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MÄLARÖARNAS Beslutet
överklagat
Arbetsgruppen ”Rädda Munsö skola” har överklagat beslutet om att Munsö skola blir en F-2 skola
till Förvaltningsdomstolen. | 12
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Kommunen redo köpa
Adelsö hembygdsgård

Olika uppfattning
Inom både Centerpartiet och Liberalerna har meningarna varit delade kring beslutet om Munsö skola och
hanteringen av ärendet. | 12

Kommunstyrelsen har beslutat att använda sin hembudsrätt och köpa tillbaka Adelsö hembygdsgård. Ärendet avgörs slutgiltigt i kommunfullmäktige 23 juni. | 13

Lämnar koalitionen
Liberalerna blir ett självständigt borgerligt mittenparti
då de lämnar samarbetet med Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Öpartiet i Mälarökoalitionen.| 8

Arbetsplats Mälaröarna
Ett gäng ideellt arbetande kvinnliga mälaröföretagare
har skapat en digital mötesplats för arbetssökande
och arbetsgivare. | 14

Årets eldsjälar
Tre av de engagerade personerna bakom Mälaröbion,
fick ta emot utmärkelsen som ”Årets eldsjäl”. | 10

Ny restaurang
I augusti planeras den nya restaurangen Kolmilan på
Sjöstadskajen att öppnas. | 23

’’
Runstenspark på Adelsö
På Adelsö har Kalle Runristare samlat runstenar som han själv har gjort och ett tiotal som han har återskapat i dess
forna prakt. I runstensparken finns också mycket annat som har anknytning till vikingatiden. | 22 FOTO: LO BÄCKLINDER

”Den styrande alliansen har i detta läge idén
att sälja vissa av kommunens fastigheter, nu
bland annat Ekgården och Ekebyhovsskolan
som ett rivningsobjekt, till privata fastighetsbolag. Idén är att det ska bli billigare. Det tror
inte vi. Det är lätt att man säljer för billigt, ändå
står ansvarig för risker och sedan får hyra
dyrt.” | 24

SM i minigolf
I augusti väntas ett hundratal av landets bästa minigolfspelare komma till Golfbaren Jungfrusund för att delta i
SM. | 20

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

SOMMARENS ERBJUDANDEN


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

Utför alla slags lås-, larm- och
kameraövervakningsarbeten för
privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

   

 

      

   

Öppettider i midsommar
Midsommarafton 7–18
Midsommardagen 9–22
Övriga dagar 7–22

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!
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299k
/kg

Oxﬁlé Ursprung Sverige.
Hel.Packad. Jfr pris 299:00/kg.

Glad midsommar med
den godaste maten!

2990
/st

Alvestas äkta gräddglass
Avesta glass. Sverige. 1 liter. Olika smaker.
Jfr pris 29:90/liter.

20k 3990 3990
/st

/hg

/hg

Romanticatomater i ask

Tryffelsalami Salcis. Italien.

Parmaskinka Slega Ridderheims.

ICA. Nederländerna. 400 g. Klass 1.
Jfr pris 50:00/kg.

Från vår Deli. Jfr pris 399:00/kg.

Italiensk lyx från vår Deli. Jfr pris 399:00/kg.

Handla andra
varor* för
300 kr så får
du köpa…

P
P
I
L
K
R
PE

SU

Handla med hänsyn

79k
%
Minst 25

rabatt!

Tänk på att fortsätta att hålla avstånd
och visa hänsyn. Tillsammans hjälps
vi åt i en annorlunda vardag.
Ta hand om er - och varandra.

/kg

Färsk laxsida ICA Gott Liv. Ca 1200 g. Salmo salar.
Odlad i Norge. Jfr pris 79:00/kg. Max 1 köp/hushåll.
*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria varor eller pant.

290

4990

/kg

/st

Färskpotatis Sverige.

Margerit i vit kruka

Jfr pris 2:90/kg. Max 5 kg/hushåll.

Med midsommarstång.

1990 1490 249k 15k
2 för

/hg

/hg

/hg

Löjromsill Tappströms egna.
Från manuella ﬁskdisken.
Jfr pris 199:00/kg.

Drömsill Tappströms egna.
Från manuella ﬁskdisken.
Jfr pris 149:00/kg.

Kalix löjrom Sverige.

Matjessill Klädesholmen.

Kalix. Satsa på den äkta varan.
Jfr pris 2490:00/kg.

200 g. I bit. Jfr pris 60:00/kg utan spad.

Tappström
Midsommarafton 7–18 | Midsommardagen 9–22
Öppet
7–227–22
Övriga dagar
Priserna gäller vecka 25 t o m 21/6-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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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
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Ekerö Optik
08-560 313 10
Ekerö centrum, snett emot Systembolaget
Måndag-fredag 10.00-18.00
Lördag 11.00-14.00
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Utför alla slags
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kameraövervaknin larm- och
gsarbeten för
privatpersoner
och företag.

Bryggavägen

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

121 • Telefon:

070-819 06 62

   

Kontakta oss
för ett möte
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100 % MÄLARÖARNA!
MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor
på Mälaröarna.
MN delas ut av Pressens morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av
Svenska Dagbladet 1949

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.

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

Tel. 08-731 77 07

REDAKTIONEN

ANNONSBOKNINGEN

nyheter

MÄLARÖARNAS

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

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden
Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

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

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
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PÅ MÄLARÖARNA
EKERÖ PASTORAT

17/6 - 18/8 2020

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

ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

Jag önskar dig en välsignad sommar!
Jag önskar dig en välsignad sommar.
Jag önskar dig inte en ” fortsatt fantastisk
sommar”, ni vet så där som de säger i affärerna: ”ha en fortsatt fantastisk dag”. De har
ju ingen aning om vilken dag man har haft.
Det kan ju vara en dag när jag fått en vattenläcka i källaren, krockat bilen och katten blivit
överkörd. Så jag önskar dig inte en fortsatt
”fantastisk” sommar utan jag önskar dig en
välsignad sommar.
En välsignad sommar är en sommar som är
bra för dig, som leder till det som är gott
för dig. Som leder till liv och till växande och
mognad. En välsignad sommar är en sommar,
som oavsett hur den blir, ändå har ljus i sig
och en närvaro utav någon som vill dig väl.
En välsignad sommar är en sommar som du
kan se tillbaka på i november och hämta kraft
och ork att stå ut när alla löv har fallit.
Så jag önskar dig en välsignad sommar.
En sommar då Guds ansikte lyser över dig på
samma sätt som en förälders ansikte lyser
när den ser sitt nyfödda barn. En sommar
där Gud vänder sitt ansikte till dig, vilket är
motsatsen till att vända sig bort. Jag vänder
mig bort när jag inte vill se, inte vill ha att
göra med, inte vill bli berörd, men att vända
sitt ansikte till någon, det är att vilja se, vilja
vara nära.
Och så önskar jag att Gud ska ge dig sin frid,
som inte nödvändigtvis är lugn och harmoni,
men det som gör att du har mark under
fötterna, att du någonstans i ditt inre ändå
tror att på något outgrundligt sätt så ska allt
bli bra, ja allt ska bli bra på alla möjliga sätt
även om du inte alltid förstår hur.
Monika Regnfors Sjörén,
kyrkoherde

sön
2020-06-21 Ekebyhovskyrkan
11:00 Utomhusgudstjänst
Natalia Araya, Helena Hansson
sön
2020-06-28 Adelsö kyrka
15:00 Vandringsgudstjänst för två & fyrbenta
Ann-Sofie Kamkar. Ta gärna med en kaffekorg.
sön
2020-06-28 Ekebyhovskyrkan
11:00 Utomhusgudstjänst
Ann-Sofie Kamkar, Leif Asp
tors
2020-07-02 Ekerö kyrka
19:00 Spånga Barock
Viveca Axell Hedén och Ulrika Skarby sång,
Kerstin Baldwin Sterner cembalo
sön
2020-07-05 Ekebyhovskyrkan
11:00 Utomhusgudstjänst
Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner,
Ekeröensemblen
tors
19:00

tors
2020-08-06 Lovö kyrka
19:00 Sommarmusik
Sånggruppen ”The F Street Quartet”
Filip Ekstrand m fl. Piano: Ulla Schuback
sön
2020-08-09 Munsö kyrka
15:00 Vandringsgudstjänst för två & fyrbenta
Magnus Ehntorp. Ta gärna med en kaffekorg.
tors
19:00

2020-08-13 Ekerö kyrka
Mälaröarnas orgeldagar Johannes Skoog

sön
18:00

2020-08-16 Munsö kyrka
Mälaröarnas orgeldagar Kerstin B. Sterner

DIGITAL KYRKA
Välkommen till webbandakter, godnattböner och digitala
meditationer på vår hemsida, facebook och instagram.

2020-07-09 Ekerö kyrka
Orgelkonsert med Kerstin Baldwin Sterner

sön
2020-07-12 Ekebyhovskyrkan
11:00 Utomhusgudstjänst
Ann-Sofie Kamkar, Kerstin Baldwin Sterner,
Ekerö kyrkokör
sön
2020-07-12 Munsö kyrka
15:00 Vandringsgudstjänst för två & fyrbenta
Ann-Sofie Kamkar. Ta gärna med en kaffekorg.
tors
2020-07-16 Ekerö kyrka
19:00 Sommarmusik
Boo Egebjer saxofon, Kerstin Baldwin Sterner
orgel o piano

Sommarkyrka på Birka
v.27 Barnvecka
v.32 Ansgarsvecka
mer info: asa.m.nilsson@svenskakyrkan.se

Sommarmusik
2/7-20/8
Varje torsdagkväll

sön
2020-07-19 Ekebyhovskyrkan
11:00 Utomhusgudstjänst
Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner
tors
19:00

i Ekerö eller Lovö kyrka (max 50 pers)

2020-07-23 Ekerö kyrka
Orgelkonsert med Kerstin Baldwin Sterner

sön
2020-07-26 Adelsö kyrka
15:00 Vandringsgudstjänst för två & fyrbenta
Magnus Ehntorp. Ta gärna med en kaffekorg.

SOMMARPROGRAM
I BREVLÅDAN

sön
2020-07-26 Ekebyhovskyrkan
11:00 Utomhusgudstjänst
Magnus Ehntorp, Kerstin Baldwin Sterner

till alla hushåll
inom kort!
Finns även
på hemsidan.

tors
2020-07-30 Ekerö kyrka
18 & 20 Från Jazzens pärlor till Jussis höjder
Mikael Stenbaek sång, Daniel Stenbaek piano
sön
2020-08-02 Ekebyhovskyrkan
11:00 Utomhusgudstjänst
Camilla Ekeskär, Leif Asp

www.svenskakyrkan.se/ekero

ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

08-560 387 00

Följ oss:

PÅ MÄLARÖARNA

17/6 - 18/8 2020

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Den blomstertid nu kommer…
… ja, den är redan här! Tänk att vi är mitt i sommaren och att det är midsommarhelg..
Det blir en annorlunda midsommar men likväl kan vi glädjas över sommarens prakt, värmen och kontakten
med familj och vänner. Visserligen på ett annat sätt än vad vi är vana vid, men nu har vi alla möjligheter att få
till möten utomhus.
Det är lätt att bli naturlyrisk under denna tid och midsommardagens gudstjänst har temat Skapelsen.
I bönen för dagen uttrycks en glädje över att Gud ger oss allt det vackra:
Gud, du som föder liv i universum, vi
tackar dig för rymdens väldighet, för
jordens skönhet, för havens majestät
och bergens ro. Amen.
Hoppas att du får en skön sommar! Guds rikaste Välsignelse vare med dig.
Peter Strömmer
Kyrkoherde i Färingsö församling
GUDSTJÄNSTER & ÖPPEN KYRKA
Sön
11-13

2020-06-21
Skå kyrka
ÖPPEN KYRKA
Tänd ett ljus och ha en andaktsfull stund.
Musik varje halvtimme.

Sön
11-13

2020-06-28
Skå kyrka
ÖPPEN KYRKA
Tänd ett ljus och ha en andaktsfull stund.
Musik varje halvtimme.

Sön
11:00

2020-07-05
Färentuna kyrka
GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Peter Strömmer, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2020-07-12
Skå kyrka
GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Peter Strömmer, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2020-07-19
Sånga kyrka
GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Peter Strömmer, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2020-07-26
Hilleshögs kyrkaa
NING
GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
räst.
Ann-Sofie Furegård Sandberg, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.r.

Sön
11:00

2020-08-02
Skå kyrka
ÄNDNING
GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Yngve Göransson, präst.
musiker.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Sön
11.00

na kyrka
2020-08-09
Färentuna
ING
GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Yngve Göransson, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Sön
11.00

2020-08-16
Sånga kyrka
GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Yngve Göransson, präst.
Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

SOMMARCAFÉ
2 juli öppnar vi upp vårt populära sommarcafé påå
Stenhamra församlingsgårds innergård.
För att säkerställa en trygg och säker servering så
portionsförpackar vi vårt fikabröd och serverar vid
id b
borden.
d
Vi dukar också upp på ett sätt så att vi lätt kan hålla säkerhetsavstånd till varandra. Varmt välkomna 2/7-27/8, 13.00-15.00.
FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

MUSIK I SOMMAR
Lör
18:00

2020-07-04
Skå kyrka
SOMMARGOSPEL
Svängig sommargospel med körsångare från Gospelveckan på Marielund.
Mia Sandell, dirigent. Daniel Stenbaek, piano.
Magnus Ahlgren, elbas. Oscar Eriksson Uggla, slagverk.

Tis
19:00

2020-07-07
Färentuna kyrka
ORGEL OCH SAXOFON
Hanna Drakengren och David Ehrlin har under 11 års tid turnerat med
konserter för saxofon och orgel där de varvat psalmer, med klassisk musik
och jazzigare låtar. Här erbjuds vi att bli berörda genom att höra orgeln på
ett nytt sätt.

Tis
19:00

2020-07-21
Sånga kyrka
NÄKTERGALEN OCH DROTTNINGEN
Instrumentens drottning möter en drillande näktergal och bildar en levande
och sammanslingrad musikalisk samtalskonst!
Per Gross, blockflöjter. Johan Hansson Lindström, orgel.

Tis
19:00
19:0

2020-08-04
Färentuna kyrka
DESTINATION ASTOR PIAZZOLLA
Duo Dialog bjuder på ett varierat program med bl. a. svensk musik,
Du
franska tongångar
ton
och en rejäl dos av mästaren Astor Piazzolla.
Duo Dialog består av Dan Larsson. klarinett och Magnus Grönlund,
gitarr.

Lör
14:30

2020-08-29
Stenhamra församlings
församlingsgård
SOMMARJAZZCAFÉ
Jazzcafé med Trio con Fuse: Robert Sund, piano, Bertil Fernqvist,
Fernq
gitarr,
Curt Andersson, bas och gästsolist Håkan Sundin, sax/flöjt. Inträde
Intr
60 kr.

MÄLARÖARNAS ORGELDAGAR
Tis
19:00

2020-08-11
Sånga kyrka
Gundega Novotny spelar på Strandsorgeln från 1834

Ons
19:00

Skå kyrka
2020-08-12
Ligita Sneibe spelar på Thürsorgeln från 1973

Tors
19:00

2020-08-13
Ekerö kyrka
Johannes Skoog spelar på Paschenorgeln från 2
2017

Fre
19:00

2020-08-14
Färentuna kyrka
Anna Holm spelar på Grönlundsorgeln från 1965
1

Lör
19:00

2020-08-15
Hilleshögs kyrka
Jonas Lundblad spelar på Ekengrensorgeln
Ekengrensorge från 1773

Sön
18:00

2020-08-16
Munsö kyrka
stin Baldwin Sterner spelar på Strandorgeln
Stra
Kerstin
från 1835

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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”Lokalpolitik handlar om att kompromissa och att gemensamt försöka hitta kloka lösningar”

’’

L lämnar Mälarökoalitionen
Blir nu ett självständigt borgerligt mittenparti
KOMMUNEN | Liberalerna
(L) lämnar samarbetet
med Socialdemokraterna
(S), Miljöpartiet (MP)
och Öpartiet (Ö) i
Mälarökoalitionen och väljer nu att gå sin egen väg.

Liberalerna Ekerö lämnade
Ekeröalliansen 2017 och efter valet 2018, ingick de i ett
samarbete med S, MP och Ö
och bildade Mälarökoalitionen.
– Att vi gick in i Mälarökoalitionen var för att ta
över makten. Vi bildade ett
nytt, mittenorienterat styre
för kommunen eftersom vi
blev en större minoritet än
Ekeröalliansen. Men nu har
det visat sig att Ekeröalliansen får stöd av Sverigedemokraterna i nästan alla frågor,
inklusive den viktiga budgeten. Den utvecklingen kan
vi inom liberalerna inte acceptera, säger Fredrik Ohls,
gruppledare för L.

Samarbetet med Mälarökoalitionen har däremot
varit bra och man har hittat
många gemensamma frågor.
– Det har varit värdefullt
att gemensamt skapa politik
som hade varit en nytändning för Ekerö kommun
och som enligt vår mening,
inspirerat
Ekeröalliansen
till förändringar i positiv
riktning för kommunen.
Mälarökoalitionen har visat
att det ﬁnns ett realistiskt
alternativ till styre av kommunen genom att enas om
budget, satsning på samhällsbyggnad, miljöåtgärder
med mera.

stryka att partiets beslut inte
har någonting att göra med
ärendet om Munsö skola.
– Vi har tänkt på detta
länge och nu är det dags att
vi blir ett självständigt borgerligt mittenparti som vi
lovade i valrörelsen. Vi intar
en vågmästarroll, fortsätter
Fredrik Ohls.
Ordförande i Liberalerna i

”Vi blir ett självständigt borgerligt mittenparti som vi lovade i valrörelsen”, säger Fredrik Ohls, gruppledare för L. Bilden till höger är från 2019 då L, S, MP och L officiellt undertecknade sitt samarbetsavtal. Nu upplöses koalitionen.
FOTO: MALIN BENBASAT , EWA LINNROS

Efter det att S, MP och Ö fått

beskedet om att L beslutat
att lämna Mälarökoalitionen, skriver de i en gemensam kommentar:
”Vi tycker det är tråkigt
att Liberalerna lämnar då vi
anser att vi inom Mälarökoalitionen har haft en god och

berikande samverkan som
har vilat på en bra gemensam värdegrund vilket har
givit bra och starka kompromisser i sakfrågor. Det
är även särskilt ledsamt att
en skolfråga blev avgörande
för splittringen. Beskedet i

sig innebär att Mälarökoalitionen inte ﬁnns mer. Dock
kommer vi som enskilda
partier att fortsätta att hitta
samverkansformer för att
på så sätt kunna driva en
aktiv, stark oppositionspolitik.”

– Vi har alla trivts bra med
samarbetet och upplevt att
det har stärkt oppositionsarbetet, så i någon form
kommer vi att samverka
men i lösare form, säger Ulrika Sandin (MP).
Fredrik Ohls vill under-

Ekerö, Hans Henriksen poängterar att L vill utveckla
samarbetet med ﬂer i politiken.
– Lokalpolitik handlar om
att kompromissa och att gemensamt försöka hitta kloka lösningar för oss alla som
bor i kommunen. I och med
att vi nu kan agera mer självständigt, kan vi liberaler föra
en aktiv och modern liberal
politik, säger Hans Henriksen.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Håll avstånd
i sommar!
Två meter är längre än du tror.

Till exempel fyra stora badbollar.

0m

2m

Det är viktigt att alla hjälps åt att värna om
varandra - håll därför avstånd även under
sommaren för att minska smittspridning.
Tillsammans kan vi fortsätta att rädda liv!
Ta hand om er och varandra!
Glad sommar!
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”...vi är alldeles rörda av motiveringen...”

’’

Mälaröbion blev årets eldsjälar
MÄLARÖARNA |Det blev

det hårt arbetande och
engagerade gänget bakom
Mälaröbion och Live på bio
som fick ta emot priset
som ”Årets eldsjäl”. Ett
uppskattat erkännande
som ger lite extra kraft
för att jobba vidare under
hösten.
Vanligtvis delas utmärkelsen ”Årets eldsjäl” ut under
nationaldagsﬁrandet
i Drottningholmsparken,
men eftersom det är inställt
i år, blev två av vinnarna
Andreas Carlsson och Filip
Wahlberg från Mälaröbion
uppringda av Helena Butén
Langlet i direktsändning i
radioprogrammet Mälarö
mötesplats istället. Ingrid
Röising Bergman var den
tredje namngivna medlem-

”...jag skulle
säga att det är
just bredden och
tillgängligheten som
har varit avgörande”

just nu. Men förhoppningsvis kan vi locka ﬂer att komma med i vårt trevliga gäng,
där man får se mycket ﬁlm
och får chansen att lära sig
biografdrift, säger Andreas
Carlsson.

men som blev tilldelad priset.
– Det här känns jättekul,
vi är alldeles rörda av motiveringen, konstaterade Filip
Wahlberg.
Han och Andreas Carlsson berättade om att bredden på repertoaren kan
vara en anledning till att de
lockar förhållandevis många
besökare, varav en hel del är
återkommande och ser ett
ﬂertal ﬁlmer varje säsong.
– Vi har fått många nomineringar av er förening och
jag skulle säga att det är just
bredden och tillgängligheten som har varit avgörande, förklarade Helena Butén
Langlet i radion.

fen vid årsskiftet 2019, har
de skapat en stor variation
som inrymmer allt från dagbio till singalong-föreställningar och knattebio. När
Mälaröbion tog över Live på
bio-verksamheten kom också de populära visningarna
av liveföreställningar från
stora operascener, museum
och
teaterföreställningar
med i repertoaren.
– Det blir dock en utmaning för oss att kunna ha ett
lika brett utbud framöver då
många av våra medlemmar
inte kan hjälpa till praktiskt

Efter en väldigt annorlun-

>> ”Med lovord och hyllningar från en stadigt ökande

da vår, där nära hälften av
de aktiva medlemmarna i
föreningen inte har kunnat
hjälpa till med driften av
biografen med anledning
av att de tillhör någon riskgrupp, längtar de efter att så
småningom kunna gå tillbaka till samma rika utbud som
tidigare. Sedan föreningen
tog över driften av biogra-

publik skapar dessa ideella kulturspridare en bred repertoar av ny kvalitetsfilm för alla åldrar och sprakande
livesändningar från stora scener i Världen. Allt kringarbete
liksom deras egen närvaro inför och vid visningar skapar
en känsla av att du som gäst känner dig välkommen och
delaktig. Att bygga samarbeten med föreningar, filmbolag och andra samarbetspartners är den styrka som bär
verksamheten. Denna trio har fått igång Mälaröbion och
Live på bio med en glädje och energi som smittar av sig på
besökarna och gör Bion till en tidigare saknad träffpunkt
för Ekeröborna.”
z

  



Övriga nominerade till eldsjälspriset var Holger Cederberg, Andreas Gustavsson
och Marcus Ingelborn från
Mys och Spel och Steven
Moar från Mälarögymnasterna.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

MOTIVERING ÅRETS ELDSJÄL

Övre från vänster: Filip Wahlberg, Andreas Carlsson och Ingrid
Röising Bergman.
FOTO: PRIVAT
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Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

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

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

PLAYA DEL HEMMA

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.

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

Välkommen till LEJA!
P.S. Du vet väl att vi kan hjälpa dig att fylla poolen också. D.S.

08-707 33 00 • info@lejagruppen.se • lejagruppen.se
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”I första hand yrkar vi på att beslutet upphävs”

’’

Tillfällig omledning
| Under juni månad kommer Trafikverket att
leda om trafiken på Ekerövägen till en tillfällig omledningsväg vid Edeby på Lovön. Hastigheten på vägen
kommer att vara 70 kilometer i timmen.
Gång- och cykelvägen kommer dock inte att påverkas i
detta skede, men i samband med omledningen kommer
även busshållplatsen Lovö Edeby flyttas cirka 20 meter.
Med start i juni kommer även Trafikverkets arbeten att märkas av på sträckan mellan Lindö tunnel och
Tappström. I det första steget berörs sträckan mellan
Lindö tunnel och infarten till Ekerö möbler. Ett körfält
kommer tas i anspråk under en del av sträckan för att
delvis grävas upp och asfalteras om för att kunna ansluta
det nya körfältet till resten av vägbanan. Ett körfält i varje
riktning är öppet under tiden arbetena pågår längs denna
sträcka.
z

LOVÖN

Arbetsgruppen
”Rädda Munsö
skola” har begärt
en laglighetsprövning hos
Förvaltningsdomstolen.
FOTO:
ROY HJERTÉN

106

Beslut överklagat

nya medborgare 2019
MÄLARÖARNA | Under 2019 fick 106 personer i Ekerö
kommun svenskt medborgarskap enligt siffror från
statistikmyndigheten SCB. I hela landet var det drygt
64 000 personer som blev svenska medborgare. Högsta
antalet nya medborgare fick Stockholm med 5 375 personer. Dorotea var den enda kommunen där ingen person
blev ny svensk medborgare.
z

Försiktig sänkning
MÄLARÖARNA | Efter fem års höjningar av av elnäts-

priserna i Sverige har de så smått börjat sjunka, sett
till medelpriset. Det visar siffror framtagna av Nils
Holgerssongruppen som består av medlemmar från
Bostadsrätterna, Hyresgästföreningen, Riksbyggen,
Sveriges Allmännytta och HSB Riksförbund. I Ekerö
kommun är kostnaden 2 711 kronor per år för en genomsnittlig lägenhet, vilket är en sänkning från 2019 med
0,2 procent. Sett över de senaste fem åren är det dock en
höjning med 26,7 procent.
Bland kommunerna i Stockholms län ligger Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Salem, Sigtuna, Solna, Sundbyberg,
Tyresö och Värmdö i topp med den dyraste elnätsavgiften på cirka 3 650 kronor. Billigast är det i Nykvarn och
Södertälje, där kostnaden är drygt 2 100 kronor per år.
Medelkostnaden för hela landet är 3 037 kronor och för
Stockholms län 3 178 kronor.

z

Polis dömd för dataintrång
MÄLARÖARNA | En polis boende på Mälaröarna har blivit
fälld i tingsrätten för dataintrång efter att ha gjort otillåtna sökningar i Polismyndighetens it-system. Tingsrätten
dömer polisen i tolv fall, men friar gällande fem andra
tillfällen där det inte kunnat styrkas att agerandet varit
olovligt. Slagningarna, som i flera fall utfördes på fritiden, gjordes på personer och fordon med anknytning till
polisens bostadsort.
Mannen, som döms till 60 dagsböter på totalt 20 400
kronor, har själv nekat till brott. Dataintrången ägde rum
under 2019.
z

Rättelse
av premiärdatum
FOTBOLL | I förra numret
av MN smög det sig in ett
felaktigt datum för seriestart för Ekerö IK:s damlag i
fotboll. Det rätta datumet ska vara
den 16 augusti. Då möter de Sundbybergs IK på bortaplan. Därefter är nästa match den 23 augusti då de möter
Råsunda IS på hemmaplan.
z

MUNSÖ | Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har
beslutat att Munsö skola
blir en F-2 skola från och
med hösten. Beslutet har
nu överklagats till förvaltningsrätten.

Munsö skola blir en F-2
skola med möjlighet att utöka om underlag medger i
framtiden. BUN beslutar
att Munsö skola F-2 organiseras tillsammans med
Munsö, Adelsö och Sundby
förskolor med en rektor för
både skola och förskolor och
att Sundby skola F-6 blir en
egen resultatenhet.
Oppositionspartierna är kri-

tiska.
– När man har sett minskningen av elever under åren
som har gått, frågar jag mig
varför man inte har lyft fram
det här till barn- och utbildningsnämnden långt tidigare. Det är ju ändå nämnden
som är högst ansvariga för

skolan, säger Desirée Björk
(Ö).
– Vi tycker att det är tråkigt att vi inte kommer ha
möjlighet att behålla skolan
i sin helhet, men vi hoppas
att engagemanget för skolan
fortlever och att det kan leda
till att beslutet framledes
kan komma att ändras, säger
Hanna Svensson (S), oppositionsråd.
Sivert Åkerljung (KD), ord-

förande i BUN kommenterar:
– Det här ar ett tydligt demokratiskt majoritetsbeslut
som en stor majoritet av
nämnden ställde sig bakom.
Vi i Ekeröalliansen har stort
förtroende för våra tjänstemän i kommunen. Nu
kommer tjänstemännen och
skolpersonalen att göra allt i
sin makt för att göra denna
organisationsförändring så
bra som möjligt för barnen,
så att det blir en toppenstart
både på Munsö och Sundby

skola vid läsårstart till hösten.
Vid denna tidnings tryck
hade föräldrar till berörda
barn ännu inte fått närmare
information om hur skolﬂytten ska gå till.
”Rädda
Munsö skola” har begärt en
laglighetsprövning hos Förvaltningsdomstolen.
– I första hand yrkar vi på
att beslutet upphävs. I andra hand yrkar vi på att beslutet inhiberas i väntan på
domstolsprövning, berättar
Anders Rosenquist af Åkershult, engagerad i arbetsgruppen.
Grunden för inhibitionsyrkandet är ”att man planerar
att stänga ner verksamheten
redan till höstterminen som
startar den 17 augusti 2020
och att det därför kommer
vara omöjligt att i efterhand
upphäva beslutet utan omfattande
skadeverkningar
för eleverna.” I överklagan

Arbetsgruppen

står också att ”Beslutet att
stänga årskurs tre till sex har
fattats av Barn- och utbildningsnämnden. Enligt kommunallagen 5:1 tillsammans
med 5:2 är det kommunfullmäktige som skall fatta denna typ av beslut och man får
inte delegera ett sådant beslut till nämnden. Beslutet
föregicks av formella fel.”
Vid denna tidnings tryck

hade målet inte handlagts
ännu.
– Det är många frågetecken som ﬁnns. I vårt fall är
det fria skolvalet inte särskilt
fritt. Om vi nu inte lyckas
med vår överklagan, kommer många aktivt att välja
bort Sundby skola eftersom
det är samma ledning där.
Men vi är sent ute så det blir
svårt att få plats på någon annan skola, säger Anders Rosenquist af Åkershult.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Delade meningar i C och L
KOMMUNEN | Inom
både Liberalerna och
Centerpartiet har det varit
delade meningar om ärendet kring Munsö skola.

”Landsbygden är själen i
vårt parti. I Sverige ska alla
kunna leva och förverkliga
sina drömmar, oavsett var
man bor” är en av Centerpartiets paroller. Mälaröcentern skriver också om
sin politik bland annat att
”De små skolorna utanför
Ekerö centrum och Stenhamra är en förutsättning
för att hela kommunens ska
leva.”
Ove Wallin (C), förste
vice ordförande i kommunstyrelsen, förklarar Mälaröcenterns ståndpunkt.
– Mälaröcentern har aldrig sagt att ärendet kring
Munsö skola inte har med
landsbygden att göra. Vi
vill absolut att hela kommunen ska leva och har

full förståelse och respekt
för att många är oroade gällande utvecklingen i Munsö skola. Centerpartiet har
sina rötter i landsbygden
och vi förstår att det här beslutet kan tyckas vara helt
emot det. Men lika starkt
som landsbygden, ﬁnns
också ansvarstagande i våra
rötter. Med ansvar kommer
ibland att fatta tuffa beslut.
Vi är ledsna för att beslutet
behövde tas och beklagar
det, det är ju faktiskt ändå
en av våra hjärtefrågor.
Men vi kommer verka för
att skolan återuppstår i hela
sin prakt, säger Ove Wallin
och tillägger:
– Den ekonomiska situationen för Munsö skola är
ohållbar i sin nuvarande utformning. Skulle verksamheten fortsätta bedrivas på
samma sätt, skulle pengar
tas från andra skolor i kommunen. Så det här är också
ett beslut för att stödja den

ekonomiska situationen för
alla kommunens skolor.
Solveig Brunstedt (C), vice
ordförande i kommunfullmäktige är av annan åsikt
än Mälaröcenterns styrelse.
– Min uppfattning är
att frågan borde avgöras
av
kommunfullmäktige.
Uppfattningen grundar sig
i att frågan gäller så mycket mer än en stängning
av Munsö skola, det är en
landsbygdsfråga av stora
mått där en neddragning
av den kommunala servicen får långtgående konsekvenser för landsbygdens
ut vecklingsmöjligheter.
Detta har jag framfört med
stor tydlighet till både
kommundirektören
och
förvaltningschefen, liksom
till Centerpartiet, säger
Solveig Brunstedt.
Liberalernas ledamöter
i barn- och utbildningsnämnden (BUN) röstade

ja till att beslut skulle tas
i BUN, men Göran Hellmalm (L) är kritisk till att
ärendet inte togs upp i kommunfullmäktige.
– Jag tycker inte att man
har gjort tillräckligt för att
främja skolan och att få den
att bli mer attraktiv för de
boende i närheten. Anledningen till att jag ville att
det skulle upp i kommunfullmäktige, var för att vi
skulle kunna väga in ﬂer
aspekter än den rent skolorganisatoriska. Också att
vi skulle kunna ha möjlighet att eventuellt föra över
medel från budgetreserven
till barn- och utbildningsnämnden. För nu när det
bara ligger hos nämnden,
kan de bara fördela pengar
inom sin egen ram, säger
Göran Hellmalm.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Beslut om köp av
hembygdsgården

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld
(M) har tidigare muntligen
meddelat Ekerö pastorat att
kommunen inte kommer
att nyttja hembudsrätten,
vilket skulle innebära att
hembygdsgården kan komma att säljas till en privat
aktör. Men på kommunstyrelsens möte 9 juni, föreslogs i ett ordförandeförslag att kommunen nu ska
nyttja hembudsrätten och
ge Ekerö bostäder i uppdrag
att genomföra förvärvet av
Adelsö hembygdsgård från
Ekerö pastorat.
– I den här frågan har vi
velat fundera på vad som
är bäst för oss, för kyrkan
och framförallt för medborgarna ute på Adelsö. Vi
har därför tittat över vilka
möjligheter vi har. När det
gäller kommunkassan är
det viktigt att vi månar om
våra kärnverksamheter som
skola, vård och omsorg.
Därför har vi tagit ett beslut
att Ekerö bostäder har funktionerna för att kunna göra
det här på ett bra sätt, säger
Adam Reuterskiöld.
röstades igenom, men oppositionsråd
Hanna Svensson (S), Desirée Björk (Ö) och Ulrika
Sandin (MP) lämnade ett
yttrande:
”Nu tar kommunen, efter ett års kraftsamling från

Förslaget

föreningar och engagerande öbor, sitt etiska och moraliska ansvar för Adelsö
hembygdsgård då de avser
använda sin återköpsrätt
genom att låta Ekerö bostäder förvärva gården. I denna
konstellation vill vi trycka
extra på att öns föreningar, kommunen och Ekerö
bostäder behöver skapa
en gemensam struktur för
samverkan. Och då inte
bara vad gäller Hembygdsgården, utan hela Hovgårdsområdet. Om vi gemensamt kan samverka på
ett vettigt sätt kommer det
att gagna både Hovgården,
idrottsplatsen, Hembygdsgården och det fantastiska
kulturarv vi har på platsen
kring
Hembygdsgården.
Genom att det skapas ett
samarbete mellan parterna ﬁnns stora möjligheter
för en vidareutveckling av
Hovgårdområdet och en
ypperlig chans att utveckla
Världsarvet.”
Utöver hembudsrätten får
kommunen enligt köpekontraktet som tecknades
då kyrkan köpte gården
från kommunen, köpa tillbaka hembygdsgården för
en summa som motsvarar
köpeskillingen då kyrkan
köpte gården. Med andra
ord köper kommunen tillbaka gården för 200 000
kronor.
– Jag var ordförande i tekniska nämnden då kyrkan

”...man har ju
faktiskt inte
gjort någonting på tio
år och det tycker jag
är förvånande”

köpte hembygdsgården. Då
skrev jag in detta i kontraktet. Det är inte meningen
att kyrkan ska tjäna pengar
på att köpa och sälja fastigheter som från början är en
donation, säger Adam Reuterskiöld.
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Han är dock kritisk till att

kyrkan inte skött underhållet av hembygdsgården.
– Vi skrev långa avtal
med kyrkan om att vi skulle hyra tillbaka olika delar i
fastigheten, för att kyrkan
skulle kunna underhålla
den. Men man har ju faktiskt inte gjort någonting
på tio år och det tycker jag
är förvånande. Vi har betalt
en hyra som vida överstiger
den driftskostnad man har
för bara vatten och avlopp.

”Om kommunen uttrycker
sig på det viset så
får de hantera den
frågan”

Jan-Hugo Nihlén, ordförande i kyrkofullmäktige i
Ekerö pastorat, kommenterar:
– Det får stå för dem. Om
kommunen uttrycker sig på
det viset så får de hantera
den frågan, säger Jan-Hugo
Nihlén. Han vill inte kommentera kommunens förslag till beslut att utnyttja
sin hembudsrätt före det att
slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige. Detta sker
23 juni, det vill säga efter
denna tidnings tryck.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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50 % på bågarna!

ADELSÖ | I förra numret av MN skriver vi om
turerna kring försäljning
av Adelsö hembygdsgård.
Situationen har nu tagit
en ny vändning och i ett
ordförandeförslag till
kommunstyrelsen, föreslås nu att kommunen ska
nyttja sin hembudsrätt
och köpa tillbaka gården.
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Gäller vid köp av
kompletta glasögon från
ordinarie sortiment.
Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.
Gäller t.o.m. 2020-08-31.

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Måndag-fredag 10.00-18.00. Lördag 11.00-14.00

SYNUNDERSÖKNING

50 %
Efter många turer har nu kommunstyrelsen tagit beslut om att köpa tillbaka Adelsö
hembygdsgård från kyrkan.
Foto: Arkiv

RABATT

(ordinarie pris 390:-)

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
19

9 9 - 2 019

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING
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. 20-08-31
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................
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”Alla människor mår bra av att ha en meningsfull sysselsättning...”

’’

Mötesplats för jobb och kontakt
MÄLARÖARNA | Det

började som ett sätt att
försöka länka ihop mälaröungdomar som riskerar
utvisning, med potentiella arbetsgivare. Nu har
Arbetsplats Mälaröarna
växt till att bli en mötesplats för alla som söker
eller erbjuder arbete. I
konceptet ingår också
ett mentorsprogram med
stora visioner.
I april driftsattes webbsidan
”Arbetsplats Mälaröarna”
och redan har ﬂera av kommunens stora arbetsgivare
som utnyttjat gratistjänsten,
fått in ett stort antal ansökningar.
– Från början uppstod
idén i det kvinnliga företagarnätverker Selma och
handlade om att vi ville hjälpa de unga ensamkommande pojkar som omfattades av
gymnasielagen, att hitta anställningar som skulle göra
att de slapp utvisas. Men
sedan har idén växt och omfattar nu alla som söker ett
arbete. För att göra tjänsten
mer komplett, har vi även

skapat ett mentorsprogram,
förklarar Karin Sigge, en av
initiativtagarna som genom
sitt yrkesliv har stor erfarenhet av rekrytering.
Den stora erfarenheten
och kompetensen har hon
gemensamt med de andra
eldsjälarna som driver projektet helt ideellt.
– Vi som har dragit igång
detta har en stor vilja att göra
nytta och vår styrka är att
vi gör det här tillsammans
och kompletterar varandra
väldigt väl i våra olika kompetensområden. Dessutom
blir det inte så betungande
för var och en när vi delar
arbetet mellan oss, fortsätter
hon
Vid sin sida har hon Annika
Engström, som arbetar som
marknadsföringskonsult.
– Alla människor mår bra
av att ha en meningsfull
sysselsättning och det är en
av de tankar som ligger till
grund för Arbetsplats Mälaröarna, konstaterar hon.
Ursprungligen var tanken
att Arbetsplats Mälaröarna
skulle vara en fysisk mö-

Karin Sigge (t.v.) och Annika Engström är två av de eldsjälar som helt ideellt har använt sig av sina
yrkeskunskaper för att hjälpa mälaröborna att hitta jobb eller komma vidare i sina karriärer.
FOTO: LO VARG

tesplats. Ekebyhovs slott
var redan bokat och i april
skulle en lokal jobbmässa ha
ägt rum. Coronapandemin
kom emellertid emellan och
istället växte den digitala

plattformen fram. Så snart
restriktionerna i samhället
lättar, är dock planen att arbetsmarknadsdagen ska gå
av stapeln.
Förutom att vara en platt-

form för arbetssökande och
arbetsgivare, kan Arbetsplats Mälaröarna även erbjuda ett mentorsprogram där
mentor och adept matchas
noga utifrån individuella

önskemål och kompetenser.
Devisen ”vi tror på kraften i
att dela erfarenheter och att
samtalet som sker i mötet
mellan människor kan göra
stor skillnad” är en bärande
tanke.
– Det ﬁnns gott om
människor på Mälaröarna som är mitt i karriären.
Många jobbar dessutom
hemma just nu och skulle
kunna dela med sig av sina
erfarenheter till unga personer som är precis i början
av sitt yrkesliv. Det ﬁnns
också en enormt stor kompetens bland kommunens
pensionärer vars erfarenhet
skulle kunna komma till
stor användning för dem
som är yrkesverksamma,
förklarar Karin Sigge och
tillägger:
– Just nu ligger ansökan
uppe till mentorsprogrammet och vi hoppas att många
anmäler sig. Vi tror att det
ﬁnns ett stort värde i att vi
pratar med varandra.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

Hyr allt för

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

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

9LǹQQVS®

Ekerö

och levererar
levererar
till hela
Storstockholm
Storstockholm
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Vi hämtar och lämnar din bil om du vill ha hjälp
och inte vill gå ut i dessa coronatider

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

25%
rabatt på all
Nordsjö färg
Mälarö
och Tapet
Mälarö
FärgFärg
och Tapet
EKERÖ:
Ekerövägen
EKERÖ:
Bryggavägen
100 51
Tel:
08-560
308 308
30 30
08-560
Tel:
08-260
308
30
Öppet:
Vard
9–18,
lör 10–14
Öppet:
Vard
9–18,
lör 10–14
www.malaroidedesign.se
www.malarofarg.se

Gäller hela
sommaren!
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”Barn- och ungdomsidrotten ska fortsätta i absolut möjligaste mån”

’’

Sommarsimskolans nya aktörer
MÄLARÖARNA | En av de

hjälp i sommar. Man har delat upp grupper utifrån kunskapsnivåer.
– Det är inte jätteroligt att
gå med sexåringar om man
själv går i årskurs sex till exempel. Men då är det kanske
bättre att man gör det lite
mera som en privatundervisning. Då blir nivån ännu
högre och det behöver inte
heller kännas som att man
blir utpekad.

aktiviteter som i stort
kommer att kunna genomföras trots coronatider,
är sommarens simskola. I
år är det en ny aktör som
sköter simskolan på tre
badplatser i kommunen.
Precis som tidigare år sker
simskolan
på
Lundhagen, Karlskär och Stockbys
strandbad, men i år är det
Spårvägens
simförening
som håller i verksamheten.
– Vi har ﬂera hundra medlemmar som bor i kommunen och vi blev så glada när
kommunen hörde av sig till
oss och sa att de ville att vi
skulle vara med och lämna ett anbud till upphandlingen, säger Jonatan Wik,
sportchef på Spårvägens
simförening som är de som
håller i simskolan i år.
Det har kommit in många

anmälningar och grupperna lär bli fulla tror Jonatan.
Verksamheten har också så
här i coronatider en fördel.
– Barn- och ungdomsidrotten ska fortsätta i absolut möjligaste mån säger

Vi ordnar
RUTavdraget!

Sommarens simskola på de tre strandbaden Lundhagen, Karlskär och Stockby drar igång vecka 28.

Folkhälsomyndigheten och
sommarsimskolan är dessutom utomhus, vilket i sig
är positivt fortsätter Jonatan.

Att bedriva simskola utomhus är ingenting nytt för
Spårvägen simförening.
– Vädret rår vi ju inte på

men det viktiga när man
jobbar med barn är att det
måste vara lustfyllt, säger
Jonatan.

FOTO: SPÅRVÄGENS SIMFÖRENING

Men det är inte bara barn
som är välkomna att delta,
alla som känner att de behöver lära sig simma kan få

För de som behöver simundervisning för att klara
betygskraven i idrott och
hälsa, kan boka gratis simundervisning under någon av perioderna på Lundhagens strandbad.
Simundervisningen har
tre perioder på Lundhagen
och Karlskär under veckorna 28 och 29, 30 och 31. Den
tredje perioden är vecka 32
så undervisningen är en enveckas kurs istället för två
veckor. På Stockby kommer
simundervisningen att ske
vecka 28 och 29.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

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

vasterort@veterankraft.se | tel: 08-525 27 900
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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
ĝGRCTěDKĚFNKNICRKNOMFGMGNS
och palliativ vård.
0hRFTUhĚęGROMSORISLCFTěhNLC
MGFJęhRěCěFGěIxRUKĀ

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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Vi kommer till Ekerö igen!
Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt
sŝŐĞƌĞƌƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐ͕ŵćƚĞƌŽĐŚƚĂƌĨƌĂŵƉƌŝƐƵƉƉŐŝŌĞƌĚŝƌĞŬƚƉĊƉůĂƚƐŚĞŵŵĂŚŽƐĞƌ͕
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
ŚĞůƚƵƚĂŶĨƂƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌƉĊŬƂƉ͘hŶĚĞƌĚĞƐƐĂĚĂŐĂƌŚĂƌǀŝŽĐŬƐĊƐƉĞĐŝĂůĞƌďũƵĚĂŶĚĞƉĊ
ƵƚǀĂůĚĂƚĞƌƌĂƐƐͲŽĐŚĨƂŶƐƚĞƌŵĂƌŬŝƐĞƌŵĞĚƵƉƉƟůůϮϬйƌĂďĂƩ͊
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er rådsŝĨŽƌƚƐćƩĞƌŵĞĚǀĊƌĂŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝĂŚĞŵďĞƐƂŬƚƌŽƚƐƌĊĚĂŶĚĞŽŵƐƚćŶĚŝŐŚĞƚĞƌƌƵŶƚ
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan
ŽƌŽŶĂ͕ŵĞŶŚĂƌƌƵƟŶĞƌŽĐŚƌŝŬƚůŝŶũĞƌĨƂƌďĊĚĞĚŝŐƐŽŵŬƵŶĚŽĐŚǀĊƌĂĂŶƐƚćůůĚĂ͘
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
>ćƐŐćƌŶĂŵĞƌŽŵĚĞƩĂƉĊĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞͬĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲŽŶͲƚŽƵƌ
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!
ŽŬĂĞƩŐƌĂƟƐŚĞŵďĞƐƂŬ
ŶŵćůĚŝƩŝŶƚƌĞƐƐĞƉĊǁǁǁ͘ĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞͬĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲŽŶͲƚŽƵƌ
Boka ett gratis hembesök
ĞůůĞƌǀŝĂŝŶĨŽΛĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞ
Anmäl ditt intresse på www.dittsolskydd.se/dittsolskydd-on-tour
eller via info@dittsolskydd.se
&ƂƌĞƌƐŽŵǀŝůůŚĂƐŶĂďďĂƌĞŚũćůƉĞƌďũƵĚĞƌǀŝ&ĂĐĞͲƟŵĞƐĂŵƚĂůŵĞĚ^ŝŵŽŶ
ŚŽƐŽƐƐĨƂƌŬŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ͊

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

Tel: 0511-10 000

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

Årets midsommarfirande
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens pressoch näringslivschef Johan Elfver
i MN:s radioprogram ”God kväll
Mälaröarna”.
Med tanke på corona, vilka restriktioner ﬁnns för midsommarﬁrande
i kommunen i år?
– Vi kommer att tillämpa samma
regelverk som det som gällde valborgsmässoﬁrandet när det ställdes in vid
Ekebyhovs slott. Vi kommer fortsatt
att följa de nationella riktlinjerna och
det ligger nog i farans riktning att större evenemang kring midsommar med
ﬂer än 50 personer kommer att ställas
in. Det här gäller även andra föreningar
som exempelvis Färingsö hembygdsgård med ﬂera som brukar anordna traditionellt midsommarﬁrande.
Vildsvinsfällan som tidigare fanns
på Gällstaö ﬁnns inte kvar där, men
grisarna har mig veterligen inte
ﬂyttat. Så därför undrar jag varför
fällan har tagits bort.
– Jaktledaren meddelar att fällan har
ﬂyttats till Lurudden och blivit stängd
på grund av att fällorna måste stå på
kommunal mark. Utifrån rådande situation med covid-19 har man inte
haft tillgång till arbetskraft att åtgärda
eventuell ﬂytt av fällan.
Parkslide ﬁnns på vissa ställen i
kommunen. Växten kan orsaka

inom de närmsta veckorna. Stockbybadet beräknas att öppnas åter i slutet
av juni.
Hur har det gått med planerna för
en ny skola vid Bryggavägen. Var i
processen är man i dagsläget?
– Det senaste samrådet pågick fram
till februari i år. Sedan har man jobbat
med att sammanställa det inför nästa steg i detaljplaneprocessen som är
granskning och utställning, innan det
kan godkännas av kommunstyrelsen
och slutligen av kommunfullmäktige.

Vilka restriktioner gäller för årets midsommarfirande i kommunen?

stora skador och sprider sig snabbt.
Den är också mycket svår att utrota,
det krävs professionell hantering
som är dyr. Nu har jag hört talas om
något som heter LONA-bidrag som
kommunen kan söka.
– Kommunen jobbar med parkslide
kontinuerligt. Kommunens driftentreprenör har fått i uppdrag att kämpa
parkslide på kommunens fastigheter
för platser som kommunen har lokaliserat växten. LONA-bidrag söks hos
länsstyrelsen av kommunerna, men
andra lokala aktörer, till exempel föreningar kan initiera projekt och kontakta kommunen som kan göra en
ansökan.

Foto: Arkiv

Vad har hänt med planerna för en
ny hall vid Ekebyhovsbacken? Blir
den av?
– Den frågan utreds i nuläget av
stadsbyggnadsförvaltningen. Men vi
har nog mer information om detta efter sommaren.
Jag undrar när Stockbybadet kan
öppna upp igen och önskar mer information om vad som hänt. Vi är
många som behöver ha hemester.
– Vår utemiljöenhet och teknikoch exploateringskontoret berättar att
det är Telia som utför ett kabelreparationsarbete, det vill säga i vattenområdet. Man hoppas att detta ska bli klart

Som avgångshållplatsen Ölsta
folkpark är utformad sker det svåra olyckstillbud dagligen. Den är
ej ändamålsenlig och helt felplacerad. Vem tar ansvar när första
dödsolyckan sker? Traﬁkplaneraren på Arriva? Väghållaren? Beställaren på SL?
– Vi saknar uppgift om vem som är
väghållare för den här vägen som heter Solbergavägen. Men när det gäller
själva hållplatsen så är det Traﬁkförvaltningen i region Stockholm som
har hand om den. Men vårt kontor får
ta den här frågan vidare till Arriva vid
nästa möte. Är det någonting som behöver ses över ur ett traﬁksäkerhetsperspektiv, får man göra det.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Mjukglass eller kulglass?
Ekerö kommuns öppettider i sommar:
22 juni-7 augusti
kl. 8.00-16.00

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

Dagens lunch
tis-fre 11.00-14.30
Kvällsöppet ons-lör
In på hemsidan för
lunchmeny, á la carte
och övriga event!

Välkommen!

Receptionens öppettider:
kl 09.00-16.00
Lunchstängt kl 12.00-13.00

Vi önskar dig en
glad sommar!

Boka bord på:
www.restjungfrusund.se
okq8_ekero

Ekerö

galleri Adelsö Smedja 2020
• Öppet varje helg mellan kl 12-15. Hela sommaren finns
smedjangängets konsthantverk & byggnadsvårdsbutik
• 4-5 juli Kenneth Frii måleri och Max Svensson smideskonst

• 25-26 juli Stintan Qviberg måleri
• 8-9 aug Marknad dessutom Tomas Lampell måleri samt Solveig
Magnusson & Eeva Axe vävda textilier

• 11-12 juli Marie Engström måleri/silversmide och Anna Tegelmark
foto

• 15-16 aug Nybörjarutställning; ”oupptäckta talanger”:
Siri Tovatt tecknat/måleri, Eva Bergqvist-Larsson måleri, Jenny Lejerdal måleri/skulptur, Michael Szymanski smideskonst

• 18-19 och 25-26 juli Marie Sundin & Lena Hellström Sparring måleri & Pia Hallgren smycken

Vi finns knappt 2 kilometer söderut från färjeläget

• 18-19 juli Anna Sanderek måleri

www.adelsosmedja.se
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Tack alla kunder
för en fantastisk vår!
AVVIKANDE ÖPPETTIDER
Under veckorna 28 - 31 (6 juli - 2 augusti)
Vardagar 09.00 - 17.00. Lördagsstängt

Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!
ÖPPETTIDER: Vardagar 07.00 – 18.00, Lördag 10.00 – 14.00

Bryggavägen 101, EKERÖ Telefon: 08-560 250 20

Vi vill tacka alla våra kunder för ert tålamod
under våren och den uppskattning ni visat.
Vi fortsätter med vår plockhjälp för er i
riskgrupp och 70+ så länge det behövs.
GLAD MIDSOMMAR
önskar Karin & Douglas med personal
Öppettider:
Mån-Fre 08:30-19:00
Lör-Sön 09:00-16:00.
Tel. 08 560 200 41
Kaggeholmsvägen 2, 17853, Ekerö
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”Jag har alltid drömt om en egen bouleanläggning...”

’’

Här blir det SM i höst

Drömmen om en
bouleplan blev sann

Minigolfbanan som lockar tävlingssugna
helgen i augusti blir det
SM i minigolf på Golfbaren
Jungfrusund. Men det är
inte den enda nyheten för
i år.

FÄRINGSÖ | För att glädja
sig själv och andra och
kompensera för årets
uteblivna semester, lät
Lennart Wahlberg på
Färingsö bygga en egen
”boulodrome”. Nu vill han
sprida ordet om sporten
som lämpar sig utmärkt i
coronatider och passar alla
åldrar.

När Golfbaren Jungfrusund
går in på sitt andra år är anläggningen redan etablerad
som en bana av högsta klass.
Därför har Svenska Bangolfförbundet förlagt SM-tävlingen Swedish Adventure
Golf Masters (SAGM) 2020
dit, helgen den 29 och 30
augusti.
– Då hoppas vi på att ta
emot ett 100-tal av landets
bästa bangolfspelare och
även en hel del lokala talanger. Det ﬁnns också en del
stjärnor från övriga Europa
som sagt att de gärna vill
vara på plats om restriktionerna tillåter, säger Hans
Olofsson, ägare av Golfbaren och dessutom tidigare
ﬂerfaldig VM-mästare i minigolf.
Han berättar dessutom

– Jag har alltid drömt om
en egen bouleanläggning
och när jag insåg att det inte
skulle bli någon semesterresa i år, bestämde jag att lägga
pengarna på det här istället,
konstaterar Lennart Wahlberg som själv spelat boule
i dryga 35 år och varit både
förbundsordförande
för
damlandslaget och ordförande i Stockholms bouleförbund.
Med hjälp av lite sponsring från lokala företagare har nu drömmen blivit
verklighet och både banan
och läktaren är på plats. På
Lennarts egna arbetsplatser Färingsöanstalten och
Svartsjöanstalten har en
boulesektion startats och
han hoppas att ﬂer följer efter och utnyttjar banan som

JUNGFRUSUND | Sista

Ett 100-tal av landets bästa bangolfspelare väntas komma till SM-tävlingarna i augusti.
FOTO: EMMA LINDGREN

att lagom till sommarsäsongen har anläggningen
både fått utskänkningstillstånd för hela området och
även öppnat ett eget kök
varifrån de serverar lättare
rätter som hamburgare,

stenugnsbakad pizza och
sallader.
– Vi hoppas nu att mälaröborna är sugna på att
komma hit och spela, äta
och ta ett glas. Så här i coronatider är det en utmärkt

Saknar du
sommarläsning?
Välj bland spänning, romaner, fakta,
biograﬁer, historia, politik, trädgård,
mat, djur, pyssel mm.
Kom till din lokala bokhandel så ska vi
hjälpa till med att hitta rätt bok för dig.

Just nu pocketkampanj
3 för 199:Vad vore en sommar utan böcker!
Vi har öppet hela sommaren
Välkommen till Mälaröarnas Bokhandel

sysselsättning. Det är utomhus och vi har arton banor vilket gör att det är lätt
att hålla avstånd.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

han upplåter gratis.
– Det enda man behöver för att kunna spela är
ett glatt humör och en frisk
arm. Man kan börja i nio- till
tioårsåldern och kan hålla på
tills man kastar in handduken. Då det inte är en kontaktsport, är det också lätt att
hålla social distansering.
Snart kommer han ha en
Facebooksida klar, där man
kan hålla koll på vilka evenemang som äger rum och
framöver vill han även gärna etablera samarbete med
kommunens skolor, för att
låta ungdomar komma och
prova på att spela.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Boulebana och läktare är helt
nybyggda.
FOTO: PRIVAT

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.
+lUILQQVIHPDYGHOQLQJDUI|UGHPHQVERHQGH
och HQ 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.

Pråmvägen 5, Ekerö Centrum. 08-560 354 61
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GOLFBAREN
JUNGFRUSUND
BESTÄLL GELATO TÅRTA TILL
MIDSOMMAR HOS OSS
Jordgubbsyoghurt och chokladsorbet som toppas
med massor av härliga jordgubbar.

Enzo´s Gelato finns även vid Golfbaren!

Minigolf
Mat
& Bar

UND

JUNGFRUS

18 hål proffsig minigolfbana direkt på bryggan i Jungfrusunds marina!
Njut hela 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!
Sommarlov, bad, glass och minigolf vi har öppet varje dag 11-21!
Fira midsommar med en runda mingolf,
god mat och gott sällskap hos oss.
För aktuella öppettider, följ oss på våra sociala
medier @golfbarenjungfrusund

enzodg.se

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

enzo_gelato

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

Gratis minigolf och pingis
Nu bjuder vi på utomhuspingis och minigolf vecka 26–32. Klubba, racket och boll lånar du
i Vällingbygången vid Lindex. Välkommen att ta en glass i solen när du spelat klart, handla
kvällens middag eller prova ﬁna badkläder i någon av våra 110 butiker och restauranger.
Läs mer på vällingbycentrum.se
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KULTUR

”Jag gick tillbaka på natten och använde ficklampa...”

’’

Kalle Runristare öppnar sin park
ADELSÖ | Hos Kalle
Runristare i Lindby på
Adelsö växer det fram en
spännande mötesplats
med anknytning till världsarvet som finns runt knuten. Bland annat kan man
få se ett tiotal runstenar i
sin forna prakt.

När Karl Dahlberg var nio
år tog han en mejsel och en
hammare från sin far och
ristade sin första runa i en
sten. Därefter fanns det ingen återvändo och idag känner knappt någon till hans
ursprungsnamn, utan i folkmun går han under namnet
”Kalle Runristare”. Han ristar egna runstenar på uppdrag, gör guidningar såväl på
Birka som på Hovgården och
det han inte vet om runor
och runstenarnas ornamentik är inte värt att veta.
– Titta här, den här tummen och underläppen upptäckte jag för ett tag sedan
när jag tittade på stenen
i släpljus, trots att jag har
sett den hur många gången
som helst. Jag gick tillbaka
på natten med ﬁcklampa,
då kunde jag konstatera att

det var så här den såg ut från
början.
Att Kalle inte skyr några
medel för att gå till botten
med hur de runstenar sett
ut som han undersöker, står
tydligt när han berättar om
de stenar som ﬁnns i hans
park. Han läser runorna rakt
upp och ner och kan beskriva ornamenteringarnas
innebörd. På de stenar där
vissa delar inte kan utläsas
har han ändå kunnat återskapa ursprungsbilden genom sitt stora kunnande.

i igenvuxna marker eller på
otillgängliga åkrar. En av avbildningarna är bara en del
av en sten som hittades av
en man på Färingsö härom
året. Resten misstänks ligga
under någon byggnad eller
vara en del i en grund. Kalle förvarar originalstenen,
men vågar inte ha den för
utställning, utan har gjort
en avbildning även av den.

I Kalles nyinvigda runs-

tenspark ﬁnns nu ett tiotal
runstenar att beskåda i full
storlek. Bland annat har
ﬂera av Mälaröarnas stenar
återskapats, men här ﬁnns
också några utmärkande
stenar från andra delar av
Sverige. En slarvigt huggen
sten från Mariefred, som
Kalle misstänker är resultat
av att en mor tvingat sin son
att hugga en sten till en avliden storebrors minne, står
sida vid sida med en färgrik,
konstnärlig sten från Skillsta
i Uppland.
Det är många timmars ar-

En del av en runsten som hittades på Färingsö för ett par år sedan, förvaras hos Kalle, men kommer
ställas ut som en avbildning av stöldskyddsskäl.
FOTO: LO BÄCKLINDER

bete som ligger bakom den
samling som nu ﬁnns uppställd.
– Först undersöker jag stenen så att jag vet så mycket
som går att veta om den.
Därefter fotograferar jag
den, bildbehandlar och färg-

KULTUR

lägger , så att den kommer så
nära originalutseendet som
möjligt. Därefter låter jag
trycka upp den på linoleum
och monterar den på sin
ställning.
På så sätt får han en sten
som är så naturtrogen att

besökarna ofta går fram till
bilden och känner på den för
att kunna avgöra om den är
verklig.
Flera av de stenar som
ﬁnns till beskådan är annars dolda för allmänheten.
Några ﬁnns i kyrkor, andra

Runstensparken är nu öppen dagligen för allmänheten ända fram till hösten
och inträdet är gratis, även
om Kalle gärna tar emot
donationer för att kunna
utveckla och fylla på med
ytterligare stenar. För den
som vill ha guidning på
platsen går det också att
köpa till. Invid runstensparken ﬁnns även Kalles
runristarverkstad, en liten
loppis, en enkel servering i
en kioskvagn från 50-talet
och en informationspunkt
där man kan köpa guidebroschyrer om såväl Hovgården som Birka.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”...jag är ändå glad att föreställningarna får möta publiken nästa år”

’’

Slottsteatern stängd Smedjan öppen
under sommaren
ADELSÖ | Mycket ställs
in på grund av cononaviruset, men Adelsö smedja
håller öppet i sommar med
många utställare, en byggnadsvårdsbutik och en stor
hantverksmarknad.

DROTTNINGHOLM | Drottningholms slottsteater har
beslutat att flytta sommarens föreställningar till
nästa år och ställa in alla
publika evenemang till och
med augusti.

Med anledning av coronaviruset och gällande riktlinjer
från Folkhälsomyndigheten
hålls Drottningholms slottsteater stängd under sommaren. Utställningen ”The Queen of Prints – maxjenny!”
planeras fortfarande att visas
i september och oktober.
Utställningen
är
ett
samarbete mellan Drottningholmsteatern och den
hyllade svenska designern
Maxjenny Forslund. Den
innehåller en kollektion
printade motiv från teaterns
dekorer, miljö och inredning.
Dagsprogrammet ”Visioner och utopier” planeras att
genomföras efter sommaren, närmare bestämt den

Sommarens föreställningar på Drottningholms slottsteater flyttas till 2021. FOTO: ELIAS GAMMELGÅRD

5 september. Här uppmärksammas att Lovisa Ulrika
skulle fyllt 300 år och dagsprogrammet genomförs i
samarbete med Kungliga
vitterhetsakademien
och
Kungliga slottet.
Alla guidade visningar är

inställda tills vidare men
kommer att återupptas så
fort det är möjligt, då med
hänsyn till lämplig gruppstorlek och avstånd mellan
individer.

Barockoperan ”Agrippina”
och
barnföreställningen
”Skönheten och Odjuret”
kommer att spelas säsongen
2021 istället för i år.
Även solokonserten ”Donne
disprezzate”
med
mezzosopranen
Ann
Hallenberg kommer att
genomföras nästa säsong.
Köpta biljetter kan bytas
mot biljetter till nya speldatum, mot presentkort eller
återlösas.

– Det är med tungt hjärta
som vi bestämt oss för att
inte genomföra några föreställningar på vår fantastiska
scen i år. Vi måste liksom
alla andra anpassa oss till
de omständigheter som råder, men jag är ändå glad att
föreställningarna får möta
publiken nästa år, säger Soﬁ
Lerström, teaterchef.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Adelsö smedja öppnades
2017 och har sedan dess haft
utställningar varje sommar.
Bakom smedjan står smedjangänget bestående av Ove
Westerberg, Anita Björk,
Staffan Eriksson, Helena
Pauschitz, Britt-Louise Morell och Joy Lynn Davis.
Sommarens kulturprogram är komprimerat på
grund av coronaviruset,
men det är ändå många utställare på programmet.
Smedjan håller öppet på
helgerna från den 4 juli .
Utställare under sommaren
är Kenneth Frii, Max Svens-

son, Marie Engström, Marie Sundin, Lena Sparring,
Börje Svensson och Tomas
Lampell. Dessutom ﬁnns
smedjangängets nyskapade
alster, en byggnadsvårdsbutik och så blir det en stor
hantverksmarknad den 8
och 9 augusti. Som säsongsavslutning den 15 och 16 augusti är det tänkt att ”oupptäckta talanger” som aldrig
ställt ut tidigare ska inta galleriet.
– För att överleva till en
femte kultursäsong 2021
hoppas vi kunna reparera
den konstskadade sommaren något genom vårt komprimerade program. Vi måste ju få ihop till kommande
års hyra, säger Anita Björk.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Adelsö smedja håller öppet i sommar.
FOTO: OVE WESTERBERG
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NÄRINGSLIV

”Vi vill skapa mat med öppen eld”

’’

Ny restaurang
JUNGFRUSUND | I augus-

VI HAR ÖPPET!
Njut av sommaren hos oss och slipp
smärta, stress och stelhet under din ledighet

Vi behandlar med Massageterapi, laserterapi, idrottsmassage, tejpning mm

ti planerar restaurang
Kolmilans att slå upp sina
portar på Sjöstadskajen i
Jungfrusund. Restaurangen ligger på bottenplanet på den nya byggnaden
vid färjan och högst upp i
huset finns också en tillhörande festlokal.
Namnet Kolmilan kommer
av att det funnits en kolmila
i området en gång i tiden.
– Vi vill skapa mat med
öppen eld och vi kommer att
ha en kolgrill. I köket installerar vi även en vedeldad ugn
men det blir inte en pizzeria,
vi kommer bland annat att
rosta mat i den. Det blir en
otroligt häftig rostning i en
sådan ugn, säger Jan Richter
som tillsammans med Jan
Wilhelmsson och Thomas
Hulldin har restaurangen.
De har också restaurang i
Pampas marina, i Steninge
bruk och i Finnboda.
Inredningen i restaurang
Kolmilan får en ”fransk New
York-känsla” som de kallar
det. Det blir en uteservering
mot vattnet, bordsservering
inne och även matplats i baren.
– Tanken är att vi ska göra en

23

Erbjudande på

AROMAMASSAGE
hela sommaren!
Välj 80 eller 110 min och få

20 % rabatt
Männen bakom Kolmilan Jan Wilhelmsson, Jan Richter och
Thomas Hulldin på takvåningen som är en del av restaurangen.
FOTO: EWA LINNROS

matbar så att man också kan
komma ner hit ensam och
sitta i baren och äta, samtidigt som man tittar in i köket och ser hela händelseförloppet, berättar Jan Richter.
När det gäller menyn inrik-

tar de sig inte på något speciﬁkt.
– Det kommer att ﬁnnas
alla möjliga rätter på menyn.
Vi ska däremot jobba mycket med kolgrillen och den
vedeldade ugnen, säger Jan
Richter.
Direkt vid entrén kommer också en ”take-awaykyl” med matlådor att ﬁnnas.

– Så småningom kanske det
också blir en ”fredagslåda”
med allting färdigpackat för
fredagsmiddagen.
Till restaurangen hör även
den inglasade takvåningen med milsvid utsikt över
vattnet. Lokalen som rymmer cirka 130 personer, är
främst avsedd att användas
som festlokal.
– På helgerna ska vi ha
bruncher och om det inte
är bokat i takvåningen, är
tanken att vi eventuellt kan
köra en sittning däruppe för
bruncherna, säger Jan Richter.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekologiska doftoljor i en underbar
helkroppsmassage.
(Gäller vid ett tillfälle jun-aug, ej ActiWay.)

YOGAKLASSER
i Hatha, Kundalini och Yin

Klippkort eller dropin
240 kr/gång
Max 6 deltagare, alla nivåer
Boka massage och yoga via bokadirekt.se
Vi tar emot ActiWay
Johanna och Lottie är erfarna terapeuter med ﬂera utbildningar
inom friskvård, diplomerade, certiﬁerade och medlemmar i Kry.
Hos oss får du säker behandling med din hälsa i fokus.

Varmt välkommen till vackra Ekerö Hälsorum!
0736-10 20 65 z www.ekerohalsorum.se z ekerohalsorum@gmail.com z Bryggav 131D

Fredrik Ohls, gruppledare Liberalerna Ekerö

Vårkampanj

Ekerö behöver ett
självständigt borgerligt
oppositionsparti!

Hör av er så
berättar vi

Var med och påverka Ekerös
framtid genom att bli medlem!
ekero@liberalerna.se
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

Valfrihet
för vem?
Motståndet mot att lägga ner
Munsö skola verkar minst
sagt kompakt. Föräldrar
och barnen är förtvivlade
och kämpar tappert för att
förhindra nedläggningen.
Det ﬁnns många fördelar
med en liten lokal skola med
mindre klasser. Alliansen
med stöd av SD försöker
hålla frågan borta från det
forum där det hör hemma, i
fullmäktige. Frågor av denna
storlek och med tanke på
hur illa människor berörs
hör hemma i fullmäktige.
Det känns märkligt om man
tänker på att alliansen med
vänner annars talar med
tårar i ögonen om valfrihet
i fråga om skolan. Var ligger
valfriheten här och för vem?
– Mikke Lillman,
gruppledare
Vänsterpartiet Ekerö

z Varmt tack till ”Springpojkarna” som hjälper
oss äldre så att vi får mat
hemlevererad från Ica.
Jag skulle inte klara mig
utan er!


– Tomas
z Veckans ros vill vi ge till
Katarinas klippotek! Hon
klipper utomhus med
munskydd och visir.


– I och A
z En stor samhällstjänst
gör frisersalong Arnalids i
Stenharma. Jag är i riskzon
70+ . Arnalids Camilla
klipper ute och med munskydd. Detta är guld och
rosor värt. Vi 70+ uppskattar en sådan insats


– I Eriksson

Sälj inte ut kommunens egendom
Förskolor, skolor och äldreboenden är en kärnverksamhet för en
kommun. Flera av kommunens fastigheter för detta ändamål är
slitna eller felbyggda. Samtidigt blir vi ﬂer yngre och äldre. Det
närmsta decenniet kommer Ekerö därför behöva uppföra många
nya skolor och äldreboenden. Detta kommer kosta mycket pengar
och det är viktigt att det blir bra.
Den styrande alliansen har i detta
läge idén att sälja vissa av kommunens fastigheter, nu bland annat
Ekgården och Ekebyhovsskolan
som ett rivningsobjekt, till privata
fastighetsbolag. Idén är att det ska
bli billigare. Det tror inte vi. Det är

lätt att man säljer för billigt, ändå
står ansvarig för risker och sedan
får hyra dyrt. Historien förskräcker.
Vi vill särskilt betona att
Ekebyhovsskolan byggdes så sent
som 1989 och borde kunna renoveras för en rimlig penning. Vad

händer om den nya fastighetsägaren av besparings- och klimatskäl
vill göra just detta? Ska kommunen
kräva en rivning till varje pris?
En bättre långsiktig ägare än en
kommun är svår att hitta för skolor
och äldreboende. Kommunen
kan låna billigt och måste ändå ha
kompetensen att bygga och förvalta sina övriga fastigheter. Det
är därför hög tid att kommunen
bildar ett eget fastighetsbolag för
samhällsbyggnader på Ekerö. Dit
kan man överföra beﬁntliga för-

skolor, skolor, äldreboenden och
bygga upp en stärkt kompetens för
att bygga och förvalta nya.
Om kommunen eller privata
utförare ska bedriva verksamhet
i lokalerna är en annan fråga. Där
välkomnar vi liberaler en mångfald av utförare som till exempel
Engelska skolan, Birkaskolan,
Raoul Wallenberg med ﬂera.
Ekerö kan bättre!
– Fredrik Ohls, gruppledare, L
– Alexander Lind af Hageby, L

Ekonomi och kvalité i fokus

Angående Munsö skola

minskade efterfrågan att sätta
sina barn på Munsö skola av
vårdnadshavare på Adelsö
För oss Ekerömoderater är
och Munsö skapat ett krafen budget i balans och ordtigt minskat elevunderlag i
ning och reda i kommunens
nuläget. Färre som bor i närekonomi a och o. Det ﬁnns
heten av Munsö skola, väljer
många exempel på komMunsö skola och placerar
muner runt om i Sverige
istället sina barn på skolor i
som inte haft samma fokus
tätorten. Vi har högt ställda
på ekonomin som Ekerö
krav på kvalitén i alla skolor
kommun har haft. Ordnad
i Ekerö kommun, vårt mål är
ekonomi innebär bättre
att skapa de bästa förutsättservice samt maximal nytta
för varje skattekrona. Vi
ningarna för alla barn och
Ekerömoderater kommer
unga att lyckas i skolan och
alltid stå upp för att komlivet, det är därför viktigt för
oss att skapa pedagogiska förmunens ekonomi måste gå
ihop. Vi kommer även alltid
utsättningar som ger barnen
stå upp för att kvalitén på den just det och detta försämras
kommunala service som ges starkt om man har tre klasser
är god.
i samma klassrum. I och med
Påståendena om att Munsö att de lägre klasserna behålls
skola planerats att läggas ner i Munsö skola skapar vi för
är falska, det har aldrig varit
framtiden alla möjligheter
på agendan. Dock så har den
att återuppta undervis-

REPLIK


REPLIK


ning på Munsö skola för
årskurs 3-6 så fort en ökad
efterfrågan att placera ﬂer
barn i skolan skapas. Vi har
lyssnat in och försökt hitta
så breda vägar framåt som
blir så bra för så många som
möjligt. Ekerömoderaterna
kommer alltid att stå upp för
en levande landsbygd. Detta
innebär att man ibland får
kompromissa och hitta lösningar framåt tillsammans.
Allt för Ekerö kommuns
bästa.
– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens
ordförande
– Arnulf Langlet (M),
gruppledare Ekerömoderaterna
– Camilla Wallhed (M),
gruppledare barn- och
utbildningsnämnden

Munsö skola ska inte stängas!
REPLIK

Vi har stor förståelse för att
beslutet inte faller i god jord.
Vi är heller inte glada men
ibland måste politiker ta
beslut även de som går emot
ens egen övertygelse och
politik. Som politiker måste
man också ta det övergripande samhällsansvaret.
Förslaget som kom från
förvaltningen var ursprungligen att ﬂytta alla klasser till
Sundby skola. Anledningen
var att trots extra strukturbidrag gick enheten med
förlust. Situationen uppstår
då närmare hälften av barnen
tillhöriga Munsö skola valt
annan skola. Nu blir klasserna F-2 kvar, vilket måste
ses som en bättre lösning
gentemot grundförslaget.
Att som Öpartiet påstå att
vi tre kommunalråd givit
uppdraget till förvaltningen

visar på bristande respekt
för politiken och inte minst
våra tjänstemän och att de
inte skulle göra sitt jobb.
Att dessutom blanda ihop
Haninge med Ekerö visar
än mer okunskap. I ena
meningen påstår ni att vi
inte följer kommunallagen i
hanteringen av ärendet om
Munsö skola och i nästa så
är det då helt ok att inte följa
lagar och regler om hur man
får använda statsbidrag och
kommunens budgetreserv.
Som Mälarökoalitionen
påstår, att vi inte följer översiktsplanen är häpnadsväckande. Översiktsplanen
är ju precis som det låter, en
plan som anger en inriktning
förutsatt att utvecklingen går
åt det hållet. Avviker detta
måste man ju naturligtvis
bromsa eller förändra riktningen.
Gällande Adelsö hem-

bygdsgård – att påstå att
hyresavtalen med förskola
och brandvärnet sägs upp
och att brandvärnet med
mera kanske försvinner är att
skrämma upp medborgare.
Vid en försäljning blir det
självklart en omförhandling
med den nye ägaren. Genom
ett förslag från C och KD:s
politiker på Adelsö har förslaget om ett övertagande av
Adelsö hembygdsgård till
Ekerö bostäder ställts, vilket
vi är helt eniga om inom
Ekeröalliansen. Skulle vara
mycket förvånade om det
inte blir ett enigt politiskt
beslut.
För Mälaröcentern
– Ove Wallin, gruppledare
– Emma Solnestam
Lövenstad, ordförande
– Fredrik Forsman,
barn- och utbildningsnämnden

Ordentlig genomlysning saknas
Med hänvisning till vad
som framkommit i ärendet
Munsö skola vill jag här
framföra lite faktauppgifter
eftersom kommunen gärna
vill lägga skulden på föräldrarna. Jag har själv haft både
barn och barnbarn på skolan
och från hens förskoleplats
till hen valde att lämna
skolan i halva femman hade
hen åtta lärarbyten och tre
rektorsbyten. Jag har även

varit i kontakt med tidigare
rektor som informerade
mig om att hon gått runt
ekonomiskt på skolan med
85 till 90-tal elever, som
en egen enhet tillsammans
med Adelsö/Munsö förskolor med ett 20- tal barn
på Adelsö och 30 på Munsö.
Det har även inhämtats
uppgifter från fackliga representanter som beskriver
antalet lärare och fritids-

personal som valt att sluta
sedan sammanslagningen av
Munsö och Sundby skolor.
Dessutom har inte det minskade elevunderlaget tagits
upp för en ordentlig genomlysning i nämnden, så man
hade kunnat förhindra nu
taget beslut.
– Mormor och representant för Öpartiet,
Desirée Björk

Med en klar och tydlig
demokratisk majoritet
togs beslutet i barn- och
utbildningsnämnden att
göra förändringar i verksamheten i Munsö/Sundby
skola. För Ekeröalliansen
är möjligheten att bo på
landet med närhet till natur
viktigt. Många av oss inom
Ekeröalliansen är uppväxta
i Ekerö kommun och har
själva gått på Sundby och
Munsö skola. Vi vet vikten
av en levande landsbygd
med en tillhörande god
kommunal service. Precis
som oppositionen skriver
har vi redan en beslutad
plan för betydelsen av lokala
centrum för att möjliggöra
tillgång till kommunal och
kommersiell service, i den
ingår självklart möjligheten
till undervisning även på
landsbygden. Att som oppositionen hävda att vi vill
lägga ner skolor i ytterområdena är inte med verkligheten överensstämmande.

Det är häpnadsväckande hur
debattklimatet i politiken
under de senaste veckorna
kraftigt har försämrats. Att
komma med påståenden
om odemokratiska processer, hemliga agendor och
andra konspirationsteorier,
stämmer inte överens med
vad Ekeröalliansen anser
vara ett bra debattklimat.
Vi politiker måste stå upp
för en nyanserad politisk
debatt grundad på sakliga
argument. Som politiker
ska man alltid vara beredd
på kritik samt att bemöta
argument men man kan
samtidigt förvänta sig att få
en viss respekt för sin uppgift och att vi skiljer på sak
och person. Oavsett vad vi
tycker i detalj så jobbar vi alla
för Ekerö kommuns bästa.
– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens ordförande
– Ove Wallin (C),
kommunalråd
– Sivert Åkerljung (KD),
kommunalråd

Hur kan fria skolvalet
främjas av färre alternativ?
REPLIK

Replik till Liberalernas
representanter i barn- och
utbildningsnämnden om
Munsö skola. Vi häpnar
när vi läser Liberalernas
insändare. De argumenterar bland annat för det fria
skolvalet och påpekar det
självklara, nämligen att det
ﬁnns färre val av skolor på
landsbygden. På vilket sätt
främjar det det fria skolvalet
att ta bort möjligheten att
kunna välja Munsö skola för
elever i årskurs 3 till 6?
De argumenterar även för
att läroplanen ställer högre
krav på undervisningen
när barnen kommer upp
i trean. Läroplanen ställer
naturligtvis krav utifrån
barnens sociala och kognitiva utvecklingsnivå. Menar
de att barnen i förskoleklass
och under de första skolåren inte lär sig så mycket
och att man då kan kosta
på sig att fokusera mer på
en trygg miljö? Det vill vi i
Miljöpartiet starkt motsätta
oss. Självklart är lärandet
lika viktigt för barnen i de
yngre åldrarna som i de

äldre. Små barn behöver en
minst lika väl genomarbetad kursplan som de äldre.
Undervisning för äldre barn
ställer inte högre krav, bara
andra krav. Barn är olika
och kan ha olika behov. För
att kunna erbjuda det krävs
alltså olika typer av skolor
i olika storlekar och i olika
miljöer. Likriktning och
storskalighet är inte lika
med kvalitet.
Genom den organisationsförändring som
Liberalerna har varit med
och röstat igenom har de
nu bidragit till att förutsättningarna för en dynamisk
kollegial samverkan som
utvecklar kvaliteten på
Munsö skola kraftigt har
försämrats.
Slutligen anser vi att det är
förminskande att reducera
det engagemang som ﬁnns
på Adelsö och Munsö till
“starka känslor” när det i
själva verket handlar om väl
underbyggda argument.
– Ulrika Sandin,
gruppledare (MP)
– Iren Bakkerud,
ledamot BUN (MP)
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Mälaröarnas orgeldagar
Förtrollande toner i våra vackra medeltidskyrkor
Tisdag 11 augusti kl.19:00

Sånga kyrka

Gundega Novotny spelar på Strandsorgeln från 1834
“Låt renässans och barock sätta tonen!”
Dansande renässans möter mäktig barock. Musik av Georg Muffat, John Stanley,
Dietrich Buxtehude,Hans Kotter, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach.

Onsdag 12 augusti kl.19:00

Skå kyrka

Ligita Sneibe spelar på Thürsorgeln från 1973
Musik av Johann Sebastian Bach, Louis Vierne, Arvo Pärt, Indra Riše, Håkan Sundin.

Torsdag 13 augusti kl.19:00

Ekerö kyrka

Johannes Skoog spelar på Paschenorgeln från2017, byggt med bl. a. gammalt
pipmaterial från kyrkans första orgel av Pehr Zacharias Strand 1843
“Fantasi och geni” - Musik av Johann Sebastian Bach och Wolfgang Amadeus Mozart.

Fredag 14 augusti kl.19:00

Färentuna kyrka

Anna Holm spelar på Grönlundsorgeln från 1965
“Jämna och ojämna pärlor”. Musik från barocken och minimalismen av Johann Sebastian
Bach, Nicolaus Bruhns, Arvo Pärt och Philip Glass.

Lördag 15 augusti kl.19:00

Hilleshögs kyrka

Jonas Lundblad spelar på Ekengrensorgeln från 1773
Musik av Johann Agrell, Johann Sebastian Bach, Peter Askergren, Johann Georg Vogler.

Söndag 16 augusti kl.18:00

Munsö kyrka

Kerstin Baldwin Sterner spelar på Strandorgeln från 1835
Musik av Ludvig van Beethoven, Georg Böhm, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach.

Öppen kyrka
I juli börjar vi ﬁra gudstjänster igen i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Läs mer på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/faringso/gudstjanster
Fram till dess är du 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.

MÄLARÖKRYSSET
TÄVLA! Välkomna att lösa ett

korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström.
Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de färgade
rutorna. Mejla meningen till: kryss@malaroarnasnyheter.se
och uppge även postadress. I ämnesrutan skrivs bara föroch efternamn.
Bland de rätta svaren lottar vi efter helgen ut ett
PRESENTKORT på 100 kr hos Mälaröarnas Bokhandel
Bilden: Mats Karlsson och Anna Freij passar på att ta en cykelturpå
Ekerö för att möta mälaröborna,när det är lugnt på områdeskontorer
iEkerö bibliotek. FOTO: LO BÄCKLINDER

Vi gratulerar Lena Levin, Ekerö, till förra numrets vinst där
korsordet hade nedanstående lösning.
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

FAMILJ

FAMILJEANNONSERA Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se

Se vår prislista:
www.malarobegravning.se
Vi gör hembesök för din trygghet
Ring för tidsbokning
08-560 360 80

Leif Eriksson
Heli Ekberg och Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

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

Grattis Wilton
Strate på 13-årsdagen 19/5
från mormor,
morfar, mostrar,
morbröder och
kusiner.

Grattis Thyr
Berg på 5-årsdagen den 17/6
från mormor,
morfar, mostrar,
morbröder och
kusiner.

Grattis Viktor
9 år den 15 juni!
Kramar från
mamma, pappa
och Ludvig.

• Karin Ingeborg Halldin, Ekerö, avled den 5
maj i en ålder av 95 år.

 DÖDA


Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Grattis Filippa
på 9-årsdagen
8/6 samt Oliver
och Amanda
på 3-årsdagen
15/6. Mamma
och pappa.

• Yngve Tommy Christer Sundberg, Svartsjö, avled 29 april i en ålder av 71 år.

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

• Thomas Magnus Otterskog, Ekerö, avled
den 9 juni i en ålder av 75 år.
• 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

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa,
traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar.
Vi gör även hembesök och hjälper gärna till med bouppteckningar.

Vår älskade

Solveig
Carlsson
* 16 september 1939

Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

har lämnat oss
i sorg och saknad
Ekerö 16 maj 2020

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Jord, Sand & Grus

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93 - 560 30121

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641
PRIVATA ANNONSMARKNADEN

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

MATS och PERNILLA
SVEN-ERIK och LOTTA
ANDERS och CARINA
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och Vänner
________________________
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i Adelsö kyrka.



IGNIS

Med lång tradition
och gedigen
kunskap hjälper
vi er att utforma ett
minnesvärt avsked
Vit golfvagn märke MAX
650 kr och avståndsmätare Voiccaddie VC300
400 kr totalt 1 050 kr.
Kontakta mig på gorel.
bandelin@telia.com eller
070-841 42 52.
16 tum ﬂickcykel Rosa med
nypris: 1 399 kr. Signum
Sport 100. Medelslitage
såsom lite gummi saknas på
ena trampan. Reﬂex saknas
på andra trampan. Ny rejäl
sadel. Begagnatpris: 400 kr.
Passar barn som ska lära
sig cykla i 4-6 års ålder, 105-

120 cm långa. Kontanter
eller Swish. 070-627 94 72.

Ridhjälm i mycket gott
skick. Kylin Inspector 02.
Dec -09. Passar barn i
åldern 9-13. Pris: 300 kr.
Finns i Träkvista. Kontanter
eller Swish. 070-627 94 72.

 KÖPES


Cykel 24 tum vit Mountainbike, 18 vxl. Orbita Alpha
i gott skick. Passar barn i
åldern 8-12. Pris: 1 000 kr.
Finns i Träkvista. Kontanter
eller Swish. 070-627 94 72.

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

Tomt centralt på Ekerö
för nybyggnation av
enbostadshus. Kan sköta
handläggning vid avstyckning.Telefon eller sms
070-419 52 48.

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

Harriet Green
* 13 december 1939
har lämnat mig
i stor sorg och saknad
Färentuna
den 5 april 2020
OVE
Släkt och vänner
Så har vi vandrat Du och jag
i kärlek, hand i hand
Så har vi delat varje dag
i våra drömmars land,
Vår lycka var vår rikedom,
nu har Du gått,
min hand är tom

Min kära Mamma
Vår kära Farmor
Gammelfarmor
och Svärmor

Inger Palmqvist
* 15 december 1937
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
den 2 juni 2020
THOMAS och HELEN
BIRGITTA
Barnbarn Barnbarnsbarn
En minnesstund äger rum
i familjekretsen.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Färentuna kyrka torsdagen
den 18 juni i kretsen av de
närmaste. Hedra gärna minnet av
Harriet med en minnesgåva.
www.malarobegravning.se

Alfa Ekerö
Begravningsbyråer

 SÄLJES

Min älskade

YVONNES FOTHÄLSA

Min älskade make
Vår käre pappa

Hos mig får du hjälp med
allehanda fotproblem
• Fotsmärtor • Nageltrång
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor
• Förhårdnader, sprickor

Thomas
Otterskog

– Medicinsk fotvård –

Vid behov gör jag även hembesök
Bokning via www.bokadirekt
Salong Närlunda eller 0707-55 16 17
Jungfrusund Salong Närlunda
Varmt välkomna!

Rut-avdrag!

www.ignis.se
Sandviksvägen 4
Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65
Auktoriserad av SBF

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

M
n

* 2 augusti 1944
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
✝ 9 juni 2020
EPP
EMIL HENDRIK
Släkt och vänner
Begravningsakten med urna
äger rum i Ekerö kyrka fredag
den 3 juli kl.11.00. Därefter
inbjudes till minnesstund.
Vänligen anmäl deltagande
till epp.jaansoo@gmail.com
senast 26 juni.
Tänk gärna på Parkinsonfonden
tel 08-666 20 78.
www.ignis.se

FÖLJ OSS!

¨
ALARVIKENS

aprapati och rehab.

Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

nyheter

MÄLARÖARNAS
MÄLARÖARN

Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Jungfrusundsv. 5, Träkvista Torg - Ekerö
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ön skar vi företagare,
önskar
föreningar och organisationer
alla våra kunder, medlemmar
o ch vänner!
Vi har skyddsutrustning
och erbjuder
även utomhusklippning!

Troxhammar
Tel: 08-654 88 44
www.salongl.se

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

Mälarö Jazz:

Absolut blandat:

Ewa Linnros och Joakim
Jonsson

Tommy Ollmark med Janne
Stolpe och Rune Sjögren

Gott och Blandat:

Plats på scen:

Eva Möller

Bo Magnusson

Hultmans Hak:

Pyrets fredag:

Anni Stavling

www.fsons.se

Binärdata AB

ĥ

ÜŇƌƭŮáĥƊĴƦīƄƍƭƢĥƋ
Ƥ÷ŇĹæŇƃƜ÷ĬƓƫƀĥ

Back to the Sixties:
Janne Widén och Lasse
Lindros
Barockt och Bàrock:
Jüri Jügenthal
Blandade pärlor:
Rolf Larsson

Blå timmen:
Lennart Karlsson

CD med egna öron:
Pyret Ericson

Dags för dragspel:
08-707 33 00 • lejagruppen.se

Kjell Nilsson

Det är måndag
morgon: Janne Andersson
Fredagsdansen:
Anni Stavling

Fredagskväll:
Björn Höglund

Fyndlådan:

Träkvista
Peo Leopoldsson
med personal

Leif Bjärnling

Ekerö
Lorentz
med personal

Stängt vecka 28-30.

Närlunda
Schakt & Transport

Karin med personal

Anders med personal

Lina Hultman

Pyret Ericson

Istället för Flisan:
Pontus, Märta och Julia

Kentas Kårner:
Kenta Hedlööf

Kryckan på egna ben:
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country:
Lars ”Kryckan” Krüger

Skivat och klart:
Kjell Karlsson

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

Söndagkväll:

Lennarts Låda:

Fredrik Rispe

Lennart Lundblad

Lättspårat:

The 70´s: Magnus Haage

Ingemar Eriksson

Tisdagsmix: Leif Helenius

Mer än bara Blues:

Torsdagspytt:

Danne Larsson och Arne
Swedin

P-O Ljungberg

Morgonluft från
Mälarökyrkan:

Micke Wallin

Ing-Britt Bäcklund , Urban
Thoms, Thorleif Larsson,
Lars Narin, Klaus Franken

Wallins Praliner:
Vinylblandat:
Janne Widen

Ytterligheter: Lars Grahm

Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

Johan med personal

Skå

Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking
Sweden

God kväll Mälaröarna:

Annis Musikcafé:

ALLSERVICE AB

Upptäck vår
hemsida!

78 på 60: Gunnar Nilsson
Cornelia Von Bargen

F’SONS

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

Söker Ni kontor
på Ekerö?
z Vi

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


Träkvista Bilservice AB
Roger med Personal

Tel. 560 304 54

Stängt veckorna 28-31

Ulf, Agneta, Christer,
Mattias, Tobias,
Pawel och Jesper
Semesterstängt vecka 28-31

Arne, Christina,
och Henrik

Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise
Gerry och Ronny

z Kombinerat

08-560 310 35 • www.ekerobygg.se

Krister med kollegor

Mällaröarna
Mä
GOD KVÄLL

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


Tom med personal

nyheter

MÄLARÖARNAS

27

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

Entreprenör

skalfast.se

28

MÄLARÖARNAS NYHETER • 17 JUNI 2020

z Husgrunder z Ingrävning

kommunala avlopp

LARMET GÅR

z Dränering/grundisolering
z Enskild

avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

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

Österländska holistiska
behandlingar för ökat
ﬂöde och vitalitet!
Shiatsu z Ayurvedisk yogamassage
Chi nei tsang z Traditionell thaimassage
assage
g

z



z

Rån och honungsstöld
MÄLARÖARNA | Ett brutalt rån, en raffinerad
stöld och gripna båttjuvar
är några av de ärenden
som polisen hanterat på
Mälaröarna under den
senaste tvåveckorsperioden.







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




Z

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

宝守宕宒宓宒完宑宗
宓 宖宜宆宋 宒 宏宒 宊宜

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

z



Natten till den 13 juni blev
tre personer gripna i samband med ett grovt rån i en
bostad i Stenhamra, efter
att en granne blivit misstänksam efter att ha hört
skrik.
– En handfängslad man
blev misshandlad både med
tillhyggen, slag och sparkar och en plånbok stals. I
samband med rånet greps
tre personer, berättar Anna
Westerberg, presstalesperson för polisen region Stockholm.
En hel del båtrelaterade
stölder har också skett under senaste tiden. I början av
juni stals bland annat en båt
på Adelsö, men återfanns
tillsammans med ytterligare
en båt.
– Båten och ännu en som
båt visade sig vara stulen,
hittades på en obebodd ö
vid Sättra. Båtarnas motorer,

www.fsons.se
z Mark & Anläggning

Första veckan i juni upp-

täcktes också ett tillgrepp
av två båtar på Kärsön. Båtägaren uppgav att hen åkt
över Nockebybron och sett
sina två motorbåtar ligga på
plats i närheten av bron. En
timme senare när målsägande åkte förbi igen, upptäckte
hen dock att motorbåtarna
var borta.
– Den 12 juni lyckades
dock polisen gripa båttjuven, tack vare ett rådigt vittne, säger Anna Freij.
En polispatrull blev beor-

z Lastväxlare med kran

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

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


Trädfällning
Sektionsfällning
Uppkapning
Bortforsling

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

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

MOPED - BIL - SLÄP

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

i säkra händer

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

www.pcakuten.se

Din lokala målare på Mälaröarna

strömgrens måleri
stromgrensmaleri

CGF FÄLLATRÄD AB

Kontakt 070-753 64 44

• Dräneringsarbeten
• Enskilda avlopp
• Villagrunder
• Granit-, betong& murarbeten
• Allt inom trädgård,
växter & stenytor
• Pooler

Vi utför arbeten
åt privatpersoner,
bostadsrättsföreningar och
företag.
Verksamheten
utgår från Ekerö
med egen maskinpark. Vi erbjuder
projektledning och
överlämnar alltid
dokumentation
på våra arbeten.

www.marent.se • kontakt@marent.se
070-629 35 98 / 070-226 10 14
Vi är ansvarsförsäkrade och innehar F-skattsedel

annajansson.se

Kvarngränd 9
Färentuna
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

0704-31 13 04 www.fällaträd.com

Entreprenad AB

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

skett under perioden. Den
andra juni ägde ett av dessa
rum i en villa i Stenhamra.
– När ägarna kom hem
upptäckte de att någon varit
inne i bostaden. Alla lådor
i sovrummet var utdragna
och genomgångna och allt
var kastat på sängen i en
enda röra. Tjuvarna hade
förmodligen gått ut via altandörren, då den stod olåst.
Den 10 juni inträffade
även ett inbrott i en villa i
Träkvista. Gärningspersonen bröt sönder dörrlåset
på altandörren på baksidan
och tog sig ut via källarvåningen.

070-610 93 94
stefan@stromgrens.se

Staffan Martinsson
BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Ett flertal inbrott har också

PC Akuten

&ƌĊŶĚƌƂŵƟůůǀĞƌŬůŝŐŚĞƚʹǇŐŐŽĐŚďĂĚƌƵŵ
Utför trädgårds- och skogsarbete för privatpersoner & företag

z Vinterunderhåll

drade till Berghamns brygga
utanför Hässelby angående
en misstänkt båtstöld. En inringare hade sett en mindre
motorbåt bogserat en större
ﬁnare båt och dessa lades
till vid bryggan. Inringaren
gick ner och frågade om de
behövde hjälp men ﬁck till
svar att de fått slut på bensin och inte behövde hans
hjälp. Han ringde polisen då
han tyckte hela situationen
var suspekt. När patrullen
anlände till platsen var båda
motorbåtarna förtöjda vid
bryggan och en man befann
sig på bryggan och kunde
gripas.
En stöld som antas ha
utförts av mycket kunniga

073-703 06 83
goodroom.se
ŽīĞƌƚΛŐŽŽĚƌŽŽŵ͘ƐĞ
STENHAMRA

ALLSERVICE AB

z Trädfällning & Stubbfräsning

styrpaneler och reglage var
bortmonterade och stulna,
säger Anna Freij, kommunpolis.

Apolis Bygg byter namn

F’SONS
z Trädgård & Fastighetsunderhåll

Någon som vet hur man handskas med bin och honung, har vittjat
bikuporna vid Ekebyhos slott.
FOTO: MATS ANDERSSON

personer upptäcktes i Ekebyhovsparken den 7 juni.
– Någon har tagit cirka 20
ramar i biodlarföreningens
bikupor, slungat dem och
återställt lådorna. På fyra
ramar har man även skurit
ut de honungsfyllda vaxkakorna. Ramarna beräknas ha
innehållit cirka 40 kilo honung till ett värde av ungefär
4 800 kronor.

TRÄDGÅRD/MÅLNING

Behöver ni en hjälpande hand med
trädgård (klippning, häck, ogräs) etc. Måla om
ett hus, fönster. Underhåll och enklare
reparationer (ej motorer).
Humana priser. Bor på Ekerö. Väl mött! Per
Tel: 0762-82 80 69

VÄLKOMMEN ATT LÄRA DIG
z
z
z
z

Kom till
Leda ditt inre
mindfulness
Hantera tankar och känslor
kurs eller
Förstå och göra medvetna val
relax!
Förbättra ditt immunförsvar
www.smilingmeditation.com

Mindfullness

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

em ma
På h

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

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

Träkvista Bilservice AB
O

RB

R

IK

SFÖ

RBU

Tel: 08-560 243 48

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

DATA

FÄRGHANDEL
FÄRG TAPET
GOLV

Nu har vi hjälpt
till på Ekerö
i över 30 år.
Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

GÅ INTE ÖVER ÅN
EFTER VATTEN.

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

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

Binärdata AB

÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷

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

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LOKALER

LACKERING

STÄDSERVICE

FÖRRÅD

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



z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






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

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

z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs


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

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

z Kontorsstäd


z Byggstäd

Följ oss på Facebook
och Instagram!

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

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

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar

uthyres till
hem & företag

Tunnlandsvägen 3

z
z
z
z

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

0707-139 000
560 402 51

Lilla Berga 1, Skå

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

S

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

Välkommen till Circle K i Träkvista!

RANSC

MO

T

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

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

EN

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

Service • Däck

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

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

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

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

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

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ
ö¡¨£¨´ၹထ ´¡¤§
Tel 560 425 80
ªªªန§£¤¨£န

·ဖŠၹၸဖၹႀထöဖ£öၹၸဖၹၾ

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Getudden 2, Svartsjö
6 rok, 139 m² UTGÅNGSPRIS 4 675 000 kr VISAS Sö 21/
6 kl 12:00-12:45 anmälan krävs, Må 22/6 ring för
tidsbokning BYGGÅR 1975 TOMT 2579 m² EP 119 kWh/
kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TEL 0708-30 01 61

Bergsrundan 6, Ekerö
5 rok, 168 m² UTGÅNGSPRIS 6 475 000 kr
VISAS Sö 21/6 kl 10:30-11:15 anmälan krävs
BYGGÅR 2009 TOMT 2502 m² EP 116 kWh/kvm/år
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Högt fritt läge

Ångkvarnsvägen 7, Ekerö

Fräscht och välskött

5 rok, 155,9 + 21 m² UTGÅNGSPRIS 12 750 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2018
TOMT 400 m² EP 55 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Vacker sjöutsikt

Pråmvägen 2K, 1 tr, Ekerö

Vacker sjöglimt

Stor härlig tomt
Öppen planlösning

3 rok, ca 79 m² UTGÅNGSPRIS 2 275 000 kr
AVGIFT 5 892 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för
tidsbokning BYGGÅR 1989 EP 126 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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

Sjönära läge med badbrygga
Egen båtplats
Arkitektritad underbar villa

Ljus och trivsam lägenhet
Renoverat duschrum
Bekvämt boende med centralt läge

Koll på läget sedan 1937

Söderströms väg 417, Stenhamra
4 rok, ca 102 m² UTGÅNGSPRIS 2 175 000 krAVGIFT 7
159 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1988
EP 150 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Ekuddsvägen 38A, Ekerö
3 rok, ca 91,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 500 000 kr
AVGIFT 4 504 kr/mån VISAS To 18/6, Sö 21/6 anmälan
krävs BYGGÅR 1985/1986 EP 95 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

En dröm för barnfamiljen

Blåsbacksvägen 27, Stenhamra

Insynsskyddat & naturnära

2 rok, ca 58 m² UTGÅNGSPRIS 2 500 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning AVGIFT 3 823 kr/mån
BYGGÅR 1982 EP 111 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Topprenoverat & insynsskyddat

Söderströms väg 409, Stenhamra

Perfekt västerläge

Lugnt läge invid skogen
Centralt med sol hela dagen

3,5 rok, ca 88 m² UTGÅNGSPRIS 2 550 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning AVGIFT 6 356 kr/mån
BYGGÅR 1988 EP 150 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn
Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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

Fint renoverat bostadsrättsradhus
Insynsskyddad baksida i sydväst
Gränsande mot grönområde

Totalrenoverat i superfint utförande
Ogenerat sydvästläge mot skogen
Barnvänligt

Koll på läget sedan 1937

Kungsljusvägen 14C, Munsö
5 rok, 129 m² UTGÅNGSPRIS 5 500 000 kr
VISAS Sö 21/6 kl 13:30-14:15 anmälan krävs
BYGGÅR 2020 EP Ej utförd
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0707-30 01 61

Morellvägen 13, Stenhamra
5 rok, ca 130 m² UTGÅNGSPRIS 4 200 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1969 TOMT 712 m²
EP 263 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Nybyggd 1-plansvilla

Lännstavägen 5B, Skå

Ljus öppen planlösning

6 rok, 144 m² UTGÅNGSPRIS 6 475 000 kr
VISAS Sö 21/6 kl 15:00-15:45 anmälan krävs
BYGGÅR 2015 TOMT 1015 m² EP Beställd
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-26 83 00

Enplanshus i perfekt sydvästläge

Skäluddsvägen 5A, Ekerö

Stor solig tomt

Superfint kök & stilrena badrum
Insynsskyddat & barnvänligt

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

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

Modernt boende
Lummig trådgårdstomt
Nära till strand och bad

Underbar sjötomt!
Båtbrygga & sjöstuga
Modern villa i toppskick
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Din Syn Ekerö Optik

IT care
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Ekerö Grillen
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