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Svårt få ut
handlingar
Det tog nästan en månad för MN att få ut mark-
undersökningen av tomten på Tranholmen. När 
Miljöpartiet bad om undersökningen, fick de sva-
ret att ingen undersökning gjorts. | 6

Breddning klar 2023
Nu är nya entreprenörer på plats vid förbifartsbygget 
på Lovön och breddningsarbetet av Ekerövägen är 
i full gång. Om tre år beräknas den fjärde filen vara 
körklar. | 8

Detaljplan antas snart
Detaljplanen för Träkvista torg närmar sig ett antagande. 
Vi har också kollat upp planerna för ”Ettans väg”, ny 
skola och Skäluddsvägen. Till den sistnämnda ställer sig 
sakägare starkt kritiska till detaljplaneändringen och till 
hela förfarandet. | 10-11

Upprörs av beslut
Pensionärsorganisationerna PRO och SPF är starkt 
emot kommunstyrelsens beslut som innebär att Kom-
munala pensionärsrådet (KPR) inte ska ha en kommu-
nal sekreterare, därmed inte heller några protokollförda 
möten. | 12

”På 60-talet sa man att Ekerö inte lämpade 
sig för höga byggnader... Men nu är allt 
sådant glömt, man bygger hej vilt och mer ska 
byggas. Har läst att sexvåningshus är på gång 
längs Tappströmskanalen. Även kommun-
huset verkar bli högre och högre.”  | 18

Besöksförbudet över
Den 1 oktober upphör besöksförbudet på landets 
äldreboenden till glädje för många. Läs om hur perso-
nalen på kommunens verksamheter har hanterat den 
utmanande situationen som varit. | 14

Konstringen trots allt
I år arrangerar Konstringen på Mälaröarna en pandemi-
anpassad utflyktshelg till ateljéer och utställningslokaler. 
Flera nya konstnärer visar också upp sina verk. | 19

SM i bangolf
Stora delar av svenska bangolfeliten var på plats när  SM 
i bangolf spelades på Golfbaren Jungfrusund på Ekerö. 
| 16
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På Drottningholmsteatern visas utställningen ”Maxjenny! – The Queen of Prints”.  Modeskaparen Maxjenny Forslund 
har utifrån motiv från Drottningholmsteaterns arkitektur, scenbilder och föremål, gjort print på textil och skapat en 
kollektion i gränslandet mellan konst och mode. | 18 FOTO: EWA LINNROS
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Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

/Lill emor & Ulrika

 Havskräftor   Skagerack/Kattegatt.     
Från manuella fi skdisken.      

Skaldjurstider!

 Frysta räkor i lösvikt  
 Pandalus.   70-90 g.   Från vår räkbox. 
  Jfr pris 99:00/kg.    

 Aioli   ICA Tappströms kök.   
200 g.     Jfr pris 100:00/kg.    

 Baguette   Bonjour.   400 g. 
  Butiksbakad.   Jfr pris 25:00/kg.    

 Pilgrimsmusslor       
Utan skal. Från manuella fi skdisken.. 
  Jfr pris 399:00/kg.    

Välkomm en in och 
låt dig inspireras!

 10k 
 /st 

 99k 
 /kg 

 Rödräka   Argentina.     Härlig att grilla. 
Från manuella fi skdisken.   Jfr pris 149:00/kg.    

 149k 
 /kg 

 20k 
 /st  /kg 

 399k 

 All tid hos oss  

�
 399k 

 /kg 



 Rosor 9-pack Röda Korset  
 ICA. Fairtrade.     Flera färger. Längd 50 cm. 
3 kr per bukett till Röda Korset.      

 /st 
 59k 

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.

 Avocado i nät   ICA Rosa bandet. Chile, 
Mexico, Colombia.       Jfr pris 50:00/kg.    

 Herrgård®, Präst®, Grevé®, Svecia, 
Dacke   Arla.     Mild-, mellanlagrad. Fetthalt 17-36%. 
  Jfr pris 69:90/kg.    

 Satsumas   Spanien.     Klass 1.   
Jfr pris 15:00/kg.    

 15k 
 /kg 

 69  90  /kg 

Fransk bondost  Frankrike, 
Engelmanns.     Från packade ostdisken.. 
  Jfr pris 199:00/kg.    

 199k
 /kg 

 Lövbiff   Sverige.   450-1000 g.   Av innanlår. 
  Jfr pris 99:00/kg.   Max 2 kg köp/hushåll.  

 99k 
 /kg 

 35k 
 /st 

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

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

Öppet 8–22

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

  ekerössstttttttttttttööööööööööööt
#
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”Beslut ska bygga på sakligt underlag. Det 
här har med människors tillit att göra. Man 
ska kunna tro på att de beslut som fattas är 
ordentligt förarbetade. Börjar människor 
ifrågasätta, då faller hela samhället”. Så 
kommenterade Jan Turvall, en av Sveriges 
främsta experter och utbildare inom det 
förvaltningsrättsliga området, då MN in-
tervjuade honom i samband med flytten 
av Ekebyhovskolans högstadium för någ-
ra år sedan. Då var det mycket svårt att få 
fram underlag och utredningar till beslu-
tet. 

När MN inför denna tidning sökte en 
undersökning för ett stort beslut, tog det 
flera veckor att få fram densamma. Läs 
mer om detta på sidan 6.

Sakägare till detaljplanen för Skäl-
uddsvägen brister i tilliten till kommu-
nen, då de anser att det saknas många 
viktiga detaljer och att planförslaget i 
sin nuvarande utformning är en kraf-
tigt vinklad partsinlaga. Mer om detta 
och andra detaljplaner finner du på sid-
orna 10 och 11.

Vi skriver också om pensionärsorganisationerna PRO och SPF som höjer sina röster 
mot ett beslut som kommunstyrelsen har tagit utan att samråda med dem.

Men så till några ljusare nyheter och det som berikar lite extra, nämligen kulturen. För 
nu är det dags för den årliga Konstringen som genomförs för 31 gången och på Drottning-
holmsteatern visas en spektakulär utställlning.

                                                                                            EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Beslut ska bygga 
på sakligt underlag”  

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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      P.S. Just nu i våra butiker: 

Nötkött från MX Ranch & Pumpor från Törnvik Frö på Färingsö
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KOMMUNEN | Bristande 

underlag har varit en 

kärnfråga i beslutet om 

flytten av högstadiet och 

också otydlighet kring vilka 

utredningar som verkligen 

gjorts. Nu börjar det klarna, 

men ännu saknas en full-

ständig bild.

Efter lång tid levererades till 

slut till MN utredningsma-

terialet av utbyggnaden av 

Ekebyhovsskolan. När MN 

tittat på handlingarna, kom 

svaret vi länge eftersökt men 

inte fått; det har inte utretts 

några andra utbyggnadsal-

ternativ sedan det konsta-

terats att det alternativ som 

tagits fram blev för dyrt. 

Man säger också att andra al-

ternativ skulle ta för lång tid 

på grund av att ny detaljplan 

måste tas fram.

De alternativ som man 

nu säger har utretts under 

hösten, är utbyggnad av San-

dudden och Tappströmssko-

lan. När vi begär utrednings-

materialet finns ett material 

för Tappströmsskolan från 

juni 2015 av flera alternativ, 
F 9

lokalerna och muntlig info 

från rektor, chefen för mat-

produktion m.fl. samt detalj-

planen för fastigheten ligger 

till grund för bedömningen 

att en förstudie behövs för 

att närmare se vad som be-

höver göras i befintliga loka-

ler och hur en utbyggnad kan 

ske.”
Återigen brister underlagen. 

Detta är också något som på-

pekats i en granskning från 

januari 2015, som företaget 

PwC gjort på uppdrag av re-

visorerna i Ekerö kommun, 

läs om denna på  sidan 14.

I det aktuella ärendet om 

Ekebyhovsskolans högsta-

dium, presenterades detta 

muntligt under nämndens 

arbetsutskott. Statsvetare 

Jan Turvall tycker detta är 

otillfredsställande. 

 – Dels kan det uppstå klara 

missförstånd kring vad som 

faktiskt har sagts, dels måste 

man ofta fundera över de 

synpunkter som finns som 

underlag. Får man det bara 

presenterat muntligt, ges 

man inte chansen att fun-

dera inom sin partigrupp, 
man

Vi frågade Adam Reuter-

skiöld (M), kommunstyrel-

sens ordförande om man 

inte borde jobba på att bli 

mer transparent.

– Det självklara svaret 

är naturligtvis ja, men jag 

tycker att vi har ett politiskt 

system som fungerar väldigt 

bra i demokratisk anda. Det 

blir mycket svårt när enskil-

da individer med specifika 

intressen försöker styra över 

hela skolverksamheten, sä-

ger Adam Reuterskiöld och 

tillägger: 

– Men det är klart att vi vill 

ha det så transparent som 

möjligt. Men det finns ingen 

dold agenda som en del tror, 

vi vill göra det här så bra som 

möjligt för barnen och kom-

munen. Det är därför vi har 

en enhällig allians bakom be-

slutet också.

till

Sanduddenskolan 

ännu inte utredd

DOKUMENTAT

”...jag tycker att vi 

har ett politiskt 

system som 

fungerar väldigt bra 

i demokratisk anda”

KOMMUNEN | Vid flera 
tillfällen har ordentliga 
underlag saknats till stora 
beslut som tas i kom-
munfullmäktige. Exempel 
på detta är flytten av 
Ekebyhovskolans högsta-
dium, en planerad försälj-
ning av Sanduddens skola, 
förändringar av Munsö 
skolas verksamhet och nu 
senast – försäljningen av 
en tomt som ska bebyggas 
på Tranholmen. 

Alla beslut i kommunfull-
mäktige ska bygga på sakligt 
underlag enligt grundlagen. 
Underlagsmaterialet ska 
vara diariefört så att det kan 
granskas av allmänheten, 
media och den som är be-
rörd av ärendet och se om 
man uppfattar att det är ett 
korrekt underlag.

När beslutet om att sälja en 
tomt som ska bebyggas på 
Tranholmen, fanns inte den 
markanalys som utförts i 
vintras med i handlingarna. 
2016 bedömde tjänstemän 
tomten som olämplig att 
bygga på på grund av mark-
förhållanden. Eftersom man 
nu kommit fram till mot-

satsen, det vill säga att det 
är lämpligt att bebygga tom-
ten, är den nya markanaly-
sen ett viktigt dokument för 
beslut. Inför beslutet frågade 
inte oppositionspartierna 
efter handlingen, men Mil-
jöpartiet har försökt att få ut 
den, dock utan framgång.

– När det gäller markun-
dersökningen så tycker jag 
att det är väldigt märkligt. 
Om den nu har gjorts, var-
för har inte vi fått ta del av 
den?, frågar sig Ulrika San-
din (MP).

Även vi på MN började tviv-
la på undersökningens ex-
istens, men efter nästan en 
månad, kom den fram. Var-
för tog det sådan tid?

– Markundersökningen 
från 2020 har registrerats i 
fastighetsenhetens doku-
menthanteringssystem för 
projekt. Underlaget ingår 
som en del i ett pågående 
upphandlingsärende. Varje 
kontor och enhet kan i en-
lighet med sin dokument- 
och ärendehanteringsplan 
besluta om när ett ärende 
ska diarieföras, beroende på 
när handlingen i processen 
blir aktuell som ett besluts-

underlag. I det här fallet sker 
det i samverkan med upp-
handlingsenheten, säger Jo-
nas Tingvall, fastighetschef i 
kommunen.

När Miljöpartiet frågade ef-
ter undersökningen, fick de 
besked om att det inte fanns 
någon ny undersökning. 
Fastighetskontoret tycker 
att det är beklagligt att det 
har kommunicerats att un-
dersökningen inte fanns, då 
den har registrerats enhe-
tens system. De tar med sig 
detta i deras förbättringsar-
bete.

Nu pågår en upphandling av 
en exploatör som ska köpa 
Tranholmstomten och byg-
ga ett vård- och omsorgsbo-
ende där. Viktig information 
bör  ingå i upphandlingsun-
derlaget så som att markni-
vån måste höjas 1,2 meter då 
tomten ligger för lågt i för-

hållande till Mälaren. Under 
fem års tid hade brandför-
svaret övningar här med 
brandskum som innehåller 
så kallade PFAS-gifter. En-
ligt den nya markanalysen 
är halterna av gifter i marken 
inte så höga. Enligt den ex-
pertis MN pratat med, kan 
däremot gifterna ligga i fick-
or och kommer fram först 
när man börjar bygga. En sa-
nering blir då nödvändig och 
är mycket kostsam. 

Enligt Miljöbalken är 
det den som förorenat som 
är skyldig att sanera. Det 
kan alltså finnas en risk att 
kommunen blir skyldig att 
bekosta sanering av fast-
igheten, om inte parterna 
är överens om att friskriva 
kommunen från ansvaret. 
Finns alla väsentliga doku-
ment med i upphandling-
sunderlaget och, har man 
klargjort vem som ska stå för 
en eventuell sanering?

– Vi har naturligtvis öpp-
na kort i den här delen, sva-
rar Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

MN har flera 
gånger skrivit 
om bristande 
beslutsunderlag 
och svårigheten 
med att få fram 
dokument kring 
olika beslut. 
Exempelvis när 
kommunen 
ville sälja ut 
Sanduddens 
skola och när 
beslut skulle 
tas om att flytta 
Ekebyhov-
skolans 
högstadium.

NYHETER

”Om den nu 
har gjorts, 

varför har inte vi fått 
ta del av den?”

Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se
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KOMMUNEN | Även om det är SL som är ägare till mar-ken vid Ekerö centrum, har kommunen intresse av att vara insatt i försäljningen av densamma då det berör den framtida utvecklingen av Ekerö centrum. Men det visar sig att man på kom-munen inte har några pro-tokoll eller anteckningar att visa upp kring ärendet.
I artiklarna här intill visar det sig att man på kommu-nen inte varit insatt i af-fären av bussdepån i Ekerö centrum. Då redaktionen efterfrågat dokumentation, mötesprotokoll eller andra anteckningar, finns inga så-dana.

– SL har löpande muntli-gen informerat om hur den pågående försäljningen av bussdepån fortskridit och 

vilka steg som vidtagits. Vi har inte längre någon för-köpslag så i formell mening finns ingen skyldighet från SL:s sida att kräva något ställningstagande från kom-munens sida, även om vi har varit angelägna om att SL kommit till avslut, säger Jonas Orring som är teknik- och exploateringschef på kommunen.

Även om det är SL som hål-lit i hela processen kring bussdepån, bör väl även kommunen ha dokumenta-tion över beslutet att avbry-ta samarbetet med Svea Nor och Strabag eller över andra, större händelser under för-säljningsprocessen? – Vi har ingen sådan handling utan detta är helt och hållet en fråga som SL har hållit i.

Förs det inte mötesproto-koll i sådana här ärenden på kommunen?– Nej. Det förs protokoll över träffade överenskom-melser där kommunen är part. I detta fall är inte kom-munen part i affären, svarar Jonas Orring.

EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

med SL kommer också en ny buss- EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.seIngen dokumentation om depån på kommunen 
”SL har löpande muntligen informerat om hur den pågående försäljningen av bussdepån fortskridit och vilka steg som vidtagits.”
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tittat på handlingarna, kom 

svaret vi länge eftersökt men 
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Planerna på att lägga ned högstadiet 
på Ekebyhovsskolan och flytta det 
till Tappströmsskolan, kom som en 
blixt från klar himmel för föräldrar 
och elever och hanteringen av ären-
det visar på många brister. 
MN bjöd in till debatt i tidningens 
radioprogram. På plats var barn- 
och utbildningsnämndens ordfö-
rande Lena Gerby (M), kommunens 
informationschef Johan Elfver som 
svarade på tjänstemännens plats, 
Semir Susic, lärare och facklig re-
presentant, förälder Pär Sörme och 
Sofia Neij, elev i årskurs 8 på Ekeby-
hovsskolan.

På frågan om skolledningen på 
Tappströmsskolan fått en tydlig 
handlingsplan, svarade Lena Gerby 
ja. Men då MN efter debatten kon-
taktade Fredrik Jarny, rektor på 
Tappströmsskolan, blev svaret ett 
annat:

– Jag har inte sett någon tydlig 
handlingsplan ännu. Vi har tittat på 
hur vi ska göra när det gäller lokaler 
och vilka förutsättningar som finns 
utifrån antalet elever, där finns det 
en viss framförhållning. Vi har ock-
så haft möten inför detta om det är 
det som menas med en handlings-
plan. Men jag är mentalt förberedd 
och det är viktigt att det kommer ut 
till oroliga föräldrar och elever, att 
jag och hela skolan är mycket posi-
tivt inställda.

Den 3 december informerades de 
två fackliga lärarförbunden och till 
rektorerna.
– Hur kommer det sig att vi föräld-
rar inte informerats och varför har 
ni inte fört en kommunikation med 
oss?, frågade Per Sörme.

Lena Gerby svarade:
Det är så den parlamentariska de-

mokratin fungerar. Så länge det är 
på tjänstemannanivå, behöver man 
förbereda frågor och kanske inte gå 
ut med information innan vi fak-
tiskt bestämmer att det är ett ärende 
som vi ska gå vidare med.

Den 19 januari hade barn- och ut-
bildningsnämndens arbetsutskott 
möte. Lena Gerby svarade i de-
batten att två dokument delats ut 
vid sittande bord, men i efterhand 
kommer nu fram att ärendet endast 
drogs muntligt av integrationschef 
Anders Anagrius. 
Efter denna tidnings tryck har be-
slut tagits i frågan. Om det blev ett 
ja, ska en flytt ske redan till höstter-
minen. 

– Det är ett hastigt beslut som 
inte ger tid för berörda att agera eller 
kanske byta skola, kommenterade 
Per Sörme och Lena Gerby instäm-
de utan att vidare gå in på detta. 

Semir Susic kunde bekräfta att 
facken fått information den 3 de-
cember, men också att man fått 
munkavel. 

– Vi uppmanades av Anders Ana-
grius att inte gå ut med informatio-
nen till föräldrarna. Det fanns inga 
konkreta förslag, det hela uppfatta-
des som vaga planer. När vi nu ser 
att det är skarpt läge, är det alldeles 
för snabbt att genomföra så dras-
tiska förändringar. Det kommer att 
ge långsiktiga, pedagogiska konse-
kvenser.

Lena Gerby svarade:
– Jag tror precis tvärtom att det 

är viktigt att man genomför saker 

snabbt från beslut, av den anled-
ningen att man ska få behålla lärare 
och inte skapa onödig oro.
Sofia Neij går i årskurs åtta på Eke-
byhovsskolan.
– Vi har läst de papper våra föräldrar  
fått, men det står ingenting om kon-
sekvenserna för oss. Vi ska tvingas 
gå vårt sista år före gymnasiet på en 
helt ny skola med helt nya lärare. Nu 
går vi i en trygg skola med bra lärare, 
vi har känt varandra sedan sexårs. 
Det här känns inte bra alls.  (Mer 
om elevernas inställning i artikel på 
nästa sida.)

– Tanken är inte att ni ska få helt 
nya lärare. I våra planer ligger att era 
lärare ska följa med. Tanken är inte 
heller att ni splittras i era klasser, 
svarade Lena Gerby.

Semir Susic kommenterade:
– Vår arbetssituation som lärare 

känns inte bra när vi från den ena 
till den andra terminen ska kastas 
in i en ny organisation som saknar 
en tydlig konsekvensanalys. Jag har 
dessutom hört andra källor som sä-
ger att man kommer att blanda upp 
klasserna så att det inte ska bli ”vi” 
och ”dem”.    

När det gäller konsekvenser, har 
MN efterfrågat en konsekvensana-
lys för flytten. Från början lät det 
som att det fanns, men efter många 

om och men, svarade Anders Ana-
grius som tidigare var nämndansva-
rig för barn- och ungdomsnämn-
den:

– Konsekvensanalys i skriftlig 
form finns inte för närvarande, utö-
ver de kapacitetskonsekvenser som 
redogjorts för i ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden  den 2 januari.    
Efter ett eventuellt politiskt beslut 
kommer den frågan att aktualiseras.

Inför det här beslutet saknas alltså 
en konsekvensanalys.

– Alla beslut ska bygga på sakligt 
underlag enligt grundlagen. Under-
lagsmaterialet ska vara registrerat 
och diariefört så att underlaget kan 
granskas av allmänheten. Saknas 
dokumentation är detta förstås all-
varligt, då är det ett ärende för JO, 
säger Jan Turvall, statsvetare som 
undervisat och forskat i bland annat 
kommunalrätt och offentlighet/
sekretess i mer än 40 år. Mer om of-
fentlighetsprincipen i artikel nedan.

Oavsett vilket beslut som tagits, 
sänder vi ny radiodebatt den 3 fe-
bruari klockan 17.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Bristande underlag för beslut 

SKOLA

EKEBYHOV | Den 2 februari då denna tidning gått 
till tryck, tog barn- och utbildningsnämnden 
beslut om flytten av Ekebyhovsskolans högstadi-
um blir av. När beslutet skulle tas, saknades dock 
en konsekvensanalys för flytten och en tydlig 
handlingsplan.

”Konsekvensanalys i skriftlig form finns inte för närvarande” ’’

Semir Susic, lärare och facklig representant, Sofia Neij, elev i årskurs 8 på 
Ekebyhovsskolan, förälder Pär Sörme, kommunens informationschef Johan 
Elfver och barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Gerby (M) debat-
terar i MN:s radioprogram.                                                                        FOTO: CARIN TELLSTRÖM

KOMMUNEN | I samband med 
ärendet kring Ekebyhovsskolan 
har redaktionen vid ett flertal 
tillfällen bett att få ta del av 
handlingar kring ärendet. De sägs 
finnas men det tar tid att få fram, 
ibland visar det sig att de trots 
allt inte fanns. 

Anledningen till att man nu tän-
ker lägga ned högstadiet på Eke-
byhovsskolan, är att den planerade 
utbyggnaden av skolan visade sig 
bli för dyr. MN har efterfrågat ut-
redningen men inte fått ut några 
dokument. De lär finnas, men det 
dröjer.

MN kontaktade statsvetaren Jan 
Turvall, lektor och studierektor vid 
Statsvetenskapliga institutionen.

– Till varje beslut ska det finnas 
ett underlag, det står både i kom-
munallagen och framförallt i vår 
grundlag i Regeringsreformen. Alla 
ärenden ska vara noggrant utredda 
och förberedda  före att beslut ska 

fattas. Man ska ha ett underlag och 
det ska finnas skriftligt. Detta i sin 
tur ska vara diariefört så att det går 
att hitta för att allmänheten, media 
och den som är berörd av ärendet 
kan granska och se om man uppfat-
tar att det är ett korrekt underlag, 
säger Jan Turvall och fortsätter:

– Är det så att man inte kan kla-
ra ut det i kommunen, då är det 
ett ärende för JO. De tittar inte på 
själva beslutet, de granskar ärende-
handläggningen. Har det gått rätt 
till när beslutet har fattats? Det har 
det inte gjort om det saknas under-
lag, alternativt att kommunen un-
danhåller underlag.

Ann-Cathrine Bergström är kans-
lichef på kommunen och berättar 
att kommunen har utbildningar i 
offentlighetsprincipen flera gånger 
om året för kommunens anställda. 
Hur ser kommunens policy ut 
när det gäller dokumentation 
och underlag?

– Det finns inte några krav på vilka 
underlag vi ska ha, men det finns 
krav på att vi ska ha underlag som 
räcker för att fatta ett beslut.

MN har också vid några tillfällen 
fått svävande information om att 
dokument finns, men sedan visar 
det sig att detta inte stämmer.

 – De handlingar vi har, de ska vi 
ha ordning på och de ska vara dia-
rieförda eller hållas så ordnade att 
de är lätta att hitta. Finns de, har alla 
möjlighet att ta del av dem. Men 
det är viktigt att som tjänsteman 
vara tydlig med vad som finns och 
vad som inte finns, svarar Ann-Ca-
thrine Bergström.

Vad beträffar utredningarna kring 
Ekebyhovsskolans utbyggnad för-
klarar hon att dokumentation finns 
men inte i ett samlat dokument 
utan i flera, separata handlingar.

När ett dokument är att betrakta 
som offentligt, beror på i vilket 
skede man är i processen. När en 
handling finns, ska den lämnas ut 
så snart det är möjligt. Det innebär 
att man ska få ut handlingen medan 
man väntar om man är på plats, el-
ler få den skickad samma dag om 
man ringer. 

– Det här har med människors 
tillit att göra. Man ska kunna tro på 
att de beslut som fattas är ordentligt 
förarbetade. Börjar människor ifrå-
gasätta, då faller hela samhället om 
folk säger att det är så dåligt utrett så 
jag bryr mig inte om beslutet, säger 
Jan Turvall.

EWA LINNROS
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Svårigheter att hitta dokumentation
”Man ska kunna tro 
på att de beslut som 
fattas är ordentligt 
förarbetade”

Svårt att få fram dokument



En rytm i årstiderna
Det finns en rytm i naturen i våra årstider. 
Våren och sina växlingar med sol och regn och snö och 
liv som börjar växa.

Sommaren med sin febrila aktivitet, med frukter som 
mognar och fågelägg som kläcks och pipande ungar 
som kräver mat. Detta sprudlande liv överallt. 

Men så kommer hösten med sin vila. 
Det som växte det växte och det som blev det blev. 
En slags kravlöshet. Varje dag när solen skiner är en 
gåva. Det räcker med att vara. 

Tänker att dessa årstider speglar våra liv. 
Ungdomens möjligheter till himlastormande lycka och 
den första förälskelsen som så snabbt kan växla i totalt 
mörker och förtvivlan. Alla möjligheter finns, allt är på 
väg.

Så sommaren blomning med aktivitet och yrkesliv, med 
barn och familj och renovera hus, göra massa saker.

Och så åldrandet hösten. Då det som blev det var det 
som blev, inte samma krav att prestera, att sätta sitt 
märke på tillvaron.
 
Att växlingarna är en del av vårt liv att aktivitet behöver 
växla i passivitet. Att görande behöver växla i varandet. 
Och inte bara som ett mönster för hela våra liv, utan ett 
mönster för varje dag. Att göra är bra men vi behöver 
också vara. 
 
I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav…
Psalm 522

                                PÅ MÄLARÖARNA          23/9 – 6/10 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

Orgelkonsert Bengt Tribukait
Drottningholms slottskyrka 26/9

  
 KALENDARIUM

tors 2020-09-24 Ekebyhovskyrkan 
12:00 LUNCHMÄSSA 
 Magnus Ehntorp, Mie Johansson
   
lör 2020-09-26 Drottningholms slottskyrka 
19:00 ORGELKONSERT- MUSIK AV D BUXTEHUDE 
 Bengt Tribukait, orgel (fri entré, biljetter finns)
 
sön 2020-09-27 Drottningholms slottskyrka 
16:00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp, Leif Asp 
 Sångkvartett ur Österhaninge kyrkokör
 
sön 2020-09-27 Ekebyhovskyrkan 
11:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST 
 Natalia Araya, Helena Hansson 

tors 2020-10-01 Ekebyhovskyrkan 
12:00 LUNCHMÄSSA 
 Natalia Araya, Mie Johansson
  

Konsert med Spånga Barock
Adelsö kyrka 4/10 16:00

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

Monika Regnfors Sjörén
Kyrkoherde i Ekerö pastorat

 

  
  
 

 
 

 
 
   
 

sön 2020-10-04 Adelsö kyrka 
15:00 VANDRINGSGUDSTJÄNST 
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
  
sön 2020-10-04 Adelsö kyrka 
16:00 KONSERT MED SPÅNGA BARCK 
 Samtal med det himmelska- barn och vuxna 
 skriver till Gud. Viveca Axell Hedén, Ulrika Skarby,   
 Kerstin B Sterner (fri entré, biljetter finns)  

sön 2020-10-04 Ekebyhovskyrkan 
11:00 GUDSTJÄNST 
 Monika Regnfors Sjörén, Helena Hansson 
 

Höstens verksamheter är igång! 
I anpassad form. 

Se hemsidan för mer information. 

Information i kalendariet: 
www.svenskakyrkan.se/ekero

Körer - barn & vuxen  
Öppna förskolan

After School
Ungdomskväll

Handarbetscafé 
Vardagssvenska

Al dente
 m.m

Vill du ha en garanterad plats? (max 50 pers.)
För att få en garanterad plats till konserter och vissa 
gudstjänster kan du hämta biljetter (max 2 st) i 
Ekebyhovskyrkan (mån-tors: 9-15 och fre: 9-12). 
Om du har en biljett behöver du vara på plats senast 
10 min. före utsatt tid, därefter upphör reservationen av 
platsen. Varmt välkommen!

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Tillsammans under ansvar

Vi behöver vara tillsammans. Det har coronatiden lärt 
oss. Vi försöker att få till mötesplatser och vi hittar 
nya vägar att hålla kontakten.  

Nu när församlingslivet kommer tillbaka märker vi det 
stora behovet av att möta varandra. Tänk gärna på 
den som inte kan komma ut, slå en signal, skicka ett 
kort. I varsin ände av telefonen kan vi tända ett ljus 
för varandra.

Jesus sa: ”Jag är livets ljus.” 

Peter Strömmer
Kyrkoherde i Färingsö församling

 GUDSTJÄNSTER
Ons 2020-09-23 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
 

Sön 2020-09-27 Skå kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

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

Sön 2020-10-04 Stenhamra församlingsgård
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Peter Strömmer, präst. 
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.
 Annika Becker, församlingsassistent.
 Daniel Lindstam, församlingsassistent.

SÄKERHET I HÖSTENS VERKSAMHETER

Många av våra verksamheter kan åter öppna upp, men 
givetvis med coronaanpassning till avstånd och antal 
enligt rådande rekommendationer.
Vill du vara säker på att få en plats på våra musik-
evenemang? Sätt upp ditt namn på vår lista genom att 
ringa eller maila till expeditionen:
08-564 209 21 - faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
Kom i tid. Vi håller din plats till 10 minuter innan
evenemanget startar.  

Musikcafé i Stenhamra församlingsgård

”Spår av en ängels fot”

Lördag 26/9 kl. 14.30

Missa inte vårt radioprogram:  

 Mälarö Mötesplats

Tisdagar 10-11 i Radio Viking

Sopplunch i Stenhamra varje 

torsdag kl. 12.00 och i Färentuna

varannan tisdag, jämna veckor.  
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MÄLARÖARNA | Arbetet 
med Förbifart Stockholm 
och breddningen av 
Ekerövägen blir mer och 
mer påtagligt för mälarö-
borna. Nya entreprenörer 
etablerar sig på de stora 
arbetsplatserna på Lovön 
och omfattande arbeten 
pågår vid Tappströmsbron 
för att förbereda för en ny 
bro och en fjärde fil.

För den som färdas utmed 
Ekerövägen mellan Drott-
ningholm och Tappström, är 
de omfattande anläggnings-
arbetena som hör ihop med 
förbifartsbygget väldigt på-
tagliga. Det är dock inte helt 
uppenbart vad som pågår 
utmed vägen.

När det gäller själva 
tunnelarbetet vid Edeby 
på Lovön, har en tillfällig 
entreprenör ägnat sig åt 
skyddsarbeten där sedan 
kontraktet  med den ur-
sprunglige entreprenören 
hävdes i april 2019. 

– De har säkrat upp och 
slutfört det påbörjade arbe-
tet för att lämna över en ar-
betsplats i bra skick till den 

nye entreprenören som nu 
håller på att etablera sig på 
arbetsplatsen, säger Johan 
Lindskog, projektledare Tra-
fikverket.

Han kan även berätta 
att en ny och effektivare  
berglogistikanläggning har 
installerats för att trans-
portera sprängmassor till 
den tillfälliga hamnen vid 
Malmvik på södra Lovön. 
Detta gör att inga massor 
längre transporteras med 
lastbil på Ekerövägen.

När det gäller breddningen 
av Ekerövägen, märks även 
detta väl. Vid Lindö tun-
nel pågår sedan en längre 
tid arbetet med att spränga 
bort berg för att komma 
ned till den nivå där det nya 
tunnelröret ska gå. Även 
vid Tappströmssrondellen 
är breddningsarbetet i full 
gång.

– I den delen som byggs 
närmast Tappström fortsät-
ter arbetet med att schakta 
i det område där den fjärde 
filen ska anläggas. Sträck-
an Lindö tunnel till Ekerö 
möbler väntas öppnas se-

nast under första delen av 
2021. Därefter görs samma 
arbete på sträckan mellan 
Ekerö möbler och Tapp-
strömsrondellen. Under 
tiden förbereds för arbetet 

med den nya Tappströms-
bron, säger Tomas Flykt, 
Trafikverket, projektledare 
för breddningsarbetet.

Han beskriver även att 
i höjd med Edeby pågår 

schaktarbeten där de nya tra-
fikplatserna ska byggas som 
ansluter Ekerövägen till för-
bifartstunnlarna.

– Det nya kollektivtrafik-
körfältet inklusive allt broar-

bete beräknas vara färdigt år 
2023 på hela sträckan mellan 
Tappström och Nockeby. Ar-
betena utförs i sektioner och 
flera delsträckor kommer att 
vara färdiga innan dess. Två 
av tre entreprenörer är nu på 
plats och jobbar utmed vä-
gen, den tredje väntas tillträ-
da under hösten.

Strax innan förra årsskiftet 
meddelade Trafikverket att 
bygget av Förbifart Stock-
holm kommer försenas med 
fyra år. Kostnaderna beräk-
nas också bli 3,3 miljarder 
kronor dyrare än vad man 
tidigare räknat med. Bland 
annat menar Trafikverket att 
berget som tunneln kom-
mer gå i är av sämre kvalitet 
än man först trodde och där-
för behöver tätas i större ut-
sträckning än planerat. Häv-
ningen av kontraktet med 
den tidigare tunnelentre-
prenören har också fördyrat 
arbetet. Fortfarande pågår 
en rättslig process om den 
avbrutna entreprenaden.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Breddningen klar under 2023

Vid Lindö tunnel pågår arbetet med att spränga bort berg för att komma ned till den nivå där det nya 
tunnelröret ska gå.                        FOTO: TRAFIKVERKET

NYHETER ”...flera delsträckor kommer att vara färdiga innan dess” ’’
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NorDan
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30%
NorDan Fönster 
Traryd Fönster 

SP Fönster

Elfa

25%
Skjutdörrar, 
inredning &  
förvaring*
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Fler ”tungstarka” fordon
MÄLARÖARNA  | Personbilarna i Sverige blir allt tyngre. 
I Ekerö kommun är 36 procent av bilarna ”tungstarka”, 
det vill säga att de väger över 1 500 kilo och har en motor-
styrka på över 115 kilowatt eller 156 hästkrafter. Därmed 
placerar sig kommunen på plats 23 i landet.

Vid senaste årsskiftet var medeltalet i riket 32 procent, 
enligt kommunstatistik från länsstyrelsernas samver-
kansorgan för miljömålssystemet (RUS). Motsvarande 
siffra för årsskiftet 1998 till 1999 var 5 procent.

Enligt Cecilia Hult, projektledare på IVL Svenska mil-
jöinstitutet, finns det två förklaringar till utvecklingen:

– Det finns en trend med suvar och tyngre bilar. Det 
går heller inte att bortse från elektrifieringen av fordons-
parken. Laddbara bilar är ofta tungstarka, säger hon till 
Nyhetsbyrån Siren.

I Danderyd är varannan personbil i trafik tungstark, 
medan det på Gotland bara är var femte.

Ekerös priser stiger mest
MÄLARÖARNA | Fastighetsbyrån har, med hjälp av sta-
tistik från Svensk mäklarstatistik, sammanställt hur pris-
utvecklingen på bostadsrätter sett ut i Sveriges län och 
kommuner under de senaste fem åren. Störst prisökning 
har Ekerö kommun med 66 procent eller 1 389 814 kro-
nor och minst i Järfälla med 7 procent. På riksnivå har 
priserna stigit med 18 procent eller 391 661 kronro och 
Stockholms län ligger precis i nivå med rikssnittet. Den 
totala prisutvecklingen i landet är dock något lägre än 
jämfört med när samma jämförelse gjordes i fjol, då pri-
serna ökat med 28 procent den senaste femårsperioden.

Inga avhopp i fullmäktige
MÄLARÖARNA | Ingen av de 1 500 kommunalpolitikerna 
som avgått sedan valet 2018 bor i Ekerö kommun. Runt 
12 700 personer valdes in i kommunvalet och ungefär var 
åttonde av dessa har hoppat av sedan dess. Förutom Ekerö 
kommun har endast Kungsör, Strömsund och Trosa 
klarat sig från avhopp. Detta framgår av statistik från 
Valmyndigheten, sammanställd av Nyhetsbyrån Siren.                

Kommunen följer praxis
KOMMUNEN | Vintern 2020 pågick en uppmärksammad 
diskussion kring huruvida blöjor ska ingå i barnomsorgs-
avgiften eller ej. Detta efter en prövning av ansvaret i 
kammarrätten i Stockholm.

Stockholms kommuner och regioner (SKR) konstate-
rade dock under våren 2020 att det i dagsläget inte finns 
underlag för att rekommendera att kommunerna ska 
ändra sina rutiner vad gäller vårdnadshavares ansvar för 
att själva handla in blöjor till sina barn i förskolan. Bland 
annat på grund av att kammarrättens dom inte är något 
prejudikat. Domen innebär därför inte i sig att kommu-
nerna är skyldiga att ändra nuvarande praxis när det gäller 
tillhandahållande av blöjor i förskolorna.  

Barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö kommun 
går efter SKR:s rekommendationer och kommer därför 
inte ändra sina rutiner, vilket betyder att blöjor även i 
fortsättningen kommer tillhandahållas av vårdnadsha-
vare. 

Rättelse från förra numret
RÄTTELSE | I förra numret av Mälaröarnas nyheter 
hade ett par felaktigheter smugit sig in i artikeln ”Korta 
bostadskontrakt motverkar integration”. Meningen ”Det 
har inte varit någon som har blivit satt på gatan” skulle 
ha varit formulerad ”Det har inte varit någon barnfamilj 
som har blivit satt på gatan”, då det i princip endast är 
barnfamiljer som kan få bo kvar efter de första två årens 
tillfälliga hyreskontrakt. Dessutom skulle det ha framgått 
att möjligheten till förlängning av tillfälliga hyreskon-
trakt gäller i maximalt två år.

66% TRÄKVISTA TORG
Detaljplanen för Träkvista 
har väckt många reaktio-
ner och som det ofta blir 
med detaljplanearbetet, tar 
det tid att komma fram till 
en slutgiltigt utformning. 
Sakägare har fått yttra sig 
och under arbetsprocessen 
hade också kommunen 2017 
en medborgardialog. Det 
som framförallt väckt reak-
tioner är höjden på husen. 

– Detaljplanen var ute på 
granskning 10 november till 
9 december 2019. En sam-
manställning av gransk-
ningsutlåtande görs nu och 
ett exploateringsavtal håller 
på att arbetas fram. Nästa 
steg är att ta upp detaljpla-
nen för antagande i kom-
munfullmäktige. I dagslä-
get bedöms det kunna ske i 
november i år, berättar Tho-
mas Hammarström, plan-
koordinator på kommunen.
 
Skola vid BRYGGAVÄGEN
En ny skola med tillhörande 
idrottshall för 900 elever 
planeras, vilket innebär en 
skolbyggnad på totalt cirka 
11 000 kvadratmeter. Skolan 
som ska ersätta nuvarande 
Ekebyhovskolan, är tänkt 
att placeras vid Bryggavä-
gen och intill bokskogen. 
Även denna plan har väckt 
en del negativa reaktioner, 
främst med oro för Ekeby-
hovsdalens bevarande.

– Detaljplanen var ute på 
samråd den 19 december 
2019 till 7 februari 2020. 
Nästa steg i processen är 
att detaljplanen ska ut på 
granskning. Det bedöms i 
dagsläget kunna ske under 
första kvartalet 2020, säger 
Thomas Hammarström.

KUNGSBERGA
Två detaljplaner pågår just 
nu i Kungsberga, det är ”Et-
tans väg” och ”Sörgården” 
(Kungsberga 1:34). 

Detaljplanen för Kungs-
berga by har mötts av starka 
protester från de boende i 
området. De har motsatt sig 
exploateringen som kom-
mer att, som de säger, ”för-
störa ett kulturarv för evigt 
genom att bygga ett icke an-
passat villaområde på frukt-

bar åkermark”. 
– Ettans väg var på gransk-

ning under hösten 2016. För 
närvarande är arbetet med 
detaljplanen vilande. De-
taljplanen för Sörgården 
var på granskning mellan 
19 juni och 28 september 
2018 och det fortsatta arbe-
tet med planen förväntas 
ske enligt kommunens mo-
dell för exploatörsdrivna 
detaljplaner. Avtal för det 
fortsatta planarbetet ska 
tecknas mellan kommunen 
och exploatören, säger Tho-
mas Hammarström.
 
SKÄLUDDSVÄGEN
2016 beslutade kommun-
styrelsens arbetsutskott att  
kommunen skulle inleda 
planläggning av Närlunda 
58:4 för att pröva radhusbe-
byggelse. 

Under arbetets gång har 
bedömningen gjorts att 
det är lämpligt med fyra 
bostäder fördelat på två 
parhus. Detta skulle inne-
bära en ändring av rådande 
detaljplan som tillåter två 
villor. 

Detaljplanen har varit ute 
på samråd 20 juli till och 
med 20 september. Sakäga-
re ställer sig starkt kritiska 
till detaljplaneändringen 
och till hela förfarandet, då 
man anser att många viktiga 
detaljer saknas. Bland annat 
har sakägarna efterfrågat 
kompletterande bilder som 
visar utblickar och siktlinjer 
samt bilder som visar hur 
de tänkta huskropparna ser 
ut från grannfastigheterna. 
Det svar kommunen givit 
är att det material som finns 
att tillgå är det sakägarna har 
att ta ställning till och att 
ingen komplettering kom-
mer göras.

I en skrivelse till kommu-
nen  från sakägare, står föl-
jande:

”Samrådet ska syfta till 
att få fram ett så bra besluts-
underlag som möjligt och 
att ge möjlighet till insyn 
och påverkan. Planförslaget 
i sin nuvarande utformning 
är en kraftigt vinklad parts-
inlaga som skönmålar de 
förhållanden som försla-

get gäller. Ingen som helst 
hänsyn har tagits till på-
verkan på omgivande fast-
igheter.”

I planbeskrivningen står det 
att ”Placeringen är anpassad 
med hänsyn till utblickar 
och siktlinjer från grann-
fastigheterna.”

– Alla vi som har tagit del 
av de dokument som ingår i 
förslaget till ny detaljplan, 
har reagerat på den här 
meningen. Detta eftersom 
förslaget saknar redovis-
ning av utblickar och sikt-

linjer, kommenterar en av 
sakägarna.

Vissa handlingar är obliga-
toriska att ta fram i arbetet 
med detaljplan. Till dessa 
hör bland annat plankarta, 
planbeskrivning och fast-
ighetsförteckning. Beroen-
de på planens omfattning 
kan det behövas ytterligare 
handlingar. I aktuell plan-
beskrivning redovisas place-
ring och volymer i förhållan-
de till Skäluddsvägen.  

– I detta skede har det be-
dömts vara skälig nivå på re-

KOMMUNEN | Flera detaljplaner är under arbete i 
kommunen och en av dem har kommit så långt att 
det närmar sig ett antagande.

Detaljplan för Träkvista  

NYHETER 

Infälld bild: Tidigare illustration för Träkvista torg.   Detaljplanen   har         
Nästa steg i processen är att detaljplanen ska ut på granskning.             

Planerna för ny skola och Skäluddsvägen under   
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Höstplantering
Nu gör vi oss redo för kommande  
färgsprakande årstid! 
Höstplanteringen kommer att ske mot  
slutet av september.  
Önskar du hjälp att sköta om din grav är du välkommen att 
beställa gravskötsel genom oss. 

Gravlyktor
Sommarsäsongen har nått sitt slut, varmt välkomna att ställa 
ut era lyktor på graven igen. 

Stensäkerhet - provtryckning av gravstenar
Vi planerar att påbörja provtryckning av gravstenar på våra 
kyrkogårdar under senhösten.

Biologisk mångfald
Vi arbetar aktivt med miljö och biologisk mångfald. Nu har vi 
bikupor både på Munsö och Ekerö kyrkogård!

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

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

 nära antagande  

”I den redogörelsen beskriver kommunen vilka 
synpunkter som kommer beaktas eller inte 

och i så fall skälen till detta”’’

dovisning. Inför kommande 
granskning kan det innebära 
att förslaget utvecklas och 
ytterligare material tas fram 
för att ytterligare beskriva 
förslaget. I aktuell detaljplan 
gavs ett planbesked på rad-
hus om sex lägenheter. I ar-
betet med detaljplan fram 
till samråd bedömdes att 
radhus inte var lämpligt på 
platsen. Istället har ett för-
slag på två parhus tagits fram 
för att bättre möta befintlig 
bebyggelse, säger Tommie 
Eriksson, miljö- och stads-
byggnadschef.

Även sakägarna har fått svar 
från kommunen om att re-
dovisningen bedömts vara 
på en skälig nivå.

– Då undrar jag, skä-
lig för vem då? Just denna 
mening angående nivån på 
skälighet, visar rätt tydligt 
att kommunens förslag till 
detaljplan inte är objektivt 
och inte tillvaratar samtliga 
sakägares intressen, säger 
en sakägare.

Nästa steg i processen blir 
nu en samrådsredogörelse.

– Synpunkter som har 

kommit in under samrådet 
om ett förslag till detaljplan 
ska redovisas i en samråds-
redogörelse. I samrådsredo-
görelsen bemöter och kom-
menterar kommunen dessa 
synpunkter. I den redogö-
relsen beskriver kommu-
nen vilka synpunkter som 
kommer beaktas eller inte 
och i så fall skälen till detta, 
säger Tommie Eriksson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

      omarbetats och är snart klar för ett antagande.  Stora bilden:  Illustration för den nya Ekebyhovskolan. 
                                                                                                                                        ILLUSTRATIONER:  EKERÖ KOMMUN

   arbete, ”Ettans väg” vilande
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KOMMUNEN| Kommun-
styrelsen har fattat ett
beslut som innebär att 
Kommunala pensionärs-
rådet (KPR) inte ska ha 
en kommunal sekreterare, 
därmed inte heller några 
protokollförda möten. 
Detta upprör pensionärs-
organisationerna.

Pensionärsorganisationer-
na i kommunen har under 
många år haft samråd med 
kommunen genom KPR. De 
har möten fyra gånger om 
året. Dessa möten har fram 
till nu protokollförts, men 
nu ska detta ändras enligt 
kommunstyrelsens beslut.  

Ulf Pewe, SPF Seniorerna, 
Gun Häll, PRO Färingsö, 
Mats Widén, PRO Ekerö 
mötte kommunstyrelsens 
ordförande Adam Reuter-
skiöld (M) i en radiointervju 
för att diskutera det beslut 
som tagits.

– Kommunstyrelsen hade 
fattat ett beslut utan att sam-
råda med oss pensionärsor-
ganisationer om innehållet. 
KPR är inget kommunalt 
beslutsorgan, men att dis-

kussioner och det som be-
handlas i KPR dokumen-
teras i form av protokoll är 
självklart. Ordentliga proto-
koll ger underlag för en kor-
rekt och saklig information 
både bland pensionärerna 
och inom kommunen. Det 
är viktigt att otydlighet kan 
undvikas, kommenterade  
Ulf Pewe.

– Det som istället föreslås 
är att man får skriva egna 
minnesanteckningar. Men 
var och hur dessa arkiveras 
är oklart.

– Protokoll är också viktigt 
för historiken. Vi sitter inte 
för evigt, vi ska lämna över 
till någon som ska fortsätta 
och då är det viktigt att det 
historiska dokumentet är 
korrekt. Med minnesanteck-
ningar finns det ingen som 
justerar dessa och vem är det 
som ska föra minnesanteck-
ningarna? sa Mats Widén. 

Adam Reuterskiöld kom-
menterade:

– Först och främst vill jag 
säga att samarbetet är viktigt 
och det har varit fantastiskt 
bra. Det är ingenting vi vill 

försämra på något sätt. Den 
enda skillnaden är att tjäns-
temännen från kommunen 
inte behöver vara med på 
mötena och föra protokol-
len. Men det är både poli-
tiker och pensionärer med 
och den är den dynamiken 
som vi vill ha.

Så fort pensionärsorganisa-
tionerna fick reda på det nya 
beslutet, skrev de till kom-
munstyrelsen. 

– Vi har fortfarande inte 
fått något svar och då und-
rar vi, var tar handlingar-
na vägen? Varför svarar ni 
inte? Det här känns som att 
ni nonchalerar oss, sa Gun 
Häll. 

Adam Reuterskiöld konsta-
terade att han inte fått skri-
velsen. 

– Jag ska naturligtvis ta reda 
på varför. Men det viktiga är 
att vi hittar samarbetsfor-
mer som är resurseffektiva, 
det behöver inte vara så for-
mellt. Kommunsekreterar-
na har begränsade resurser. 
Vi försöker därför hitta sam-
arbetsformer där vi skapar 
samma nytta i de här mö-
tena utan att ha en formell 
hantering av en kommun-
sekreterare, kommenterade 
Adam Reuterskiöld.

– Vi satt ett helt år och job-
bade fram en arbetsordning 
som vi skickade till kom-
munstyrelsen, men vi fick 

aldrig något svar den gången 
heller. Så när det här beslutet 
kom var det en blixt från en 
klar himmel. Att man inte 
har sekreterare är bara nys. 
Vi ses fyra gånger om året, 
skulle det inte gå att avsätta 
en sekreterare ett par tim-
mar dessa gånger? det verkar 
helt otroligt, sa Gun Häll.

Är det inte lite oroväck-
ande att du som kom-
munstyrelsens ordföran-
de inte får posten?

– Nu kan inte jag svara på 
den frågan var det har tagit 
vägen, men det är inte det 

som är det viktigaste. Det 
intressanta är hur väl vi kan 
ta hand om de idéer och tan-
kar som kommer, svarade 
Adam Reuterskiöld.

– Hur väl kan du ta hand 
om dessa tankar och idéer 
om det inte finns ett ordent-
ligt protokoll? Vi vill liksom 
du ha ett bra samarbete med 
kommunen. Ska det fungera 
så måste det också finnas en 
ömsesidig respekt mellan 
parterna, sa Ulf Pewe.

          
                                EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

PRO och SPF upprörs av beslut   

NYHETER

” Varför svarar 
ni inte? Det 

här känns som att ni 
nonchalerar oss”

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

Mats Widén, PRO Ekerö. 
 FOTO: PRIVAT

Ulf Pewe, SPF Seniorerna.
 FOTO: PRIVAT

Gun Häll, PRO Färingsö. 
 FOTO: PRIVAT

 

   

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.

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 



Contura I 61T En stilren och elegant designad eldstad som ger ett imponerande intryck men ändå är lätt att placera tack vare sin 
kompakta storlek. Contura i61T med naturligt värmelagrande sten som gör varje kamin unik eftersom ådringen varierar.  
Pris Nu 45.900:-, 1.982/mån. (Ord. pris 49.900:-). 

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 161 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se 

Se priser och kampanjer på www.bastuspecialisten.se

SPARA 
 4.000 kr!

SPARA 
2.000 kr!

Contura  810:1 style är en kompakt liten 
braskamin som platsar i alla rum.  
Pris NU 13.900:-, 656:-/mån. (Ord. pris 15.900:-)

SPARA 
 4.000 kr!

Premodul skorstenssystem är uppbyggt genom stort 
säkerhetstänk och mycket lång erfarenhet. Nibe i Markaryd.
Pris NU från 10.500:-, från 508:-/mån. (Ord. pris 14.500:-)
Gäller tillsammans med valfri Conturaspis.

Contura 556T style Populär braskamin med 
härlig braskänsla. Yttermantel och topp av 
värmelagrande täljsten. Pris Nu 24.900:-, 
1.107:-/mån  (Ord. pris 27.900:-). 

SPARA 
2.000 kr!

Contura 896 Style ger mer plats åt värmen,  
generösa sidoglas med stort frontglas gör att  
du får en inredningsdetalj som värmer och blir  
ett blickfång. Pris Nu 21.900:-, 982/mån. 
(Ord. pris 23.900:-)

Alla våra spisar och bastur kan 

köpas med installation, klara för 

brasa och bad.

Vi erbjuder bekväm finansiering 

utan ränta på 24 månader. 

Endast uppläggningsavgift 

495 kr och avisering 49 kr/mån

tillkommer. 

SPARA 
 3.000 kr!

BUTIKEN FÖR 
STOR VALFRIHET
I vår butik finner du över 200 eldstäder för att möta olika önskemål. Nu finns 

spännande nyheter att se från våra ledande tillverkare. Besök vår butik och låt oss 

visa våra möjligheter att erbjuda spisar efter personliga önskemål. Ta med husrit-

ning så kan vi lämna ett komplett förslag på spis, skorsten och montage  

så att spisen blir eldningsfärdig. Välkommen!

PASSA PÅ NU! 
Contura höstkampanj t om 4 oktober på utvalda spisar och skorsten.
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MÄLARÖARNA | När 
coronapandemin slog till 
med full kraft i samhäl-
let  under våren uppstod 
en tuff situation för 
dem som arbetar inom 
äldrevården. På de två 
kommunala äldreboen-
dena Ekgården på Ekerö 
och Söderströmsgården 
i Stenhamra, har man 
anpassat sig till situatio-
nen och fått verksamheten 
att fungera trots hårda 
restriktioner.

– Vi är vana vid att arbeta 
med smittsamma sjuk-
domar och vår personal 
är väldigt kunnig och har 
smittskyddsarbetet i rygg-
märgen. Men för att friska 
upp kunskaperna började 
vi direkt med praktisk ut-
bildning av all personal så 
snart vi fick veta att smit-
tan spred sig i samhället. 
Vi gick noga igenom alla sä-
kerhetsföreskrifter och re-
kryterade även ny personal 
för att klara bemanningen, 
förklarar Elenor Witick, 
enhetschef. 

Hon och kollegorna Pir-
jo Ridemalm, sektionschef 

för äldreomsorgen samt 
Sofie Bergenstråhle, verk-
samhetsledare, ger en till-
bakablick på en turbulent 
tid med behov av snabb be-
slutsfattning och kreativa 
lösningar.

– Personalen har varit helt 
fantastiskt och alla har tagit 
väldigt stort ansvar och job-
bat mot samma mål, säger 
Pirjo Ridemalm.

Varken Ekgårdens eller 
Söderströmsgårdens äld-
reboenden har haft någon 
smittspridning inom sina 
verksamheter. Det är dock 
inget som de tar för givet och 
de vill inte slå sig för bröstet 
eller peka finger åt dem som 
inte lyckats hålla undan 
smittan.

– Vi kan inte andas ut 
ännu eftersom det fortfaran-
de är en pandemi som pågår. 
Men jag är väldigt stolt över 
att jobba med de här fantas-
tiskt duktiga människorna 
som har tagit situationen 
på så stort allvar, säger Sofie 
Bergenstråhle.

När det nationella besöks-
förbudet på landets äldre-
boenden trädde i kraft den 

1 april, hade både Ekgården 
och Söderströmsgården re-
dan haft restriktioner kring 
besök under två veckor för 
att hålla smittan ute. De har 
dock hittat sätt att möjliggö-
ra besök även under denna 
tid.

– Dessbättre har vi kun-

nat ordna bra mötesplatser 
utomhus nu under våren 
och sommaren och även 
kunnat ta emot vissa be-
sök inomhus, med hjälp 
av skyddsutrustning och 
personal som möter vid yt-
terdörren och lotsar till den 
boende, berättar Sofie Ber-

genstråhle, men bekräftar 
att besöksförbudet innebär 
stora begränsningar i möj-
ligheten till anhörigbesök 
och att detta är en stor sorg 
för många.

– Det svåraste för oss att 
hantera har varit osäker-
heten och att inte veta hur 

länge det här ska pågå, fort-
sätter hon.

Trots farhågorna om att 
kanske behöva hålla inne 
semestrar, har all personal 
kunnat ta ut semester när 
de önskar och även skydds-
utrustningsförsörjningen 
fungerat under hela perio-
den.

– Vi har aldrig behövt 
vara utan utrustning, men 
i början fanns det ju stor 
oro för att våra förråd inte 
skulle räcka, säger Elenor 
Witick.

Från och med den 1 okto-
ber upphör besöksförbudet 
på landets äldreboenden på 
grund av minskad smitt-
spridning i samhället, men 
personalen arbetar vidare 
med smittskyddsarbetet. 
Beredskapen är fortsatt stor 
om det skulle visa sig att 
smittan kommer in på bo-
endet. Bland annat finns en 
isoleringsavdelning iord-
ningställd tack vare att en 
ombyggnad i lokalerna blev 
skjuten på framtiden.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Att anpassa sig till en pandemi

På Ekgårdens innergård har man ordnat mötesplatser som gör att anhöriga och boende kan träffas 
utan att riskera smitta. På bilden t.v. Clary Hägg  och  Madelene Hägg-Liljeström.            FOTO: EKGÅRDEN

NYHETER 

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

Vi ordnar
ROT-

avdraget!

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

Vi utför
hantverksuppdrag!

MÅLNING • SNICKERI • ALTANBYGGE
GOLVLÄGGNING • SÄTTER UPP HYLLOR

... OCH MYCKET MER
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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

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
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Kungörelse om beslut – bygglov för nybyggnad 
av fem flerbostadshus, komplementbyggnader 
och parkering på fastigheterna Tappsund 1:78, 1:79 
och del av 1:80, Ekerö strand. Dnr BYGG.2020.132
Den 19 augusti 2020 beslu-

tade byggnadsnämnden 

i Ekerö kommun, BN § 149, 

att bevilja bygglov för 

nybyggnad av fem fler-

bostadshus, komplement-

byggnader och parkering 

på fastigheterna Tappsund 

1:78, 1:79 och del av 1:80, 

med stöd av 9 kap 30 § 

plan- och bygglagen (PBL).

Vidare beslutade bygg-

nadsnämnden att medge 

avvikelse från gällande 

detaljplan avseende tak-

utformning och taklutning 

för komplementbyggna-

derna med stöd av 9 kap 

31 b § PBL, då avvikelsen 

är liten och förenlig med 

planens syfte.

Önskar du ta del av beslutet, 

kontakta Ekerö Direkt 

på tel 08-124 571 00 

alternativt e-post: 

bygglovsenheten@ekero.se

Skriftliga synpunkter skall, senast den 14 oktober, ha inkommit till: 

Byggnadsnämnden/Bygglovsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö. 

Alternativt med e-post till byggnadsnamnden@ekero.se

  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 ons-sön 
Stor uteservering 
Coronaanpassat 

After work 
Julbord 

Fr
åg

a 
Jo

h
an

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

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

På Coop Träkvista står sedan i 
mars ett bilvrak som nu är väldigt 
vandaliserat, samma sak på parke-
ringen vid Träkvistavallen. Mar-
kägaren TryggHem har kontaktats 
agnande bilen vid Coop men ing-
enting händer. Det är skadat att 
det får fortgå utan att det finns nå-
gon vettig lösning. Miljöpåverkan 
med läckande olja/bensin, batte-
risyra med mera. Vad kan kommu-
nen göra?

– Jag önskar precis som frågestäl-
laren att saker och ting skulle vara 
enkelt. Tyvärr är det långdragna pro-
cesser då fordonsägare kan vara svåra 
att nå. Något som krävs i lagstiftning-
en om förflyttning av fordon. När det 
gäller fordonet på Träkvistavallen 
handlägger vi ärendetdå det är kom-
munens mark. Det ska förflyta en viss 
tid för att ge fordonsägaren möjlighet 
att flytta fordonet själv, innan man 
kommer till ett skede där fordonet 
bogseras bort.  Nu minns jag inte ex-
akt hur lång den tiden är men ärendet 
pågår. 

Det har varit en del bus på infarts-
parkeringar där bilar vandaliseras 
eller bränns. Hur svårt är det att få 

upp lite övervakningskameror på 
dessa platser? Är det något kom-
munen ansökt om?

– Ekerö kommun har ansökt om 
uppsättning av övervakningskame-
ror på ett flertal ställen i kommunen, 
däribland infartsparkeringar. Vi har 
tyvärr fått nej av länsstyrelsen och po-
lismyndigheten. Vi kommer att göra 
en ny ansökan framgent. 

Ser att man fällt en massa träd och 
antar att det är för den nya Tapp-
strömsbron. När börjar bygget och 
hur kommer det att påverka trafi-
ken?

– Bygget har påbörjats för nu har 

markarbeten kommit igång och träd 
har tagits bort.  Det kommer inte att 
påverka framkomligheten nämnvärt 
eftersom den gamla bron är öppen 
under hela byggtiden. 

Vi har upplevt att maten i Sten-
hamraskolan varit sämre och att 
barnen allt oftare väljer att äta sal-
lad och smörgås till lunch då de 
inte uppskattar maten.  För två år 
sedan slutade dåvarande kocken 
då han flyttade. Maten blev säm-
re. Sedan slutade även tjejen han 
arbetade med  och maten blev 
väldigt mycket sämre. Barnen 
kommer ofta hem hungriga, gri-

niga och trötta. Nu söker de ny 
kökschef och den omtyckte kock-
en som slutade, har sökt tjänsten 
men kommunen har tackat nej till 
honom för att gå vidare med två 
andra som arbetar som vikarier 
inom kommunen. Vi är en hel drös 
föräldrar som pratat med varan-
dra och mailat kökschefen, om att 
vi önskar få tillbaka den tidigare 
kocken för våra barns skull. Varför 
tackar man nej till en kock som vi 
vet är bra sedan tidigare?

– Barnen har onekligen fått göra sin 
röst hörd. Samtliga kandidater som 
har sökt tjänsten har prövats i enlig-
het med rutiner och riktlinjer vi har. 
Jag tycker att chefen för matproduk-
tion har omhändertagit frågan röran-
de rekrytering på bästa sätt. Därutö-
ver har de likaså uppfattat frågan om 
att barnen inte uppskattar maten. 
                                               

                                               
                                    EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Hur hanteras bilvrak i kommunen? 

Denna ”skrotbil” har stått länge vid Träkvistavallen. Vad gör kommunen åt detta undrar 
en läsare.                                                                               Foto: Ewa Linnros

RADIO LYSSNA

>  Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

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

Ekeröokq8_ekero

Höstrensning?
Hos oss får du 20 % på alla 

släphyror under veckorna. Gäller 
hela september mot uppvisande av 

annonsen!

ekeromarkisen.se
info@ekeromarkisen.se  08-560 366 45

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

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

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

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

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

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

EKERÖ: Ekerövägen 51

Tel: 08-260 308 30

Öppet: Vard 9–18, lör 10–14

www.malarofarg.se

Mälarö Färg och Tapet

08-560 308 30

Erbjudandet gäller 28/9-11/10 och går inte att kombinera med  
andra erbjudanden.

15% på textila golv  15% på textila golv  
från golvabiafrån golvabia
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DROTTNINGHOLM |En unik 
utställningen med en mix 
av klassiskt kulturarv och 
modern design visas nu på 
Drottningholmsteatern.

Utställningen ”Maxjen-
ny! – The Queen of Prints” 
öppnade den 19 september 
på Drottningholmsteatern. 
Det är det enda stora publi-
ka evenemang som teatern 
genomför under året som 
präglats av Corona. 

Bakom utställningen 
står Maxjenny Forslund, 
en svensk modeskapare, 
baserad i Köpenhamn och 
omnämns som en av Skan-
dinaviens mest innovativa 
fashion- och printdesig-
ners.  Hon arbetar i gräns-
landet mellan konst och de-
sign och har bland annat fått 
möjlighet att klä Madonna i 
en av hennes musikvideos 
och kronprinsessan Victo-
ria vid ett flertal internatio-
nella representationer. 

Maxjenny arbetar med 
print på textil och produk-
tionsmetoden gör att varje 
plagg blir unikt i sitt slag. 
Hon utgår ofta från egna fo-

tografier och mönster ritade 
för hand som sedan bearbe-
tas i dator.

Maxjenny har utifrån motiv 
från Drottningholmstea-
terns arkitektur, scenbilder 
och föremål gjort print på 
textil och skapat en kollek-
tion i gränslandet mellan 
konst och mode. Kollek-
tionen består av nio olika 
prints. I mönstren har de ur-
sprungliga bilderna mani-
pulerats och förändrats men 
rokokoteaterns färger känns 
igen och samsas med svart-
vita motiv i en mer samtida 
grafisk tradition. De färdiga 
trycken har sytts upp i en 
kollektion plagg som utgör 
grunden i utställningen.

– Drottningholmstea-
tern har helt fantastiska 
miljöer med arkitektur och 
detaljomsorg man sällan 
ser i dag. Det som är så fint 
med den här teatern är att 
alla färgerna är lite härligt 
”dammiga”. Den ”pas-
tellligheten” har jag jobbat 
mycket med och för mig är 
det en kul utmaning, efter-
som jag är känd för starka 

färger, säger Maxjenny och 
fortsätter:

– När jag började arbeta 
med mönstren, vände och 
vred på bilderna och labo-
rerade med färgerna var det 
som att miljöerna lossnade 
ur historien och visade sig 

så som de verkligen är. Mäs-
terliga helt enkelt.

– Maxjennys passion för 
kulturarvet och hennes 
underbara kreationer som 
verkligen är modern roko-
ko var det som fick mig att 
bjuda in till det här kreativa 

samarbetet, säger Sofi Ler-
ström, teaterchef.

Kreationerna ställs ut 
fram till den 11 oktober och 
utställningen har fri entré.
          
                              EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Gränslandet mellan konst och design   

KULTUR ”...som att miljöerna lossnade ur historien och visade sig så som de verkligen är” ’’

Maxjenny Forslunds kollektion med motiv från Drottningholmsteaterns arkitektur, scenbilder och 
föremål gjort print på textil, visas i en modeutställning på Drottnigholmsteatern. På bilden väntar 
”modellerna” på att arrangeras inför utställningens öppnande.                                                         FOTO: EWA LINNROS

Modernt snitt med historiskt 
tryck.                  FOTO: EWA LINNROS

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

             

  

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
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MÄLARÖARNA | Sista 
helgen i september är det 
dags för Konstringen på 
Mälaröarna igen. Trots att 
det är det 31:a året som 
den äger rum, finns det 
en hel del nytt att titta 
på. Och allt sker givetvis 
enligt smittskydsregler.

Efter att ha inventerat in-
tresset bland Konstringens 
77 nuvarande medlemmar, 
för att ställa ut i år trots på-
gående pandemi, stod det 
klart att majoriteten ville 
ta chansen att visa upp sina 
konstverk.

– Årets utställning ge-
nomförs på samma premis-
ser som alla andra aktiviteter 
som ägt rum under pande-
min, alltså att man ska vara 
frisk för att delta, att man 
håller avstånd och att det 
finns handsprit att tillgå. 
Vissa utställare har valt loka-
ler med större volym och en 
del ställer ut utomhus, be-
rättar Jill Stark, som kandi-
derar till ordförande efter att 
den förre har ställt sin plats 
till förfogande.

Nytt för i år är att sam-
lingsutställningen med ett 

verk från varje konstnär, 
som brukar vara på Ekeby-
hovs slott, inte blir av. Men 
de 23 utställningslokaler-
na och 40-talet konstnärer 
som deltar, låter besökarna 
ta del av allt från akrylmål-
ningar och keramik, till 
mattvävning och läderar-
beten och allt däremellan. 
Kartan över var utställ-
ningslokalerna finns kan 
man hitta på Konstringens 
hemsida, och det finns fol-
drar i butiker och andra 
ställen runt om på Mälarö-
arna.

– Jag är stolt och glad att 
vi har lyckats arrangera det-
ta utan att vi har träffats en 
enda gång i nätverket, det 
tycker jag visar att alla de 
olika arbetsgrupperna med 
varsitt ansvarsområde är väl 
inarbetade.

Som de flesta tidigare år 
finns det även i denna upp-
laga av Konstringen några 
konstnärer som deltar för 
första gången, även om 
flera av dem är meriterade 
sedan tidigare. Denna gång 
är de nya namnen: Hans-
Olof Dahlgren som visar 

akvarell, akryl, pastell, kol 
och tusch, Elisabeth Andrä 
Gilting som målar med ak-
varell, men inte ställer ut 
detta första år. Ruth Häll-
zon Lindahl visar akryl och 
läderarbeten, Jeanette Kris-
tiansson Vänehem ställer ut 
keramik och slutligen Ing-
rid Eugenia Larsson som 
visar målningar.

– Jag hoppas att årets kon-
strunda blir en inspirerande 
och trygg upplevelse för alla 
besökare. Det gäller dock att 
vara beredd på att det kan bli 
ändringar i sista sekund, så 
det bästa är att titta på hem-
sidan för att få den senaste 
informationen, säger Jill 
Stark.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Mycket nytt i Konstringen 

Fyra konstnärer som 
inte tidigare varit med, 

ställer ut i årets upplaga 
av Konstringen. T.h. 

ses två exempel, överst 
verk av Ingrid Eugenia 

Larsson och nedan 
Hans-Olof Dahlgren. 

 KULTUR ”...på samma premisser som alla andra aktiviteter...” ’’
Biohösten 
har startat

MÄLARÖARNA | Biosä-
songen har startat och 
mälaröborna har börjat 
hitta tillbaka efter ett 
långt uppehåll. Andreas 
Carlsson och de andra som 
driver Mälaröbion har gott 
hopp om en nästan normal 
biohöst.

– Flera av de filmer som fick 
sina premiärer uppskjutna i 
våras kommer under hösten 
istället, till exempel Trolls 2. 
Det blir förstås ännu luftigare 
än vanligt i den rymliga sa-
longen då vi säljer maximalt 
50 biljetter för att alla ska kän-
na sig trygga, säger Andreas.

Just nu är programmet satt 
fram till 11 oktober. Bland de 
filmer som visas den när-
maste tiden vill Andreas lyf-
ta fram dokumentären Da-
vid Attenborough: A life on 
our planet som visas 4 okto-
ber, där Mälaröbion skänker 
hälften av biljettintäkterna 
till WWF.

Ekerö filmstudio visar un-
der hösten de tre filmer som 
blev inställda under våren 
för den som var medlem då. 
Föreningen hoppas dock på 
att kunna återuppta verk-
samheten framöver.

Hemtjänst med hjärta och omtanke
Våra ledord är

OMTANKE, KOMPETENS & GLÄDJE

Vi tänker med hjärtat
när det gäller omsorg om dig!

Många ur vår personal är  
utbildade undersköterskor och har  

och palliativ vård.

Ring gärna och vi berättar mer!
Verksamhetschef Helle Bruhn

Tel. 08-560 243 66
www.malaroomsorg.se
info@malaroomsorg.se Godkänd att utföra hemtjänst i Ekerö kommun sedan 2010
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Sporten Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

BANGOLF |  Swedish 
Adventure Golf Masters 
(öppna SM i minigolf) spe-
lades i helgen den 29 och 
30 augusti på Golfbaren 
Jungfrusund på Ekerö. 

Stora delar av Svenska bang-
olfeliten var på plats med 
bland annat två regerande 
och flera före detta världs-
mästare i startfältet. Den 
rekordstora prissumman i 
superfinalen hade även lock-
at en gästspelare att köra bil 
ända från Prag.

Vädret var lite svajigt men 
spelet höll ändå hög klass på 
banan vid vattnet på Jung-
frusund. 

Först spelades sex varv i 
sex olika klasser för att av-
göra var SM-gulden skulle 
hamna. Längsta strået där 
med lägst resultat för helgen 
drog Hans Olofsson, Golf-
barens grundare, som vann 
herrklassen på 146 slag med 
ett tangerat banrekord på 20 
slag under fjärde rundan. 

Övriga klass-segrare blev i 
klassen damer: Sandra Wal-
ker, Helsingfors, oldtimers 

damer: Annelie Lundell, 
Malmö, oldtimers herrar: 
Ricard Lockner, Sundby-
berg,  juniorer damer: Fanny 
Eriksson Nyköping och ju-
niorer herrar: Amir El-Qu-
achani, Gullbergsbro, Göte-
borg.

Helgens höjdpunkt blev se-
dan superfinalen för 19 spe-
lare med alla klass-segrare 
samt de bästa resultaten ut-

över det. Amir El-Quachani 
hade där en hård kamp med 
Alexander Dahlstedt (VM-
guld i bangolf 2017). De 
spelade bägge sina två varv i 
finalen på 45 slag och särspel 
via sudden death från hål 1 
fick tas till. Amir satte spi-
ken direkt och tog därmed 
hem superfinalen och vin-
sten på 50 000 kronor.

SM i bangolf FÄRINGSÖ | Skå IK gick 
från ett lyckat år 2019 in i 
2020, både vad gäller eko-
nomin och sportresultaten. 
Men som alla andra fören-
ingar, har coronapandemin 
påverkat klubben.

Hur har ni hanterat coro-
naläget?

– Vi är ju som alla andra 
idrottsföreningar hårt an-
satta. Vi kör konsekvent 
publikfritt både i hallen och 
på fotbollsplan. Vi följer 
Folkhälsomyndighetens råd 
plus Riksidrottsförbundets, 
Fotbollsförbundets och Is-
hockeyförbundets råd, säger 

Björn Osberg, ordförande 
Skå IK och fortsätter:
– Sedan har det släppt lite 
grann vad gäller sponsorer 
och det är synd eftersom 
vi behöver detta stöd mer 
än någonsin. Mycket av vår 
verksamhet grundar sig på 
ideella krafter.

Det talas om en ny regel 
om att tillåta 500 perso-
ner samlade samtidigt.

– Ja, det verkar som att det 
kommer ett sådant beslut 
snart. Det skulle i så fall un-
derlätta väldigt mycket för 
oss. Vi får inte in mer än 200 
åskådare i hallen, då klarar vi 

det. Vi kanske till och med 
kan öppna korvkiosken då.

Ishockeyhallen har fått en 
del upprustning med bland 
annat en ny sarg och nu finns 
det även en ganska ny isma-
skin.

– Isen är klar, det är bara att 
komma ner och åka. Verk-
samheten är igång och vi har 
ju också ett samarbete med 
Ekerö IK inom ishockeysek-
tionen. Det kommer att ske 
en utvärdering av det under 
våren, så får vi se vad det kan 
utvecklas vidare till.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Det är bara att komma ner och åka” 

Lyckad padelturnering i Jungfrusund
PADEL | 5 september 
arrangerades padeltur-
neringen ”Jungfrusunds 
Padelkalas 2020”.

Pontus Nibbelblad anord-
nade padelturneringen och 
Mattias Willis anordnade 
musiken.

16 lag och 32 spelare ställ-
de upp. Lagen delades upp i 
fyra grupper med fyra lag i 
varje grupp. Segrade gjorde 
Pelle Lindberg och Gustav 

Teng över Jimmy Suhr och 
Fredrik Söderström med 
6-2, 6-1. Det hela avslutades 
med middag på restaurang 
Jungfrusund.

– Jag tycker att hela dagen 
var mycket lyckad. Alla del-
tagare var nöjda med upp-
lägget och valet av plats att 
spela på, säger Pontus Nib-
belblad.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Pontus Nibbelblad med seg-
rarna Gustav Teng och Kalle 
Lindberg.     FOTO: MATTIAS WILLIS

Sittandes ses Amir El-Quachani,  vinnare i superfinalen SAGM 
2020.                                     FOTO: NORDIC TALE - GABRIEL STAN

besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

Musik med änglar och hyllningar till Maria och naturen 
i musik av Wilhelm Stenhammar, Allan Petterson, 
Håkan Sundin och Johann Sebastian Bach.

Birgitta Lindeke Levin, sopran
Ligita Sneibe, orgel/flygel
Entré och fika: 60:-

Caféet öppnar kl. 14.30 och underhållningen drar  
igång kl. 15.00.
 

“Spår av en ängels fot”“Spår av en ängels fot”
Musikcafé

Lördag 26 september 14.30
Stenhamra församlingsgård

Tisdagar 10.00-11.00
Radio Viking - 101,4 mhz

Livsnära samtal om  
tro, hopp och kärlek.

MMälarö  älarö  
MMötesplatsötesplats

Med Peter Strömmer & 
 Joakim Jonsson från  
Färingsö församling.

Gäster i närtid:  
29/9 - Hanna Svensson
6/10 - Ewa Linnros
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Låt dina sneakers 
gå vidare!
Style Swap 26–27 september. 
För varje plagg du lämnar in, kan du välja en ny 
second hand-favorit att ta med hem. Läs mer om 
höstens klädbytardagar på vallingbycentrum.se

Vare sig du vill handla modenyheter eller 
second hand, hittar du höstens garderob 
hos oss!

en ny 
mer om 
rum.se

Tandvård av högsta kvalitet

Vi utför all typ av 
TANDKIRURGI

t ex visdomständer 
och implantat

  
Ring eller maila oss Ring eller maila oss 
om du vill veta mer:om du vill veta mer:

malarotandvard@ptj.semalarotandvard@ptj.se
Tel: 08-560 250 22Tel: 08-560 250 22



22 MÄLARÖARNAS NYHETER • 23 SEPTEMBER 2020 

Kommunhuset byggs ut 
och byggs om. Undrar vad 
alla elever som undervisas 
i baracker tycker om denna 
prioritering? 

Fortsätter vi förbi 
kommunhuset och reser 
mot Träkvistavallen blir 
Ekerövägen två filer vid 
OKQ8 och vägen gör 
en 90-graders sväng vid 
Närlunda. Vet ni att det 
finns mark reserverat sedan 
årtionden för en fyrfilig 
väg rakt fram i kurvan mot 
Munsö/Adelsö? Undrar 
just om det inte varit bil-
ligare att anlägga en sådan 
dragning av Ekerövägen när 
kommunen ändå byggde 
om vägen från kommunhu-
set till OKQ8? Att hushålla 
och prioritera skattemedel 
borde väl vara honnörsord? 

Åker man sedan förbi 
Träkvistavallen så har den 
gamla fyrfärgsskylten som 
kostade 85 000 kronor 
ersatts av en ny skylt som 
ursäktar röran vid bygget 
av badhuset. Vad kostade 

den nya skylten? Vet du att 
i försök att påverka valet 
exponerades den gamla 
skylten olagligt innan bygg-
nadsnämnden gett det slut-
besked som lagen kräver? 
Att be om ursäkt för röran 
när vi i pandemitider borde 
spara i ladorna för att han-
tera kommande kostnader 
är absurt. 

Att låna 250 miljoner 
kronor till ett badhus med 
driftkostnader på 20 mil-
joner kronor per år är inte 
ansvarsfullt. Listan kan 
givetvis göras längre men 
ni läsare förstår innebörden 
i texten ovan. Problemet är 
att de styrande politikerna 
inte gör det! 

Det som oroar mig allra 
mest är att vi som medborg-
are tillåter denna dagliga 
vanskötsel av vår vackra 
kommun. Det är för mig 
obegripligt, så hjälp mig 
gärna att förstå!

– Johan Sundqvist,
Sandudden

REPLIK

Den 2 september 2020 sva-
rade Adam Reuterskiöld 
(M) på anklagelser om
Moderaternas passivitet 
i frågan om den nödvän-
diga ombyggnationen av 
Brommaplan. Reuterskiöld 
menar att det nu händer 
saker men att det förut, 
när Socialdemokraterna 
styrde i Stockholms stad, 
”hände ingenting”. Dessa 
påståenden är rena sagor, 
Reuterskiöld vet bättre 
men vill desperat skydda 
sina passiva partivänner i 
huvudstaden.

Socialdemokraterna 
gav redan 2016/2017, efter 
ett gemensamt arbete 
med Socialdemokraterna 
i Ekerö, i uppdrag att 
utreda en ombyggnation 
av Brommaplan för ökad 
framkomlighet med cirka 
2 till 3 minuter per fordon 
och riktning i högtrafik 
och än mer för buss-
trafiken. Två alternativ 
presenterades år 2019 där 
motsvarande restidsnyttor 
och ökad trafiksäkerhet 
redovisades. Efter det 

lades det tunga locket på 
och de blågröna uttryckte 
missnöje med att ”gång 
och cykel inte fick lika stora 
restidsvinster”, trots att 
även dessa trafikslag klart 
gagnades av en ombyggna-
tion både vad gäller restid 
och trafiksäkerhet. 

Efter dessa negativa 
besked skrev vi Social-
demokrater omedelbart 
en motion där kraven på 
ombyggnation upprepa-
des. Motionen behandla-
des i kommunfullmäktige 
i januari i år och besvarades 
i allmänna ordalag med 
”fortsatta utredningar 
mellan berörda förvalt-
ningar ska ske”. Ansvarigt 
borgarråd var dock tydligt 
kritisk och de blågröna i 
Bromma stadsdelsnämnd 
yrkade till och med avslag 
på motionens förslag!

Sedan dess pågår över-
huvudtaget inget arbete 
i stadens förvaltningar 
i denna fråga. Så sent 
som den 8 september i år 
meddelade trafikkontoret 
följande svar på frågan 
om något arbete pågår för 
att öka framkomligheten 

genom Brommaplan: ”En 
sådan utredning har inte 
påbörjats och är inte plane-
rad under närmaste tiden 
heller”.

De blågrönas hantering 
av Brommaplan är en stor 
skandal och det är sorgligt 
att Moderaterna i Ekerö 
hjälper partivännerna att 
sprida blå dunster. Det är få 
trafikprojekt i vårt län som 
till en så relativt låg kost-
nad kan åstadkomma en 
så hög samhälls- och res-
tidsnytta som en ombygg-
nation av Brommaplan. 
Sätt nu igång arbetet enligt 
förslaget från utredningen 
och Socialdemokraterna i 
Stockholm och i Ekerö!

– Jan Valeskog (S),
oppositionsborgarråd
i Stockholms stad

– Hanna Svensson (S),
oppositionsråd i Ekerö
kommun

– Robert Johansson (S),
biträdande
oppositionsregionråd
i Region Stockholm

Replik till (M) om Brommaplanseländet

Obegripliga prioriteringar
ty

ck
!

• Välkommen att skriva en 
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på
 insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

Vad har hänt?
Hittade en insändare i 
MN i augusti 2010 (valår) 
där står klart och tyd-
ligt att man vill behålla 
Ekerös karaktär och inte 
bygga några höga hus. 

Men vad har hänt under de 
här tio åren? Sedan 60-talet 
då Ekerö började ändra 
karaktär från de små lant-
brukens och framför allt 
handelsträdgårdarnas tid, 
har man försökt att behålla 
det småskaliga. På 60-talet sa 
man att Ekerö inte lämpade 

sig för höga byggnader delvis 
på grund av att mycket av 
ön består av lera/sjöbotten. 
Men nu är allt sådant glömt, 
man bygger hej vilt och mer 
ska  byggas. Har läst att 

våningshus är på gång längs 
Tappströmskanalen. Även 
kommunhuset verkar bli 
högre och högre.

– Monica

Ekeröalliansen gick till val 
på att de vill ha en medbor-
gardialog mellan politiker 
och invånarna, ett väldigt 
bra förslag tycker nog alla. 
Begreppet medborgardia-
log betyder inte att enbart 
vuxna ska tillfrågas om 
beslut som fattas i sam-
hället, utan alla invånare 
som berörs bör om möjligt 
bjudas in för att vara med 
i beslutsprocessen, även 
unga. Ekeröalliansen skriver 
i sin politiska plattform att 

man har som mål att öka 
allmänhetens inflytanden 
genom att ”Utreda vilka 
olika forum för medborga-
rinflytande som kan ge bäst 
utdelning” samt ”Utveckla 
kommunens hemsida som 
verktyg för dialogen”. Halva 
mandatperioden har snart 
gått och jag har fortfarande 
inte sett spår av något som 
liknar det nämnda och defi-
nitivt inte riktat mot unga.

Statistik pekar på att allt 
färre unga väljer att engagera 

sig politiskt idag än för 25 
år sedan. Utåt sett är detta 
kanske inte något som håller 
folk vakna om nätterna, men 
det är ett större problem än 
vad vi tror. Det är ett demo-
kratiproblem som skulle 
kunna skada vårt samhälle 
i grundvalar. Grunden i en 
demokrati och ett samhälle 
som har en god medbor-
gardialog är att just alla ska 
få en chans att säga sitt. Vi 
politiker fattar ofta beslut 
som påverkar barn och unga 

på ett eller annat sätt, men 
hur ofta frågar vi denna 
målgrupp om vad de tycker? 
Vill vi på allvar minska 
avståndet mellan oss beslut-
fattare och de som berörs är 
första steget att rikta oss mot 
dem som påverkas. Vad är 
Ekeröalliansens ambition i 
denna fråga?

– Nils Babtist (L), 
barn- och utbildnings-
nämnden, kultur- och
fritidsnämnden

Ett demokratiproblem som kan skada vårt samhälle

På många håll inom vår 
kommun finns gräsmattor 
av olika storlek. De klipps 
flera gånger om året. Några 
används av skolor för 
utomhussport till exempel 
brännboll, eller för rastning 
av hundar. Innan de klipps 
på försommaren ser de ut 
lite som ängar med vackra 
gräs och en del blommor. 
Om man sparar en del av 
de här gräsmattorna och 
inte klipper dem förrän på 
sensommaren skulle de 
efter några år blomstra på ett 
helt annat sätt. Det skulle se 
vackert ut jämfört med de 
klippta gräsmattorna men 
de skulle framför allt få en 
mycket positiv inverkan på 
utvecklingen av olika pol-
linatörer som bin, humlor 
och fjärilar. Läget i landet är 
akut för dessa och många 
andra pollinatörer. Bara i 
Sverige är en tredjedel av 
våra 270 arter av vildbin på 
väg att försvinna. Orsaken är 
spridning av gifter, matbrist, 
ett förändrat landskap och 
klimatförändringar. Det kan 
få allvarliga konsekvenser 

för vår framtida försörjning 
av livsmedel. Ungefär en 
tredjedel av den mat vi äter är 
pollinerad av dessa insekter.

Både kommunen och 
många som har tomtmark 
skulle kunna bidra till att 
mildra konsekvenserna 
genom att låta en del av gräs-
mattorna få växa fritt fram 
till sensommaren när blom-
morna satt frön. De får sedan 
torka innan de tas bort. På så 
vis fröar de av sig. Man kan 
även så in nya ängsblommor 
om man är mera ambitiös. 

Tänk om man kunde 
inventera kommunens gräs-
mattor och komma fram till 
att vissa av dem skulle kunna 
förvandlas till ängar. Det 
skulle se vackert ut och kom-
munen skulle förmodligen 
spara en slant på minskad 
klippning, dessutom vore 
detta helt naturligt för en 
ekokommun som Ekerö.  

Men vad ska man göra 
med höet? Det kan bli 
ganska mycket att ta hand 
om. Samtidigt har det hög 
kvalitet som eventuellt foder 
åt gräsätare som till exempel 

hästar.  Kanske något för 
olika stall runt om i kommu-
nen att ta hand om lokalt!? 
Man skulle kunna göra upp 
kontrakt mellan kommunen 
och olika stall så att kom-
munen låter slå ängarna 
och stallen ansvarar för att 
samla ihop höet och ta hem 
det till foder.De ”nya ängs-
markerna” kan också inspi-
rera en del villaägare med 
gräsmattor att inse att det är 
mycket tilltalande med en 
egen liten äng. Skötseln av de 
gröna ytorna längs gång- och 
cykelbanor som kommunen 
och vägföreningen ansvarar 
för skulle även kunna ändras. 
Att buskar kan behöva röjas 
för att inte skymma sikten 
är ju självklart, men gräs och 
blommor längs kanten stör 
ju ingen. Däremot skulle de 
kunna få samma funktion 
som en ny ängsmark till 
glädje för både humlor, bin, 
fjärilar och människor.

För Mälaröarnas 
naturskyddsförening 
– Bo Nylén
– Magnus Fürst

Många gräsmattor i kommunen skulle 
kunna bli värdefulla och vackra ängar

– Mona med hunden
Ludde

Upphittad!
Vem saknar sin tvättmaskin 
parkerad vid träningsspåren 
Skärvik

”Badhus”, äntligen! 
Bassängen är på plats. 
Automat för erläggande av 
badavgift uppsatt.

– Vill förbli torrskodd

Äntligen!

Snart träffas Ekerö bostä-
ders vd och Ekerö pastorats 
kyrkoherde för att diskutera 
förvärvet av Adelsö hem-
bygdsgård. Att kommunen 
nu via Ekerö bostäder köper 
tillbaka lokalen tror vi 
skapar en god grund för ett 
fortsatt stabilt och levande 
föreningsliv på Adelsö. 
Lokalen som idag både 

används som förskola och 
brandstation kommer få en 
ytrenovering då huset är 
eftersatt. Vår förhoppning 
är även att hembygdsgården 
kommer kunna utnyttjas 
på flera sätt än tidigare och 
utgöra en naturlig samlings-
plats för civilsamhället och 
näringslivet på Adelsö. Med 
nya kreativa tankar och idéer 

om hur fler kan komma att 
hyra lokalen för olika typer 
av ändamål kan verksam-
heten breddas.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens
ordförande
– Ingemar Hertz (M),
ordförande Ekerö bo-
städer

Kommunen skapar nya förutsättningar 
för Adelsö hembygdsgård
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ONDA OCH/ELLER TRÖTTA FÖTTER?

Mottagning Ekerö
(Mälarö Friskvårdscenter)
Jungfrusundsv.5

Mottagning Odenplan

20%

Leg. Naprapat                  
Endre Andersen    

Leg. Naprapat                  

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.
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HANDLA PÅ 
HEMMAPLAN I HÖST

Floristhörnan
Ekerö

EKERÖ
GRILLEN

EKERÖ
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Frukostmöte 
Företagare och entreprenörer hälsas välkomna 

 
klockan 08.00 - 09.30 - frukost serveras från 07.45

 

 

 
e-post: naringsliv@ekero.se

 
från press- och näringslivschef
Johan Elfver, Ekerö kommun
•
Anna Wallin, 

 
Svenskt Näringsliv presenterar 
2020 års ranking med fokus  
på Ekerös resultat
•
Frågestund

 

  

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

enzodg.se enzo_gelato

På Kanelbullens dag  På Kanelbullens dag  
den 4/10 har vi söndagsöppet den 4/10 har vi söndagsöppet 

mellan kl 10-15mellan kl 10-15
Beställ gärna i förväg hur många kanelbullar ni vill ha.
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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 | Rubriken 
ovan är hämtad ur MN 1970 
och handlar om Ekerö koo-
perativa gille. Men på Ekerö 
brandväsen är man inte utan 
karlar och dessutom har 
man där fått en sprillans ny 
båt det året.

Under alla 33 år som gillet va-
rit verksamt har det endast 
varit öppet för kvinnor. Men 
nu ”går damerna och grunnar 
på smått revolutionerande 
uppslag”. Man byter namn 
till Ekerö konsumentgille 
och låter även herrarna delta 
i verksamheten. ”Ekerögillets 
ordförande fru Brita Ericsson 
är inte helt övertygad när det 
gäller att släppa in karlarna.”

Till hösten 1970 står mycket på 
programmet. Först en gemen-
sam afton med Bromma gille 
då man ska besöka Konsum-
butiken på Ekerö som blev klar 
1968. ”Säkert blir det många 
vackra ord och beundrande 
blickar från brommabornas 
sida.” Senare på kvällen blir 
det mannekänguppvisning. 
Längre fram på hösten plane-
rar man att bjuda in Mjölkcen-
tralen till en ostmakarkväll där 
gästerna står för smakprover-
na. ”Ordföranden Brita Erics-
son inbjuder alla intresserade 

kvinnor till höstens verksam-
heter, herrarna får stå över tills 
vidare.”

Herrarna kan dock roa sig 
med bio i Folkets hus i Fären-
tuna där man ger ”Den onde, 
den gode, den fule”. Eller kan-
ske de är nyfikna på den nya 
båt som Ekerö brandkår just 
fått, ritad av Göran Levin på 
Rastaholms varv. Båten är 7,20 
meter lång och 2,40 meter 
bred. Vikten är dryga 700 kilo 
med en motor på 170 hästkraf-
ter. Toppfarten blir bortåt 35 
knop och hela kalaset har kos-
tat 30 000 kronor. 

Brandmännen kör in motorn 
varje kväll  och gör persona-
len förtrogen med den nya 
utrustningen. ”Georg Ljung-
feldt, Tage Andersson och 
de andra brandmännen var 
mycket nöjda med resultatet. 
”Sträckan Tappström – Kurön 
avverkades på 30 minuter med 
genomsnittsfarten 30 knop. 
Det var många som förvånat 
slog upp ögonen när det röda 
fartvidundret susade förbi öar 
och holmar.”

                             EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Svårt att vara utan karlarna?

Tage Anderssom manövrerar med säker hand den nya brandbåten. Här går det undan i 30 knop.

Barnboksbilder Fram till den 4 oktober finns kritikerrosade 
Hannah Arnessens barnboksbilder att beskåda både på Galleri 
Utkiken, Ekerö kulturhus och på Galleri Granit, Barnens eget bibli-
otek i Stenhamra. Hannah håller även i skaparverkstäder för barn 
på båda ställena.              FOTO: EKERÖ KOMMUN

Mentorer Arbetsplats Mälaröarna höll uppstartsmöte för sitt 
mentorskapsprogram onsdagen den 26 augusti i Ekebyhovs 
slottspark. Totalt har de matchat 17 stycken mentorpar till pro-
grammet som kommer att pågå fram till årsskiftet. 

 FOTO: PRIVAT

Kultursatsning  Den 29 augusti var Teater Sláva först ut i bib-
liotkets höstsatsning ”Kultur i ur och skur” med föreställning-
en Eldfågeln vid Tappströmskanalen. Publiken på maximalt 40 
personer satt varmt inslagna i presenningar och mattor på två 
meters avstånd från varandra.                            

FOTO: EKERÖ KOMMUN

”Gå för Mona”  var en motionsaktivitet som anordnades av 
Adelsö IF den 6 september. Anledningen var att uppmärksamma 
föreningens aerobicsinstruktör Mona Wikborg, med gåstavar, 
som nyligen opererats för äggstockscancer. 53 adelsöbor och 11 
hundar deltog i aktiviteten som också resulterade i ett ekonomiskt 
bidrag till Lena Wäpplings stiftelse.               FOTO: OVE WESTERBERG    

”Dansa utan krav”  Första veckan i september startade ”Dansa 
utan krav” i Sanduddens skolas gymnastiksal. Det kostnadsfria 
projektet syftar till att förebygga psykisk ohälsa genom kravlös 
dans och riktar sig till flickor mellan 13 och 18 år. Det finns fortfa-
rande platser kvar i gruppen.         

FOTO: CAROLINA JOHANSSON, OVIEDO

ÖARNA RUNT 
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Det är 
inte över än!

Fortsätt att hålla avstånd

Stanna hemma vid symptom

Tvätta händerna

Jobba hemma om du kan

Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Troxhammar byväg 36 
Tel: 08-654 88 44 
www.salongl.seSa

lo
ng L

Fantastisk chans att överta hudvården 

utrustning för: Dermapen, Dermalogica 
hudvård, fransförlängning, 

brynutfyllnad, lash lift, vaxning mm. 
Rummet är för uthyrning.

Ring 0709-55 04 45 eller maila 
lisabergman@telia.com 

www.salongl.se

RUM UTHYRES 
för verksamhet 

hos oss på Salong L

Idyllen är krossad, Astrid, du hade nog hjälpt 
oss är jag säker på, men jag lovar, vi gjorde vårt 
yttersta.

Ska börja från början. Som första moderna radhusområde 
på Ekerö, byggdes våra 29 hus för dryga femtio år sedan 
intill Tappströmsbron. De nyinflyttade pysslade om den 
egna trädgården, de allmänna gräsmattorna och lekplatsen, 

och upptäckte ganska snart närheten till Mälaren som låg gömd i 
grönskan. Barnen gungade i lekparken, en enkel brygga byggdes och 
varje vår tävlade ungarna om vem som skulle hoppa först in i plur-
ret. En och annan nyinflyttad sa att det här är ju rena idyllen, känns 
som att bo i Bullerbyn.

Men så hände det förfärliga där vi skulle ha behövt dig. Bron hade 
blivit gammal och skulle ersättas av en ny. Du hörde rätt, Astrid, 
Tappströmsbron skulle inte repareras utan byggas ny.

Det stora Verket som hade hand om byggnationen kom på besök 
för att lyssna på de närmast berörda och ta hänsyn till synpunkter-
na. Fem år har gått sedan dess. Vattnet har lugnt och oberört flutit 
genom Mälaren sedan dess, intet ont anandes.

Förstår du, Astrid, vi trodde att höjdarna kände till ordet lyssna. 
I min ordbok finns synonymer i betydelsen: höra på, hörsamma, 
beakta.

Pyttsan.
När vi grannar förstod att det självklara att lägga bron på mot-

satt sida där det inte fanns ett ynka träd så långt ögat når inte var 
självklar, började vi agera. Vi skrev till alla myndigheter vi kunde 
komma på. Tangentborden bankades sönder, fingrar som höll i 
pennor blödde och telefonerna gick varma. Breven hamnade till 
och med på regeringens skrivbord. De tillskrivna skakade bekymrat 
och myndigt på huvuden, tyvärr. Byggplanen är lagd.

Vad skulle vi ha gjort mera, Astrid? Det stora Verket lovade upp-
följningsmöten, men så kom Corona emellan, tyvärr, sorry. Sedan 
fait accompli.

I veckan började träden falla, minst 100 anrika träd stöp till mar-
ken. Effektivt på några dagar, och innan trädkramare hann agera, var 
kalhygget ett faktum. 

Ledsen över ödeläggelsen har jag funderat en del. Har jag litat för 
mycket på min kommun som gått armkrok med Trädfällarverket? 
Hade aldrig kunnat tro att man så hänsynslöst skulle köra över oss.

  Du hade stött oss Astrid. Hade 
kanske knallat upp till det stora Verket, 
stampat foten i golvet, höjt ett finger, 
tittat direktören i ögat och sagt:

”Det var fisigt gjort, hörrudu. Att låta 
100 gamla, friska träd falla offer för en 
ny bro. Varför?”

Jag tror, Astrid, att direktören inte 
haft något vettigt svar.

Barbara Walter

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

ko
lu

m
n

en

En Bullerbys 
nödrop



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

• Margareta Unosdotter    
Ferelius, Färentuna, avled 
den 26 juni i en ålder av 85 
år.

• Rolf Folke Gallon, Ekerö, 
avled den 18 augusti i en 
ålder av 82 år.

• Nils Erik Meijer, Svartsjö, 
avled den 18 augusti i en 
ålder av 76 år.

• Britt Marie Christina Lang-
éus, Svartsjö, avled 22 

augusti i en ålder av 73 år.

• Björn Tommy Gillström, 
Svartsjö, avled 24 augusti i 
en ålder av 70 år.

• Ingrid Iran Stigsdotter 
Ljunggren Ståhl, Stenham-
ra, avled den 3 september i 
en ålder av 79 år.

• Stig Arne Lindén, Ekerö, 
avled den 24 augusti en 
ålder av 87 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  

Trean är här, det blev en 
Bosse! 18/8 kom du. Vi 
älskar dig! Kram från Simon, 
Gustav, pappa och mamma. 

• 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

SÄLJES

Sjuarmad 
ljusstake 
säljes för 
150 kr. 
Mått: 
L 68 cm.  H 36 cm. Telefon 
eller sms 073-037 69 79.

UTHYRES
Stuga ca 65 kvm Färingsö. 
Möblerad. Modernt.Två 
sovrum, vardagsrum med 
integrerat kök. Dusch och 

toalett.Tvättmaskin. Sjönä-
ra. Ej rökare, ej djur, ej barn.
Referenser erfodras. Ewa  
070-838 94 73.

BYTES
Superfin modern 3:a, 70 
kvm. Centralt Kungsängen, 
några minuter till pendel, 
bussar, Mälaren bad, affä-
rer, v-central, biblotek, café 
bageri, restauranger, gym 
osv. 15 min till Barkarby-
staden med all handel och 
Ikea. Stor vinklad balkong 

m. utsikt mot mälaren. 
Önskas, fräsch 3-4:a Ekerö. 
073-653 04 62.

SÖKES
Husrening. Spökar det? 
Händer det oförklarliga 
saker omkring dig? Jag 
utbildar mig till medium 
och  har fått i ”läxa” att 
rena hus/lägenheter/loka-
ler från negativa energier. 
Behöver fem objekt att 
träna på. Gratis så klart. 
Lars 070-424 40 99.

Vår älskade

Irma Malm
f. Petersson

* 3 oktober 1933 i Nybro

har i stillhet insomnat och
återförenats med Jan.

Svartsjö den 30 augusti 2020

PIA och THORSTEN

PER och KERSTIN

PAUL och ANETTE

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne

Ljust och soligt
Lyser Ditt minne.

Jan har sträckt ut handen
Irma har fattat den

På den andra sidan stranden
mötas de igen.

Begravningen av Irma och Jan har
ägt rum i Ekerö kyrka fredagen

den 11 september i kretsen av de
närmaste. 

Tänd gärna ett ljus för Irma på
malarobegravning.seVår älskade

Pappa, 
Morfar och Farfar

Lennart Nyberg
* 29 januari 1929

✝ 13 augusti 2020

LENA

ANNELIE och PETER

ANNETTE och BOSSE

Tobias

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Du kämpat så tåligt och länge
Ditt hjärta för alla haft tid

Din hjälpande hand 
har nu domnat

Vi önskar Dig vila i frid

Begravningen har skett i stillhet
i kretsen av de närmaste.

malarobegravning.se

Vår älskade

Lennart

Vassblom
* 11 december 1939

har lämnat oss
i stor sorg och saknad.

✝ 24 augusti 2020

M I L V I

ANETTE och CAMILLA

med familjer

Släkt och vänner

Du är som solen, månen och
stjärnorna - alltid med oss.

Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste.

BILAR 
KÖPES                       

Allt är 
intressant 

även 
defekta                                    

0700-61 73 96

Vår älskade

Stig Lindén
* 30 januari 1933

har efter en kort tids sjukdom
hastigt lämnat oss 

i stor sorg och saknad

Ekerö den 24 augusti 2020

M A R I A N N E

EVA och ANDERS

Erik  Astrid

KARIN

Kasper  Karoline

Suzanne och Jan

Släkt och vänner

Du styrde, Du ställde,
Du ville oss väl

Du älskat oss alla
av hela Din själ
Välsignat vare 

Ditt minne

Begravningen sker i kretsen av 
familjen. Stöd gärna Hjärnfonden

gåvotel. 020 - 523 523.
Klockarebolaget.se

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

 nyheter
MÄLARÖARNAS

FÖLJ OSS!
ÖARNASAS
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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: Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) fick plantera 
en blomma, dagen till ära döpt till ”Clematis Shekarabi”, då han besök-
te kommunen och träffade initiativtagarna till projektet ”Mötesplats 
odlingslotten”.                                                                        FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Per Wårstam, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 

MÄLARÖKRYSSET

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

KÖR DU EN ONE-MAN-SHOW?

Har du inte bara många bollar i luften – utan alla?
Som soloföretagare behöver du ofta vara expert på en rad andra områden
än just det du arbetar med. Som medlem i Företagarna får du hjälp med 
allt från juridisk rådgivning, försäkringar, förmåner hos samarbetspartners, 
guider och mycket mer! För dig med det lilla företaget erbjuder vi ett  
solo-medlemskap från 1590 kr. Läs mer och bli medlem på foretagarna.se. 

Följ din lokala förening på Instagram och Facebook

SOLO-
MEDLEMSKAP

Fr. 1590 kr

#företagarnaekerö
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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

Effektiv och djupgående behandling

Massageterapi 
Idrottsmassage 

Käkled Laserterapi 
Koppning Kinesiotejp

MÄLARÖARNA | En rådig
privatperson som såg till 
att en rattfyllerist kunde 
stoppas, tjuvar som varit i 
farten både till lands och 
till sjöss och några tjuv-
fiskare som blev bortbog-
serade – det är några av 
de larm och ärenden som 
polisen fått hantera under 
senaste tiden.

Den 27 augusti skedde ett in-
brott i ett fritidshus på Drott-
ningholm. Gärningsperso-
nen bröt sig in genom ett 
plexiglasfönster i ett uthus, 
stal fem liter bensin, samla-
de ihop bitarna från fönst-
ret och gömde dem. Däref-
ter uträttade personen sina 
tyngre behov vid altanen och 
lämnade tillsammans med 
toalettpapper.

Även på Kungshatt har in-
brottstjuvar varit i farten.

– Målsägande uppger att 
larmet gick vid ett förråd vid 
deras sommarhus. När de 
åkte ut dit såg de att någon 
varit inne i förrådet och ro-
tat runt. Enligt vad de kunde 
konstatera, så saknades en 
såg, berättar kommunpolis 
Anna Freij.

Likaså har flera personer kon-
taktat polisen och berättat att 
de sett personer som går runt 
och lyser med ficklampa på 
nätterna, som för att reka in-
för inbrott. Detta rubriceras 
som ”försök till stöld” och 
rapporterades bland annat 
från Sjöutsikten på Ekerö 
strax efter klockan tre på nat-
ten den 15 september.

Viltolyckar har också skett 
under den senaste perioden.

– Nu börjar skymnings-
timmen tangera den tid då 
många är ute på vägarna. 
Tänk på att hålla hastighe-
ten, ha koll både på vägen 
och terrängen och tänk på 
att om det kommer ett djur 
kommer det säkert fler då 
många är flockdjur. Glöm 
inte heller att ringa 112 om 
du kör på till exempel älg, 
rådjur, hjort, utter, örn och 

vildsvin, säger Anna Freij.
I början av september 

lyckades polisen att få fast en 
rattfull person i Ekerö cen-
trum efter rådigt ingripande 
från en privatperson.

– Ett vittne såg hur gär-
ningsmannen parkerade sin 
bil och vinglade in i Ekerö 
centrum. Vittnet såg en öpp-
nad ölburk med 7,2 procent 
alkohol i bilen och konfron-
terade bilföraren när hen 
kom tillbaka. Föraren neka-
de dock och körde därifrån, 
men blev till slut inparkerad 
med hjälp av vittnets gräv-
skopa. När polispatrullen 
kom till platsen var föraren 
ute och promenerade med 
vittnet bakom sig. Föraren 
blåste positivt.

Ett återkommande pro-
blem som polisen får hand-
skas med är ”brott mot de 
lokala föreskrifterna som 
förbjuder fiske på platsen”, 
vid Jungfrusunds färjeläge. 
Den 4 september fick sjö-
polisen ett telefonsamtal 
från en ledig kollega som i 
sin tur blivit uppringd av 
Trafikverkets personal vid 
Jungfrusund. De berättade 

att de återigen hade problem 
med personer som fiskar vid 
färjorna i strid mot gällande 
bestämmelser. Då patrullen 
anlände satt de båda gär-
ningsmännen och fiskade i 
sin roddbåt, båda hade fis-
kespön och lina i vattnet. De 
hade också ankrat upp sin 
båt så att de låg dolda under 
färjans ena lastramp. Per-
sonerna bogserades ut från 
kajområdet, kontrollerades 
ute på sjön och avvisades 
därefter från platsen.

Flera båtstölder har också 
skett. Bland annat har båtar 
stulits nära Lundhagsbadet 
på Ekerö och vid Lissboviks-
vägen på Adelsö. Försök till 
stöld skedde vid båtbryggan 
vid Björkviksvägen i Fären-
tuna den 2 september. Båtä-
garen fick larm om att någon 
använde GPS:en på båten 
och kunde då skrämma iväg 
gärningsmännen. En annan 
misstänkt båttjuv skrämdes 
iväg vid en båtbrygga ned-
anför Ekendals förskola på 
Ekerö i mitten av september.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Rådig privatperson

LARMET GÅR 

”Ett vittne såg 
hur gärnings-

mannen parkerade sin 
bil och vinglade in i 
Ekerö centrum”



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

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

Högst upp i huset

Magisk Mälarvy

Seniorförening (55år)

Mälarvyn 9, Ekerö
1 rok, ca 48 m² UTGÅNGSPRIS 2 500 000 kr 

AVGIFT 3 105 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för

tidsbokning BYGGÅR 2002 VÅNING 4 av 4 EP 115 kWh/

kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TEL 070-510 65 69

Unik nyproduktion

Del av villa

Fantastiskt läge

Domherrevägen 4A, Ekerö
8 rok, ca 202 m² UTGÅNGSPRIS 5 495 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning AVGIFT 5 807 kr/mån

BYGGÅR 2016 EP Ej utförd MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

Bra planerad 3a

Mysiga uteplatser & två förråd

Centralt beläget område

Brittgårdsvägen 4, Ekerö
3 rok, 72 m² UTGÅNGSPRIS 2 975 000 kr 

AVGIFT 4 921 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning

BYGGÅR 1986 EP 222 kWh/kvm/år

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Bekvämt boende i omtyckt förening

Helt insynsskyddad altan i sydväst

Carport invid entrén

Blåsbacksvägen 113, Stenhamra
2 rok, ca 58 m² UTGÅNGSPRIS 2 250 000 kr 

AVGIFT 3 823 kr/mån BYGGÅR 1982 EP 122 kWh/kvm/

år 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

Nybyggd 1-plansvilla

Stor solig tomt

Ljus öppen planlösning

Kungsljusvägen 14C, Munsö
5 rok, 129 m² UTGÅNGSPRIS 5 500 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2020 EP Ej utförd 

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Pris fr 5.900 000-6.150 000

Avgift 4 850 kr/mån

5 rok, 105 m²

EKERÖVALLEN
Den 27/9 kl 15-16 är ni välkomna upp till Svensk

Fastighetsförmedlings kontor i Ekerö Centrum för mer

information om projektet. Då finns det också möjlighet

att teckna sig för någon av bostäderna.

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

Vacker sjöutsikt

Stor härlig tomt

Öppen planlösning

Bergsrundan 6, Ekerö
5 rok, 168 m² UTGÅNGSPRIS 6 295 000 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

Fint lantligt läge

Trevligt planerat radhus

Nära buss

Kvarnstugevägen 21, Munsö
2 rok, 59 m² UTGÅNGSPRIS 1 595 000 kr AVGIFT 3 661

kr/mån VISAS Ring för tidsbokning EP Ej utförd

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Parhus med perfekt läge

Mysiga uteplatser

Rymligt isolerat förråd

Björkuddsvägen 40B, Ekerö
2 rok, 64 m² UTGÅNGSPRIS 2 695 000 kr AVGIFT 3 183

kr/mån VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1977/1978

EP 191 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61

Bostadsrättsparhus om 118 m²

Idylliskt & barnvänligt

Sol från morgon till kväll

Korslötsvägen 11, Svartsjö
4 rok, ca 95,3 + 23 m² UTGÅNGSPRIS 2 350 000 kr

AVGIFT 5 800 kr/mån VISAS 27/9 12:00-12:40 Anmälan

krävs, 29/9 Ring för tidsbokning BYGGÅR 1986 EP 112

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

Familjevänligt gavelradhus

Sol från morgon till kväll

Renoverat duschrum & tvättstuga

Gräsåkersvägen 9A, Ekerö
4 rok, ca 116 + 56 m² UTGÅNGSPRIS 4 200 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1971

TOMT 210 m² EP 150 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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


