, 2 rok, ca 30 m²
UTGÅNGSPRIS 2 100 000 kr VISAS Sö 7/6 Ring för

tidsbokning BYGGÅR 1954 TOMT 2562 m² EP Behövs ej

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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



Koll på läget sedan 1937

Enplansvilla med idylliskt läge

Stor solig trädgårdstomt

Fint renoverat

Söderbergavägen 13, Skå
5 rok, ca 129 + 3,9 m² UTGÅNGSPRIS 5 250 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1945+1965

TOMT 2564 m² EP 178 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny

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

Charmig villa med sjönära läge

Sol hela dagen

Nära till bad, båtplats & buss

Sätuna 2, Färentuna
8 rok, ca 165 + 22 m² UTGÅNGSPRIS 5 800 000 kr

VISAS Sö 7/6, Ti 9/6 Ring för tidsbokning BYGGÅR 1922

TOMT 3545 m² EP 163 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn

Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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

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

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



Koll på läget sedan 1937

Sjönära läge med badbrygga

Egen båtplats

Arkitektritad underbar villa

Ångkvarnsvägen 7, Ekerö
5 rok, 155,9 + 21 m² UTGÅNGSPRIS 12 750 000 kr

VISAS Sö 7/6 kl 13:30-14:15 Anmälan krävs, Må 8/6

Ring för tidsbokning BYGGÅR 2018 TOMT 400 m² EP 55

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

Underbar sjötomt!

Båtbrygga & sjöstuga

Modern villa i toppskick

Skäluddsvägen 5A, Ekerö
6 rok, 185 m² UTGÅNGSPRIS 13 995 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2006

TOMT 1225 m² EP 72 kWh/kvm/år 

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Sydvästläge invid Mälarens strand

Brygga precis nedanför

Ett riktigt sommarparadis

Göholmen 14, Färentuna
1 rok, ca 40 m² UTGÅNGSPRIS 1 975 000 kr VISAS Ring

för tidsbokning BYGGÅR 1959 TOMT 1164 m² EP behövs

ej MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Magnifik sjöutsikt

Tillgång till strand

Skapa ert drömboende

Bokvägen 26B, Ekerö (Villatomt)
UTGÅNGSPRIS 5 800 000 kr TOMT 927 m² EP Behövs ej

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

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


