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MÄLARÖARNAS Markområde
säljs på
Tranholmen
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På kommunfullmäktige beslutades om försäljning
av en tomt vid äldreboendet Ekgården och en
tomt på Tranholmen samt om byggnationen av ett
nytt äldreboende där. Detta väckte debatt. | 10

37 elever lämnar Munsö
Årskurserna 3 till 6 försvinner från Munsö skola från och
med höstterminen. Kammarrätten upphävde Förvaltningsrättens beslut om att barn- och utbildningsnämndens beslut att Munsö skola skulle bli en F-2 skola, tills
vidare inte skulle gälla. | 11

Köer till återvinningen
Köer till Skå återvinningscentral ända ut på Färingsövägen skapar trafikproblem. | 12

Varsam restaurering
En omsorgsfull restaurering av sightseeingbåten M/S
Wasaholm pågår på Mälaröarnas båtvarv. Båten är
byggd 1945 och var i ett mycket dåligt skick då den
kom till varvet 2015. Nu arbetar man in i minsta detalj
för att återställs båtens forna glans. | 18

’’

”Det finns ingen tid att slösa. Ta trafiksituationen runt Brommaplan på allvar, både för
tillväxten och för livskvaliteten för våra medborgare” | 22

Gravar berättar

Ekerö taxi går i graven,
Mälarö taxi ser dagens ljus

I Birkamuseets nya utställningen för säsongen har
man låtit tre gravar berätta om vikingarnas liv under
700- till 900-talet. | 19

SM i minigolf
Sverige- och världseliten samlas på Golfbaren Jungfrusund den 29 augusti för att göra upp om de svenska
mästerskapstitlarna. | 21

Den 23 augusti försvinner Mälaröarnas välkända, lokala taxibilar från gatorna. Men dagen efter börjar
de rulla igen med nytt namn och nytt växelnummer.

”Mackes trofé” utdelad

När ägaren Taxi Stockholm bestämde sig för att avveckla varumärket Ekerö taxi, tog åkarna hjälp av sin förre vd
Rolf Svensson för att starta ett eget bolag som ska serva mälaröborna med ett lokalt taxibolag. På bilden ses han
till vänster tillsammans med åkaren Stefan Lindberg till höger. | 6

Jonas Tydén och David Bengtsson från Ekerö kan vara
stolta över sitt tennisarbete i Smedslättens LTK. Klubben har nu mottagit Marcus Wallenbergs vandringspris
”Mackes trofé”. | 20
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Ren bil snabbt!

M E R I N FO R M AT I O N & B O R D S B O K N I N G :
R E STAU R A N G KO L M I L A N . S E

DIN LOKALA Ö-HANDELSPLATS

Träkvista
08-560 300 96

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
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Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

299k
/st

bjuder på
Sensommaren levelser.
härliga matuppoch inspireras!
Välkommen in
lrika
/Lillemor & U

Svenska färska kräftor
Bergfalks Sverige. 1 kg. I hink.
Jfr pris 299:00/kg.

139k

99k

Västerbottenpaj Carolines.

Lagrad ost

/st

1600 g. Jfr pris 86:88/kg.

2990
/st

Vetelevain Ica Selection. 600 g.
Butiksbakad. Jfr pris 49:84/kg.

/kg

Arla Sverge.
500-700 g. Grevé, Herrgård, Svecia
28%, Präst 31%. Lagrade 9-14 månader.
Jfr pris 99:00/kg.

2990
/hg

Tappens skagenröra ICA
Tappströms kök. Från manuella
fiskdisken. Jfr pris 299:00/kg.

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

Handla andra
varor för 200ª
så får du köpa
laxen för ...

89k

39k

/kg

/st

Färsk laxsida ICA Gott Liv.
Ca 1200 g. Salmo salar. Odlad i Norge.
Jfr pris 89:00/kg. Max 1 köp/hushåll.

Surströmming Kallax. 300 g .
Hel, ﬁlé. Jfr pris 130:00/kg.

*Gäller ej spel, tobak, lotter,
receptfria varor eller pant.

1990 1290 25k
/st

/st

Mandelpotatis ICA Sverige.
900 g. Jfr pris 22:12/kg.

/kg

Färsk lök i knippe Sverige.
ca 150 g. Jfr pris Ca 86:00/kg.

Nektariner
Spanien/Italien/Grekland. Klass 1.

Tappström
Öppet 8–22
7

Priserna gäller vecka 34 t o m 23/8-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Ekerö Optik
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SYNUNDERSÖKNING

50 %
(ordinarie pris 390:-)

”Det finns ingen
tid
tionen runt Bromm att slösa. Ta trafiksituaaplan på allvar,
tillväxten och
både för
för livskvaliteten
för våra medborgare” | 22

I Birkamuseets
nya
man låtit tre gravar utställningen för säsongen
har
berätta om vikinga
700- till 900-ta
rnas liv under
let. | 19

Den 23 augus
ti försvinner
Mälaröarnas
de rulla igen
välkän
med nytt namn
och nytt växeln da, lokala taxibilar från
När ägaren Taxi
gatorna. Men
ummer.
Stockholm bestäm
dagen efter
Rolf Svensson
de sig för att
börjar
för
till vänster tillsam att starta ett eget bolag som avveckla varumärket Ekerö
taxi, tog åkarna
ska serva mälarö
mans med åkaren
hjälp av sin förre
borna med ett
Stefan Lindbe
lokalt taxibol
vd
rg till höger. |
ag. På bilden
6
ses han
FOTO: LO BÄCKLIN

SJÖSTADSKAJEN,

MER INFOR
M AT

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från
19

9 9 - 2 019

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!

Utför alla slags
lås-,
kameraövervaknin larm- och
gsarbeten för
privatpersoner
och företag.

Bryggavägen

121 • Telefon:

070-819 06 62

ER

Sverige- och världse
sund den 29 august liten samlas på Golfbaren
Jungfrui för att göra upp
mästerskapsti
om de svensk
tlarna. | 21
a

Jonas Tydén och
David Bengtsson
stolta över sitt
från Ekerö kan
tennisarbete i
vara
Smedslättens
ben har nu mottag
LTK. Klubit Marcus Wallenb
”Mackes trofé”
ergs vandringspris
. | 20

EKERÖ

ION & BOR
DSBOK

RESTAURA

RABATT

MEDIA AB

N G KO L M I L

AN.SE

NING:

Träkvista
08-560 300 96

Kontakta oss
för ett möte
!

 

  


 !!






 

EWA LINNROS

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

ewa@malaroarnasnyheter.se

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

Nyheter..................................................sid 6-16
Kultur...................................................sid 18-19
Sport .....................................................sid 20-21
Insändare...................................................sid 22
Öarna runt ................................................sid 23
50 år sedan ............................................... sid 24
Mälarökrysset ..........................................sid 25
Privata annonsmarknaden .................. sid 25
Familjesidan ............................................ sid 26
Kolumnen ................................................ sid 27
Larmet går .................................................sid 28

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?
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”Vi vill att mälaröborna ska ha ett lokalt taxibolag...”

’’

Ekerö taxi blir Mälarö taxi
MÄLARÖARNA | Den 23

både Ekerö och Värmdö taxi
och alla åkarna är uppsagda.
Därmed blir både de och
deras chaufförer arbetslösa, berättar Rolf Svensson,
tidigare vd för både Ekerö
och Värmdö taxi som under
senaste tiden arbetat som
konsult med de båda lokala
bolagen.

Under våren och sommaren
har taxibranschen haft det
tufft med anledning av den
pågående pandemin och enligt uppgift har många åkare
tappat så mycket som mellan 60 och 70 procent av sina
intäkter. Nu kommer ytterligare ett dråpslag för kommunens lokala taxibolag, då
ägaren Taxi Stockholm avvecklar varumärkena.
För sex år sedan köptes Ekerö taxi upp av Taxi
Stockholm som fyra år tidigare hade köpt även Värmdö taxi. De båda bolagen har
dock fortsatt att köra under
egen ﬂagg och varit kopplade till en egen, gemensam
växel som varit belägen på
Värmdö.
– Nu har Taxi Stockholm
bestämt sig för att avveckla-

Den 23 augusti jobbar tax-

augusti går Ekerö taxi i
graven efter att ha varit
mälaröbornas lokala
taxibolag sedan början
av 90-talet. Redan dagen
efter återuppstår dock
verksamheten under nytt
namn och med nytt telefonnummer.

iförarna sin sista dag under
”Ekerö taxiﬂagg” men redan
dagen efter börjar de dock
rulla igen, med en ny logga, det nya namnet ”Mälarö
taxi” och med ett nytt växelnummer.
– Vi vill att mälaröborna ska ha ett lokalt taxibolag, med förare som hittar
här ute och är kända bland
dem som åker taxi. Jag vet
hur uppskattade de lokala
åkarna är och därför har jag
hjälpt dem att starta ett eget
bolag, säger Rolf Svensson
och poängterar att han ser
det lokala taxibolaget som
en viktig samhällsservice.
Mälarö taxi ansluts till Haninge Nynäshamns taxiväxel och dit följer en del av

Rolf Svensson och åkaren Stefan Lindberg, hoppas båda på att mälaröborna även fortsättningsvis ska vara lojala med sitt taxibolag.
FOTO: LO BÄCKLINDER

växelpersonalen med, så det
ﬁnns även möjlighet att höra
en välkänd röst när man
beställer sin taxi framöver.
Likaså kommer det nya bolaget att fortsätta med specialerbjudande och fasta priser
för sina lokala kunder.
– Det här är vår chans att

bibehålla den lokala taxiverksamheten på Mälaröarna, med små medel, säger
Stefan Lindberg, som driver
Stenhamra taxi och har kört
för Ekerö taxi sedan början
av 90-talet.
– Mälarö taxi kommer
även fortsättningsvis att er-

bjuda både persontransporter, budkörningar och rullstolstaxi. Nu hoppas vi bara
på att mälaröborna är lojala
och fortsätter att gynna det
lokala bolaget, säger Rolf
Svensson.
Även Värmdö taxi planerar att följa mälaröåkarnas

exempel och starta ett eget
bolag, men deras uppsägningstid löper fram till i
december så de ligger steget
efter i processen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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PÅ MÄLARÖARNA
ekerö pastorat

björkuddsvägen 2

ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

Sensommar
Nu blommar dahliorna som vackrast.
Fortfarande är det skönt i solen. De sista trastungarna har lämnat boet. Äppelträden bär rikligt med
frukt. Sensommaren är verkligen en fin tid.
Framför oss ligger hösten. Barn och ungdomar är
tillbaka i skolan. Många vuxna får fortsätta med att
arbeta hemifrån och sakna den dagliga kontakten
med sina arbetskamrater. Nej, vi lever verkligen ett
ovanligt liv. Det är mycket och många som vi saknar. En del har längtat så efter att få fira mässa, att
vi har fått ordna det i hemmamiljö, givetvis med
rekommenderad distans. Snart flyttar vi utomhusgudstjänsterna till Ekerö kyrka. Om två månader
ska vi fira Tacksägelsedag. Många av oss har trots
allt mycket att glädjas över och tacka för.

19/8 – 1/9 2020

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

som behöver oss. Alla kan vi slå en signal eller höra
av oss på det sätt som är möjligt. Du som läser det
här och känner igen hur ensam man kan bli, hör av
dig. Du ska inte bli bortglömd.
Ja, så här kan kyrkans diakoni se ut i praktiken.
Låt det få känneteckna våra församlingar den här
hösten. Låt oss glädja oss över dahlior och barnbarn
och äppelskörd och samtidigt ta av vår tid för den
som kanske inte någon annan tänker på. Vi har ju en
bra förebild i Honom som evangelierna berättar om.

Kalendarium
sön
15:00

2020-08-23
Adelsö kyrka
Vandringsgudstjänst för två och fyrbenta.
Ann-Sofie Kamkar
Vi samlas vid kyrkporten. Ta gärna m kaffekorg.

sön
11:00

2020-08-23
Ekerö kyrka
Gudstjänst - utomhus
Monika Regnfors Sjörén, Helena Hansson

tors
19:00

2020-08-27
Lovö kyrka
Sommarmusik (max 50 personer)
Brahms, Svensk körlyrik och lite Opera
sångkvartetten The F Street Quartet,
piano Bengt Forsberg

sön
11:00

2020-08-30
Ekerö kyrka
Gudstjänst - utomhus
Magnus Ehntorp, Kerstin Baldwin Sterner

Hoppas du får en fin sensommar!
Mårten Mårtensson, präst
070-5291935

Det kommer en sensommar i våra liv också. För de
flesta brukar det vara en fin tid. Man kan njuta av
sköna dagar. Kanske sova en stund längre. Vänner
kan umgås. Vi pratar om böcker som vi senast har
läst. Sensommar kan vara en tid full av glädje och
livsmening.
I år har den tiden förmörkats för många. Det gör
verkligen ont, när man inte får se och krama om
barnbarnen. Ännu värre om man blir sjuk och inte
får ta emot besök. Trots alla välmenande syften
är det inte uppmuntrande att som äldre vuxen
behandlas som ett hjälplöst barn, skört och utan
förmåga att ta vara på sej själv. Ändå har man
gjort det hela livet. Så har många berättat om det
senaste halvåret. Det är en tung berättelse.
Det här visar oss nu på en viktig uppgift i våra församlingar. Vi behöver bli idérika. Alla har vi någon
www.svenskakyrkan.se/ekero

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
Sön
11:00

2020-08-23
Hilleshögs kyrka
GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2020-08-30
Skå kyrka
GUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
Vikarierande präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Omtanke och respekt
Det är viktigt att vi fortsätter hålla avstånd och att vi
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Det här gäller för våra kyrkor och samlingslokaler:
• Vi samlar som mest 50 personer åt gången. I vår
minsta kyrka i Hilleshög gäller maxantal på 30
personer.
• Vi sprider ut oss och sitter glest.
• Vi handhälsar inte.
• Handsprit ﬁnns vid ingången.
• Tänk på att vänta med ditt deltagande om du
tillhör riskgrupp eller om du har sjukdomssymptom.
FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Gudstjänst vid Ekerö kyrka
(utomhus)
23 & 30 aug 11:00

Vandringsgudstjänst vid
Adelsö kyrka 23 aug 15:00

Musik: The F Street Quartet
Lovö kyrka 27 aug 19:00

ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

08-560 387 00

Följ oss:

Välkommen tillbaka!

Sommarjazzcafé

…till vadå?
Jag hoppas att du har haft möjlighet att
vara ledig, kanske rest en bit inom landet
eller haft ”hemester” hemma hos dig.

Jazzcafé med Trio con Fuse:
Robert Sund, piano, Bertil Fernqvist,
nqvist gitarr,
gitar Curt
Andersson, bas och gästsolist Håkan Sundin, sax/
ﬂöjt. Serveringen startar 14:30 och musikprogrammet drar igång 15:00.
Stenhamra församlingsgård
Lördag 29 augusti 14.30

Många av kyrkans verksamheter har
tagit paus både för semester men också
p.g.a. Coronapandemin. Nu kommer vi
tillbaka, men i en skepnad anpassad för
att inte smitta varandra. Ditt förhållande
till Gud, din tro, är alltid personlig men att
vara kyrka är något annat. Att vara kyrka är
att söka gemenskap med likasinnade för att
kunna uttrycka sin tro och för att dela den
tillsammans med andra människor.
I psalmen 57 står det att ”Guds kyrka är
gemenskap”. Den uttrycker också en längtan
efter trygghet och skydd, vilket vi har stora behov av
idag: ”Må kyrkan bli som fordom ett hjärta och en själ, en
fristad mitt i oron, för sanningen ett värn.”
Nu är vi tillsammans kyrka, med och för varandra. Vi
anpassar verksamheterna efter rådande läge och vi tar
hänsyn till varandra i den tid som är.
Välkommen tillbaka!
Peter Strömmer
Kyrkoherde i Färingsö församling

Veckans sommartanke
Under sommaren får vi varje vecka en sommartanke från vår kyrkoherde Peter Strömmer.
Du hittar ﬁlmerna på vår hemsida och på Facebook.
Välkommen att följa med.
svenskakyrkan.se/faringso/veckans-sommartanke
facebook.com/faringsoforsamling

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

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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”...märkt av den så kallade vårdskulden...”

’’

Lågt antal sjuka i covid-19
– men stor beredskap inför eventuell ökning av smittspridning
MÄLARÖARNA | Under

sommaren har de totala
svenska sjukdoms- och
dödsfallstalen kopplade
till Covid-19, fortsatt att
sjunka och det gäller
även Ekerö kommun.
Beredskapen inför en eventuell ökning av antalet fall
i samband med att skolor
och arbete drar igång igen,
är dock stor.

De senaste siffrorna för
hur många mälaröbor som
konstaterats vara smittade
av Covid-19 är för vecka 32
och då var antalet 173 stycken. I takt med att de totala
siffrorna för Sverige sjunkit
har också redovisningen av
siffror per kommun, lagts
ner. Kommunens verksamheter har fungerat väl
under sommaren och inför
skolstarten tycks allt vara
stabilt.
– Det har förvisso varit
något trångt på badstränderna i kommunen, men i våra
butiker och restauranger har

det varit en hög efterlevnad
av de nationella direktiven.
På våra äldreboenden ﬁnns
det ingen som är sjuk eller
smittad i Covid-19. Med andra ord så har vi en mycket
stabil beredskap i nuläget.
Gällande möjlighet till hemtjänst för sommarboende
så har den återinförts den
11 augusti, då våra ordinarie
verksamheter inte är lika
belastade nu eftersom läget
har förbättrats till det bättre,
berättar kommunens presschef Johan Elfver.
Vid denna tidnings tryckning gällde också fortfarande ett nationellt besöksförbud för utomstående inom
äldreomsorgen, fram till den
31 augusti. Även om länsstyrelsen efterlyst besked från
regeringen om huruvida
förbudet ska fortsätta att
gälla, ^Wh inget nytt beslut
kommunicerats.
Även Ekerö vårdcentral kan
berätta om en till största
delar lugn sommar ur coro-

  



naperspektiv, med endast
få provtagningar i samband
med medicinska bedömingar.
– Under den senaste
veckan har vi dock märkt av
den så kallade vårdskulden
som man har befarat ska
komma. Det har varit en
ganska dramatisk ökning
av patienter med långdragna och varierande symptom, som trötthet och ont i
kroppen till exempel, säger
verksamhetschef Sara Banegas.
Inför en eventuell ökning av

antalet covid-19-patienter
under hösten, försöker hon
och kollegorna att hålla kalendrarna öppna under början av hösten.
– Folkhälsomyndigheten
har simulerat olika typer av
scenarier som gör att vi kan
tänka oss att det blir en ny
sjukdomstopp under september månad, säger hon.
Vårdcentralens drop-inmottagning hålls fortfaran-

Folkhälsomyndigheten har simulerat ett antal scenarier kring den kommande smittspridningen.
Dessa visar på en ökning av antalet fall av covid-19.
FOTO: ARKIV

de stängd för att inte riskera
att blanda eventuellt smittade patienter med friska.
– En del tycks utgå från att
det här ska gå över, men det
kommer det inte göra utan
vi får ställa in oss på att vi

kommer få leva ett bra tag
med smittan. Därför är det
viktigt att fortsätta tvätta
händer, hålla avstånd och
vidta försiktighetsåtgärder.
För våra äldre och de som är
i riskgrupper gäller det att de

ska fortsätta att ta hand om
sig och ta hjälp med att uträtta sina ärenden, säger Sara
Banegas.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

Sånga Säby stänger ner
FÄRINGSÖ | Den första juli stängdes Sånga-Säby
hotell och konferens på Färingsö på obestämd framtid.
Stängningen är ett resultat av den pågående Covid-19
pandemin som medfört uteblivna gäster och betydligt
minskade intäkter.
– Huvuddelen av de kompetenta medarbetarna är
tyvärr uppsagda. De få som är kvar har främst till uppgift
att hålla anläggningen i trim på daglig och långsiktig
basis. Styrelsen för Bygruppen som är moderbolag till
Sånga-Säby hotell och konferens, har i höst att gå igenom
ett antal olika handlingsalternativ för verksamheten,
säger Christoffer Rinman, vd för Bygruppen.
z

Nytt eldningsförbud
MÄLARÖARNA | Från den 13 augusti råder eldningsför-

bud i Ekerö kommun och alla andra kommuner
i Stockholms län. Eldningsförbudet innebär
att det är förbjudet att elda, grilla och
bränna med fast bränsle, som till
exempel ved, kol, gräs, ris och
grenar, utanför sammanhållen
bebyggelse.
Det är trots eldningsförbudet
tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad
och placerad så att det inte finns
risk för brandspridning. Det är
också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats.
Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med
obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.
z

Nybliven far söker nåd
SVARTSJÖ | En intagen på Svartsjöanstalten på Färingsö
ber regeringen om nåd på grund av att han nyligen har
blivit far. Detta med hänvisning till att hans familj blir
lidande då den pågående covid-19-pandemin utesluter
att de kan träffas i fängelset. Det blir nu upp till justitiedepartementet att ta ställning till ansökan. Mannen
dömdes av Högsta domstolen till två års fängelse för
grovt penningtvättsbrott.
z

Ingen mer kontaktpunkt

MÄLARÖARNA | I samband med att polisens stängde sin
mötespunkt på Ekerö för sommaren, slog den också igen
för gott. Sedan polisstationen på Ekerö lades ner 2016 i
samband med en stor omorganisation inom polismyndigheten, har man haft en fast tid då poliser varit på plats
i Ekerö kommunhus för att ta hand om anmälningar och
svara på frågor från mälaröborna. Under senare tid har
kontaktpunkten istället varit lokaliserad till biblioteket
i Ekerö centrum, på grund av ombyggnad i kommunhuset.
Till en början av kontaktpunkten välbesökt, men besöken har avtagit allt eftersom, vilket gjort att man nu lagt
ner den.
– Vällingby lokalpolisområde har utökat sin brottsförebyggande verksamhet med områdespoliser som arbetar
uppsökande framförallt med inriktning mot de medborgarlöften kommunen och polisen kommit överens
om. Områdespoliserna har också ett tydligt ungdomsfokus, säger lokalpolisområdeschef Catrine Kimerius
Wikström.
z

Fick för mycket pengar
MÄLARÖARNA | En kvinna från Ekerö kommun har

fått 257 504 kronor för mycket från Försäkringskassan i
sjukersättning och bostadstillägg för perioden juli 2018
till april 2020. Nu krävs pengarna tillbaka med trettio
dagars betalningsvillkor, annars hotar en dröjsmålsränta
på 7,5 procent.
z

En tomt på Tranholmen ska säljas till en extern exploatör som också ska bygga ett vård- och omsorgsboende på
tomten. Denna är markerad på bilden t.v. och är gråmarkerad på kartan t.h.
Foto/karta: Privat,Ekerö kommun

Stora beslut på KF
Äldreboende ska byggas på Tranholmen
KOMMUNEN | På sista

kommunfullmäktigemötet
före sommaren togs flera
större beslut. Bland annat
beslutades om försäljning
av en tomt vid äldreboendet Ekgården och en tomt
på Tranholmen och byggnationen av ett nytt äldreboende där. Ärendet skapade
debatt.

Med anledning av att Arbetsmiljöverket dömt ut
äldreboendet Ekgården, föreslog
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige
att
besluta om försäljning av
fastigheterna i det område
där Ekgården ligger samt en
tomt på Tranholmen, där ett
nytt vård- och omsorgsboende ska byggas. Förslaget
innebär också att tomten vid
Ekgården säljs även den till
exploatören som åtar sig att
efter planändring uppföra
ett trygghetsboende på den
fastigheten.

Socialdemokraterna, Öpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet om
försäljning av tomterna och
placeringen av det nya äldreboendet.
I sin reservation skriver de
följande:
”Ekerö kommun äger väldigt lite mark i centrala och
strategiska lägen, vilket orsakar onödiga utmaningar när
nya behov uppstår, vi anser
därför att kommunen istället borde se över exempelvis
möjligheten till tomträttsavgäld istället för att helt avyttra fastigheterna. När det
gäller Tranholmentomten är
vi bekymrade över på vilket
sätt detta kommer att påverka det grönområde där tomten är belägen, vi önskar att
alternativa fastigheter hadefunnits med i diskussionen,
till exempel den så kallade
Lidl-tomten.”
Utöver detta, yrkade de på
att kommunen ska se över

möjligheten till tomträttsavgäld, att kommunen ska
utreda och redovisa kostnader utifrån eget ägande och
drift samt privat byggande
och drift.

”När det gäller
Tranholmentomten är vi
bekymrade över
på vilket sätt detta
kommer att påverka
det grönområde där
tomten är belägen”

Johan Hagland (L), ansåg
också att en alternativ placering måste utredas.
– Den tiden har vi på oss.
Det går ju faktiskt att låta
någon bygga ett äldreboende i alla fall och inte koppla
ihop det med Ekgården och

framförallt, inte på halva
tätortens grönområden, sa
han.
Efter flera ajourneringar
fattades beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Utöver S, MP och Ö, reserverade sig även L och V mot
beslutet.
Beslutet innebär bland
annat att den beﬁntliga
verksamheten för Ekgården
behöver fortsätta i nuvarande lokaler till dess att överﬂyttning av verksamheten
kan ske till det nya vårdoch omsorgsboendet. Kommunen har som mål att det
nya boendet vid Tranholmen ska inrymma minst 60
platser för särskilt boende.
Dessutom krävs åtgärder för
traﬁk och parkering i anslutning till byggnaden.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Beslut om köp och försäljning
KOMMUNEN | Den långa
processen kring försäljningen av Adelsö hembygdsgård avslutades då
kommunfullmäktige beslutade att ge Ekerö bostäder
i uppdrag att genomföra
köpet av hembygdsgården
från Ekerö pastorat.

I fullmäktigegruppen rådde
det enighet kring beslutet,
men Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Öpartiet
la till ett särskilt yttrande.
– I denna konstellation
vill vi trycka extra på att
öns föreningar, kommunen och Ekerö bostäder
behöver skapa en gemensam struktur för samver-

kan. 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, sa
Desirée Björk(Ö).
Kommunfullmäktige

slutade

också

att

besälja

byggnader på Drottningholms skolområde till den
exploatör som tilldelas
kontrakt i upphandlingen
av hyreskontrakt på skolområdet. Kommunen har
som mål att den nedbrunna
Drottningholms förskola
ska ersättas med permanenta lokaler och att verksamheten utökas till fyra
avdelningar för cirka 80
barn. Drottningholmskolan har önskemål om att ersätta de tillfälliga lokalerna
med permanenta. Dessutom krävs åtgärder för traﬁk, parkering och angöring
inom skolområdet, detta
berör samtliga verksamheter inom skolområdet.

Den externa fastighetsutvecklare som vinner upphandlingen ska i samverkan med kommunen bygga
nya förskole- och skollokaler på fastigheten och kommer att äga lokalerna som
hyrs ut till kommunen.
Kommunen ska driva den
kommunala förskolan i en
byggnad, men hyr ut övriga
byggnader i andra hand till
Waldorfskolan respektive
Drottningholms montessoriförskola, det vill säga
samma förhållande som
idag.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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37 elever har
bytt från Munsö
MUNSÖ | Årskurserna
3-6 försvinner från
Munsö skola från och
med höstterminen.
Kammarrätten upphävde
Förvaltningsrättens beslut
om att barn- och utbildningsnämndens beslut att
Munsö skola skulle bli en
F-2 skola, tills vidare inte
skulle gälla.

Arbetsgruppen
”Rädda
Munsö skola” begärde om
en laglighetsprövning av
barn- och utbildningsnämndens beslut om att
Munsö skola blir en F-2
skola från och med hösten
hos Förvaltningsrätten. De
yrkade på att beslutet upphävdes, i andra hand att beslutet inhiberades i väntan
på domstolsprövning.
Förvaltningsrätten biföll
yrkandet om inhibition och
beslöt att barn- och utbildningsnämndens beslut tills
vidare inte skulle gälla.

Kommunen överklagade i
sin tur detta till Kammarrätten som då upphävde
Förvaltningsrättens beslut.
Därmed är Munsö skola
från och med höstterminen
en F-2 skola från att ha varit en F-6 skola. Elever från
Munsö har erbjudits plats
på Sundby skola.
– 20 elever från Munsö
skola har valt Sundby skola, 17 har valt andra skolor.
ytterligare tio elever har
slutat på Munsö skola, men
de gick i årskurs sex så de
har lämnat skolan av helt
andra anledningar, berättar
Sebastian Rittger, rektor för
Munsö och Sundby skola.
Eftersom Munsö skola fram
till vårterminen hade upp
till årskurs 6, går de tio eleverna vidare till skolor med
årskurser 7-9.
– Som det ser ut nu så
kommer 156 elever att gå på
Sundby skola, vilket är en

ökning med 16 elever från
förra året. Ökningen ﬁnns i
alla klasser utom nuvarande
årskurs två som har samma
elevantal och grupp som
förra året. Det var även två
ﬂer sjätteklassare som lämnade skolan än nya förskoleklasselever som tillkom,
förklarar Sebastian Rittger.
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På Munsö skola är det i

dagsläget 23 elever inskrivna, varav fem i förskoleklass. Till skolan har det
ﬂyttat in en elev till nuvarande årkurs 1, nuvarande
årskurs 2 är oförändrad.
Skolan har minskat med
fyra lärartjänster och tre
tjänster på fritids. Lärarorganisationen på Sundby
skola har utökats med en
tjänst inom de praktiskt estetiska ämnena.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FAKTA OMORGANISATION AV MUNSÖ OCH SUNDBY SKOLOR
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>> ELEVER SOM FLYTTAT FRÅN MUNSÖ SKOLA:
Årskurs 2 – 7 stycken
Årskurs 3 – 7 stycken varav 3 flyttat till Sundby skola, övriga har valt andra skolor
Åk 4 – 13 stycken varav 5 flyttat till Sundby skola, övriga har valt andra skolor
Åk 5 – 11 stycken varav 6 flyttat till Sundby skola, övriga har valt andra skolor
Åk 6 - 16 stycken varav 4 flyttat till Sundby skola, övriga har valt andra skolor

Tack för en fantastisk sommar!

>> LÄRARE SUNDBY SKOLA:
Lärarorganisationen på Sundby skola har utökats med en tjänst inom de praktiskt-estetiska ämnena.

DAGENS LUNCH 115:-

>> LÄRARE MUNSÖ SKOLA:
Skolan har minskat med 4 lärartjänster och 3 tjänster på fritids.
Källa: Ekerö kommun

.>55?4.7)+<7)1/-5);/%'%35)
Måndag - Fredag 11.00 - 14.30
Lördag 22/8 - Vernissage &
akustisk musikafton. Live 20.00

Sara Varga & Lars Hägglund
Torsdagarna 20/8 & 27/8 årets sista

RÄKFROSSA 249:Ink. Tillbehör - ät så mycket du vill!
Även à la carte
Fredag-Lördag 21-22/8, 28-29/8 & 4-5/9

KRÄFTSKIVA 395:Ink. Tillbehör. Även à la carte
Ute, vid vattnet, frisk luft, avstånd, hänsyn, kärlek
Munsö skola är från och med höstterminen en F-2 skola. Det överklagade beslutet om
detta avslogs av Kammarrätten.
Foto: Roy Hjertén

www.restjungfrusund.se Tel: 08-560 35000
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”Alla återvinningsstationer har mycket högre tryck i dessa coronatider”

’’

Långa köer till återvinningen
FÄRINGSÖ | Vid flera tillfällen har kön till Skå återvinningscentral varit så
lång att den ringlat sig ut
på Färentunavägen, vilket
skapar trafiksäkerhetsproblem.

In- och utfarten till Skå
återvinningscentral är i sig
något skymd och hastigheten på Färentunavägen
är 70 kilometer i timmen
här. På senaste tiden har
det dock vid ﬂertal tillfällen
blivit helt stopp på vägen,
då många kommit för att
slänga sitt avfall.
På kommunens teknik- och

exploateringskontor är man
medveten om köproblematiken till återvinningscentralen.
– Det är lite extremt nu
genom att många är hemma
och det är inte bara här som
det blir köer. Alla återvinningsstationer har mycket
högre tryck i dessa coronatider. Men traﬁksituationen
känns inte bra, säger Sara
Gahm, kommunens teknikoch exploateringschef.

Ett nytt förslag på detaljplan ﬁnns framtaget
för Skå industriområde. I
området ﬁnns idag en avfallsanläggning och denna
utökas enligt planförslaget med knappt två hektar
mark i väster. Detaljplanen
skulle också kunna åtgärda traﬁkproblemen till och
från återvinningscentralen.
Men detaljplanen är inte
antagen ännu.
– Det är väldigt svårt att
säga när den blir antagen. I
nuläget uppmanar vi kunderna att försöka undvika
öppningstimman på återvinningscentralen. Sedan
kan de som dirigerar på
området också hjälpa till,
så att det ﬂyter bättre inom
återvinningscentralens område, säger Sara Gahm.
Det är alltså högst tryck

på återvinningscentralen
vid öppningstimman. När
centralen varit öppen några
timmar brukar det vara lugnare.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Långa köer till Skå återvinningscentral ända ut på Färingsövägen som är en huvudled, ställer till problem. Trafiksäkerheten påverkas för
såväl mötande som förbipasserande trafik.
FOTO: PRIVAT

Tröttnat på köerna?

Ekerö taxi upphör men vi åkare startar
24/8 ”Mälarö Taxi” i egen regi!

Arbeta och bo på Ekerö!

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud
Boka din bil på www.haningenynastaxi.se eller på 08-520 111 11

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

Jobba hos oss!
Välkommen
på informationsträff!

VI SÖKER DIG SOM VILL ARBETA FÖR OSS I UPPDRAG
HOS VÅRA PRIVATA KUNDER, FÖRETAG OCH BRF.
VÄLKOMMEN PÅ INFOTRÄFF SISTA TISDAGEN
VARJE MÅNAD 10 – 12. VI BJUDER PÅ FIKA!
ANMÄLAN TILL VASTERORT@VETERANKRAFT.SE

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

RÖR DET RÖR
RÖR DET OSS

Det man inte ser kan man ändå lida av.
Det gäller inte minst dåligt fungerande inﬁltrationer, avlopp,
rörledningar och brunnar. Förutom att reparera, förstärka
och förbättra beﬁntliga system så är vi, om vi får skryta lite,
väldigt duktiga på att bygga nya.

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

Välkommen till LEJA – bra även när det rör rör!
08-707 33 00 • info@lejagruppen.se • lejagruppen.se
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”Vi gör inga låtsasjobb här, utan alla bidrar utifrån förmåga”

’’

”Viktigt för alla att ha ett jobb”
I den anrika gårdsmiljön erbjuds jobb till funktionsnedsatta
ADELSÖ | På Adelsö finns
sedan ett par månader
kommunens enda dagliga
verksamhet som drivs i privat regi. Här kan arbetstagarna jobba med allt från
blommor och kaféverksamhet till hästar och bilar.

I grönskande bymiljö på
Sättra gård, Adelsö, där det
bedrivits omsorgsverksamhet på olika sätt sedan tidigt
1900-tal, ﬁnns WMR maskin och trädgård. Under
långa tider har hela byn varit
en institution med skola, arbetsplatser och personalbostäder och har ägts av såväl
Stockholms stad som Ekerö
kommun. Men sedan 2002
är området i privatägt och
bostäderna och lokalerna inrymmer en bred blandning
av människor och verksamheter.
– I februari ﬁck vi tillstånd att driva den dagliga
verksamheten i privat regi
från IVO (Institutionen för

vård och omsorg). Innan
dess har vi varit underleverantörer till kommunen
och har jobbat på det här
sättet sedan 2007, berättar
Lene Wallin, WMR maskin
och trädgård.
Tillsammans med kollegorna jobbar hon efter LRF:s
koncept ”Grön omsorg”,
som handlar om att erbjuda
omsorg för personer med
funktionsnedsättning och
begåvningshandikapp
i
gårdsmiljö.

”Vi arbetar
alltid tillsammans med våra
arbetstagare och
anpassar jobben till
individuella behov...”

– Vi arbetar alltid tillsammans med våra arbetstagare
och anpassar jobben till in-

dividuella behov och önskemål. Tidigare har vi haft
egen odling av växter, men
nu samarbetar vi istället med
andra handelsträdgårdar och
hjälper dem med vissa sysslor.
I verksamheten ﬁnns både
en kaféverksamhet där arbetstagarna kan delta i allt
från att stå i kassan till att
hjälpa till med att sköta
grönområdena. Stall och
bilverkstad ﬁnns också i
samma företag och även där
ﬁnns möjlighet att hitta sysselsättning som passar för
olika åldrar och funktionsnedsättningar.
– Vi göra inga låtsatsjobb
här, utan alla bidrar utifrån
förmåga. Det är viktigt för
alla människor att känna
att man har ett riktigt jobb,
sammanfattar Lene Wallin.

Kjell Lundqvist, en av
arbetstagarna på WMR
maskin och trädgård,
under en rast tillsammans
med hunden Herman.
FOTO: BEATRICE NORDBERG

FAKTA DAGLIG VERKSAMHET

>> Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få
daglig verksamhet till och med 67 års ålder.

>> Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
z

YOGA

med oss!
Kundalini – Yin – Hatha Flow

Våra klasser börjar v 35, se schema
på vår hemsida, anmäl via mejl. Passar
från nybörjare och uppåt, små klasser.
Kurserna är 9 v och kostar 2025 kr.

Ekerö 08-560 313 31

Hitta balansen i vår ljuvliga yogasal!

Naprapaterna Ekerö ywww.naprapaterna.nu
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

Välkommen önskar Johanna och Lottie
0736-10 20 65 z www.ekerohalsorum.se z ekerohalsorum@gmail.com z Bryggav 131D
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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
utvändig
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

SLUTSPURT!
Gäller till den
31 augusti!

15

16

MÄLARÖARNAS NYHETER • 19 AUGUSTI 2020

NATUR

”Den här hönan är lite spelgalen skulle man kunna säga”

’’

Sällskapssjuk tjäderhöna
LOVÖ | Det är minst 20 år
sedan tjäder har skådats
på Mälaröarna men i början av maj dök en mycket
kärvänlig tjäderhöna upp
på Lovön.

Tjäderhönan har rört sig intill vattenverket vid Prästvik
på Lovön och hon dök bland
annat upp på ett barnkalas.
– De söker sig ofta till
barn. För när barn springer
på till exempel en fotbollsplan, då ser det ut som tupparnas tjäderspel. Det är ju
det honorna ska titta på, det
vill säga en massa hanar som
springer och bråkar och visar
upp sig, berättar fågelskådaren Gigi Sahlstrand som
själv har träffat hönan.
– Hon var så himla kärvänlig och så fort man gick
iväg kom hon efter. När man
gav henne lite uppmärksamhet, la hon sig ner, säger Gigi.
Tjädertupparna är däremot
inte lika trevliga. De kan bli
väldigt aggressiva och gå till
attack.
– De kan bli farliga, de
biter tills du blöder. Men
honorna blir bara som en
supertam höna. Den här hö-

FAKTA TJÄDER

>> Tjädern är vår största
hönsfågel.
Den
är starkt
>>
Tjädern
är vår
största

knuten till skogen
och finns
hönsfågel.
Den är starkt
över hela
på
knuten
tilllandet,
skogenutom
och finns
Gotland.
över
hela landet, utom på
Gotland.

>> Tjäderns förekomst
och populationstäthet
har
>>
Tjäderns förekomst

Tjäderhönan dök upp på ett barnkalas och lät sig klappas av Ebba, Ellen, Meja och Linnea.

nan är lite spelgalen skulle
man kunna säga, hon vill ha
en hane och fjäskar för allt
och alla.
Senast en tjäderhöna sågs
på Mälaröarna var för cirka

20 år sedan. Det var en tjäderhöna som dök upp hos
barnen vid Ekebyhovs förskola. Mälaröarnas ornitologiska förenings ordförande Urpo Könnömäki som
såg den, tyckte att hon mest

gick efter barnen med blåa
kläder.
– En hane är ju blåsvart så
kanske det var därför. Denna tjäderhona ﬂyttades till
ﬁna tjäderskogen i Tyresta
nationalpark, berättar Gigi

FOTO: CAMILLA BACKLUND

som också ger fågelguidningar även i dessa coronatider, då guidningarna sker
utomhus.

påverkats
negativt av det
och
populationstäthet
har
moderna skogsbruket.
påverkats
negativt av det
Avverkningar
med hyggen
moderna
skogsbruket.
över omfattande
Avverkningar
medområden
hyggen
har kraftigt
reducerat
livsöver
omfattande
områden
miljöerna
och
gjort många
har
kraftigt
reducerat
livsspelplatser
olämpliga.
miljöerna
och
gjort många
Den nya skog
som
spelplatser
olämpliga.
planterats
storasom
delar av
Den nya iskog
Sydsverigei erbjuder
sällan
planterats
stora delar
av
någon ersättning.
Sydsverige
erbjuder sällan
Däremot
finns det många
någon
ersättning.
observationer
från
ungskoDäremot finns
det
många
gar i mer nordliga
av
observationer
fråndelar
ungskolandet
som
antyder
att 30gar
i mer
nordliga
delar
av
till 40-åriga
beståndatt
med
landet
som antyder
30bärris
numera
har enmed
god
till
40-åriga
bestånd
tjädertillgång.
bärris
numera har en god
tjädertillgång.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Källa: Jägarförbundet

Vinprovningar hösten 2020

Vakna upp
med OKQ8

Sommelier Pernilla Ringenhall
6 viner med tilltugg 595 kr/person

Dagens
Dagenslunch
lunchmån-fre
tis-fre
À la carte
mån-sön
Mors
dag-middag
31/5
ÀStor
la carte
ons-sön
uteservering
Stor
uteservering
Coronaanpassat
Coronaanpassat
Vernissage
& musik
Kristi
himmelsfärd
Kräftskiva

Starta dagen snabbt och
smidigt med vår goda
frukost gjord av oss.

Favoriter från södra Italien
Torsdag 3 september kl 18 - 20
Syrah/Shiraz från olika länder
Torsdag 8 oktober kl 18 - 20
Sött vin, 3 kända/3 okända
Torsdag 5 november kl 18 - 20

Öppet 12-22 hela helgen

Boka bord på:
Frukosterbjudandet
Frukosterbjudandet gäller mellan kl.gäller
06-10.
Övriga tider gäller ordinarie priser.
l;ѴѴ-mhѴĺƏѵŊƐƏĺࠑub]-ঞ7;u]࢜ѴѴ;u
ordinarie priser.

Ekerö

www.restjungfrusund.se

okq8_ekero

Sättra småfågelkrog
Behöver du inspiration för att skapa ett
vackert hem, stänga värmande sol ute,
mörklägga eller kanske skydda mot
insyn med solskydd eller gardiner?
Ekerömarkisen hjälper dig med hela
ledet från konsultering och materialval
till färdig produkt och montering.

Vinlandet Portugal
Torsdag 10 december kl 18 - 20
Läs mer och boka på smallbigwines.com
Eller scanna QR-kod för att komma direkt
till bokningen. Varmt välkommen!

Planteringsbord

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

Välkommen att kontakta oss!
ekeromarkisen.se
info@ekeromarkisen.se 08-560 366 45

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

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

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

MÄLARÖARNAS NYHETER • 19 AUGUSTI 2020

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

SAGM
SWEDISH ADVENTURE

UND

JUNGFRUS

GOLF MASTERS
hosted by

GOLFBAREN

29 - 30 Augusti 2020

Testa SM-banorna med
familj, vänner &
kollegor. Öppet för
drop-in eller boka
med spelvärd.

”SM i Minigolf”
Super-ﬁnal - vinnaren tar hem 50.000:-!
Spelstart ﬁnal ca 13.00 söndag 30e augusti
Se svenska världseliten göra upp om medaljerna!
4 varv lördag - start 09.00 29e augusti
2 varv söndag - start 09.00 30e augusti

Öppettider augusti
19-20 augusti - 17-21 Minigolf
21 augusti 17-21 Minigolf, Mat & Bar
22-23 augusti 11-21 Minigolf, Mat & Bar
24-25 augusti 17-21 Minigolf
26 augusti - stängt pga tävling, Krillan Cup (för-SM)
27-28 augusti - 11-21 Mat & Bar, 18-21 Minigolf (SM träning)
29-30 augusti - 11-21 Mat & Bar, 18-21 Minigolf (SM tävling)

Öppettider september
September helger 11-18 - Minigolf, Mat & Bar
Med reservation för ändringar!
OBS! grupper 10+ kan boka övriga tider
boka@golfbarenjungfrusund.se
Bryggavägen 133, Ekerö
08-6186105 www.golfbarenjungfrusund.se
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”...det var så synd att den skulle stå där och ruttna bort”

M/S Wasaholm när hon anlände till Mälarö båtvarv 2015.
FOTO: PRIVAT

Demontering av bordläggning 2015. I stort sett det mesta måste
bytas ut till nytt.
FOTO: PRIVAT

’’

M/S Wasaholm 2020. Restaureringen är på god väg.
FOTO: EWA LINNROS

M/S Wasaholm får nytt liv
FÄRINGSÖ | Sightseeingbåten M/S Wasaholm kom
till Mälaröarnas båtvarv
2015 i ett mycket nedslitet
skick. Men på varvet pågår
en omsorgsfull restaurering in i minsta detalj för
att återställa båten till sin
forna glans.

I ett hangar på båtvarvet står
M/S Wasaholm strippad
in på bara träet. Det är med
vördnad man fylls när man
beskådar denna båt som
sakta men säkert förvandlas
tillbaka till den skönhet hon
en gång var.
Annika och Jim Svens-

son föll för sightseeingbåten m/s Wasaholm, trots
att hon var i mycket dåligt
skick.
– Vi såg den och det är ju
ett kulturarv. Sedan är vi lite
tokiga antar jag. Jim åkte upp
tur och retur till Wilhelmina för att titta på den. Sedan
kom han hem och sa ”nej
det går inte, den var så himla
rutten,”. Men så tänkte vi att
det var så synd att den skulle
stå där och ruttna bort, berättar Annika.
Efter veckors funderande
fram och åter och med råd
och tips av Jims pappa Jack
som hade stor erfarenhet av

båtar, beslutade de sig för att
köpa båten.
– Båten är byggd i furu vilket är hållbart och även lätt
att få tag på, så vi la ett skambud och på den vägen är det.
M/S Wasaholm är byggd
1945 på Rosättra båtvarv i
Norrtälje. Hon är 15,15 meter
lång och 2,96 meter bred.
1945 levereras båten till
Bertil Sjöberg med namnet Queen Elizabeth och
går i sightseeingbåtstraﬁk
i Stockholm. Därefter har
hon haft sex ägare. Namnet
har också ändrats först till
Jorun och sitt nuvarande

namn Wasaholm, får hon
1957 då köparen Edvin Jacobsson köper båten.
Wasaholm har förutom
Stockholm haft sin hemort
i Oxelösund, Västervik och
Saxnäs. Där traﬁkerar hon
Kultsjön i Vilhelmina lappmark och stannar där fram
till 2015, då Annika och Jim
köper henne.
De startade den omfattande
restaureringen 2015 och nu
börjar båten se ut som originalet. Men det mesta har
bytts ut och ﬂera av båtvarvets personal arbetar med
båten.

– Vi har kunniga personer,
men det ﬁnns snart inte någon som behärskar hantverket, säger Annika.
När blir då båten klar?
– Oj, det var en bra fråga.
Först ska hela skrovet bli
klart. Sedan har vi inredningen som ska återställas
till original, men det är inte
helt självklart, förklarar Annika och fortsätter:
– Vi har gamla fotograﬁer
att gå efter och från början
fanns 44 stolar, lite av den
typen som fanns i gamla
bussar. Men dessa kastade
dessvärre den förre ägaren.

Så vi får försöka hitta nya,
det vill säga nya gamla stolar.
Jag vet inte hur, vi får kanske
köpa en gammal buss för att
få tag på sådana stolar, säger
Annika.
Deras kärlek till Wasaholm

som uppstod trots hennes
halvruttna skick den där
gången för några år sedan,
har nu lett till en kulturgärning. För när hon väl blir
klar, har ännu ett båtbygge
av rang bevarats för framtiden.

Heminredning
Presentartiklar
Vintage & Antikt
Våra varumärken:
Wildlife Garden
Wasa Ecotextil
Interiörhuset
Miljögården
Sköna Ting
By Boysen
Ryfors
Affari

Robert Sund, piano
i
Bertil Fernqvist, gitarr
Curt Andersson, bas
och gästsolist Håkan Sundin, sax/ﬂöjt.
Serveringen startar 14:30,
musikprogrammet drar igång 15:00.
Inträde 60 kr, inklusive ﬁka.
Max 50 personer. Kom i tid.

Lördag 29 augusti 14.30
Stenhamra församlingsgård
besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

Gamla Huset

Butik

Åkerstigen 93
08-560 30121
Ons - Fre 11-18
Lör 11-16 & Sön 12-16

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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”Utställningen lyfter fram social status, kön och ålder...”

’’

Tre gravar i museet

Flera konstnärer på slottet
KONST | Den 29 augusti till den 6 september ställer de tre
konstnärerna Pia Nilert, Anne Nilsson och Lonn Nilsson
ut på Ekebyhovs slottsgalleri. Utställningsbesökarna kan
då ta del av en blandning av målningar, grafik och skulpturer.
z

BJÖRKÖ | Under säsongen
2020 har det varit premiär för Birkamuseets
nya utställning och ännu
finns det tid att se den då
museet på Björkö är öppet
till den 27 september.
Utställningen visar vikingarnas liv i olika perioder
under 700-talet till 900talet.

Sorgesång i coronatider
MUSIK | Som kontrast till peppiga låtar som skapas i coronatider för att få människor att hålla modet uppe, har bandet
Medvind spelat in en sorgesång med tillhörande musikvideo. Tre av bandets medlemmar har under våren mist varsin
förälder, vilket gav inspiration till låten. Det medeltidsinspirerade bandet, vars sångerska Malin Rikardsdotter bor på
Adelsö, spelade in videon till ”Bittra droppar” på Birka. z

Tre gravar och människoöden står i centrum för utställningen och genom gravarna
får besökarna en inblick i Birkas historia under de tre århundradena. Utställningen
visar kläder, mat, hus, djur
och hantverk, men även relationer mellan kvinnor och
män, fria och trälar och hur
barnen hade det.
– Vi har återskapat personer från tre tidstypiska
gravar. Utställningen lyfter
fram social status, kön och
ålder och förmedlar deras
berättelser. Vi vill gå från att
bara visa upp originalföremål och fakta till att levandegöra personen i graven
och berätta en historia om
hur dennes liv kan ha sett ut,
säger Veronica Björkman,
chef för Birkamuseet.

Malin Rikardsdotter från Adelsö är sångerska i bandet Medvind.
FOTO: ALEX GHETU

Den så kallade ”krigarkvinnan” antogs först var en man när graven undersöktes, men forskarna
upptäckte sedan att det var en kvinna.
FOTO: STRÖMMA TURISM OCH SJÖFART

Muséet har använt modern
teknik och bland annat gjort
DNA-analyser, analyser av
tänder, osteologi och arkeologi för att berätta om personerna i gravarna.

– En av gravarna som rekonstruerats är den världskända krigargraven Bj 581.
En spännande och rik kammargrav för den mäktige
manlige krigaren, som efter

dna-analyser visade sig vara
en kvinna. Det är också min
personliga favorit, säger Veronica Björkman.

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad
Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer
för ALLA bolagsformer och verksamheter

Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en
modern redovisningsbyrå som strävar efter att hålla en aktiv dialog
med sina uppdragsgivare. Sedan
starten 1987 har vi fått förtroendet att arbeta åt ﬂera hundra
företag och vi kan idag räkna
oss bland de större redovisningsbyråerna i Sverige. Vår personal
har tystnadsplikt om våra uppdrag
och behandlar all information med
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitetsarbete och en strävan att personalen ska vara delaktig och engagerad. Vi ser oss som fullservicebyrå
och en komplett ekonomipartner till
våra uppdragsgivare.

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

z Bolagsbildning
z Bokföring

z Bryggor

z Kund-

z Sandstränder

& leverantörsfakturahantering

z Inkassohantering
z Bokslut

och årsredovisningar

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning
z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C
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I

08-560 397 00

z Bojstenar
z Muddring
z Sjötransporter
z Sjöbodar
z Båtlyftar
z Vågbrytare
z Vassrensning
z Kranlyft
z Borrning
z Vinterförvaring

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

z
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Sporten

”För mig har det också varit en fostran för hela livet
genom de värderingar vi fick med oss från Ekerö TK” Jonas Tydén

’’

Får vandringspriset ”Mackes trofé”
TENNIS | Jonas Tydén

och David Bengtsson från
Ekerö kan vara stolta
över sitt tennisarbete
i Smedslättens LTK.
Klubben har nu mottagit
Marcus Wallenbergs vandringspris ”Mackes trofé”.

Marcus Wallenbergs vandringspris ”Mackes trofé”
tilldelas en tennisklubb som
varit särskilt framgångsrik
i sitt ungdomsarbete. I år
utsågs Smedslättens LTK,
där Jonas Tydén från Ekerö
är klubbchef och David
Bengtsson från Ekerö är
sportchef och ansvarig för
tennisskolan.
De båda började spela ten-

nis när de var i åttaårsåldern
i Ekerö tennisklubb och har
också tävlat mycket. De blev
sedan tränare i Ekerö TK
och Jonas tog så småningom över som chefstränare.
– David och jag drev
klubben tillsammans i fem
år. Vi väntade på den nya
hallen som aldrig kom, berättar Jonas.

Ekerö TK:s nya hall kom
först på plats 2016 men
2014 ﬁck Jonas jobbet som
klubbchef för Smedslättens
LTK och David Bengtsson
följde med i samma veva
och blev sportchef.
Vad har Ekerö TK betytt
för er?
– Väldigt mycket. Framförallt gjorde tränarna där
att vi ﬁck upp intresset, säger David.
– För mig har det också
varit en fostran för hela livet genom de värderingar vi
ﬁck med oss från Ekerö TK.
Det var väldigt enkla förhållanden på den tiden men
det fanns framförallt en stor
glädje, engagemang och bra
värderingar. Och det har vi
med oss båda två i jobbet
här, säger Jonas.
Deras verksamhet har vux-

it enormt. Från början var
det bara Jonas och David
som var heltidsanställda,
idag har de sju anställda på
heltid.
Motiveringen till vand-

ringspriset lyder:
”Smedslätten har med
ackuratess visat att de bedriver en trygg tennis
både sportsligt och på ett
hälsofrämjande sätt. Det
är en svår balansgång att
skapa en god mix mellan
god basverksamhet och en
framgångsrik tävlingsverksamhet. Detta sker helt naturligt i Smedslätten. Det
schablonmässiga uttrycket ”att gå i tennisskolan”
stämmer inte in på Smedslättens dagliga verksamhet
utan här hänger man och
alla spelar mycket tennis!”.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

David Bengtsson pch Jonas
Tydén, är fostrade i Ekerö
tennisklubb och numera
sportchef och klubbchef för
Smedslättens LTK. Nu har
deras verksamhet prisats.
FOTO: EWA LINNROS
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FÖNSTER & DÖRRAR
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV

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

Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,
leverans och installation.
Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

MÄLARÖARNAS NYHETER • 19 AUGUSTI 2020

SPORT

21

F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

z Trädgård & Fastighetsunderhåll
z Trädfällning & Stubbfräsning
z Mark & Anläggning
z Vinterunderhåll
z Lastväxlare med kran
Cirka 75 deltagare kommer göra upp om SM-titlarna.

FOTO: GOLFBAREN JUNGFRUSUND

SM i minigolf
MINIGOLF | Helgen den 29
och 30 augusti äger SM i
minigolf rum på Golfbaren
Jungfrusund. Då samlas
världs- och Sverigeeliten
för att göra upp om de
åtråvärda titlarna och även
lokala talanger får möjlighet att visa vad de går för.

Under SM i minigolf, eller
Swedish Adventure Golf
Masters 2020 som det ofﬁciella namnet lyder, kommer
det att koras svenska mästa-

re i sex klasser – dam- respektive herrklasser i junior,
senior och oldtimer.
– Det kommer att vara väldigt vassa spelare som gör
upp på de 18 hålen på våra
konstgräsbanor, säger Hans
Olofsson, vd Golfbaren och
innehavare av inte mindre
än två VM-guld och två US
Masterssegrar i minigolf
från början av 2000-talet
och silvermedalj i VM 2019.
Han nämner bland annat
deltagarnamn som Carl-Jo-

han Ryner som är ansedd
som världens bästa spelare genom tiderna, Gunnar
Bengtsson, vinnare i VM
i minigolf 2019 och Milan
Bilén, SM-vinnare 2019.
Den totala prissumman
under helgen kommer vara
över 100 000 kronor och
vinnaren i ﬁnalen på söndagen kommer ta hem
50 000 kronor.

Vi har även webbutik med hemleveranser av
spån, planteringsjord, vattenskoterbryggor m.m
Vänd dig med förtroende till oss
när du har behov av tjänster inom
trädgård/markplanering och fastighetsskötsel.
Vår miljö är det viktigaste vi har.
Ansvaret för vår miljö är en röd tråd
i vår verksamhet och vi är självklart
miljö- och kvalitetscertifierade.

Tel: 560 47 111 z info@fsons.se


LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Ekerö taxi upphör men vi åkare startar
24/8 ”Mälarö Taxi” i egen regi!

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud
Boka din bil på www.haningenynastaxi.se eller på 08-520 111 11

tyck!
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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.

Parkering
på Björkuddsvägen
När det arrangeras olika
program, såsom midsommarﬁrande eller
Valborgsmässoﬁrande i
Ekebyhovsparken uppstår ilska från kommunen
över felparkerade bilar på
Björkuddsvägen eftersom blåljusbilar inte kan
komma fram och det blir
dålig stämning mellan
dem och arrangören. Men
– jag går dagligen förbi
Ekebyhovsskolan och här
parkerar personalen på just
sagda Björkuddsvägen,
samma svårighet för blåljusbilarna att ta sig fram som
vid ovanstående arrangemang. Men här har de aldrig
fått någon parkeringsbot
eller åthutning av sin arbetsgivare Ekerö kommun...
– Promenerande
personen
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Byt ut kötid mot familjetid
Stockholm växer så att
det knakar – och stadens traﬁklösningar har
snabbt blivit underdimensionerade sett till
dess invånare. Överallt
blir det allt mer uppenbart med ”getingmidjor”
och traﬁkplatser som har
nått sin potential.
Vid Brommaplan passerar
varje dag omkring 75 000
personer. På vardagar handlar det om cirka 4 000 till
6 000 gående, cirka 12000
till 15 000 resenärer i buss,
cirka 3 000 till 5 000 cyklister samt cirka 45 000 motorfordon. Traﬁkmiljön är
komplex, Brommaplan
består idag av sex gator som
möts i en stor cirkulationsplats.
Vår fråga är varför de blå-

gröna som styr Stockholm
i både stad och region inte
gör mer för att stävja situationen och hur länge tänker
Ekeröalliansen acceptera att
inget görs?
Redan år 2018 lade
Socialdemokraterna i
Stockholms stad en motion
om att traﬁksituationen
måste lösas. I motionen presenterades två underbyggda
lösningar som också föreslagits i en utredning som
Stockholms stads traﬁkkontor låtit göra. Båda lösningarna ger stora tidsvinster
för samtliga traﬁkslag men
allra störst för busstraﬁken.
Dessutom skulle traﬁksäkerheten förbättras för
gående och cyklister. Vi
menar att arbetet måste
komma igång omedelbart
och att en förvaltningsöver-

gripande arbetsgrupp måste
tillsättas för att lägga fram
förslag för både ﬁnansiering
och genomförande för hur
Brommaplan ska utvecklas
för ökad framkomlighet och
traﬁksäkerhet.
Motionen besvarades och
sedan hände inget. Resurser
saknades på traﬁkkontoret eftersom de blågröna
sin vana trogen låtit skattesänkningar gå före de
nödvändiga investeringar
som behövs för att förbättra
Stockholms traﬁksituation.
Och familjerna ute på Ekerö
och i Västerort får nu se allt
mer av sin familjetid bytas
ut mot kötid i skattesänkningarnas namn.
Samtidigt får även företagen i Ekerö och Västerort se
sina ﬁnansiella marginaler
bli uppätna av fördröjda

transporter och den tröga
framkomligheten runt
Brommaplan kommer att
allt mer hota tillväxten i
regionen.
Det ﬁnns ingen tid att
slösa. Ta traﬁksituationen
runt Brommaplan på allvar,
både för tillväxten och för
livskvaliteten för våra medborgare.

z En bussförare på linje 177
på väg till Brommaplan,
gav mig och ett antal
andra förare en möjlighet
att komma ut från korsningen, riktning Ekerö,
genom att stanna. Traﬁken
var så tät från båda håll
att det var omöjligt att ta
sig ut i rätt ﬁl. Troligen
hade vi fått stanna där en
tämligen lång tid. Denne
bussförare har verkligen
förtjänat en mycket stor
och vacker ros och är en
hjälte i traﬁkkaoset!


Sivan i blåa bilen

Varför planteras ekar utmed
Ekebyhov när just ekar
varje år tidigt drabbas av
Ekstyltmalen som dödar
bladen? Kunde man inte
valt andra träd som blir
vackra istället för garanterat
angripna och fula av ohyra?
– Ulla Karlsson, Helgö

– Robert Johansson (S),
biträdande oppositionsregionråd med ansvar
för tillväxt- och regionplanering
– Hanna Svensson (S),
oppositionsråd, Ekerö
kommun
– Jan Valeskog (S),
oppositionsborgarråd
i Stockholms stad

Tråkigt!
Så här såg det ut vid vandringsleden nedanför Sandudden för en tid sedan.
– Mvh Jan-Erik

Tack för den här tiden!
Mälarökoalitionen bildades efter valet 2018 för att
visa att det fanns ett annat
politiskt alternativ till det
styre som har dominerat
Ekerö under decennier. Vi
har under de här åren lagt
en gemensam politisk plattform, gemensamma mål
för kommunfullmäktige,
två gemensamma budgetar
samt ett stort antal framtidsinriktade motioner,
interpellationer och frågor.
Vi har fått nya vänner över
partigränserna och lärt
känna sidor hos varandra
som vi inte visste fanns. Vi
har fått nya insikter genom
att på riktigt lyssna med
en genuin önskan om att
förstå varandras argument.
Ibland har vi varit överens
och ibland inte. Vi har haft
högt i tak och accepterat att
vi ibland som partier har
haft olika ståndpunkter
men oftast har vi lyckats
hitta kompromisser som
många gånger har lett till
mer genomtänkta och mer
allsidiga politiska förslag.

Vi har under de här åren
fått “vittring” på vad vi
skulle kunna genomföra
tillsammans om vi i nästa
val får väljarnas förtroende. Mälarökoalitionen
vilade på en gemensam
politisk plattform som var
framtidsinriktad, visionär,
kreativ och medmänsklig.
Vi skapade en politik som
tog hänsyn till människors
livsvillkor såväl på landsort
som tätort, i vår samtid
såväl som i framtiden, för de
med stora plånböcker såväl
som de med små. En hållbar
politik blir ju långsiktigt
bättre för alla. Det är med
visst vemod som vi nu ser
Mälarökoalitionen upplösas
men vi vill tacka alla våra
medlemmar och förtroendevalda i S, L, Ö och MP
som har bidragit till det ﬁna
samarbete som vi har haft.
Vi vill önska L lycka till på
sin resa.
– Hanna Svensson (S)
– Desirée Björk (Ö)
– Ulrika Sandin (MP)

Jätteﬁnt
alternativ!
Små barngrupper i lugn
hemmiljö har givit mig och
mina barn otrolig trygghet. I
tider av pandemi är det dessutom skönt då det är få barn
i gruppen och mycket utevistelse i skog och mark och
minimal kontakt med utomstående människor. Under
våra år har våra barn knappt
varit sjuka en enda gång.

Den huvudlösa politiken...
Denna tavla har Adelsökonstnären Mårten Nordqvist målat i slutet av 60-talet
då han var besviken på politikerna. Han kallar tavlan
”Förtroendevalda”. 1963 lade
man ner Stenby och Mälby
skolor på Adelsö och vi barn
ﬂyttades till Munsö skola. Då
var det färre barn. Skolorna
skulle öppna igen om det
blev ﬂer barn. Det blev ﬂer
barn men skolorna öppnades
inte igen. Det som händer
nu lär bara bli början på en

nedstängning av hela landsbygden här. Konsekvenserna
kan bli enorma då inga nya
barnfamiljer vill ﬂytta ut, då
det är viktigt för dem med
närhet till förskola och skola
även högre upp i åldrarna.
Om sedan all annan service
sakta försvinner, såsom
butiken, företagen, färjan går
färre turer, bussarna dras in.
Resultat en död landsbygd!

om ett nytt läge. Detta efter
4 pandemimånader. Det var
till innehållet ingen läsning
som imponerade därför att
den malde på i uttjatade
frågor med låg betydelse
i dagssituationen. Ingen
artikel berörde med ett ord
konsekvenser och planer
med anledning av en sedan
länge känd pandemi. Detta
är en illavarslande politiskt
låg nivå för oss som bor

på Mälaröarna. Jag ber om
en omedelbar förbättring
beträffande innehållet i, och
kommunikation av, kommunens politiska förändringar med anledning av helt
nya förutsättningar för planering och prioritering. Jag
tror ingen önskar en politisk
ledning som inte leder.

– Ingrid och Olle
Weslien, Adelsö

En coronapolitik efterfrågas

rosor
& tack

Ek-allé

REPLIK

Ovedersägligen står Ekerö
inför en mängd nya förutsättningar till följd av den
pandemi som drabbar oss
alla. I synnerhet de äldre
och alla vårdberoende.
Företagare, skolor, kultur,
idrott, kyrkor för att nämna
några. I synnerhet när
exakt kunskap saknas, som
beträffande denna pandemi,

behövs praktisk politisk
framåtblick mer än någonsin. Ekonomiska scenarier
bör utvecklas, potentiella
problemområden inventeras, samt nya prioriteringar behöver med största
sannolikhet göras. Den 17
juni kunde vi i Mälaröarnas
Nyheter läsa en sida med
inte mindre än 6 partipolitiskt signerade insändare och
repliker. Inte en enda signal

– Vänligen
Hans Holmqvist

– Mvh Cecilia

Lägg ned
badhusidé
Ekerö som många andra
kommuner kommer de
närmaste åren att få tuffa
ekonomiska utmaningar.
Det enda rätta är att satsa
helhjärtat på kärnverksamheten, det vill säga skola,
vård och omsorg. Allt annat
får vänta. Alliansen med
Adam Reuterskiöld i täten
slösar med andras pengar,
för kommunen har inga egna
pengar. Det är skattebetalarnas. Kommunen riskerar nu
att bli fast under cirka 20 till
25 år med driftkostnader årligen om 20 miljoner kronor
som dessutom indexregleras, Ekerös eget NKS
kanske? Men det är klart att
om alliansen lägger ned alla
skolor utom de i tätorten
så får man råd med badhus
några år. Ansvarslöst och
populistiskt!
– Bo i Närlunda

Ni bidrar till landsbygdens avveckling
REPLIK

Menar ni (Eva Sydhoff
Henriksen, Robin Fondberg
och Nils Babtist Liberalerna)
på allvar att ni har gjort
barnen en tjänst? Att ni vill
deras bästa mer än vad deras

föräldrar vill? Menar ni även
att lärare på Munsö skola är
sämre och inte ger barnen
den utbildning de behöver?
Hur tycker ni att det fria
skolvalet fungerar efter ert
beslut? Elever från Munsö
vill inte gå på Sundby och i

andra skolor på Ekerö är det
fullt! Ni pratar om att landsbygden ska utvecklas, skolan
ska ﬁnnas i närområdet, barn
ska kunna cykla dit. Munsö
skola ska öppnas som en F-6
skola när tillﬂyttning och
efterfrågan sker. Samtidigt

som översiktsplanen säger
att det ska byggas på Adelsö/
Munsö, men miljönämnden
säger nej till nybyggnation
med anledningen av att man
förespråkar kommunalt VA
framför enskilt VA. Enligt
prognoser så kan det tidigast

byggas nytt på Adelsö och
Munsö 2030-2045, var ligger
utvecklingen i detta tycker
ni? Ni är med och bidrar till
landsbygdens avveckling
istället för utveckling!
– Clarry Björk
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ÖARNA RUNT

Duon Thyra bestående av singer-songwriterparet Karin Thyr
Eriksson och Göran Eriksson, höll två uppskattade ”huskonserter”
i sin trädgård på Färingsö i juli och augusti. De följde noggrant
coronarestriktionerna vilket innebar att tillsammans med publik,
musiker, tekniker och foodtruckpersonal, var 50 personer på
plats med distans vid varje tillfälle.
FOTO: EWA LINNROS

Presidentskifte I slutet av juni skedde presidentskifte i

Rookie Startup 15-åriga Nova Bjurberg och Angeli Wahab ingick

Ekerö Rotaryklubb då Gunnel Rohlin cämnade över Rotarykedjan
till den nye presidenten Fredrik Drougge. Överlämnandet skedde
utanför Restaurang Jungfrusund där man normalt träffas varje
vecka för gemensam middag och föredrag. Mötena är dock för
närvarande inställda med anledning av pandemin.  FOTO: PRIVAT

i kommunens entreprenörssatsning Rookie Startup och fick
därmed hjälp att starta företag och lära sig grunderna kring det.
Tjejerna startade ett sommarcafé, köpte en begagnad lådcykel
som de gjorde iordning och erbjöd iskaffe, läsk, fryst melon och
chips på kommunens stränder.
FOTO: PRIVAT

Framtidsverkstad Under Framtidverkstan den 17 juni på Ekebyhovs slott arbetade Idélabbets
tio sommarjobbare tillsammans med representanter från nästan alla politiska partier med att
besvara hur man bäst kan möjliggöra ungas inflytande i Ekerö kommun. Detta blev en kick-off på
sommarjobbets tre veckor och la grunden för de uppdrag inom temat ”Ungas inflytande” som
ungdomarna arbetat med. Resultatet blev ytterligare en träff mellan ungdomar och kommunala tjänstemän, ännu en politikerträff under hösten samt en plan för hur kommunens sociala
medie-användning kan bli mer tillgänglig och tilltalande för unga.
FOTO: EKERÖ KOMMUN

Sverigeritten Kvällen den 24 juni anordnade Svenska islandshästförbundet lokalförening Eyvinur,
budkavleritten ”Sverigeritten” på Färingsö. Ritten som är en hyllning till islandshästen går genom
Sverige från Kiruna i norr till Ystad i söder och pågår mellan den 13 juni och 16 augusti. Under ritten
samlades pengar in till organisationen ”Min stora dag”, som stödjer barn med svåra diagnoser och
särskilda behov. Ridturen på Färingsö blev fem och en halv timme och nästan tre mil lång och startade
i 30-gradig värme, men lämnade fina minnen efter sig.
FOTO: PRIVAT

Klicka hem
veckans goda!
Vi säljer receptfria
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.

Välkommen in på ica.se/supermarket/tappstrom

Tappström
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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

Lyckad sommarmarknad 1970
MÄLARÖARNA | Sommaren

1970 kan man läsa om en
lyckad sommarmarknad och
om stor uppslutning på simskolan vid Lundhagen.

Heli Ekberg och Leif Eriksson

Ekerö kyrkliga syförenings
sommarmarknad 1970 inbringar inte mindre än 6 400
kronor. ”Kyrkoherde Åke
Sundelin underströk i sitt
inledningsanförande att de
kyrkliga syföreningarna i landet utför en mycket förnämlig
gärning som inte får förintas,
eller som ibland förekommer,
rent av förlöjligas.”
Sommarmarknaden

bjuder
på loppmarknad där man kan
handla det mesta från begagnade skor till gamla, ﬁna kopparkärl. Det lottas också ut en
brudkista innehållande broderade lakan och örngott, täcken, dukar och handdukar. Den
lyckliga vinnaren till denna
blir fru Margit Ahlund, Munsö. På marknaden bjuds också
på sång och sedan framträdande med fru Inga Lisa Axelsson
med elever från hennes balettskola. ”Ungdomarnas insats
blev som väntat mycket uppskattad.”
En annan lyckad verksamhet sommaren 1970 är simskolan vid Lundhagsbadet. 180

Elever ur fru Inga Lisa Axelssons balettskola framförde en bonddans ur ”La fille mal gardée” på sommarmarknaden vi Ekerö hembygdsgård juli
1970. Fr.v: Annika Linnros, Johanna Axelsson, Susanne Klejus, Gunilla Erneberg och Christina Axelsson.

barn går på simundervisning
där, trots det dåliga vädret
den sommaren.
”Sexåringen skall gå i simskola och lära sig grunder

under lekbetonade former.
Åttaåringen skall gå i riktig
simskola och lära sig simma
på djupt vatten utan rädsla
för vågskvalp eller en kall-

sup. Tioåringen är mogen för
grundlig
simundervisning
och livräddningens grunder. Tolvåringen skall ha god
kännedom om livräddning”,

skriver Svenska livräddningssällskapet i MN 1970.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Skicka till privat@malaroarnasnyhe

Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen
Att arrangera en begravning för
en anhörig brukar vara en av de
svåraste situationerna i livet.
Då vill man vända sig till en begravningsbyrå som inger förtroende och kan hjälpa till med allt
som behövs. Familjeägda Mälarö
Begravningsbyrå uppfyller de
kraven och ﬁnns i Destination
Ekerö, Träkvista.
I sina lokalerna tar Leif Eriksson emot sina
kunder med värme, vänlighet och ett stort
kontaktnät av samarbetspartners.
– Vi sitter centralt i Destination Ekerö, i
samma lokaler som Länsförsäkringar fastighetsförmedling, och det bidrar till vårt
samarbete med andra lokala aktörer. Det

betyder att även om vi är ett litet personligt
familjeföretag så erbjuder vi alla tjänster

som rör begravningar. Vi är en fullservicebyrå och hjälper till med allt från familje-

rättslig hjälp till catering och blommor, berättar Leif.
Med mer än tjugo års erfarenhet av branschen har han tillägnat sig en stor kunskap
kring vad anhöriga kan ha för önskemål.
Han får ofta höra från kunderna att de upplever att den hjälp de fått varit personlig
samt har fungerat smidigt och vänligt.
– Vårt arbete bygger mycket på erfarenhet och kunskap, vilket gör att man inte alltid behöver ställa alla frågor utan kan läsa
av de anhöriga ändå och utifrån det ge de
bästa råden.
Ett kostnadsfritt hembesök eller bokat
besök på kontoret, ingår alltid och övriga
arvoden är fasta, utan dolda kostnader. Tillsammans med andra lokala aktörer skapar
Mälarö begravningsbyrå vackra och personliga avsked.
z

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Heli Ekberg och Leif Eriksson

eter.se

MÄLARÖARNAS NYHETER • 19 AUGUSTI 2020

25

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: Kalle Runristare har öppnat en runstenspark på Adelsö.
FOTO: LO BÄCKLINDER

Vi gratulerar Margaretha Bergman Gustafsson, Ekerö, till
förra numrets vinst där korsordet hade nedanstående lösning.

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

 SÄLJES


Beddinge säng/soffa
utfälld 160 x 200, vitt
överdrag fräscht. 500 kr.
Emma-fåtölj, beige sammet, 300 kr. Vit gungstol,
50-talsmodell, behöver
ommålning, 400 kr.
Kontant eller Swish.
Finns på Drottningholm.
073-567 10 89.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

60- till 80-tal. Även
CD-skivor kan vara av
intresse. Telefon eller sms
073-037 10 36.
Vinylskivor köpes, singlar,
EP, LP, 50-70-tal, pop, rock
m m även större mängder
och hel samling. Mycket
bra betalt för vissa rariteter
i ﬁnt skick. Ring Ronny på
070-558 06 61.

 KÖPES



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

Jag vill komma närmare
mina barnbarn! Finnes:
Södermalm, T-bana
Mariatorget, 1 rkv, 23 kvm,
4 808 kr/mån, 2 tr, hiss.
Önskas: Ekerö centrum
eller inom 2 km, max 7 500
kr/mån, bv eller hiss. Svar
till linda.e.fredriksson@
gmail.com



Jag köper gärna dina gamla LP-skivor, mindre, större
samlingar, pop, rock, jazz,



BOSTADSBYTE



• Privatpersoner annonserar GRATIS
• Gäller ej verksamhet i privat regi
• Manus max 500 tecken inklusive blanksteg
• Bifoga eventuell jpgbild, gärna i 300 dpi
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Manus tas inte emot per telefon.

Har en 2:a i Traneberg men
behöver byta till ett litet
hus på Mälaröarna, där jag
bott tidigare, för många
trappor, men ﬁna solnedgångar mot väster. Lugnt
och grönt område med
fotbollsäng, skatingrink.
badstrand nere vid Minneberg. Lägenheten är 47
km med balkong, badkar,
säkerhetsdörr. Hyra 5607
kr. Berätta gärna vad ni har
att erbjuda i ert svar med
läge. 3 minuter till T-bana,
tvärbana Alviks torg med
många affärer samt buss
till ﬂyget. gerdoberg@
outlook.com.

 BORTSKÄNKES


Hydrofortank bortskänkes.
Höjd: 140 cm. 070-636 36
12.

VÄ L K O M M E N T I L L

The Social Hub Hotel

Hotell & restaurang intill
Hagaparken i Solna.

• Begagnat utannonserade värde får högst
uppgå till 250 000 kronor
• Rekommenderad inlämning är 2 veckor före
utgivningsdagen
• Publicering sker i turordning samt i mån av
utrymme

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Jord, Sand & Grus

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93 - 560 30121
Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

hotelgio.se
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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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Grattiskramar
till vår blivande
skolkille Melker
på 6-årsdagen 24/7
från mormor
och morfar.

 DÖDA


• Siv Liljas, Ekerö, 6 juni,
73 år.
• Birgitta Sköld, Ekerö,
12 juni, 72 år.
• Sven Groop, Ekerö,
13 juni, 93 år.
• Laila Axelsson, Ekerö,
14 juni, 74 år.

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Grattis våra älsklingar!
Wilhelm 3 år 3/7
och Cecilia 1 år 4/6
önskar pappa Fredrik Zettergren
och mamma Denise Lagercrantz.

Grattis Ludvig
på 12-årsdagen
i augusti.
Puss och kram
från mamma, pappa,
Viktor och Clara.

• Inga-Brita Lindgren,
Ekerö, 19 juni, 93 år.

• Bengt Mikael Persson,
Stenhamra, 2 juli, 42 år.

• Rut Gunnel Linnea Erlinge,
Färingsö, 22 juni, 93 år.

• Bo Göran Eriksson, Ekerö,
8 juli, 75 år.

• Anita Kristina Enholm
Fransson, Färentuna,
29 juni, 82 år.

• Signe Kerstin Haag, Skå,
17 juli, 84 år.

• Cassandra Ellen Amalia
Dahlén, Färingsö, 27 juni,
19 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

• Ulla Lovisa Margareta
Hildur Holmberg,
Stenhamra, 23 juli,
88 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

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

Cassandra
Dahlén
f. Jönsson Ahlund
* 9 april 2001
har genom en tragisk
olycka lämnat oss i stor sorg
✝ 27 juni 2020
MAMMA MIA
PAPPA STEFAN
ATHENA och SIMONA
LUCAS
Morbror Pär
Gudmor Sussie
Morfar & Inger
Mormor & Kenta
Farmor & Farfar
Robert Ramona Adrian
Övrig familj och vänner
Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt,
och aldrig jag lämnar det åter
Begravningen har ägt rum.
Stöd PTSD forskningen
hjärnfonden.se
Klockarebolaget.se

Vår älskade
Mamma och Mormor

Min älskade Mamma
Min Syster

Margareta
Ferelius

Bernice
Johansson

* 26 juli 1934
har idag stilla insomnat
Färentuna
den 26 juni 2020

* 30 juni 1943
har lämnat oss
i stor sorg och saknad.
✝ 3 juni 2020
Ekerö

CHRISTINA och MAGNUS
Andreas och Anna
EVA och PER
Ellinor och Robin
MONICA och HÅKAN
Sebastian
KJELL
Övrig släkt och vänner
Tack lilla Mor för åren som
gått
Tack för all kärlek och omsorg vi
fått
Tack för all ömhet och vänlighet
stor
Tack för allt vår älskade Mor
Begravningen äger rum i kretsen
av den närmaste familjen. Hedra
gärna minnet av Margareta med
en gåva till Cancerfonden,
givarservice 020-59 59 59

M
n

Gråt inte för att jag är död
Jag finns inom dig alltid
Du hör min röst,
den finns i dig
Du kan höra den när du vill
Du har mitt ansikte,
min kropp finns i dig
Du kan ta fram den
när du vill
Allt som finns kvar av mig
finns inom dig
Så är vi alltid tillsammans
Begravningen har ägt rum
i kretsen av de närmaste.
malarobegravning.se

Jord, Sand & Grus

aprapati och rehab.

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser
Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Jungfrusundsv. 5, Träkvista Torg - Ekerö
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XXXGFOJYCFHSBWOJOHTF

HELENA
Boris med familj
Övrig släkt och vänner

¨
ALARVIKENS

Ont eller stel? Vi hjälper dig!
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FixarService
ce

0760-062641

Anita
Enholm
Fransson
* 23 januari 1938
✝ 29 juni 2020
Har stilla insomnat
sörjd och saknad av oss,
övrig släkt och vänner
BERTH
MIA, MARTIN och JOSEFIN
med familjer
Hur skönt att somna
när dagen är slut
hur skönt att vila
från lidandet ut
Begravningsgudstjänsten har ägt
rum i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden
0200-88 24 00
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Gunnel Erlinge
* 8 april 1927
har stilla insomnat
Stenhamra
✝ 22 juni 2020
Syster
Syskonbarn
Övrig släkt och vänner
Du omsluter mig på alla sidor
och håller mig i din hand
Psalt. 139:5

Begravningen har ägt rum i
kretsen av de närmaste
malarobegravning.se

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård –

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

7ÉSÇMTLBEF mOB

#FHSBWOJOHFOÇHFSSVNJ
LSFUTFOBWEFOÇSNBTUF

Ekerö Re-Arb

Vår kära
Min älskade maka
Vår kära mamma,
mormor och farmor

Alfa Ekerö

Jungfrusund Salong Närlunda
Varmt välkomna!

IGNIS

Rut-avdrag!

Begravningsbyråer

Med lång tradition
och gedigen
kunskap hjälper
vi er att utforma ett
minnesvärt avsked

Hem/företagsstäd

www.ignis.se

www.ekerostad.se
070-5601954

Sandviksvägen 4
Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65
Auktoriserad av SBF

FÖNSTERPUTS

FÖLJ
OSS!

nyheter

MÄLARÖARNAS
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Fibblornas
kamp
I sommar har naturen varit ovanligt givmild. Det
har blommat som aldrig förr på ängar, i dikesrenar och i grönområden. Vi har kunnat glädjas
åt en härlig blandning av blåklockor, rölleka,
klöver, smörblommor, rallarros och många fler.
Jungfru Marie sänghalm har doftat ljuvligt och
påmint om barndomens kohagar och röllekorna
har skiftat från vitaste vitt till rosa och violett.
Ingen trädgårdsmästare kan ta upp konkurrensen eller ens våga blanda så många olika sorter
och färger på en enda gång.

kolumnen

M

en säg den lycka som varar beständigt! Vi väntade
med oro på de idoga gräsklipparna som brukar visa sig
omkring midsommar. I år kom de senare än vanligt
men när de väl uppträdde på scenen så gjorde de rent
hus. Kommunen och vägföreningen är nämligen ense: grönytor längs
gång- och cykelbanor ska till varje pris hållas rena från högt gräs och
blommor. Så skedde också, men arbetet utfördes fort och slarvigt.
Och tur var väl det, stora ytor fick ligga orörda ännu en tid. Sommarblommor av alla slag sköt upp ur det höga gräset. Det var bara
att njuta av denna fägring. Men så kom maskinerna åter, hela armén.
Nu skulle ogräset väck! Det klipptes och kämpades under flera dagar.
Därefter lämnades gräset kvar i stora strängar. Värmen kom och
gräset gulnade. Allt såg ganska trist ut och till vilken nytta? Ängsfibblorna kom snart tillbaka. De lyste gula och stolta i det silvriga gräset.
Denna envisa blomma gick marodörerna faktiskt bet på. Efter varje
klippningsomgång var det alltid några som trotsigt vågade sig upp.
Heder åt fibblorna!
I slutet av juli kom den sista striden. Nu hade man utrustat sig
med traktorer och rejäla släp som lyckades förstöra den återstående
växtligheten. Resultatet var nedslående. Nu låg det klippta gräset och
blommorna inte längre i raka strängar utan spridda lite här och var,
ja till och med i stora högar på gångvägarna. Vilket slarv! Cyklisterna
hade fullt sjå att väja för att inte fastna och köra omkull. Samtidigt
gick man loss på buskar och träd. Med tunga kedjor slogs buskarnas
grenar sönder. Sargade grenbitar fick hänga kvar i buskaget. Det såg
bedrövligt ut!
Så frågan till de ansvariga som jag ställt så många gånger men
aldrig fått svar på lyder: Varför får vi inte njuta av sommarens blommor och vår vackra natur? Varför är det så viktigt att varje grönyta ser
ut som en tuktad golfbana? Så länge växtligheten inte brer ut sig på
vägarna finns det väl ingen anledning att vara så nitisk.
Sluta att utrota vår natur, skrev Evert
Taube i sin visa om Änglamarken. Han
värnade om vildrosor, blåklockor och
kamomill – ”låt dem få leva de är ju så sköna” skrev han. Året var 1971. Femtio år har
passerat. Är det inte dags att vi lär oss leva i
harmoni med vår natur5

www.ekerostad.se
info@ekerostad.se
070-560 19 54

Rut-avdrag!

För en enklare vardag!
Vi är en miljömedveten och profesionell städﬁrma
på Ekerö som även verkar på hela Mälaröarna
och i Stockholm City. Vi erbjuder allt från hushållsnära
tjänster till kontorsstäd, ﬂyttstäd och fönsterputs för
både privatpersoner och företag. Välkommen!

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

Med den vill MN skapa en längre kåserande form för ämnen
och intryck, som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella,
men som dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig
bakom de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag
till kolumnen@malaroarnasnyheter.se

Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking
Sweden

God kväll Mälaröarna:

Mälarö Jazz:

Absolut blandat:

Ewa Linnros och Joakim
Jonsson

Tommy Ollmark med Janne
Stolpe och Rune Sjögren

Gott och Blandat:

Plats på scen:

Cornelia Von Bargen

Annis Musikcafé:
Anni Stavling

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

Blå timmen:
Lennart Karlsson
Pyret Ericson

Dags för dragspel:

Eva Möller

Hultmans Hak:
Lina Hultman

Istället för Flisan:
Pontus, Märta och Julia

Kentas Kårner:
Kenta Hedlööf

Kryckan på egna ben:
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country:
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda:
Lennart Lundblad

Bo Magnusson

Pyrets fredag:
Pyret Ericson

Skivat och klart:
Kjell Karlsson

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

Söndagkväll:
Fredrik Rispe

Kjell Nilsson

Lättspårat:

The 70´s: Magnus Haage

Det är måndag
morgon: Janne Andersson

Ingemar Eriksson

Tisdagsmix: Leif Helenius

Mer än bara Blues:

Fredagsdansen:

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

Upptäck vår
hemsida!

78 på 60: Gunnar Nilsson

CD med egna öron:
Gunilla Lindberg

27

Anni Stavling

Fredagskväll:
Björn Höglund

Fyndlådan:
Leif Bjärnling

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
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z Husgrunder z Ingrävning

kommunala avlopp

z Dränering/grundisolering
z Enskild

avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

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

Funderar du på att etablera dig på Ekerö?

Vi erbjuder rum i ljuvliga
lokaler med kompetensutbyte
i trevlig friskvårdsverksamhet
Välkommen att kontakta oss!
073-610 20 65 z www.ekerohalsorum.se
Bryggavägen 131D z Johanna och Lottie

LARMET GÅR

Händelserik sommar
MÄLARÖARNA | Ett stort
antal ratt- och sjöfyllerister samt drogpåverkade
förare, har stoppats av
polisen under sommaren.
Dessutom har blåljuspersonal bland annat kallats
till Mälaröarna med anledning av ett mordförsök,
många stölder och en stor
ravefest.





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



– Den 18 juni skedde ett försök till mord i närheten av
Ekerö centrum. Målsägande
ﬂögs till sjukhus och utredning pågår i ärendet, berättar
Anna Freij, kommunpolis.
Hon berättar också om en
dramatisk olycka som inträffade när tre män klättrade
över ett säkerhetsstaket vid
stenbrottet i Stenhamra. En
av männen tappade fotfästet
på tolv meters höjd och föll
mot marken.
– Han hade änglavakt även
om han skadade huvudet
och ryggen.
Under sommaren har
också ett ﬂertal robotgräsklippare stulits på Ekerö. I
ett samarbete med hundenheten hittades dock ett antal
gräsklippare gömda på en
annan plats på Ekerö strax

www.fsons.se
z Mark & Anläggning

”Fortsätt att
ha hög vuxennärvaro ute på kvällar
och helger nu när
skolorna börjar”

073-703 06 83
goodroom.se
ŽīĞƌƚΛŐŽŽĚƌŽŽŵ͘ƐĞ
STENHAMRA

ALLSERVICE AB

z Trädfällning & Stubbfräsning

Vid ett flertal tillfällen har
privatpersoner också tipsat
polisen om misstänkta rattfyllerister och drogpåverkade förare. Många potentiellt farliga situationer har
kunnat undvikas genom att
dessa färder har avbrutits.
– Det första rattfylleriet
sedan förra numret av tidningen, ägde rum på Ekerö
den 12 juni. Då ringde ett
vittne polisen och larmade
om sina misstankar. Vittnet
följde efter bilen tills polisen
kunde stoppa den.
En tid efter detta tillslag
ringde ett nytt vittne till
polisen och berättade om
en person som betedde sig
märkligt vid en busshållsplats på Ekerö. Det visade sig

Apolis Bygg byter namn

F’SONS
z Trädgård & Fastighetsunderhåll

efter stölderna. Två män
greps misstänkta för dessa
brott och häktades så småningom av tingsrätten.

&ƌĊŶĚƌƂŵƟůůǀĞƌŬůŝŐŚĞƚʹǇŐŐŽĐŚďĂĚƌƵŵ
Utför trädgårds- och skogsarbete för privatpersoner & företag

z Vinterunderhåll
z Lastväxlare med kran

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

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


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

och sjöfyllerister har också
omhändertagits av polisen
under sommaren. Den 15
juli stoppades till exempel
en båt som bogserade en
misstänkt stulen mindre
båt. I samband med att båten stannades av sjöpolisen
slängde föraren även en påse
som misstänks innehålla
narkotika, i vattnet.
– Ett par dagar senare stannade sjöpolisen en
misstänkt person som rodde
en eka i riktning mot en bo-

Vid en kollision mellan två

båtar i Långtarmen, blev en
liten båt överkörd av en större. Tolv personer befann sig
i båtarna, hälften var barn.
Föraren i den stora båten
blåste positivt vid kontroll.
Ytterligare en båt med en
berusad förare stoppades
efter att en anonym tipsare
sett två män som intagit en
hel del alkohol vid Jungfrusunds marina.
Det sista större tillslaget
som polisen gjorde i kommunen innan denna tidning
gick i tryck, var då en ravefest med cirka 700 deltagare
upplöstes på Kärsön natten
mot den 16 augusti.
Slutligen har Anna Freij
en uppmaning till kommunens alla vuxna invånare.
– Fortsätt att ha hög vuxennärvaro ute på kvällar och
helger nu när skolorna börjar.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

PC Akuten
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
0704-31 13 04 www.fällaträd.com

Entreprenad AB

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

Ett flertal olagliga båtförare

sättning på Tallholmen. I båten fanns en utombordsmotor av betydande värde som
beslagtogs för att säkerställa
vem som äger den, berättar
Anna Freij.

070-610 93 94
stefan@stromgrens.se

Staffan Martinsson
BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

vara hen var drogpåverkad
och blev misstänkt för ringa
narkotikainnehav.
Även den 11 juli togs ytterligare en påverkad förare
på Ekerö, efter att ﬂera vittnen hört av sig till polisen.
Denne förare blev misstänkt
för grovt rattfylleri, ringa
narkotikabrott samt olovlig
körning. Ytterligare fyra bilförare stoppades också under
en vecka i slutet av juli och
början av augusti, efter tips
från allmänheten. Två misstänktes för rattfylleri och en
för drograttfylleri. En av dem
körde dessutom i diket vid
försök att vända bilen.

• 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

Kontakt 070-753 64 44

annajansson.se

Kvarngränd 9
Färentuna
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

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

ALLT INOM

MÅLERI

Vi har bytt
namn till...

Mathias@maleriteametekero.se | www.maleriteametekero.se
710 18 98
Mathias@maleriteametekero.se | 076-710| 076
18 98
Minnebergsvägen 19 Bv | 167 41 Bromma

www.maleriteametekero.se

em ma
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SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

Träkvista Bilservice AB
O

RB

S

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

R

IK

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Välkommen till Circle K i Träkvista!

Tel: 08-560 243 48

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

SFÖ

RBU

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

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

0707-139 000
560 402 51

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LOKALER

LACKERING

STÄDSERVICE

÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷

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

Följ oss på Facebook
och Instagram!

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

GOLV
Mattläggning
z
z
z
z

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

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

TAXI

TOMT
z Vatten/avloppsanläggningar

FÖRRÅD
Lilla Berga 1, Skå

Tunnlandsvägen 3

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



z Dränering/grund


uthyres till
hem & företag

isolering

z Schakt/transport/markarbete


z Pumpar/rörarbeten


z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

Färingsö
Brunnservice

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs

Boka din bil på
www.haningenynastaxi.se
eller på 08-520 111 11

Clas Häggberg
070-538 88 72
Kvällar 560 401 49
Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring



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

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
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Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Gustavavägen 90, Ekerö
3 rok, 53 m² UTGÅNGSPRIS 2 595 000 kr
AVGIFT 3 195 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning
BYGGÅR 1991 VÅNING 2 av 2 EP 133 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Kvarnstugevägen 3, Munsö
3 rok, ca 71,5 m² UTGÅNGSPRIS 1 875 000 kr
AVGIFT 4 407 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning
BYGGÅR 1984 EP Ej utförd
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Ulrika jansdotters väg 44, Färentuna
2 rok, 60 m² UTGÅNGSPRIS 1 775 000 kr AVGIFT 3 574
kr/mån VISAS On 19/8 kl 19:00-19:45 Anmälan krävs
BYGGÅR 1986 EP 98 kWh/kvm/år
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 08-564 109 40

Hörnlägenhet med söderläge!

Tegelbruksvägen 3D, 1 tr, Ekerö

Centralt

3 rok, ca 79,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 550 000 kr
AVGIFT 5 858 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för
tidsbokning BYGGÅR 1988 EP 67 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

1-plansradhus med söderläge

Brittgårdsvägen 4, Ekerö

Isolerat förråd & plats i garage

Lugnt & barnvänligt område

3 rok, 72 m² UTGÅNGSPRIS 3 275 000 kr AVGIFT 4 921
kr/mån VISAS On 19/8 kl 17:30-18:15 Anmälan krävs
BYGGÅR 1986 EP 222 kWh/kvm/år
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Fritt läge mot ängar

Frejas väg 24, Ekerö

Förråd & garageplats ingår

Mysigt område nära skola
Trevlig planlösning

2 rok, ca 30 m² UTGÅNGSPRIS 1 995 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1954
TOMT 2562 m² EP Behövs ej
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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

Ljus trevlig hörnlägenhet
Kök från 2018 & inglasad balkong
Utmärkt centralt läge

Bra planerad 3a
Mysiga uteplatser & två förråd
Centralt beläget område

Mysig stuga med rofyllt läge
Renovera eller bygg nytt
Gemensam badplats och båtbrygga

Koll på läget sedan 1937

Sätuna 2, Färentuna
8 rok, ca 165 + 22 m² UTGÅNGSPRIS 5 800 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1922 TOMT 3545
m² EP 163 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Kvarnstugevägen 11, Munsö
6 rok, ca 108 m² UTGÅNGSPRIS 2 495 000 kr
AVGIFT 4 407 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning
BYGGÅR 1984 EP Ej utförd
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Gustavavägen 112, Ekerö
5 rok, ca 110 m² UTGÅNGSPRIS 3 600 000 kr
AVGIFT 5 650 kr/mån VISAS 23/8 kl 13:00-13:30
Anmälan krävs, 24/8 Ring för tidsbokning BYGGÅR
2013 EP 93 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn, 070-510 65 69

Charmig villa med sjönära läge

Axvägen 2, Stenhamra

Utmärkt centralt läge

Sol hela dagen

6 rok, ca 130 m² BYGGÅR 1969 TOMT 608 m²
EP Ej utförd MÄKLARE Jenny Näslund
TELEFON 0708-26 83 00

Enplanshus med 5 möjliga sovrum

Totalrenoverat i superfint skick

Filippavägen 23, Ekerö

Tilltalande familjevilla

Inredd vindsvåning

6 rok, ca 128 + 30 m² UTGÅNGSPRIS 5 950 000 kr
BYGGÅR 1964 TOMT 400 m² EP 55 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Påkostad & smakfullt renoverad

Nybyggt 2013, ljust & modernt

Skogbyvägen 29B, Skå

Trevlig plan villatomt

Perfekt söderläge

UTGÅNGSPRIS 1 650 000 kr TOMT 3825 m²
VISAS Ring för tidsbokning EP Behövs ej
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Detaljplan för byggnation inväntas

Nära till bad, båtplats & buss

"Bullerbykänsla"

Centralt & granne med bokskogen

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

Garage

Optimalt läge

Attraktivt läge!

Koll på läget sedan 1937

Hillersjönäsvägen 12, Svartsjö
4 rok, 121 + 19 m² UTGÅNGSPRIS 9 600 000 kr VISAS
Ring för tidsbokning BYGGÅR 2006 TOMT 6262 m² EP
103 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON
0707-60 46 63

Röskärsvägen 4, Ekerö
5 rok, 161+62 m² UTGÅNGSPRIS 9 250 000 kr VISAS Sö
23/8 kl 16:00-16:40, Ti 25/8 kl 17:00-17:40 Anmälan
krävs BYGGÅR 1993 TOMT 1500 m² EP 97 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Syrenvägen 4A, Ekerö
7 rok, 183 + 13 m² UTGÅNGSPRIS 8 850 000 kr
VISAS Sö 23/8 kl 14:30-15:15, Ti 25/8 kl 18:30-19:15
Anmälan krävs BYGGÅR 2007 TOMT 836 m² EP Beställd
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Underbar sjötomt med 1-plansvilla

Draknäsvägen 18, Munsö

Trivsam trädgårdstomt

5 rok, 120 m² UTGÅNGSPRIS 4 395 000 kr VISAS Sö 23/
8 kl 11:00-11:45, Må 24/8 kl 18:30-19:15 Anmälan krävs
BYGGÅR 2006 TOMT 2196 m² EP 86 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Badrocksavstånd till Mälaren

Ricksättravägen 148, Svartsjö

Enastående sjöutsikt!

Dubbel carport, bergvärme & fiber

3 rok, ca 60 m² UTGÅNGSPRIS 2 475 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1955
TOMT 2482 m² EP 117 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Läcker 1-plansvilla byggd 2007

Storgårdsvägen 16, Adelsö

Vacker trädgård i två nivåer

Härlig rymd & trivsam atmosfär
Isolerat garage

5 rok, 147 m² UTGÅNGSPRIS 4 375 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning
BYGGÅR 2020 TOMT 1983 m² EP Ej utförd
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

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

Trevlig 1-planvilla från 2006
Trivsamt & mycket välskött hus
gäststuga, förråd & fiber

Enplanshus med ogenerat läge
Fantastisk vy över åkerlandskap
Gemensam badplats och båtbrygga

Nyproduktion i modern design
Lantligt & sjönära läge
Generös takhöjd & ljusinsläpp

