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De lurar 
äldre
Polisen varnar mälaröborna för att bedragare 
använder sig av nya raffinerade metoder när de 
ringer runt till äldre personer och lurar dem på 
stora summor pengar. |6

Byggnation väcker frågor
Den planerade försäljningen av en tomt på Tranholmen 
samt byggnation på densamma, väcker frågor. 2016 
kom kommunens tjänstemän fram till att det inte var 
lämpligt att bygga här, vad har ändrats sedan dess? | 14

Bostad för integration
Enligt en ny rapport försvåras många nyanländas möj-
lighet till integration på grund av problem med att hitta 
bostad. På Mälaröarna finns både familjer som hittat 
eget boende och de som riskerar att mista sina jobb då 
de tillfälliga hyreskontrakten upphör. | 10-11

Sökandet efter gåvobrev
På Ekerövallen växer snart ett nytt bostadsområde 
upp. Men nu sägs det att det finns ett gåvobrev som gör 
gällande att Ekerövallen en gång i tiden skänkts till Ekerö 
IK, för att för all framtid vara en yta för rekreation. MN 
har letat... | 12

Jättekräfta i Tappström
Treåriga Eliot fiskade en rekordstor kräfta i somras. 
Kräftan mätte från stjärt till huvud 18 centimeter. | 17

”Häromdagen klubbade byggnadsnämnden 
i Ekerö igenom att Skanska ska få bygga hus 
om sex våningar plus takvåningar på husen i 
Ekerö strand... Beslutet kan inte ändras utan 
höga bötesbelopp vilket skulle drabba alla oss 
skattebetalare. Idag är vi många som ångrar 
detta beslut.”  | 18

EIK och Ängby IF
Ekerö IK innebandy har startat ett samarbete med 
Ängby IF för damjuniorerna och kommande A-lag 
damer. | 20

Nyinkomna frågor
I vårt radioprograms stående punkt ”Fråga Johan”, 
svarar  kommunens press- och näringslivschef på era 
inskickade frågor. | 16
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Vi finns i Ekerö C
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Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Kan man inte åka till  
Grekland får Grekland 

komm a till  oss !

/Lill emor & Ulrika

 Lammfärsbiffar   Svensk köttråvara. 
Tappens kök.   ca 150 g.   Från manuella köttdisken. 
  Jfr pris Ca 166:67/kg.    

 /st 
 25k 

 Lammfärsbiffar   Svensk köttråvara.   500 g. 
  Packad.   Jfr pris 119:80/kg.    

 59  90  /st 

OPA! Laga grekiskt

 Fetaost     ICA. 150 g.     
Jfr pris 86:00/kg.    

 12  90  /st 

 Kalamonoliver     ICA. 
240 g.     Jfr pris 82:92/kg.    

 19  90  /st 

 Aubergine   Europa.       
Jfr pris 19:90/kg.    

 19  90  /kg 

Tappströms
Egna



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.

 Fläskytterfi lé   Ursprung Sverige.   Ca 1000 g. 
  Mörad.   Jfr pris Ca 69:90/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 69  90  /kg 

 Entrecôte   Ursprung Sverige.   Ca 900 g.   I bit. 
  Jfr pris Ca 221:11/kg.    

 /kg 
 199k 

 Gurka   Sverige.   250-500 g.   Klass 1.   
Jfr pris 10:00–20:00/kg.    

 /st 
 5k 

 Sockerärtor, Salladsärtor, 
Haricot vertes   Sverige.   150 g.   I påse. 
  Jfr pris 132:67/kg.    

 19  90  /st 

 Herrgård, Präst, Greve   Sverige. 
  Ca 750 g.   Mellanlagrad.   Jfr pris 132:67/kg.    

Tappens Bearnaisesås  
2  00 g.      Jfr pris 100:00/kg.    

 /st 
20 k 

 59  90  /st 

Tappströms
Egna

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 36 t o m 6/9-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

7
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Varför välja AdeoCare Ekerö?
Specialutbildad personal utifrån Silviasysterfilosofin
Teambaserat arbetssätt
Goda arbetsvillkor för personalen
Nöjdast kunder

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

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

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

* Vid köp av kompletta glasögon från ordinarie sortiment
bjuder vi på ett extra par glasögon med din styrka. 

(Gäller utvalda bågar, lagerglas +-6/2, värde upp till 2990:-). 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m 2020-10-31.

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

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

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 20-10-31
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

stötta 

  ekerössttttttttttttttöööööööööööt
#

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

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

TRYCK Pressgrannar 2020

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

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

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

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

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

Att ofrivilligt ryckas upp från sina rötter och 
komma till ett nytt land och sedan anpassa 
sig är svårt nog. I kommunen finns många 
krafter som arbetar med integration för ny-
anlända, ett projekt är ”Mötesplats odlings-
lotten”.  Mer om detta kan du läsa på sidan 
8.

Men när man sakteliga etablerat sig steg 
för steg, kanske allt rycks bort igen. I detta 
nummer berättar vi om familjer som lyck-
ats finna arbete, har lärt sig svenska och har 
haft tak över huvudet, tills nu. För den bo-
stad de haft har varit tidsbegränsad och att 
finna en ny är mycket svårt.

Att samverka och hjälpas åt tjänar alla 
på, men dessvärre finns det de som för-
söker tjäna på andras godtrogenhet. Den 
senaste tiden har en rad bedrägerier ägt 
rum, läs mer om vad du ska tänka på för 
att inte råka ut för detta. 

På 20-talet fick det nybildade Ekerö 
IK hjälp med en markbit för att kunna 
utöva idrott och rekreation på. Men nu 
kommer snart ett nytt bostadsområde 
växa upp på denna plats. Nu sägs det att 
det ska finnas ett gåvobrev där just denna mark för all framtid ska vara 
en yta för rekreation.  Vi har sökt svaret på om detta stämmer och än saknas några pusselbi-
tar. Om detta läser du på sidan 12. och vem vet, kanske just du sitter på en pusselbit  och kan 
hjälpa oss att lösa gåtan. 

                                                                                            EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Att hjälpas åt 
vinner vi alla på 

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

Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 
på Mälaröarna.

MN delas ut av Pressens morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949
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September är här och på kvällarna målar månen 
en glittrande gata i Mälaren. Vi går en ny höst till 
mötes. En höst då många av oss med trötthet inser 
att coronan inte är över som vi hoppades i maj 
- och vi  behöver fortsätta att anpassa verksam-
heten efter detta faktum. 

Under sommaren har vi kunnat vara utomhus och 
firat gudstjänst under blå sommarhimmel, döpt i 
trädgårdar, haft begravningar utomhus, körövning-
ar på Ekebyhovskyrkans gård och tränat svenska 
på vår odlingslott vid Tranholmen. Coronan har 
tvingat oss att göra saker på ett nytt sätt och vi 
har lärt oss mycket och många saker har blivit 
bättre. Att t.ex. fira gudstjänst vid Ekerö kyrka 
med hela Mälaren som altartavla för både två- och 
fyrbenta har varit fantastiskt fint och vi fortsätter 
vara utomhus så länge vädret tillåter. 
Men vi planerar nu för hur vi gör när november 
kommer och regnet öser ner. 

Pastoratets mål är att uppta så mycket verksam-
het som möjligt men kunna erbjuda det på ett sätt 
som inte bidrar till smittspridning. Vi informerar 
kontinuerligt om detta på vår hemsida, på face-
book och här i tidningen och på affischer men är 
det något ni undrar över så tveka inte att ringa på 
telefon 08 – 560 387 00 och fråga. 

Jag önskar er alla allt gott och det finaste som 
kyrkan har att förvalta, nämligen Guds Välsignelse 
som ger kraft och mod och ork att kämpa vidare.

                                PÅ MÄLARÖARNA          2/9 – 22/9 2020

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

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

Körverksamheten startar igen!

tors 2020-09-03 Ekebyhovskyrkan 
12:00 LUNCHMÄSSA 
 Natalia Araya, Mie Johansson
  
sön 2020-09-06 Ekebyhovskyrkan 
11:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp, Helena Hansson
  
sön 2020-09-06 Munsö kyrka 
15:00 VANDRINGSGUDSTJÄNST 
 Mårten Mårtensson, Anna Pihl Lindén
  
ons 2020-09-09 Ekebyhovskyrkan 
18:30 UNGDOMSGUDSTJÄNST 
 Natalia Araya, Daniel Stenbaek 
 
tors 2020-09-10 Ekebyhovskyrkan 
12:00 LUNCHMÄSSA 
 Ann-Sofie Kamkar, Mie Johansson
  
sön 2020-09-13 Ekebyhovskyrkan 
11:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST 
 Natalia Araya, Daniel Stenbaek 
 

Lunchmässa varje torsdag
Ekebyhovskyrkan 12:00

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

Monika Regnfors Sjörén,
kyrkoherde i Ekerö pastorat

 

  
  
 

 
 

 
 
   
 

  

ons 2020-09-16 Ekebyhovskyrkan 
18:30 UNGDOMSGUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp, Daniel Stenbaek
  
tors 2020-09-17 Ekebyhovskyrkan 
12:00 LUNCHMÄSSA 
 Magnus Ehntorp, Mie Johansson
  
sön 2020-09-20 Adelsö kyrka 
15:00 VANDRINGSGUDSTJÄNST 
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
  
sön 2020-09-20 Ekebyhovskyrkan 
11:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST 
 Monika Regnfors Sjörén, Ekerö kyrkokör

sön 2020-09-20 Lovö kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp, Leif Asp
 

Efter lång tystnad kommer äntligen körverksam-
heten i pastoratet att starta upp igen. Att inte ha 
fått sjunga och att träffa sina körkompisar har 
varit påfrestande för många. Saknaden blir påtaglig 
på flera plan. Förutom den sociala roll kören har i 
körsångarnas liv så har ju körsång rent hälsofräm-
jande effekter på den fysiska hälsan. 

Det pågår febril verksamhet i att tänka nytt och 
tänka smittsäkert. Folkhälsomyndigheten har 
kommit med särskilda riktlinjer för körsång, och de 
ligger som grund. Grupper delas i mindre enheter, 
tider anpassas så inte olika grupper startar och 
slutar samtidigt för att undvika trängsel. De så 
trevliga fikastunderna får vänta till bättre tider och 
övningstiderna kortas ner. Flera grupper träffas 
utomhus så länge som vädret tillåter.  
Det blir inte som vanligt, men det blir!!
Kerstin Baldwin Sterner
Organist/ körledare

Äntligen körsång igen!

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 
GUDSTJÄNSTER
Ons 2020-09-02 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Peter Strömmer, präst.  
 Yngve Göransson, präst.  
 

Sön 2020-09-06 Skå kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

Ons 2020-09-09 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 

Sön 2020-09-13 Stenhamra församlingsgård
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 

Ons 2020-09-16 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Yngve Göransson, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 

Sön 2020-09-20 Färentuna kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

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

Så tar vi hand om varandra 
Med glädje kan vi se fram emot en  
period när vi åter kan öppna många 
av våra verksamheter. Och med viss 
sorg att vi inte kan öppna alla.  

Coronatiden lär oss många saker.  
En sådan sak är hur vi tar hand om  
varandra. Nu när vi samlas till guds-
tjänst och verksamheter vet vi att 
vi måste hålla avstånd, tvätta våra 
händer, använda handsprit, stanna 
hemma vid symptom etc.  
Det personliga ansvaret är stort och 
vi får anpassa våra mötesplatser.  
Vi vet också att en del känner sig 
förhindrade att delta, de behöver 
också omsorg, kanske i form av ett 
samtal, ett brev eller förbön. 

Via sociala media och Radio Viking vill vi fortsätta 
att höra av oss till dig som inte kan komma till 
kyrkans gudstjänster och verksamheter. På så sätt 
kan vi tillsammans fortsätta att leva med Guds 
välsignelse:  
Herren välsigne dig och bevare dig! Amen. 

Peter Strömmer
Kyrkoherde i Färingsö församling

Höstens gudstjänster

Sommarcafé och Soppluncher 

Nu kan vi fira nattvard igen. Det blir på ett lite 
nytt sätt för allas säkerhet och trygghet.  
Kom på våra mässor och se hur det  
går till.  
Under våren införde vi ljuständning  
under våra gudstjänster. Det har varit mycket 
uppskattat så därför behåller vi det momentet 
och firar under hösten: Mässa med ljuständning.  

Mälarö Mötesplats i Radio Viking 

.  

Vårt sommarcafé i Stenhamra har varit en succé. 
Därför förlänger vi säsongen med två tillfällen: 
3/9 och 10/9. Tiden är som vanligt 13-15. 

Därefter är dags att öppna dörrarna för våra 
soppluncher igen. Varje torsdag i Stenhamra 
församlingsgård kl. 12.00 och var annan tisdag i 
Färentuna församlingshem, även där kl. 12.00.
Första tillfället i Färentuna är 15/9 och i  
Stenhamra 17/9. Välkommen!

Vårt radioprogram, Mälarö Mötesplats, drar igång 
igen. I höst blir programmet lite annorlunda då vi 
i varje program bjuder in en Mälarö-gäst till ett 
samtal om tro, hopp och kärlek.
Ny är också sändningstiden, tisdagar 10-11.  
Första sändningen är 22/9.  
Vi hörs!
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MÄLARÖARNA | Hittills i 
år har 27 bedrägerier mot 
äldre rapporterats in från 
Mälaröarna. Nu varnar 
polisen för att bedragarna 
använder sig av nya, raf-
finerade metoder för att 
lura till sig pengar.

Av de 30 brott mot äldre 
som rapporterades in un-
der årets åtta första månader 
i Ekerö kommun, var alla 
utom tre bedrägerier. Siff-
ran var något lägre än förra 
året, men det som skiljer sig 
åt är att bedragarna blir mer 
och mer kallhamrade i sina 
metoder.

– Det som pågår nu är att 
man ringer upp äldre perso-
ner och stressar dem genom 
att säga att man ringer från 
banken, att det i stunden 
håller på att ske ett bedrägeri 
och att pengar håller på att 
föras över från kontot, be-
rättar kommunpolis Anna 
Freij.

Vissa gånger simulerar 
bedragarna dessutom att de 
kopplar vidare mellan olika 
avdelningar, för att ge sken 
av att de verkligen ringer 
från en bank. Andra gånger 

kan de säga att en represen-
tant för banken kommer 
ringa på dörren och då be-
höver ha bankomatkort och 
kod för att kunna stoppa 
bedrägeriet.

– De är otroligt duktiga 
på att snacka omkull sina 
offer och stressa dem så att 
de glömmer att vara för-
siktiga. Ett annat tillväga-
gångssätt är att  de säger att 
det har utlösts ett gaslarm 
och att personen måste 
evakueras. Detta kommer 
att kosta mycket pengar och 
därför måste man lämna ut 
sina kontouppgifter för att 
garantera att man kan be-
tala.

Metoderna kan variera, 
men gemensamt för dem 
alla är att bedragarna är 
skickliga på att dupera sina 
offer och få dem att på olika 
sätt vara ovarsamma med 
sina koder och andra känsli-
ga uppgifter.

– Det viktigaste man ska 
tänka på är att det aldrig är så 
bråttom och att man aldrig 
ska agera direkt utan fry-
sa läget en stund. Banken 
ringer aldrig upp och begär 

uppgifter om kort och koder 
på det sättet. Om du är osä-
ker, kan du alltid begära att 
få namn och nummer och 
ringa tillbaka.

Anna Freij påpekar också 
att man aldrig någonsin ska 
lämna ut sitt bank-id till nå-

gon som man inte känner, då 
det är som att lämna ut sin 
identitet.

– Tänk alltid att du ska ta 
ett steg tillbaka och göra en 
kontroll på något sätt. Om 
någon vill komma in i din lä-
genhet, kräv då att få ha nå-

gon annan person med dig, 
till exempel en granne eller 
anhörig.

Viktigt att komma ihåg är 
också att den här typen av 
bedrägerier ofta är koppla-
de till annan grov, organi-
serad brottslighet och är ett 

lätt sätt sätt för tjuvarna att 
komma över stora summor 
pengar, därför jobbar de hårt 
för att lyckas.

Ytterligare en typ av brott 
som blivit allt vanligare un-
der senare tid är stöld av ka-
talysatorer från äldre bilar. 
Dessa innehåller dyrbara me-
taller som till exempel plati-
na, palladium och rodium.

– En sådan stöld tar inte 
mer än 30 sekunder och går 
till så att tjuvarna kommer i 
egen bil, stannar till och his-
sar upp en bil på domkraft, 
sliter loss katalysatorn, his-
sar sedan ner bilen och drar 
därifrån.

Av förklarliga skäl har 
polisen svårt att motverka 
dessa brott, då de går fort 
och sker på slumpmässiga 
platser.

– Vi hoppas dock att all-
mänheten kan bli mer upp-
märksamma och om man 
ser något kan man ta regist-
reringsnummer, larma och 
kanske följa efter bilen tills 
polisen hinner fram.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Lurar äldre med fula metoder

Genom att ringa upp äldre personer och säga att det håller på att ske ett bedrägeri, stressar tjuvarna 
sitt offer till att vara ovarsamma med sekretessbelagda uppgifter.             FOTO: ARKIV

NYHETER ”...alltid begära att få namn och nummer och ringa tillbaka” ’’



Vi har åkt till      
Karamellan för 
att träffa kröga-

ren Yngve Sundström. 

– Hej Yngve, här på Ka-
ramellan är det väldigt 
vackert så här på sensom-
maren. Berätta hur har ni 
haft det under sommaren 
2020?

– Ja, hur ska vi bäst beskri-
va denna ovanliga säsong, 
det har varit väldigt annor-
lunda eftersom vi inte har 
haft våra utländska turister 
här på Drottningholm. Vi 
hade stängt en kort period i 
mars till april, men har haft 
öppet som vanligt sedan 1 
maj. Vi har ändå haft många 
gäster som hemestrat i 
Stockholm och slottsparken 
har varit välbesökt! Det har 
funnits ett lugn över hela 
Drottningholm som alla har 
njutit av.

– Hur har ni hanterat si-
tuationen med Corona på 
Karamellan?

– Vi har anpassat vår 
verksamhet med att hålla 
avstånd mellan borden 
och mellan våra gäster 
i kassan. Vi har numera 
även en app som heter 
SKIP, du laddar ner den i 
din mobil och kan sedan 
beställa mat och dryck 
samt betala i din smartp-
hone. Du slipper stå i kö! 
Det fungerar utmärkt.

– Det låter ju bra! Kom-
mer ni att ha öppet under 
höst och vinter?

– Ja, vi håller öppet 
hela september varje dag 
och det kommer även att 
vara öppet på slottet hela 
september. I oktober har vi 
också öppet, sedan kom-
mer julbordet i november 
och december.

– Vad det låter trevligt! 

Vad kommer ni att ha för 
meny under hösten?

– Vi sätter upp vår 
höstmeny första veckan i 
september och kommer att 
satsa på goda och nyttiga 
fiskrätter. Det vet vi sen 
tidigare år att våra gäster 
uppskattar, så det kommer 
att bli både bergtunga, häl-
leflundra och en fin lax. Sen 
har vi naturligtvis fler rätter 
också såsom Steak minute 
och vegetariskt. Vi ska även 
tidigarelägga vårt populära 
erbjudande kom ”2 betala 
för 1”. 

– Lördagar och söndagar 
lägger vi till en brunchinspi-
rerad meny, där dyker det 
upp lite Egg Royal, Egg Be-
nedict och Avocado-smash.

– Det låter så gott, pas-
sar ju bra nu när många 
arbetar hemma, att kunna 
åka ut till er och äta gott 
och bjuda med en vän 

eller kollega. Det är ju top-
pen att kunna ta en pro-
menad i parken och få lite 
härlig höstluft i samband 
med en lunch!

– Blir det något julbord 
i år?

– Ja! Vi arbetar just nu 
på ett helt nytt koncept 
för att kunna ta emot våra 
julbordsgäster på ett tryggt 
och säkert sätt. Vi kom-
mer att ha mindre platser 
i matsalarna så att vi kan 
hålla det viktiga avståndet. 
Sen blir det inga stora buf-
fé-bord i år. Vi satsar istället 
på det vi kallar minibuffé 
med sharing för varje säll-
skap. Det kommer alltså in 
fat och skålar till varje bord 
i fem olika serveringar. 
Mer information kommer 
upp på vår hemsida 
www.drottningholm.org

– Åh vad spännande det 
låter! Och så trevligt att 

ändå kunna få njuta av er 
vackra restaurang även i 
vinter även om det blir på 
ett helt nytt sätt. 

– Tack för pratstunden 
Yngve och stort lycka till 
med allt.

ÖPPETTIDER 
Se vår hemsida
www.drottningholm.org

Följ oss i 
sociala medier!

www.drottningholm.org   Tel: 08- 759 00 35

ERBJUDANDE
Kaffe och våffla 45:-/PP 

Ta med denna kupong för att ta del av erbjudandet. 
Gäller alla dagar fram till 25/9 2020

Kom in i värmen efter en promenad i Slottsparken.
Vi lagar mat på säsongens råvaror, bakar våra goda pajer, 

bakverk mm

BJUD EN VÄN PÅ LÅNGLUNCH 
MED KUNGLIG PROMENAD
HÖSTLUNCH: ÄT 2 – BETALA FÖR 1

Vi bjuder på den billigaste varmrätten. 
Ta med denna kupong för att ta del av erbjudandet. 

Gäller vardagar fram till 25/9 2020

änän ådådå kk nunnana ffååå njnjuttaa aav eerr

LUNCH I SEPTEMBER
Under september serverar vi lunch varje dag  

kl: 11.00 -15.30 på vardagarna. 
JOBBAR DU HEMIFRÅN? Passa på att ta en lunchpromenad 

i slottsparken och avsluta med en lunch hos oss på 
Karamellan. Kanske bjuder du med en vän eller kollega?

Vi erbjuder 2 för 1, gäller t.o.m 25 september. Se kupong.

Vi har vår uteservering öppen där man kan njuta av 
höstsolen med utsikt över  slott och vatten. Vi har möblerat 

våra matsalar med generöst avstånd mellan borden!

Ladda ner vår app SKIP – skippa kön 
och beställ och betala direkt i din mobil!

JULBORD 
27/11-20/12

Boka din plats på vår hemsida 
www.drottningholm.org

 – Öppet alla dagar i september  – 
Vardagar 10.00-16.00.  Lördag-Söndag 10.00-17.00

KaramellKaramellaan n på Drottningholm  på Drottningholm          
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TRANHOLMEN | Det var 
strålande solsken när 
socialförsäkringsminister 
Ardalan Shekarabi (S) 
besökte kommunen och 
träffade initiativtagarna 
till projektet ”Mötesplats 
odlingslotten”. 

Odlingprojektet är ett sam-
arbete mellan Ekerö pas-
torat och Ekerö kommun, 
med syfte att skapa en trygg 
plats för möten utomhus när 
språkcaféer och andra öppna 
verksamheter har ställts in 
på grund av corona. 

Anette Larsson som är in-
tegrationsstödjare på kom-
munen, kom med idén och 
kontaktade Karin Gustafs-
son, integrationssamordna-
re i Ekerö pastorat. Tillsam-
mans med kommunen hyr 
de en odlingslott på Tran-
holmen sedan slutet av april, 
då första spadtaget togs. 
Från obrukad jord, prunkar 
nu odlingsytan med allt från 
blommor till grönsaker.

– Vi tänkte att vi gör ett 
försök, men vi hade aldrig 
kunnat drömma om att det 
skulle bli så här bra, sa Anet-
te Larsson. Karin Gustafs-

son startade som volontär 
2015 för kommunen i väl-
komnandet av nyanlända. 
Nu arbetar hon heltid som 
integrationssamordnare på 
Ekerö pastorat.

– När vi började prata med 
dem som brukar komma på 
våra språkkaféer, insåg vi 
snabbt att många av dem har 
odlat kanske till husbehov 
eller varit bönder i sina hem-
länder. Intresset för odling 
visade sig vara jättestort. Det 
är många olika verksamhe-

ter som nyttjar den här ytan, 
berättade Karin Gustafsson.
Bland de som kommer regel-
bundet hit finns ett LSS-bo-
ende som har sin egen 
odlingsyta, en grupp som 
arbetar med vardagssvenska 
som tränar svenska i prome-
nadform och på plats genom 
odlingslottens olika sysslor. 
Många har även bidragit till 
att ge platsen liv och form 
genom punktinsatser så som 
att gräva en kväll, skänka 
material, verktyg eller några 

plantor som blivit över.
Ardalan Shekarabi var im-

ponerad över projektet.
– Det är otroligt spännande 
och inspirerande att höra 
hur människor i kommu-
nen gått ihop och löst saker 
tillsammans ideellt och gör 
det möjligt för nyanlända 
att komma in i samhället, sa 
Ardalan Shekarabi och fort-
satte:

– Politik, stat och kom-
mun kan lösa en hel del. 
Men i slutändan finns det 

saker som bara kan lösas av 
människor genom ett ideellt 
engagemang. Det är det som 
skapar gemenskap.

Vad tar du med dig in i 
politiken från det här be-
söket?

– Jag har hela tiden varit 
engagerad i att vi måste ge 
den ideella sektorn bätt-
re förutsättningar. Därför 
stödjer jag att vi ska ha en ny 
form av partnerskap mellan 
det ideella och det offent-

liga som vi kallar idéburet, 
offentligt partnerskap (IOP, 
reds.anm.) Det bygger på att 
den idealla sektorn har sin 
särart. De ska inte behöva 
tvingas in i upphandlingar 
eller samverkansmodeller 
som bygger på en kommer-
siell logik, sa Ardalan She-
karabi.

På plats var också Adam 
Reuterskiöld (M), kom-
munstyrelsens ordförande, 
Christina Hedberg, kom-
mundirektör, Hanna Svens-
son (S), oppositionsråd och 
Monika Regnfors Sjörén, 
kyrkoherde Ekerö pastorat. 
I januari ingick kommunen 
och pastoratet i kommunens 
första IOP.

– Det här är någonting 
som kan fungera över hela 
Sverige. Du gör saker sam-
tidigt som du kan prata om 
det. Det gör det så oerhört 
mycket lättare. Jag tror också 
att ska du rota dig i ett land, 
behöver du handgripligen 
gräva i jorden, sa Monika 
Regnfors Sjörén.

           EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Minister besökte lyckat projekt   

Ylva Granelli, Annika Björklund och Kristina Svensson håller i 
vardagssvenska för nyanlända och träffas på odlingslotten. Här 
tillsammans med Tahera, Beatrice och Dideu.     
                                                 FOTO: EWA LINNROS

NYHETER ”...vi hade aldrig kunnat drömma om att det skulle bli så här bra” ’’

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) tillsammans 
med Karin Gustafsson, integrationssamordnare på Ekerö pasto-
rat och Anette Larsson, integrationsstödjare på Ekerö kommun.  
                                                                FOTO: EWA LINNROS
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VERKSTAD

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

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

P Å  K Ö P E T  V I D
S E R V I C E  H O S  O S S
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Förlängd sommarsatsning
KOMMUNEN  | Kommunens satsning ”Sommarpolarna” 
fortsätter att jobba under helgerna även under septem-
ber månad. Gruppen består av åtta unga vuxna mellan 
17 och 25 år som har varit kopplade till fritidsgårdarna. 
De har arbetat i två team som gått om varandra och 
täckt måndag till lördag mellan klockan 18 och 01 fram 
till skolstart. De har drivit ungdomsfik och arbetat upp-
sökande.
– Den här verksamheten har visat sig funka jättebra och 
vi har lyckats få förlängt under helgerna i ytterligare 
sex veckor efter skolstarten. Nu kommer de finnas ute 
under fredag och lördagkvällar mellan klockan 19 och 01, 
berättar Lena Törnblom Löfquist, kommunens samord-
ningschef.

arbetslösa i Ekerö kommun
KOMMUNEN | Under andra kvartalet fick 262 boende i 
Ekerö kommun arbetslöshetsersättning. Det är 109 fler 
än samma kvartal 2019 då 153 personer fick arbetslös-
hetsersättning. Ökningen är 71 procent.  

Totalt i landet fick ungefär 179 000 personer a-kassa 
under andra kvartalet i år. Det är en ökning med 40 
procent jämfört med samma period förra året, enligt 
statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
(IAF).

– Det är den största procentuella ökningen som 
vi någonsin har haft mellan två kvartal, säger Jessica 
Idbrant, chef för analysenheten på IAF, till Nyhetsbyrån 
Siren.

Störst procentuell ökning hade Oxelösund där 
ökningen var 123 procent sedan 2019. Bäst hade 
Överkalix klarat sig. Där hade antalet arbetslösa mins-
kat med 33 procent.

Bröt mot kör- och vilotider
MÄLARÖARNA | Ett transportföretag på Mälaröarna 
bröt mot förordningen om kör- och vilotider samt 
färdskrivare. Det konstaterar Transportstyrelsen efter 
en granskning. Nu påförs bolaget en straffavgift på
67 000 kronor.

30 mil mindre körsträcka

NÄRINGSLIV | Svenskarna minskade sitt bilkörande med 
i snitt 19 mil per person förra året. Även den totala kör-
sträckan minskade, för första gången på fem år. När det 
gäller mälaröborna minskade bilkörandet från 615 mil per 
person och år 2018 till 585 mil per person och år 2019. Det 
visar statistik från länsstyrelsernas samarbetsorgan RUS 
och Trafikanalys. 

Totalt körde de 5,7 miljoner personbilar som var i trafik 
i Sverige under 2019 drygt 6,7 miljarder mil. Per invånare 
blir det 651 mil. På kommunnivå varierade körsträckan 
i fjol från 372 mil per invånare i Sundbyberg till 1 168 
mil per invånare i Hedemora, enligt siffrorna från RUS. 
Ekerö kommun hamnar på plats 270 av Sveriges 290 
kommuner när det gäller antal körda mil.

– Det allra viktigaste när 
man kommer ny till Sveri-
ge, är att man lär sig språket, 
säger Mohmmad Al Ahmad 
med eftertryck. 

Hans fru Majeeda Al Dyab 
nickar instämmande. Både 
hon och maken har sedan 
de kom till Sverige från Sy-
rien för tre år sedan, lärt sig 
svenska så bra att de kan kla-
ra sina respektive jobb och 
utan problem kan svara på 
frågor under intervjun. Nå-
gon enstaka gång hjälper nå-
got av barnen till när ett re-
sonemang blir lite avancerat, 
men största delen av tiden 
flyter samtalet prickfritt.

Mohmmad har precis kom-
mit hem efter jobbet på 
Svensk markservice där 
han jobbar med allt från att 
klippa gräs till att snöröja 

och sanda under vintern. 
Med tanke på att han under 
många år drev jordbruk i 
Syrien, har han mängder av 
erfarenheter som kommer 
till pass i arbetet. Inte minst 
vanan vid att arbeta hårt un-
der arbetsdagar som kunde 
vara upp till 17 timmar långa.

Majeeda jobbar på Ekerö 
vårdcentral och där under-
lättar hon för övrig personal 
genom att hantera mycket av 
det som de inte hinner med. 
Hon spritar verktyg, sköter 
köket och rycker ibland även 
in som tolkhjälp.
– Jag trivs jättebra och det 
känns så bra att kunna få ge 
tillbaka lite av det vi fått från 
Sverige, säger hon och be-
rättar om hur hon bara ville 
komma igång och jobba så 
fort som det gick, efter att de 

obligatoriska SFI-kurserna 
var avklarade.

– Nu är det viktigaste 
för oss att fortsätta lära oss 
svenska och att barnen har 
mål för vad de vill i livet, fli-
kar Mohmmad in.

Och nog har barnen mål. 
Apotekare, läkare, rymd-
forskare och fotbollsproffs 
– ju yngre barn desto vid-
lyftigare planer, men alla 
har de siktet inställt på 
framtiden.

Undervåningen på huset där 
de bor, fick de hyra efter att 
en god vän som bott länge 
i kommunen, hjälpt dem 
med att annonsera efter bo-
stad. Nu har de ett kontrakt 
som sträcker sig ytterligare 
ett år framåt och de är glada 
över att för en tid slippa den 
stora oron som många av 

deras vänner upplever över 
att behöva flytta långt bort 
från de sammanhang där de 
börjat etablera sig.

Innan intervjun är slut vill 
Mohmmad visa något som 
han köpte ett par dagar tidi-
gare. Runt knuten i en stor 
papplåda, har han ett bisam-
hälle som surrar kraftfullt 
när han lyfter på locket. När 
familjen var ute en tur med 
bilen såg de en skylt om att 
det fanns bisamhällen till 
salu och Mohmmad som har 
stor erfarenhet av bin från 
hemlandet, kunde inte låta 
bli.

– Nu ska jag bara se om jag 
kan få tag i en bikupa till ett 
bra pris, slår han fast.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FÄRINGSÖ | Långt ut på Färingsö i ett rött hus med vita knutar och 
en veranda som är som ett extra vardagsrum, bor familjen Al Ahmad. 
Efter tre år i Sverige har båda föräldrarna arbete och de fem barnen 
är lika integrerade som om de hade bott här i hela sina liv.

”Vi vill ge tillbaka”

NYHETER 

”Det allra viktigaste när man kommer ny 
till Sverige, är att man lär sig språket”

Majeeda, Mohmmad, Fawzia, Shahd,  Ahmad och Obied Al Ahmad har funnit sig väl tillrätta på Mälaröarna och har lyckats hitta 
både jobb och bostad.         FOTO: LO BÄCKLINDER

– de har fått tag i både jobb och bostad

’’

262
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KOMMUNEN | I en rap-
port från Länsstyrelsen 
som släpptes strax innan 
sommaren, framgår att de 
tidsbegränsade bostads-
kontrakten som många 
kommuner erbjuder nyan-
lända, leder till sämre inte-
gration. I Ekerö kommun 
får nyanlända tvåårskon-
trakt och med möjlighet 
till förlängning ytterligare 
två år, men sedan måste 
man ordna boende på egen 
hand.

När bosättningslagen träd-
de i kraft 2016 reglerades 
kommunernas skyldig-
heter att ordna bostäder 
till de nyanlända personer 
som anvisades till dem. I 
länsstyrelsens uppföljning 
av vad lagen har haft för 
effekt, kan man se att i det 
korta perspektivet har mot-
tagandet av nyanlända bli-
vit betydligt jämnare. Men 
efter ett par år förändras 
dock situationen, då många 
nyanlända flyttar från sin 
anvisningskommun då de 
inte hittar bostad där.

I rapporten pekar man 
bland annat på att Barnkon-
ventionens grundstenar 

åsidosätts då man inte tar 
tillvara barnens synpunkter 
när familjer tvingas flyt-
ta. Det för även med sig en 
kompetensförlust när ny-
anlända som börjat etable-
ra sig, flyttar från orten på 
grund av att de inte hittar 
bostad där.

I Ekerö kommun får ny-
anlända hjälp med två års 
bostadskontrakt med möj-
lighet till förlängning i yt-
terligare två år, sedan måste 
man ordna boende på egen 
hand.

– Dessvärre går det inte 
att få fram någon statistik 
på hur många av de nyan-
lända som blivit anvisade 
till vår kommun och som 
sedan flyttat härifrån. Den 
informationen raderas efter 
två år, med hänvisning till 
GDPR, säger Lena Törn-
blom Löfquist, kommu-
nens samordningschef.

Hon tycker sig dock inte 
se att det varit något större 
problem för dem som mås-
te lämna sina bostäder när 
den tillfälliga hyrestiden 
går ut.

– Det har inte varit någon 

som har blivit satt på ga-
tan. Kommunen hjälper till 
med flera olika funktioner 
som stöttar när det gäller att 
leta bostäder, säger hon.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Adam Reuterskiöld 
(M) menar att kommunen 
gör vad den kan utifrån de 
förutsättningar som staten 
erbjuder och att migratio-
nen måste anpassas till de 
möjligheter som finns att 
erbjuda de nyanlända bo-
stad. Han säger att kom-
munen redan inledningsvis 
flaggade för att problemen 
som man nu ser skulle 
uppstå, pekar på att syssel-
sättningsgraden är låg hos 
nyanlända i allmänhet och 
menar att regeringens mig-
rationspolitik totalt har fal-
lerat.

– Migrationspolitiken 
är statligt styrd och där-
för även ett statligt ansvar. 
Jag ser en tydlig trend att 
skjuta över mycket av sta-
tens misslyckanden på oss 
i kommunerna runt om i 
Sverige, säger han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Korta bostadskontrakt 
motverkar integration

Utan bostad blir Almaz arbetslös
STENHAMRA | Familjen 
Estifanos från Eritrea är 
välintegrerad, har jobb och 
hela sitt sociala samman-
hang på Mälaröarna. När 
deras bostadskontrakt går 
ut i slutet av september, 
riskerar mamma Almaz att 
bli arbetslös.

Mitt emellan Almaz Esti-
fanos hemkomst från job-
bet på Söderströmsgården 
och att dottern Betiel ska 
åka iväg på anställnings-
intervju för ett extrajobb, 
bjuder familjen Estifanos 
på frukt och läsk på sin ute-
plats på Söderströms väg 
i Stenhamra. Sonen Yoel 
tog nyligen studenten från 
ekonomisk linje vid Atle-
ticagymnasiet och letar nu 
efter ett heltidsjobb för att 
kunna bidra till familjens 
försörjning. 

– Jag tar vilket jobb som 
helst, det viktigaste är att jag 
kan börja tjäna pengar, säger 
han.

Det mesta har egentligen 
blivit väldigt bra för famil-
jen som kom till Sverige 
från Eritrea för sju år sedan. 
Betiel har flera extrajobb 
och gott om vänner här och 
Yoel som spelar i Ekerö IK:s 
A-lag, är även han välin-
tegrerad och har rotat sig i 
kommunen. Men oron över 
att inte veta vart de ska ta 
vägen i september, när bo-

stadskontraktet går ut, ger 
dem alla ont i magen.

– Vi har letat på Blocket, 
ställt oss i alla bostadsköer 
vi kan runt om i Stockholm, 
men vi hittar ingenstans att 
bo. De enda lägenheter som 
vi har fått komma och titta 
på, har visat sig vara svarta 
kontrakt, berättar Betiel.

– Alla andra hyresvär-
dar vill att man ska ha fast 
inkomst och även om min 
arbetsgivare säger att de vill 
att jag ska fortsätta jobba hos 
dem, så kan jag inte det om 
jag måste flytta från kom-
munen, säger Almaz, som 
har fått förlängning på sitt 
vikariat och dessutom tar 
alla extrapass som hon kan.

Familjen har bott i Ekerö 
kommun sedan 2016, då de 
efter att de fick uppehållstill-
stånd blev anvisade hit. Ge-

nom kommunen har de fått 
ett tillfälligt kontrakt på bo-
staden de hyr och när corona-
pandemin bröt ut fick de del 
av den generella kontrakts-
förlängning som Ekerö bo-
städer utfärdade och får nu bo 
kvar fram till sista september.

Fortfarande har de flera år 
kvar innan de kan komma 
ifråga för ett förstahands-
kontrakt hos Ekerö bostäder 
och förhoppningen är nu 
att någon mälaröbo, gärna 
på Färingsö med tanke på 
Almas jobb, ska kunna hyra 
ut en bostad, sommarstuga 
eller del av en bostad åt dem.

– Det är jättemycket stress 
för mig att inte veta var vi ska 
bo när hösten kommer, säger 
Almaz.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Betiel och Almaz Estifanos hoppas på att kunna hitta ett per-
manent boende i kommunen.                        FOTO: LO BÄCKLINDER KÖPER DINA PRYLAR 

Stora som små partier, Även dödsbon 
Röjning och städning. Allt efter behov! 

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 

Konfirmation
för dig som är född 2006

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

Fyra kostnadsfria konfirmationsalternativ: 
• Konfa STHLM
• Konfa HÄLSA (fulltecknat)
• Konfa Mänskliga rättigheter
• Konfa Skräddarsytt

sista anmälningsdag: 
15 september
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EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

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

Ekerö Kulturskola - 
kurser på din fritid
På Ekerö Kulturskola kan du som är 8-21 år 

spela instrument, vara med i orkester, kör och band, 

sjunga, göra konst och film och spela teater. 

På Kulturskolan finns många roliga kurser på din 

fritid – både terminskurser och kortkurser vid 

Tappström och i Stenhamra. 

Hos oss kan du hitta din grej.

Det finns platser kvar inför höstterminen. 

Mer info finns på www.ekero.se/kulturskolan.

Välkommen till 

Ekerö Kulturskola!

Höstkurser

EKERÖ | På Ekerövallen 
ska småhusbebyggelse 
växa fram och första 
etappen beräknas klar till 
2021. Men nu ryktas det 
om ett gammalt gåvobrev 
som gör gällande att mar-
ken är skänkt för att för 
all framtid vara en yta för 
rekreation. 

Byggnationen av småhus-
bebyggelse på före detta 
Ekerövallen har stått still 
under en längre period. 
Men bostadsförsäljningen 
är igång och en första in-
flyttning beräknas till 2021. 

Nu ryktas det om ett 
gammalt gåvobrev där 
byggnation på denna yta var 
utesluten. Vi skriver inte 
artiklar utifrån rykten, men 
just detta fick oss att tänka 
”ingen rök utan eld”. Jakten 
på gåvobrevet var igång.

Först lite bakgrund. Mar-
ken tillhörde från början 
Ekebyhovs säteris ägor, som 
tillhörde familjen Ihre. I Jan 
Byströms bok ”Träkvis-
ta – Skärvik, en promenad 
med nedslag i historien 

och nuet”, kan man läsa 
om Ekerövallens tillkomst 
och också om bildandet av 
Ekerö IK 1921. ”En gammal 
hage, kallad Nordströms 
hage och ägd av Ihre, ställ-
des till klubbens förfogan-
de.” 

I Ekerö IK:s minnesanteck-
ningar när klubben fyllde 
15 år, kan man läsa följande: 
”Är det verkligen så länge 
sedan som vi dåvarande 
ungdom i Träkvista med 
omnejd, med beslutsamhet 
i sinnet samt sågar, yxor, 
spett och spadar på ryggen, 
tågade åstad att förvandla 
den vackra så kallade Nord-
ströms hage till en idrotts-
plats med härlig gräsmatta, 
avsett endast för smokinglir 
som det numera heter”.

Kanske var det då som ett 
gåvobrev upprättades. 

Kommunen köpte marken 
1965. Men kanske några 
handlingar försvunnit un-
der åren. 2007 i samband 
med att man gjorde en upp-
rustning av Träkvistavallen 
med den nya konstgräspla-

nen, beslutade kommunen 
att pröva förutsättningarna 
för ny småhusbebyggel-
se på Ekerövallen. Johan 

Hagland, tidigare chef för 
miljö- och stadsbyggnads-
kontoret, var med då plan-
läggningen av Ekerövallen 

gjordes.
– Jag minns att det kan 

ha funnits något liknande, 
men när vi skulle planlägga 

Ekerövallen konstaterade vi 
att det inte var giltigt, berät-
tar Johan Hagland.

I detaljplanehandlingar-
na kan man också läsa under 
historiken för tomten föl-
jande: ”1921 slöts kontrakt 
om nyttjande av marken för 
idrottsändamål.” 

Detta innebär alltså att ett 
kontrakt har funnits, men 
kommunarkivarien har inte 
funnit något sådant. Därför 
är det också svårt att kont-
rollera om skrivelsen var 
giltig eller ej.

MN har också försökt finna 
brevet via folkrörelsearki-
vet som har hand om Ekerö 
IK:s arkiv och vi har också 
kontaktat  ättlingar i famil-
jen Ihre, allt för att reda ut 
om det finns eller har fun-
nits ett gåvobrev.

Så om allt detta bara är 
”rök” och ingen eld vet vi 
fortfarande inte. Men om 
någon kommuninnevånare 
vet mer, kontakta oss gärna.

           EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Jakten efter ett gåvobrev   

KURIOSA ”...med härlig gräsmatta, avsett endast för smokinglir” ’’

”Vi är på gång och Ekerövallen är vår arena” lyder bildtexten till bilden på Ekerö IK:s fotbollslag 1921, 
hämtat ur Jan Byströms bok ”Träkvista – Skärvik, en promenad med nedslag i historien och nuet”.  
                                                                                 FOTO: EKERÖ-MUNSÖ HEMBYGDSFÖRENINGS ARKIV



13 MÄLARÖARNAS NYHETER • 2 SEPTEMBER 2020 

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

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O

TORBRANSCHEN
S

R I K S F Ö R B U N D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

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

       

Gustavshill  –  
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 •  •  • 
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TRANHOLMEN | Beslutet 
att bygga på tomten på 
Tranholmen möter återigen 
motstånd bland kommun-
invånarna. 2016 lades 
byggnationsplaner där på 
is, då marken visade sig 
vara olämplig att bygga på.

På kommunfullmäktige före 
sommaren beslutades att 
en tomt på Tranholmen ska 
säljas för att sedan bebyggas 
med ett vård- och omsorgs-
boende. Socialdemokrater-
na, Öpartiet, Miljöpartiet 
och Liberalerna reserverade 
sig till beslutet.

– Det finns ett överväldi-
gande motstånd mot att be-
bygga Tranholmen och inte 
bara från de närmast boen-
de. Sedan 2016, när det be-
gav sig sist, finns en vilande 
protestlista med hundratals 
namn och en skrivelse från 
Mälaröarnas naturskydds-
förening som starkt avråder 
från att bebygga tomten. 
Det här är ett fantastiskt 
grön- och friluftsområde, 
mitt i Ekerös gröna kil, med 
god tillgänglighet och som 
dagligen besöks av hundra-
tals medborgare. Det mest 
sorgliga är att kommunen 
nu vid två tillfällen visat sig 
villiga att helt strunta i både 
våra naturkärnvärden, men 
framförallt sina invånares 
synpunkter, säger Jesper 
Stridbeck, boende i området 
som överklagat beslutet.

2016 när möjligheten att 
bebygga tomten undersök-
tes, bedömde kommunens 
tjänstemän marken som 
olämplig att bygga på. Skälen 
som angavs var att det fanns 
risk för översväm ningar och 
underliggande berg, som 
gjorde att det skulle vara 

mycket dyrt att bygga på 
den. Ett ytterligare hinder 
var att marken på tomten 
med största sannolikhet är 
förorenad av högfluoreran-
de ämnen från brandskum, 
så kallade PFAS-gifter. 

Vad är det som gör att 
man nu anser att marken 
är lämplig att bygga på?

– Vid tiden för det stora 
flyktingmottagandet under-
söktes flera platser i kom-
munen, bland annat den 
före detta reningsverks-
tomten vid Tranholmen. 
Det var då aktuellt att utre-
da om man kunde upprätta 
tillfälliga bostäder på platsen 
med tillfälligt bygglov. Det 
var inte en framkomlig väg 

utifrån vägledande domar i 
överprövande instanser som 
upphävt tillfälliga bygglov. 
Vi gör bedömningen utifrån 
att detaljplanen medger att 
tomten kan bebyggas med 
en i det här fallet, permanent 
verksamhet med särskilt 
boende, säger Johan Elfver, 
press- och näringslivschef.

En upphandling är igång 
av köpare samt exploatör 
till marken. Finns infor-
mation i upphandlingen 
om att det handlar om ett 
mycket dyrt markarbe-
te för att kunna bygga på 
tomten?

– Nej, den frågan blir 
aktuell vid en eventuell 
försäljning då köpare och 

säljare diskuterar köpeavtal 
och då köpare också gör en 
bedömning av marken, sä-
ger Johan Elfver.

I länsstyrelsens rekommen-
dationer för lägsta grund-
läggningsnivå för ny be-
byggelse vid Mälaren med 
hänsyn till risken för över-
svämning står följande:

”För att inte ytterligare 
förvärra situationen med 

lågt liggande bebyggelse bör 
samhällsplaneringen vara 
restriktiv med exploatering 
i lågt liggande och strand-
nära lägen tills dess att det 
finns en långsiktig strategi 
för Mälarens framtid som 
inkluderar hanterandet av 
ett stigande hav i det läng-
re tidsperspektivet. Utifrån 
ett statligt perspektiv är det 
därav rimligt att ha en lång 
planeringshorisont för att 
inte bygga in sig i framtida 
kostnader som kan drabba 
både den enskilda och sam-
hället.” 

Tomten på Tranholmen 
ligger idag cirka 1,3 meter 
över Mälarens nivå. Enligt 
bestämmelser krävs det att 
bebyggelse ska ligga 2,5 me-

ter över Mälarens nivå. Det-
ta betyder att marknivån 
på Tranholmstomten ska 
höjas med cirka 1,2 meter. 
Detta i sin tur betyder att 
intilliggande väg också bör 
höjas med tanke på fram-
komlighet för utrycknings-
fordon. 

Utifrån länsstyrelsens re-
kommendationer ser det 
svårt ut att få ett godkän-
nande från dem. 

– Vi vill inte föregripa 
länsstyrelsen i Stockholms 
bedömning och beslut inn-
an de har fått alla underlag i 
ärendet, säger Johan Elfver.

Varför fanns inga under-
lag kring markutredning-
ar med mera vid kom-
munfullmäktiges beslut?

– Det saknades inga un-
derlag för det ärende om 
försäljning som kommun-
fullmäktige beslutade om i 
detta första steg. Beslutsun-
derlaget var upphandlings-
enhetens tjänsteutlåtande. 
Ärendet handlade om att 
kommunstyrelsen föreslog 
kommunfullmäktige att 
besluta om försäljning av 
fastigheterna till den explo-
atör som tilldelas kontrakt i 
upphandlingen av hyresav-
tal Tranholmens vård- och 
omsorgsboende, säger Jo-
han Elfver.

Beslutet är överklagat till 
Förvaltningsdomstolen, där 
Jesper Stridbeck vidhåller 
att beslutet är olagligt och 
oberett. Detta bland annat 
grundat på avsaknad av av 
underlag och beredning 
från berörda nämnder. 

                              EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Starkt motstånd till byggnation 

NYHETER ”Det finns ett överväldigande motstånd mot att bebygga Tranholmen” ’’

Beslutet att bebygga 
en tomt på Tranholmen 

väcker protester hos många. 
Nu är också beslutet 

överklagat till Förvaltnings-
domstolen. Tomten 

inringad i kartbilden.

 FOTO: EWA LINNROS

KARTA: EKERÖ KOMMUN

Beslutet har överklagats till Förvaltningsdomstolen

”Vi gör 
bedömningen 

utifrån att detaljpla-
nen medger att tom-
ten kan bebyggas”
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LIGGER DU RISIGT TILL?

Lös problemet med en container från LEJA!
Det krävs en hel del arbete för att hålla trädgården fin och vacker. 
Som tack ska man ta hand om mängder av grenar, ris och klipp...
Men ta det lugnt – det finns en bra lösning. 

Vi ställer en container hos dig, du fyller den. Vi hämtar och tömmer den. 
Ett enkelt och smidigt sätt att spara tid och hinna njuta av dina gröna fingrar. 

Välkommen till LEJA! 08-707 33 00 •  info@lejagruppen.se •  lejagruppen.se

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

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

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

Vi kommer till Ekerö igen!

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

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

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

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

Sommaren i år har inneburit en 
stor ökning av båttrafiken. Tyvärr 
är det många som inte verkar res-
pektera de regler som gäller på sjön 
eller så kanske de inte ens kan dem. 
Det var bland annat en olycka med 
två båtar där 12 personer var in-
blandade utanför Tranholmen. Jag 
förstår att detta inte ligger inom 
kommunens ansvarsområde, men 
råder det någon form av samarbete 
mellan kommunen och sjöpolisen?

– Nej, inte rörande efterlevnad av 
sjötrafikregler men däremot har vi en 
kontinuerlig samverkan och dialog 
med lokalpolisområde Ekerö/Välling-
by. 

För fyra år sedan mejlade jag kom-
munen, efter en bilolycka med 
dödlig utgång på Ekerövägen vid 
Ekerö prästgård, om behovet av ett 
övergångsställe och en hastighets-
sänkning före den skarpa kurvan 
just där. Jag blev då uppring av en 
tjänsteman på kommunen som lo-
vade att båda dessa förändringar 
var på gång. Nu har det alltså gått 
fyra år och vi har fortfarande inte 
sett vare sig hastighetssänkningen 
eller fått något övergångsställe. När 

ska vi få detta? Den nya fartkame-
ran som har satts upp kommer nu 
efter Nibbla backe, men den borde 
väl ha satts upp före kurvan istäl-
let? 

– Ekerö kommun har en konti-
nuerlig dialog med Trafikverket om 
bland annat trafiksäkerhet då det är 
Trafikverket som är väghållare för 
Ekerövägen. Rörande den tragiska 
bilolyckan så fanns det särskilda om-
ständigheter till dess orsak som inte 
enbart hade med vägens beskaffenhet 
att göra. Rörande hastighetskameror 

har Ekerö kommun framfört önske-
mål om dess placering. Jag tar med 
frågan till mina kollegor på berörd 
förvaltning.

Gör kommunen några kontroller 
av om restaurangerna här sköter 
sig när det gäller ”coronaavstånd”? 
Det har varit väldigt mycket folk 
och trångt nämligen på sina ställ-
en men jag ska inte peka ut något 
specifikt ställe. Men visst är det väl 
kommunen som ska kontrollera 
att man följer restriktionerna?

– Ekerö kommuns miljöenhet har an-
svar för tillsyn rörande direktiv och 
rekommendationer från nationella 
myndigheter. Vi kan konstatera att ef-
terlevnaden är hög. 

När är kommunhuset färdigbyggt? 
–  Ombyggnationen av nuvarande 

etapp beräknas stå klart till årsskiftet. 
Nästa etapp beräknas färdigställas un-
der 2021.

Ny skylt om badhusbygget har 
kommit upp ser jag och då undrar 
jag förstås vad denna skylt har kos-
tat plus vad den tidigare skylten 
kostade. 

–  12 500 kronor. I det ingår produk-
tion av vepan, montage, liftkostnad 
och frakt. Den första skylten med be-
tongfundament kostade 85 000 kro-
nor. I det ingick produktion av vepa 
samt montage, grävning och frakt av 
betongfundament. 
                                               

                                                EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Finns ett samarbete med kommunen?

Sjöpolisen har haft mycket att göra under sommaren. En läsare undrar om kommunen 
har något samarbete med dem.                                                      Foto: polisen.se

RADIO LYSSNA

>  Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

Tidningens radio-
program ”God kväll 
Mälaröarna” sänds 
torsdagar kl 17-19 på 
Radio Viking 101,4

Tisdagar 10.00-11.00
Radio Viking - 101,4 mhz

Livsnära samtal om  
tro, hopp och kärlek.

Start 22 september

MMälarö  älarö  
MMötesplatsötesplats

Med Peter Strömmer & 
 Joakim Jonsson från  
Färingsö församling & 
inbjudna Mälarögäster.

Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en 
modern redovisningsbyrå som strä-
var efter att hålla en aktiv dialog 
med sina uppdragsgivare. Sedan 
starten 1987 har vi fått förtro-
endet att arbeta åt flera hundra 
företag och vi kan idag räkna 
oss bland de större redovisnings-
byråerna i Sverige. Vår personal 
har tystnadsplikt om våra uppdrag 
och behandlar all information med 
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitets-
arbete och en strävan att persona-
len ska vara delaktig och engage-
rad. Vi ser oss som fullservicebyrå 
och en komplett ekonomipartner till 
våra uppdragsgivare.

Bolagsbildning 
Bokföring
Kund- & leverantörsfaktura-  

    hantering

Inkassohantering
Bokslut och årsredovisningar
Löner
Deklarationer och skattefrågor
Koncernredovisning
 Budgetering
Ekonomiska analyser
Affärsplan
Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar
Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

TEGELBRUKSVÄGEN 1A  I   EKERÖ C  I   08-560 397 00



17 MÄLARÖARNAS NYHETER • 2 SEPTEMBER 2020 17 

TAPPSTRÖM | Elton, tre 
år, blev storfiskare i juli då 
han fick upp en rekordstor 
kräfta.

Elton gillar fiske och har en 
fiskelåda som kommer från 
hans  gammelmorfar Eije. 

– Elton la i sin lilla fiskebur 

och när vi plockade upp den 
vid vår båt i Tappström, fann 
vi en rekordstor kräfta, be-
rättar Eltons mamma Lovisa 
Lönnqvist.

Kräftan vägde 181 gram 
och mätte från stjärt till hu-
vud 18 centimeter. Klorna 
var närmare 9 centimeter.

I Mälaren finns både flod- 
och signalkräftor. De kan 
bli upp till 20 centimeter m 
långa och lever i 5 till 20 år. 

Kräftan Eliot fångade är 
med största sannolikhet en 
signalkräfta, eftersom det är 
den invasiva signalkräftan 

som främst förekommer i 
Mälaren. 

Enligt en legend beror 
detta på att en kvinna i bör-
jan av 1900-talet slängde 
en låda med dåliga kräftor i 
vattnet och sedan dess har 
signalkräftan slagit ut flod-
kräftan.

Eltons kräfta släpptes tillba-
ka i sjön.
– Kräftan fick en natt i bad-
karet hemma med lite mat  
som Elton bakat till kräftan. 
Sen fick den visa sina stora 
klor för hans kompisar i en 
vända på gatan. Elton fick 
sedan släppa tillbaka kräf-

tan ner i vattnet igen, så den 
fick växa sig ännu större, be-
rättar Lovisa.

Kräftfiske kräver fis-
kekort, men i Eltons fall var 
det inte ett planerat kräft-
fiske.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Elton fångade jättekräfta
Elton tre år, fick en jättekräfta i sin fiskebur. Kräftan mätte 18 centimeter mellan stjärt och huvud, vägde 181 gram och hade klor på närmare 9 centimeter.                                       FOTO: PRIVAT

FRITID ”Kräftan fick en natt i badkaret hemma med lite mat som Elton bakat” ’’

  

Alla biljetter kostar 100 kr, 

utom knattebio (60 kr) och 

opera på bio (200 kr).

Kassan öppnar 30 minuter 

innan filmstart. Boka eller köp gärna

dina biljetter på www.malarobion.se.

Bioprogrammet framöver
Fre 11 sep kl 19: The New Mutants

Sön 13 sep kl 15: Rymdresan

Sön 13 sep kl 19: Sångklubben

Ons 16 sep kl 19: Shirley

Sön 20 sep kl 15: Trubbel

Sön 20 sep kl 19: The Secrets We Keep

Sön 27 sep kl 19: Våga drömma

Ons 30 sep kl 19: Babyteeth

Fre 2 okt kl 19: Wonder Woman 1984

Sön 4 okt kl 14: Shoooms otroliga resa

Sön 4 okt kl 16: Trolls 2: Världsturnén

Sön 4 okt kl 19: David Attenborough:

 A Life On Our Planet

Lör 10 okt kl 19: Opera: Turandot

Sön 11 okt kl 15: Trolls 2: Världsturnén

Onsdag 30 september kl 19 Söndag 4 oktober kl 14

Sön 29/12 kl 15
Sön 5/1 kl 16
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214   50 platser
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Vi följer Corona-restriktionerna och 

säljer högst 50 biljetter per visning.

Vi har en stor salong, så det är lätt att 

hålla avstånd. Köp biljett online så 

slipper du köa till kassan!

Sön 13 sep kl 15 Lör 10 okt kl 19

Din närmaste biograf är åter redo att lysa upp livet! 

Filmbolagen vågar satsa på bio igen, men ibland 

flyttas premiärer med kort varsel.

Häng med i svängarna genom vårt nyhetsbrev!

Gå in på www.malarobion.se och anmäl dig.
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Sön 13 sep kl 19

Onsdag 16 sept kl 19 Söndag 4 oktober kl 19
Söndag 4 oktober kl 16

Söndag 11 oktober kl 15
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NATTEBIO
Sönda
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Höstrensning?
Hos oss får du 20 % på alla 

släphyror under veckorna. Gäller 
hela september mot uppvisande av 

annonsen!

REPLIK

Replik på insändaren angå-
ende Brommaplan från 
Socialdemokraterna.

2015 tillträdde jag som 
kommunstyrelsens ord-
förande i Ekerö kommun. 
Redan då påbörjade jag 
diskussionerna med 
Stockholms stad för att 
hitta lösningar och samar-
beten kring trafiksituatio-
nen runt Brommaplan, som 

påverkar alla boende på 
Mälaröarna.  Minnet är kort 
för Socialdemokraterna 
som då hade makten i 
Stockholms stad. Jan Vale-
skog som har bakgrund 
i det socialdemokratiska 
styret under den förra man-
datperioden var fullt insatt 
i problematiken. Under 
Socialdemokraternas man-
datperiod i Stockholms 
stad 2014 till 2018 hände 
ingenting för att hitta 

lösningar kring Bromma-
plansproblematiken, trots 
ständiga försök från min 
sida. Det är tydligt att vår 
regering som nu är inne på 
sin andra mandatperiod 
sedan 2014 inte lagt fokus 
och energi på att tillsam-
mans med Trafikverket 
utveckla infrastrukturen 
kring Stockholm, som 
länge varit eftersatt. Jag 
har ständigt försökt få 
kontakt och samarbete 

med Stockholms stad 
kring denna problematik, 
lyckligtvis fick jag redan i 
början på året möjligheten 
att träffa representanter för 
den nya blågröna politiska 
ledningen i Stockholms 
stad och så sent som i juni 
hade jag ytterligare ett 
möte med representanter 
från den blågröna politiska 
ledningen i både Stock-
holms stad och Region 
Stockholm tillsammans 

med Trafikverket. Det är 
mycket roligt och glädjande 
att det nya blågröna styret i 
både Stockholms stad och 
Region Stockholm är lika 
bekymrade över situatio-
nen kring Brommaplan 
som jag och på kort tid visat 
stort intresse och en lös-
ningsorienterad inställning 
till problematiken.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens

REPLIK

I förra numret av MN 
läser jag att Sebastian 
Rittger, rektor på Sundby 
skola, säger att 20 elever 
från Munsö skola har 
valt Sundby skola. Det är 
inte sant. Vi har inte valt 
Sundby men blev lämnade 

med det som enda alter-
nativ eftersom alla andra 
skolor, utom en, inom 
Ekerö tätort var fulla. Jag vet 
att vi inte är den enda famil-
jen som fortfarande står i kö 
till annan skola och i väntan 
på plats där har fått accep-
tera en plats på Sundby.

Om så många av Ekerö-

skolorna är fulla borde     
det vara svårare både          
för ekerö-, munsö- och 
färingsöbor att få sitt för-
stahandsval eller att byta 
skola om man önskar.        
Är det ett fritt skolval för 
alla?

– Undrande förälder

Vi har inte ”valt” Sundby skola

Replik till (S) angående Brommaplan

ty
ck

!

Det är inte klokt hur konse-
kvenserna för eleverna har 
blivit efter nedläggningen av 
årskurs 3-6 vid Munsö skola. 
Elever skjutsas av föräldrar  
till färjan för att hinna ta en 
tidigare buss från Sjöängen 
på Munsö, för att inte 
komma försent till skolans 
första timme, vilket innebär 
att de får åka hemifrån vid 
7-tiden och kommer hem vid 
17. Det utlovades skolskjuts! 
Som nu kommunen backar 
på, elever redan från årskurs 
2 får åka med den reguljära 
busstrafiken som är packat 
med resenärer på morgonen 
och några elever erbjuds 
skoltaxi. Troligtvis för att 

återigen hålla nere budgeten. 
De har förlorat många av sina 
klasskamrater, lärare, närhe-
ten och valfriheten att kunna 
välja den skola de helst skulle 
vilja gå i. Det enda rätta vore 
att ni redan nu bjöd in till en 
framtidsgrupp, tillsammans 
med föräldrar, lärare, ledning 
och övriga politiska partier 
för att få fram en hållbar och 
långsiktig lösning för kom-
munens landsbygdsskolor 
och landsbygdens utveck-
ling. Munsö skola kommer 
nog troligtvis inte vara den 
sista skolan som det sker ned-
skärningar i eller läggs ner.

– Öpartiet

Starta framtidsgrupp!
REPLIK

Öpartiet tycker precis som 
insändaren ”Bo i Närlunda” 
att Ekerös styrande ska 
lägga ned badhusidén. 
Kommunen står inför tuffa 
ekonomiska utmaningar, då 
är det inte rätt att fortsätta 
planerna med byggna-
tionen av ett badhus. De 
ekonomiska kalkylerna är 
beräknade på att det ska 
vara 340 betalande bad-
gäster per dag året om, till 
en kostnad av 70 till 100 
kronor per person. Ändå 
visar kalkylerna att intäk-
terna inte räcker till för 
driften, utan det fattas 15 

miljoner 
kronor som ska 
täckas upp av 
kommunen. 
Vi har sett att 
kommunens 
kärnverksam-
heter skola, vård 
och omsorg har 
effektiviserats 
med neddrag-
ningar. Ska vi 
nu dra ner ytterligare på 
kärnverksamheterna för att 
bekosta ett badhus? Har vi 
verkligen råd med en sämre 
verksamhet? Hur ska vi 
då kunna bli en attraktiv 
arbetsgivare för de anställda 
i kommunens verksamhe-

ter? Och kommer 
alliansen att vara 
tvungen att höja 
den kommunala 
skatten efter 
valet på grund 
av badhuset och 
då skylla på den 
kommunala 
skatteutjäm-
ningen och 
Stefan Löfven? 

Öpartiet anser att vi måste 
värna kommunens kärn-
verksamheter skola, vård 
och omsorg i första hand 
och det gäller inom hela 
Ekerö kommun.

– Öpartiet

Ja, lägg ner badhusidén!

Jättefint alternativ!
Vill uppmärksamma de familjedaghem (dagmamma) 
som vi har i kommunen.  Det är ett jättefint alternativ till 
förskolorna. 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 utom-
stående människor. Under våra år har våra barn knappt varit 
sjuka en enda gång.

– Mvh Cecilia

Bygg trädgårdsstad inte stenstad i Ekerö
Häromdagen klubbade bygg-
nadsnämnden i Ekerö igenom 
att Skanska ska få bygga hus om 
sex våningar plus takvåningar på 
husen i Ekerö strand.

Detta beslut grundar sig på lov som 
alliansen, då inklusive Liberalerna, 
gav för flera år sedan. Beslutet kan 
inte ändras utan höga bötesbelopp, 

vilket skulle drabba alla oss skatte-
betalare. Idag är vi många som ångrar 
detta beslut.

I media får vi dagligen rappor-
ter om vad hårda boendemiljöer 
påverkar sina invånare. En hård 
miljö med höga hus gagnar inte ett 
vänligt beteende eller skapar goda 
uppväxtmiljöer. I valet 2018 var ett av 
Liberalernas vallöften att inte bygga 

mer än max fyra våningar i Ekerö. 
Detta vill vi fortsätta att kämpa för. Vi 
vill att Ekerö ska bli en trädgårdsstad 
och inte en stenstad. Vi vill att det 
som byggs ska vara miljövänligt och 
människovänligt. 

Klimatomställningen kräver dess-
utom att vi fasar ut betong och stål 
och fasar in kolsänkan trä i byggna-
tionerna. Trädgårdar och grönom-

råden är och måste förbli signum för 
våra öar. Att bygga så att vi kan odla 
och ha grönområden nära bostaden 
är viktigt för både vår psykiska och 
fysiska hälsa samt miljön. Forskning 
har visat att om fler får ”jord under 
naglarna” skapar det mer hälsa och 
kreativitet samt gladare samhällen.

– Liberalerna i Ekerö

Ett stort fång rosor och 
ett stort tack till Niklas 
Howqvist och hans grä-
vare samt Johan Källström
för deras snabba utryck-
ning och hjälp när vi drab-
bades av en vattenläcka.

– Mo/Be

rosor 
& tack

Ett varmt tack till Lisa 
Lindberg och alla andra 
volontärer som utan 
ersättning ställer upp och 
hjälper oss gamlingar med
veckohandling av mat! 
Det är verklig solidaritet!

– Tomas 89

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

Ekerö som många andra kommu-

ner kommer de närmaste åren att 

få tuffa ekonomiska utmaningar. 

Det enda rätta är att satsa helhjär-

tat på kärnverksamheten, det vill 

säga skola, vård och omsorg. Allt 

annat får vänta. Alliansen med 

Adam Reuterskiöld i täten slösar 

med andras pengar, för kommu-

nen har inga egna pengar. Det är 

skattebetalarnas. Kommunen 

riskerar nu att bli fast under cirka 

20 till 25 år 

Lägg ned 
badhusidé

  Dagens lunch tis-fre   
 Mors dag-middag 31/5 
À la carte ons-sön  
Stor uteservering 
  Coronaanpassat 
 Kristi himmelsfärd 

Öppet 12-22 hela helgen 

Boka bord på: 
www.restjungfrusund.se

Dagens lunch mån-fre 
À la carte mån-sön 
Stor uteservering 
Coronaanpassat 

Vernissage & musik 
Kräftskiva 

ekeromarkisen.se
info@ekeromarkisen.se  08-560 366 45
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Troxhammar byväg 36 
Tel: 08-654 88 44 
www.salongl.seSa

lo
ng L

Marie Lidebrandt är diplomerad medicinsk 
fotterapeut och arbetar i skyddsutrustning 

efter basala hygienrutiner. 

Marie axlar manteln efter vår 
kära Tina som vi tackar av 

när hon nu nu går i pension. 

Varmt välkomna till Maries fothälsa 
på Salong L Troxhammar!

Vi hälsar 
Marie Lidebrandt

välkommen!

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

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

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

enzodg.se enzo_gelato

Fredagsbistro/Take away
Du hittar alltid något gott från köket 

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

Du kan sitta hos oss eller köpa take away.

BISTROMENY
Surdegspizza

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

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

Jossis specialare  150kr
Färsk salsicca, kryddig tomatsås, grönkål och scaramozza
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INNEBANDY | Ekerö IK 
innebandy har startat ett 
samarbete med Ängby 
IF för damjuniorerna och 
kommande A-lag damer. 

Samarbetsavtalet är på tre år 
för damjuniorerna och kom-
mande A-lag dam.

– Vi är otroligt stolta över 
att ha funnit Ängby IF som 
samarbetsförening. Som 
Dunrossföreningar (*) så 
står vi på en gemensam 
plattform redan från början 
och det har varit viktigt för 
oss båda, säger Johanna Er-
iksson, sportchef för inne-
bandyn.

*Stiftelsen Dunross ger 
stöd till barn- och ungdom-
sidrotter som inte toppar lag 
och där alla behandlas lika 
(reds.anm.)

Ekerö IK innebandy och  
Ängby IF på damjuniorsi-
dan, har anmält ett gemen-
samt lag som heter Ekerö 
IK/Ängby IF till damjunio-
rernas division.

– Ekerö IK vill satsa på 
flick- och damsidan. Tyvärr 
så har vi inte själva idag möj-

lighet att ha en egen trupp 
så vi började se oss om efter 
samarbeten som ska vara 
på längre sikt. Vi fann en 
bra dialog med Ängby IF 
som befinner sig i samma 
situation som vi. Vi har ett 
långsiktigt mål tillsammans 
och med fantastiska ledare 
i båda träningsgrupper och 
tjejer som vill göra resan 
tillsammans, vi ser med op-
timism på vårt samarbete, 
säger Johanna Eriksson och 
fortsätter:

– Vi är fortfarande två 
föreningar och båda för-
eningar har utgångspunk-
ten att stärka varandra och 
bygga upp föreningarna på 
flick- och damsidan så att 
vi i framtiden kan ha egna 
starka träningsgrupper. Vi 
ska inte äta upp varandra 
utan samverka i bästa sam-
förstånd.

Vad betyder det för tje-
jerna som ska spela i det 
kombinerade laget?

– För tjejerna innebär det-
ta att de kan fortsätta spela 
tillsammans. Ingen av dem 
tvingas lämna sina respek-

tive klubbar på hemmaplan 
och de kan utvecklas i sin 
egen takt. Tjejerna vet att 
båda föreningar satsar på 
dem på längre sikt och att 
detta inte är en ”quick fix”. 
Vi kommer att satsa på att 
bygga team under försä-
songen nu för att få ihop 

dessa fantastiska tjejer till 
en stark grupp. Att i lugn 
och ro kunna träna och täv-
la på hemmaplan tror båda 
föreningarna är en trygg-
het. Tjejerna i den här ål-
dern har redan mycket med 
skola och sitt sociala liv där 
mycket förändringar sker. 

Vissa börjar gymnasiet och 
vi hoppas att detta samar-
bete ska kunna ge dem ett 
lugn och vara en plats för 
glädje och trygghet.

På vilka fler sätt ser du 
att Ekerö IK kan samver-
ka med andra inneban-

dyföreningar på lite sikt 
och vad skulle detta kun-
na innebära för er?

– På sikt med mer öppna 
dialoger och en förståelse 
mellan föreningar, tror jag 
absolut att samarbeten i oli-
ka former kan utvecklas. Vi 
måste tillsammans hjälpa 
hemmaplansföreningarna 
tillåtas att växa för att vi ska 
kunna skapa trygga indivi-
der inom idrotten och göra 
att innebandyn kan växa. 

Under fjolåret har RIK 
innebandy också haft ett 
samarbete med Järfälla, nå-
got som de nu utvärderar 
och diskuterar tillsammans 
för att hitta förbättringspro-
cesser där de kan hitta nya 
synergier och verktyg för att 
ta samarbetet till ännu bättre 
och tydligare nivåer. 

– För vår del är känslan att 
ju mer vi kan hjälpa varandra 
ju bättre och starkare blir vi 
som förening, vilket hjälper 
till att utveckla innebandyn i 
stort i en positiv riktning.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Träningsläger i innebandy i augusti med tjejer från Ekerö IK och Ängby IF, som nu samarbetar och 
har ett gemensamt damjuniorlag. Laget kommer att spela med båda loggorna på tröjorna.  
                                      FOTO: EKERÖ IK

Sporten
Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se’’

”Vi är otroligt stolta över att ha funnit Ängby IF som samarbetsförening”
Johanna Eriksson, sportchef för EIK innebandy

Två föreningar – ett lag

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

 Bryggor
 Sandstränder
 Bojstenar
 Muddring
 Sjötransporter
 Sjöbodar
 Båtlyftar
 Vågbrytare
 Vassrensning
 Kranlyft
 Borrning
 Vinterförvaring 

   båt, bil

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

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

Program Program & värdar& värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

78 på 60: Gunnar Nilsson

Absolut blandat: 
Cornelia Von Bargen

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blandade pärlor:         
Rolf Larsson

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Det är måndag 
morgon: Janne Andersson

Fredagsdansen:        
Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: 
Leif Bjärnling

God kväll Mälaröarna: 
Ewa Linnros och Joakim 
Jonsson

Gott och Blandat:      
Eva Möller

Hultmans Hak:          
Lina Hultman

Istället för Flisan: 
Pontus, Märta och Julia

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

Morgonluft från 
Mälarökyrkan: 
Ing-Britt Bäcklund , Urban 
Thoms,  Thorleif Larsson, 
Lars Narin, Klaus Franken 

Mälarö Jazz: 
Tommy Ollmark med Janne 
Stolpe och Rune Sjögren

Plats på scen: 
Bo Magnusson

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

The 70´s: Magnus Haage

Tisdagsmix: Leif Helenius

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Wallins Praliner: 
Micke Wallin

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: Lars Grahm
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Rosenhill  har varit mycket välbesökt under sommaren. I år har medhjälparna främst kommit från 
Sverige eftersom utrikesvolontärerna varit gränsstoppade på grund av pandemin. Den 14 augusti 
bjöds det på bejublad konsert av ”Jazz X två” med Arne Forsén, piano, Ulf Åkerhielm, kontrabas, Ivar 
Forsén, sax och Gustav Westerman, trummor.              FOTO: OVE WESTERBERG

Adelsö smedjas fjärde gallerisommar blev mycket uppskattad och välbesökt trots att coronapan-
demin komprimerade säsongen rejält. En av de 22 utställarna, Anna Sanderek från Adelsö t h, hade 
fångat och inspirerats av det tidsdominerande temat coronapandemin med bland annat ett dock-
skåp fyllt av olika isoleringsscener.              FOTO: OVE WESTERBERG

ÖARNA RUNT 

Den 23 augusti tog sig Ludvig Åkesson och Felix Örneberg an en rejäl utmaning då de rullade ett 110 
kilo tungt däck fram och tillbaka mellan Stenhamra och Svanhagen. En sträcka på 10 800 meter som 
tog 18 timmar och 15 minuter. 

– Till en början var tanken att det bara skulle vara en träningsutmaning och inte att det skulle bli 
en stor grej. Men när vi hade hållit på i tre timmar berättde min bror Lukas, som hade lagt upp det på 
Facebook, att folk ville skänka pengar till något välgörande ändamål, berättar Ludvig.

Snabbt som sjutton och med tanke på att de båda  killarna arbetar med barn, valde de 
Barncancerfonden och pengarna började rulla in i takt med att däcket vältes fram.

– När jag kollade senast hade det kommit in 14 525 kronor, jag kan knappast tro att det är sant, 
säger Ludvig som inte utesluter att det kan bli fler utmaningar framöver.                 FOTO: LUKAS ÅKESSON

Välte däck för välgörenhet

Vi ordnar
RUT-

avdraget!

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

Vi fixar
trädgården!

HÄCK- & TRÄDBESKÄRNING • RENSAR OGRÄS
KLIPPER GRÄSMATTAN • VÅR- & HÖSTSTÄDAR

…OCH MYCKET MER

Ekerö taxi har upphört men vi åkare 
kör vidare i egen regi!

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud

Boka din bil på www.haningenynastaxi.se eller på 08-520 111 11 på Mälaröarna
En säker konstrunda i Ekerö kommun
OBS ingen samlingsutställning

26-27 
september
kl 11-17

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och  
är beredda att göra ändringar i programmet och till och  
med ställa in med kort varsel om situationen kräver det.  
Vi hänvisar till hemsidan för mer information  
www.konstringen.se



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

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

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen
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DÖDA

• Åsa Karin Lindberg Ryd, 
Munsö, avled den 29 juli i en 
ålder av 59 år.

• Conny Reinhold Adlertz, 
Ekerö, avled den 4 augusti    

i en ålder av 73 år.

• Ulla Margareta Hall, Ekerö, 
avled den 6 augusti, i en 
ålder av 75 år.

• Lena Birgitta Boethius 
Eriksson, Ekerö, avled den 
7 augusti i en ålder av 81 år.

• Sture Lennart Nyberg, 
Adelsö, avled den 13 augusi 
i en ålder av 91 år.

• Erik Olov Lundberg, Ekerö, 
avled den 15 augusti i en 
ålder av 86 år.

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

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

FAMILJ FAMILJEANNONSERA Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

Grattis Jonas Lundqvist 
på 27-årsdagen den 13/7 
från farmor, farfar, fastrar, 
farbröder och kusiner. 
 

Grattis Hampus Strate 
på 18-årsdagen den 23/7 
från mormor, morfar, most-
rar, morbröder och kusiner. 

Stort grattis Viktor på 
10-årsdagen! Vi älskar dig! 
Puss och kram från mamma, 
pappa och Linnéa.

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

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

PRIVATA ANNONSMARKNADEN Skicka till privat@malaroarnas nyheter.se  

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med 
allehanda fotproblem 

• Fotsmärtor • Nageltrång 
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor 

• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt 

Salong Närlunda eller 0707-55 16 17 

Jungfrusund Salong Närlunda 
Varmt välkomna!

Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom

om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.

Välkommen till Fonus!

Personlig begravning

Brommaplan 420, Bromma | 08-709 86 50 | fonus.se

Tina Hult
Kundrådgivare

Marie Rosmark
Kundrådgivare

Vår älskade

Åsa Lindberg
Ryd

* 23 September 1960

Har lämnat oss 
i sorg och saknad

✝ 29 Juli 2020

J A N  

EMIL  ISABELL  BEN

AXEL  STEPHANIE

Släkt och vänner

Begravningen har ägt rum 
i kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59

SÄLJES

Vitt hörnskrivbord 
vänster 160 cm 200 kr. 
Robotdammsugare Neato 
200 kr. Fönstertvätt 50 
kr. Damcykel 100 kr. 
Aircooler Vidacom 50 
kr. Ställbar säng 500 kr. 
Manuell gräsklippare 50 
kr. Liten elgräsklippare 
för sladd 100 kr. Totalt 
1250 kr. Om allt köps av 
samma person säljer jag 
allt för 1000 kr. Först till 
kvarn får köpa. Tel 070-

562 77 08 kl 10-13. Om 
jag inte svarar vg smsa. 
Köparen hämtar. 
Britt-Marie i Stenhamra

KÖPES

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

Jag köper gärna dina 
gamla LP-skivor, mindre, 

större samlingar, pop, 
rock, jazz, 60- till 80-
tal.  Även CD-skivor kan 
vara av intresse. Telefon 
eller sms 073-037 10 36.

ÖNSKAS HYRA

Kungsholmsbo önskar 
hyra ett litet fritidshus 
på Adelsö, med kök/pen-
try, wc och dusch, 
på årsbasis. Kontakt: 
min.andra@outlook.com

Vår käre

Björn Gillström
* 1 oktober 1949
✝ 24 augusti 2020

A N I T A

NICKLAS och SOPHIA

ROBERT och KATARINA

Nina  Lisa

Släkt och Vänner

Älskad - Saknad

På grund av rådande restriktioner 
äger begravningsceremonin rum

i kretsen av de närmaste.

Familjen bjuder in  till
minnesstund fredagen den 

18 september kl 16.00
i Herman Palmsalen, Stenhamra.
Osa till Klockarebolaget begr. byrå
tel 08-26 81 10 senast den 11/9. 

Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Jungfrusundsv. 5, Träkvista Torg - Ekerö
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

MÄLARÖARNA | ”Skomakar-
torpet trivsam träffpunkt 
för Mälaröarnas motorung-
domar” lyder en rubrik i 
Mälarörnas nyheter 1970. 
Idag finns inte längre torpet, 
numera ligger här istället 
ett flertal nybyggda villor på 
området. 1970 planeras det 
också för bostäder för 6 000 
personer på en intilliggande 
plats.

Skomakartorpet vars officiel-
la benämning var Träkvista 
torp, genomgår en radikal 
förändring 1970, då Mälarö-
arnas motorklubb MMK ska-
par en motorungdomsgård 
i torpet. Torpet som är cirka 
100 år, renoveras och av två 
rum har det nu blivit ett stort 
på omkring 40 kvadratme-
ter och väggarna målas med 
klubbens färger. Det igen-
vuxna området kring stugan 
blir parkeringsplats för ett 
20-tal bilar. ”Av den vild-
vuxna trädgården blir det väl
inte så mycket kvar när parke-
ringsplatserna tagit sin del av
marken.”

I samma tidning kan man läsa 
om byggplaner för Jungfru-
sund. Inte mindre än 6 000 
personer ska få bostäder här 
är tanken. Men då som nu, är 

motståndet stort mot bygg-
nation på området. 

”Jungfrusundsåsen har 
kunnat erbjuda hänförande 
upplevelser och många har 
sökt sig hit för att åka skidor på 

vintrarna och ströva omkring 
på sommaren. Varje förslag 
på att utbygga denna del av ön 
har mötts med ett ramaskri av 
dem som främst ser till natur-
vård och friluftsliv.”

Att Jungfrusund ska bebyg-
gas är klart, men hur det ska 
gå till råder det delade me-
ningar om.

”Några hemliga planer, 
som en tidning har uppgett, 

finns inte, försäkrar kommu-
nalingenjör Kenneth Thid.”

Det byggplanerna handlar
om är att vägen från Tapp-
ström till Jungfrusund ska
byggas, den väg som idag
heter Bryggavägen. Tidigare
fanns alltså endast Jungfru-
sundsvägen som förbindelse
ner till Jungfrusund.

Men tillbaka till Mälaröar-
nas motorklubb. det visar sig
nämligen att de inte bara syss-
lar med motorer. De bjuder
nämligen in till en Miss Mä-
larö-tävling. ”Ställ upp själv
eller anmäl din dotter, syster,
fästmö, väninna eller mamma
till MMK:s Misstävling i sam-
band med MMK:s familjefest
på Skå festplats.” Kanske är
det ett sätt att locka lite kvinn-
lig fägring till motorsportens
värld.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Motorungdomsgård i torpet

”Några hemliga 
planer, som en 

tidning har uppgett, 
finns inte”
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

Yngve Nordmark (t.v.) och Einar Hansen från Mälaröarnas motorklubb utanför Skomakartorp som ska bli 
klubbens ”motorungdomsgård”.

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

Bland de rätta svaren lottar vi efter helgen ut ett

PRESENTKORT på 100 kr hos Mälaröarnas Bokhandel

Bilden: Duon Thyra bestående av singer-songwriterparet Karin Thyr
Eriksson och Göran Eriksson, höll ”huskonserter”i sin trädgård på 
Färingsö i somras. FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Lennart ilsson, Ekerö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB

www.fsons.se
 Trädgård & Fastighetsunderhåll

 Trädfällning & Stubbfräsning

 Mark & Anläggning

 Vinterunderhåll

 Lastväxlare med kran

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

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

073-703 06 83
goodroom.se

 STENHAMRA

Apolis Bygg byter namn

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

Är du i behov av
enskilda samtal, 

stöd i din föräldraroll 
eller coachning? 

Utför trädgårds- och skogsarbete för privatpersoner & företag

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

CGF FÄLLATRÄD AB

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

Staffan Martinsson
Entreprenad AB

Verksamheten 
utgår från Ekerö 
med egen maskin-
park. Vi erbjuder 
projektledning och 
överlämnar alltid 
dokumentation 
på våra arbeten. 

• Dräneringsarbeten 

• Enskilda avlopp 

• Villagrunder 

• Granit-, betong- 

    & murarbeten 

• Allt inom trädgård,  

    växter & stenytor 

• Pooler

www.marent.se  •  kontakt@marent.se
070-629 35 98 / 070-226 10 14 

Vi är ansvarsförsäkrade och innehar F-skattsedel

Vi utför arbeten 
åt privatpersoner, 
bostadsrätts-
föreningar och 
företag.

 

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

Vi har bytt 
namn till...

ALLT INOM 
MÅLERI

Mathias@maleriteametekero.se    |    076-710 18 98
www.maleriteametekero.se

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

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

Hitta kraft & hälsa i våra rum!

 

m!

MÄLARÖARNA | Sjöpolis-
en fortsätter att hitta stul-
na båtar när de patruller 
vattnen i Mälaren. På land 
har kollegorna beslagta-
git trimmade mopeder 
och tagit emot en hel del 
anmälningar om inbrott 
och stölder.

Den 26 augusti gjorde sjöpo-
lisen ett tillslag på en flotte 
på Lovöns västra sida och 
beslagtog då två båtar som 
båda misstänks vara stulna. 
Även den 30 augusti hittar 
sjöpolisen en båt som miss-
tänks vara stulen. Detta sker 
vid Grubbholmen utanför 
Lovön. En person finns vid 
båten men uppger att båten 
är hans och att han köpt den, 
varför ärendet rubriceras 
som häleri. 

– Det har också skett fle-
ra stölder och inbrott under 
perioden. Bland annat flera 
inbrott i fritidshus och vil-
lor i Stenhamra och även på 
Ekerö, berättar kommunpo-
lis Anna Freij.

Ett av inbrotten sker då 

husägarna varit borta ett par 
timmar dagtid och upptäcks 
när de kommer hem igen.

Även ett flertal stölder av 
båtmotorer och bildelar har 
anmälts under den senaste 
tvåveckorsperioden. Mitt i 
natten den 26 augusti hör till 
exempel en boende på Väv-
nadsvägen, Ekerö ljud utan-
för huset. Då han tittar ut ser 
han tre personer som är inne 
i hans bil som är parkerad på 
uppfarten. Han öppnar då 
fönstret och skriker på dem, 
varpå de lämnar platsen. Det 
visar sig sedan att de stulit 
bilradion ur bilen.

På eftermiddagen den 30 
augusti hade polisen hastig-

hetskontroll på Ekerövägen 
i Ekerö tätort och stoppar 
bland annat två mopedförare 
som kör alldeles för fort. Det 
första fordonet misstänks 
vara en motorcykel utan att 
vara registrerad som det och 
föraren har ingen sådan be-
hörighet. Den andra fram-
förs i 58 kilometer i timmen 
och förutom att hastigheten 
på platsen är 50 kilometer i 
timmen, misstänks mope-
den även vara modifierad 
för att gå snabbare än de 45 
kilometer i timmen som är 
tillåtet. Fordonet tas i beslag 
för undersökning.

– Det kan vara bra att kän-
na till att polisen kör mer 
med laser nu och de som 
åker moped ska vara nog-
granna med att inte köra 
trimmat då det kan bli olov-
lig körning, säger Anna Freij.

Tidigare i augusti blev ock-
så två barn beskjutna med 
grön laser på Ekerö. Polisen 
är tydlig med hur detta ska 
hanteras.

– Det här ska anmälas till 

polis och det borde åtmins-
tone räknas som försök till 
misshandel. Det finns olika 
styrkor på grön laser och de 
starkare kan ge permanenta 
brännskador på ögonen. Det 
finns visserligen lagliga la-
serpekare, men då ska de ha 
väldigt låg styrka.

Ungdomarna som sköt 
mot barnen är identifierade. 

Den 19 augusti togs också 
en person för grov rattfyl-
la på Kaggeholmsvägen, 
Ekerö. Ett vittne hade ob-
serverat bilen på en bensin-
station och sett att föraren 
hade en starköl mellan sä-
tena. Vittnet konfronterade 
föraren och konstaterade att 
han hade druckit alkohol. 
Polisen blev då larmad till 
platsen och utandningspro-
vet konstaterades vara po-
sitivt varpå den misstänkte 
fick följa med till polissta-
tionen.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Polisen gjorde tillslag 
– flera stulna båtar beslagtagna i Mälaren

LARMET GÅR 

”Det här 
ska anmälas 

till polis och det 
borde åtminstone 
räknas som försök 
till misshandel”



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCHEN
S

R I K S F Ö R B U N D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

TOMT 

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

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

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

Nu har vi hjälpt 
till på Ekerö 
i över 30 år. 

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!

TAXI

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11



Koll på läget sedan 1937

Totalrenoverat enplanshus

Insynsskyddat sydvästläge

Låga driftskostnader 

Stugvägen 13, Svartsjö
2 rok, ca 76 m² UTGÅNGSPRIS 3 400 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1962

TOMT 2844 m² EP 51 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Hörnlägenhet med söderläge

2 fina balkonger

Utmärkt planlösning

Gustavavägen 90, Ekerö
3 rok, 53 m² UTGÅNGSPRIS 2 395 000 kr 

AVGIFT 3 195 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning

BYGGÅR 1991 EP 133 kWh/kvm/år

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Ljus trevlig hörnlägenhet

Kök från 2018 & inglasad balkong

Utmärkt centralt läge

Tegelbruksvägen 3D, 1 tr, Ekerö
3 rok, ca 79,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 550 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning AVGIFT 5 858 kr/mån 

HISS Ja BYGGÅR 1988 EP 67 kWh/kvm/år 

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Nyproduktion i modern design

Lantligt & sjönära läge

Generös takhöjd & ljusinsläpp

Storgårdsvägen 16, Adelsö
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

Utmärkt centralt läge

Enplanshus med 5 möjliga sovrum

Garage

Axvägen 2, Stenhamra
6 rok, ca 130 m² UTGÅNGSPRIS 3 495 000 kr 

BYGGÅR 1969 TOMT 608 m² EP Beställd 

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Vacker sjöutsikt

Stor härlig tomt

Öppen planlösning

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

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2009 TOMT 2502

m² EP 116 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61

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



Koll på läget sedan 1937

Radhus & Kedjehus

Inflyttning: fr Q1- 2021

Nära till allt!

Brygga etapp 2
5 rok, 135 kvm PRIS 4 695 000 - 6 695 000 kr

VISAS Sö 13/9 kl 15:00-16:00 Anmälan krävs

TYP Bostadsrätt BYGGÅR 2020 EP Ej utförd 

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Fint renoverat boende i ett plan

Bästa tänkbara solläge

Centralt & Barnvänligt

Lupingränd 10D, Stenhamra
5 rok, ca 108 m² UTGÅNGSPRIS 3 500 000 kr

BYGGÅR 1970 TOMT 170 m² EP 206 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Totalrenoverat i superfint skick

Inredd vindsvåning

"Bullerbykänsla"

Kvarnstugevägen 11, Munsö
6 rok, ca 108 m² UTGÅNGSPRIS 2 495 000 kr 

BYGGÅR 1984 AVGIFT 4 407 kr/mån VISAS Ring för

tidsbokning EP Ej utförd MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69

16 st bostäder i etapp 1

Parkering för 2 bilar

Barnvänligt område

Ekerövallen, Ekerö
5-6 rok, 105-138 m² PRIS 5 900 000 - 6 350 000 kr

(Visningstider kommer inom kort) AVGIFT 4 850 - 6 375

kr/mån BYGGÅR 2021 EP - MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707-60 46 63

Högst upp i huset

Ljus öppen planlösning

Seniorförening (fyllda 55 år)

Mälarvyn 9, Ekerö
1 rok, 48 m² UTGÅNGSPRIS 2 500 000 kr AVGIFT 3 105

kr/mån HISS Ja VISAS 6/9 kl 15:00-15:40 Anmälan

krävs, 7/9 Ring för tidsbokning BYGGÅR 2002 EP 115

kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist, 070-510 65 69

Villatomt med sol hela dagen

Naturskön bergsmiljö invid skogen

Detaljplanerat område 

Stenstigen 2B, Stenhamra
UTGÅNGSPRIS 1 900 000 kr VISAS Ring för tidsbokning

TOMT 1075 m² EP Behövs ej MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69

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



Koll på läget sedan 1937

Unik, ogenerad & stor sjötomt!

Bebyggt med 3 st hus

2 roddbåtar & badflotte ingår

Storhagsvägen 3, Färentuna
2 rok, 58 m² UTGÅNGSPRIS 4 750 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1938 TOMT 3500

m² + 7 400 m² EP Behövs ej MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707-60 46 63

"Bullerbykänsla"

Trendigt & Stilrent

En dröm för barnfamiljen

Sågställarvägen 14, Ekerö
4 rok, 121 m² UTGÅNGSPRIS 5 875 000 kr 

VISAS Sö 13/9, Må 14/9 Anmälan krävs BYGGÅR 2017

TOMT 200 m² EP 67 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn

Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Underbar villa i toppskick

Badrum med hotellkänsla

Sjönära

Grenvägen 14, Ekerö
6 rok, 250 + 75 m² UTGÅNGSPRIS 9 850 000 kr VISAS

Sö 6/9 kl 12:00-12:45, Må 7/9 kl 17:00-17:45 Anmälan

krävs BYGGÅR 1956 TOMT 997 m² EP 59 kWh/kvm/år

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Trivsam & välplanerad planlösning

Sätt din egen prägel!

Garage med förrådsdel

Slåttervägen 7, Ekerö
4 rok, 99 + 99 m² UTGÅNGSPRIS 5 475 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1971 TOMT 749 m²

EP 92 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707-60 46 63

EKERÖ  |  MÄLARÖ TORG 4  |  TEL 08-564 109 40  |  WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO
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TACK... 
FÖR ATT DU FORTSÄTTER 
HANDLA PÅ HEMMAPLAN 

ÄVEN I HÖST!
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Floristhörnan Ekerö
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Nordic wellness
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IT care
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Din Syn Ekerö Optik
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Ekerö Kemtvätt
$�%�&������'��()���������
,������	 *������������
���	����	 /�" �����	����!�����/�

5����	 ���!���
�	���	�� �!�	���������������������	/�"�������!� !�
#����	�� �� !���! !���������)���
��</

LM DESIGN TO LIVE IN

*�&����������+��(���,�+���)����
�=" ������!������! !����������!�����.�������	� �5	��(���	��� ��!� !��	�

����������������������� �����/�
>�	���	� !��	��� �!����???/���	 ����!���/��

Floris
thörna

n

Ekerö

IT -Care

6!��	��� �!���
�����������	�2���!��!��	�!�� !������������ ��	� �+��	��-�!�	��/
����	���	��� �!���	��	��������
��!�	 !��	

EKERÖ
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HANDELSBANKEN
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Ekerö Grillen
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Smultronet
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Apoteket
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Bageri ekerö
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EkeröVeterinären
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SALONG COSMETæ
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EKERÖ
GRILLEN

EKERÖ
KEMTVÄTT

Floristhörnan
Ekerö

MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

Ica Tappström
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Tappströms

Egna


