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Parkering
upphör
Infartsparkeringen vid Tegelbruksvägen vid Ekerö 
centrum försvinner då det ska byggas på tomten. 
En ersättningsparkering ska anläggas i Ekendal, 
när beror på när bygglov blir klart. | 6

Satsning på näringslivet
I Svenskt näringslivs senaste ranking tappar kommu-
nen 35 placeringar. Näringslivsenheten tar nu fram 
en genomgripande strategi för att öka servicen till 
företagen. | 10-11

Trygghetsarbete
Flera åtgärder planeras i kommunens trygghetsarbete. 
Under hösten kommer man bland annat att satsa på 
föräldrautbildning och utbildning för pedagoger. Här 
får man bland annat stöd i hur man bemöter liberala 
attityder till droger. | 8

Alla får samma chans
Träkvista sjöscoutkår blev ”Årets ideella förening”. Enligt 
devisen ”Man lär sig mer om man har roligt” samlar de 
barn och unga i alla åldrar utan någon åtskillnad. | 18

”Jag undrar hur SL tänkte när man drog om 
buss 176 in på Ekerö? Hur kan man få folk   
motiverade att åka kollektivt när man har gjort 
en ännu större försämring än vad det var 
innan?... Att bussen ska trängas i kö med alla 
ekeröbor är så otroligt korkat. Varför vänder 
inte bussen i den första rondellen åtmin-
stone?”  | 18

Paddlingen slog rekord
Kombinationen hemester och vackert väder har gjort att 
intresset för utomhusaktiviteter på hemmaplan har varit 
stort, vilket kajakverksamheten hos Friluftsfrämjandet 
på Mälaröarna märkt av. | 24

Bailar firar 15 år
Föreningen ”Vi unga Bailar” startades 2005. Sedan dess 
har de uppträtt på många olika events både arrangera-
de av kommunen, kulturskolan, privata aktörer, andra 
föreningar och företag för att få intäkter till scenkläder, 
dansläger och dansträning. | 25
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Lars Fjellström är tidningens okrönte korsordskung. På lokala teman erbjuder han läsarna en stunds huvudbry och 
förströelse. Men det är långt ifrån allt han ägnar sig åt. På flera olika musikplattformar kan man också ta del av hans 
musik. | 22 FOTO: LO BÄCKLINDER

Lars klurigheter roar läsarna

’’

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ
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Vad tycker du om 
bilköer? 

Vi finns i Ekerö C
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 Halländskt Bondbröd   
ICA Selection.   1000 g.     Jfr pris 25:00/kg.        

 Frysta Hallon   ICA.   250 g.     Jfr pris 60:00/kg.        

 Cashewnötter   ICA Gott liv.
   500 g.     Jfr pris 118:00/kg.        

 Mogen mango   ICA.              

 /st 
 25k 

 /st 
 15k  17  90  /st 

 /st 
 59k 

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

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

 /st 
 59k 

 Avfallspåsar   ICA.              

 /st 
 10k 

Ännu mer rosa bandet
- hjälp oss hjälpa

Varje rosa vara hjälper 

cancerforskningen framåt. 

Till samm ans gör vi skill nad.



 12  90  /st 

 Ekologiska morötter i påse  
 ICA I love eco. Rosa Bandet. Sverige.   1 kg.   Klass 1. 
  Jfr pris 12:90/kg.    

Välkomm en in och låt dig 

inspireras!

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 Färsk kycklingfi lé   Kronfågel. 
Ursprung Sverige.   Ca 700-925 g.   Naturell, 
dragon/citron.   Jfr pris 79:00/kg.    
*Gäller ej spel, tobak, lotter, receptfria varor eller pant.

Köp 1 förpackning kycklingfi lé för 79 kr/kg när du 
handlar andra varor för 200 kr
Köp 2 förpackningar kycklingfi lé för 79 kr/kg när 
du handlar andra varor för 400 kr

*Erbjudandet gäller max 2 köp per hushåll.

 69  90  /kg 

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

Rosa donut  Bonjour. 
Hallon.  
 

 Kaffe   Löfbergs.   450 g.   
Gäller brygg, kok, press och ekologiskt. 
  Jfr pris 48:15/kg.   Max 1 köp/hushåll.  

 3  för

 65k 

 /st 
 25k 

 Avokado i nät   ICA. Rosa Bandet. 
Chile/Mexiko/Colombia.   700 g.   Klass 1.   Jfr pris 35:71/kg.    

Priserna gäller vecka 41 t o m 11/10-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Öppet 7–22

Tappström

 /kg 
 79k 

Handla andra varor* 
för  200  kr så får du 
köpa…

 /st 
 5k 
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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
#

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

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

TRYCK Pressgrannar 2020

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

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

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

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

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

För 50 år sedan kunde man läsa i Mälaröar-
nas nyheter om att en simhall skulle byggas 
på Träkvistavallen. En förhoppning fanns att 
hallen skulle stå klar inom två år. Det blev 
som bekant ingenting av den förhoppning-
en, däremot invigdes fritidsgården på sam-
ma område. 

En satsning på ungdomarna  var då som 
nu viktig. Idag arbetar kommunen med en 
trygghetssatsning för alla kommuninvåna-
re, men ett speciellt fokus finns på arbetet 
med de ungas liberala attityd till droger. 
Mer om detta kan du läsa på sidan 8 och 
på sidan 28 hittar du vad som skrevs i Mä-
laröarnas nyheter 1970.

För snart 50 år sedan bildades Träkvis-
ta sjöscoutkår, en förening där barn och 
unga lär sig saker när de har roligt. De-
ras arbete prisas nu då de utnämnts till 
”Årets ideella förening”. Mer om detta 
på sidan 18. 

När det kommer till att blicka framå-
åt, är detta något näringslivsenheten i 
kommunen arbetar med.  I Svenskt nä-
ringslivs senaste ranking tappar nämli-
gen kommunen 35 placeringar. En genomgripande stategi för att 
vända resultatet tas nu fram. Framtidsvisionen är att kommunen ska hamna bland de bästa i 
rankingen. Detta finner du mer om på sidan 10 och 11.

Vi på tidningen blickar både bakåt, framåt och bevakar ”nuet” kring allt som sker på Mä-
laröarna. 
                                                                                                             EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Tillbakablick 
och framåtblick  

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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Tankar från en nyinflyttad
”Kommer du inte att känna dig ensam och isolerad, om du 
ska bo i ett hus långt ut i mörka skogen?” frågade min vän i 
somras.

Tanken hade inte ens slagit mig, jag skulle ju få bo på Ekerö, i 
kulturens, historiens och naturens övärld! Där en korp kraxar i 
tallkronorna, rådjuren äter min fallfrukt, och där rävarna skäl-
ler om kvällen. Jag är ju långt ifrån ensam! Här finns luft, ljus 
och utrymme. Jag kan höra mig själv tänka, och det är mycket 
roligare att promenera långt och gå vilse, elda trädgårdsspill 
och plantera ljung, än att trängas i tunnelbanan och på 
gymet. Dessutom har jag ju förmånen att ha ett jobb att gå 
till, där vi får mötas med avstånd, handsprit och hänsyn. 

Mälaröarna och dess människor överträffar hela tiden mina 
förväntningar, och det stora ligger delvis i människors förmåga 
att vara nära, även under en pandemi. Kreativiteten, och viljan 
att ses och höras av, är stor. På odlingslotten vid Tranholmen 
träffas nya och etablerade mälaröbor för att umgås och odla. 
Diakonigruppen och frivilliga ringer till äldre, många är oerhört 
generösa med sin tid och sitt engagemang.
”Kan vi hjälpa till att bryta ensamhet? Jag kan hjälpa till att 
ringa äldre, även om jag inte kan träffa folk!”  ”Jag är pensio-
nerad, men vill besöka den som inte har möjlighet att själv ta 
sig ut.” 

”Vad det är bra att jag har dig, vad det är bra att du har mig - 
för ingen, nej ingen, vill va´ ensam”, sjunger barnkören i Stora 
salen medan jag skriver detta. Vi kan hjälpas åt att skingra 
varandras ofrivilliga ensamhet. 

I församlingen fortsätter vi att vara utomhus, som exempelvis 
Öppna förskolan på onsdagar, men ju kallare dagar det blir, 
desto mer verksamhet kommer att flytta inomhus, på ett 
anpassat sätt. Vi som har enskilda samtal finns bara ett tele-
fonsamtal bort. Och känner du till någon som skulle bli glad av 
ett samtal, eller kanske en lagom lång promenad tillsammans, 
tveka inte att berätta det för oss, även om personen är du 
själv!

                                PÅ MÄLARÖARNA          7/10 – 27/10 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!

Konsert Torsten Nilsson 100 år
Ekerö kyrka 18/10

  
 KALENDARIUM

ons 2020-10-07 Ekebyhovskyrkan 
18:30 UNGDOMSGUDSTJÄNST 
 Natalia Araya, Daniel Stenbaek
  
sön 2020-10-11 Munsö kyrka 
15:00 TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST inomhus 
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén  
 Leif Ottosson, dragspel
 Bridget Marsden, fiol, Biljetter finns

ons 2020-10-14 Ekebyhovskyrkan 
18:30 UNGDOMSGUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp, Mie Johansson
  
sön 2020-10-18 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Magnus Ehntorp, Kerstin Baldwin Sterner 
 
sön 2020-10-18 Ekerö kyrka 
16:00 KONSERT: Torsten Nilsson 100 år i Gott sällskap!  
 ”Consolamini popolus meus”
 Kristina Hansson Unander sopran, 
 Kerstin Baldwin Sterner orgel, Biljetter finns

Ungdomsgudstjänst
Varje onsdag i Ekebyhovskyrkan

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

Annika S Åkerlund
Nyinflyttad diakoniassistent
Ekerö pastorat

 

  
  
 

 
 

 
 
   
 

ons 2020-10-21 Ekebyhovskyrkan 
18:30 UNGDOMSGUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp, Mie Johansson  

sön 2020-10-25 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Monika Regnfors Sjörén 
 Alexander Klimentov Löfstrand  
   
sön 2020-10-25 Drottningholms slottskyrka 
16:00 GUDSTJÄNST 
 Natalia Araya, Leif Asp  
 Ensemble ur Årsta Kammarkör, 
 dir. Lars-Gunnar Sommarbäck

Vill du vara säker på att få en plats? (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!

Tacksägelsegudstjänst 
Munsö kyrka 11/10 15:00

Behov av att prata med någon?
Vi finns här. Hör gärna av dig.

Start!

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Det finns en längtan…  

Det finns en stark längtan att få återgå till det liv 
vi hade före pandemin. Det finns en längtan att få 
umgås med nära och kära. Det finns en längtan att 
få leva i församlingens gemenskap. Välkommen att 
hämta kraft i din, Coronaanpassade, församling! 

Jesus sa: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av  
bördor; jag skall skänka er vila.” 

Peter Strömmer
Kyrkoherde i Färingsö församling

 GUDSTJÄNSTER
Ons 2020-10-07 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker. 
 

Sön 2020-10-11 Färentuna kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

Ons 2020-10-14 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Peter Strömmer, präst. 
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Sön 2020-10-18 Stenhamra församlingsgård
18:00 MÄSSA I TAIZÉTON
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker. 
 Jannike Edlund, oboe.

Ons 2020-10-21 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön 2020-10-25 Skå kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Carl Aumalis, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Information om årets Allhelgonahelg kommer i nästa annons. Vill du 
veta mer redan nu, gå in på vår hemsida:  
svenskakyrkan.se/faringso/allhelgonahelgen

Mässa i Taizéton

Stenhamra församlingsgård

Söndag 18/10 kl. 18.00

Missa inte vårt radioprogram:  

 Mälarö Mötesplats

Tisdagar 10-11 i Radio Viking

Veckomässa i Stenhamra  

Onsdagar 18.30

Stenhamra församlingsgård  
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EKERÖ | Infarts-
parkeringen vid 
Tegelbruksvägen vid 
Ekerö centrum försvinner, 
något som upprör många 
pendlare då det är ont om 
parkeringsplatser i anslut-
ning till pendelbåten och 
bussar.

Parkeringen vid Tegel-
bruksvägen försvinner då 
det ska byggas på tomten, 
men beskedet kom något 
överraskande för många 
bilister. Den 28 septem-
ber möttes bilisterna som 
skulle parkera på infarts-
parkeringen, av en skylt 
med information om att 
parkeringsplatsen upphör 
och ska vara tömd senast 
21 september. Skylten kom 
med andra ord upp en vecka 
efter att parkeringen skulle 
vara tömd.

– Skyltningen är felaktig.
Det ska stå att parkeringen 
ska vara tömd 21 oktober. 
Skylten ska alltså ändras 
till rätt månad, svarar Sara 

Gahm, teknik- och exploa-
teringschef på kommunen.

Det finns ett stort behov 
av en ersättningsparkering 
då infartsparkeringen vid 
Tappström inte räcker till. 

Kommer parkeringsplat-
sen ersättas på annan 
plats?
– Infartsparkering är viktigt
för många invånare. Därför
bygger vi just nu ut Svan-
hagens infartsparkering. I

centrala Ekerö avser vi ställa 
i ordning nya platser under 
innevarande höst, berättar 
Sara Gahm.

Finns det en mer precis 
tidsangivelse på när en 

ersättningsparkering kan 
stå klar, än ”under inne-
varande höst”?
– Nej, det beror på ett
bygglovsbesked. Bygglov-
sansökan avser att kunna
använda bollplanen vid

Ekendal som tillfällig in-
fartsparkering under minst 
två år, berättar Sara Gahm 
och tillägger:

– Strandskyddsdispens är
beviljad. Uppskattningsvis 
har vi ett bygglovsbesked 
om fyra veckor. Iordning-
ställandet av parkeringen är 
inte komplicerat.

Infartsparkeringen som 
invigdes 2017, har plats för 
100 bilar och har varit upp-
skattad vittnar många om. 

Någon lösning på var 
man ska parkera om den 
nya, tillfälliga parkerings-
platsen inte blir klar till 21 
oktober, är inte framtagen.                                                                                                               

                               EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Infartsparkering på Ekerö upphör 

NYHETER

Infartsparkeringen vid Tegelbruksvägen invigdes 2017 (bild t.h.).  Redan då informerades det om att den skulle vara tillfällig tre till fyra 
år. Att den nu ska upphöra har förmedlats bara några veckor innan den stängs. Dessutom var informationsskylten som satts upp felak-
tig. Rätt datum för när parkeringen ska vara tömd senast är 21 oktober. Skylten kommer att bytas ut.       FOTO: LO BÄCKLINDER, EWA LINNROS

Bygglov styr när en ersättningsparkering kan vara på plats
”... i centrala 
Ekerö avser vi 

ställa i ordning nya 
platser”

Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se
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Hemleverans? 
Vi kör ut till dig! 
Kontakta oss för prisuppgift.

Höstprojekt!
Elfa Skjutdörrar, 

inredning & förvaring

25%

Rabatten gäller på skjutdörrar, inredning  
och förvaring från Elfa på leverantörens brutto-
prislista med undantag för Décor och Graphite.

Rabatten gäller på SP Fönsters, Traryd 
Fönsters och NorDans bruttoprislistor 
med undantag för Lingbo kulturfönster.

Rabatten gäller  
på beställnings- 
varor samt  
på leveran-
törernas  
brutto- 
prislistor.

Erbjudandena gäller t.o.m 2020-10-12. Kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter, reservation för slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma.

FÄRINGSÖ Färentunavägen 65   |   tel 08-560 241 00,  
mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14   |   k-bygg.se/faringso

Beckers  
Väggfärg 3 liter vit
Living. Matt och snabbtorkande, 
har hög täckförmåga samt är lätt 
att stryka ut. Rek ca pris 532:-

329:-

Bosch  
Sticksåg
Pålitlig och ergonomisk. Levereras med väska, 
insexnyckel, splitterskydd, dammsugarinsats 
och sticksågblad. GST 90E. Rek ca pris 1939:-

1550:-

Fönster  

30%
SP Fönster 

Traryd Fönster 
NorDan

Ytterdörrar  

20%
Swedoor 

Polardörren 
NorDan
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KOMMUNEN| Resulatet i 
Stockholmsenkäten visar 
att Ekeröungdomarna 
konsumerar något mindre 
alkohol och mer tobak, 
men sticker ut i statistiken 
på frågan om man provat 
narkotika. För att tidigt nå 
fram till ungdomar i kom-
munen, satsar kommunen 
på trygghetsarbete för 
dem men också alla kom-
muninvånare.

Stockholmsenkäten är en 
omfattande undersökning 
som genomförs vartannat 
år och riktar sig till elever i 
grundskolans årskurs 9 och 
gymnasiets år 2. Enkäten 
innehåller frågor som rör 
ungdomarnas alkohol-, to-
bak- och drogvanor, brott 
och trygghet, psykisk hälsa, 
familj, skol- och fritidsva-
nor med mera.

Antal svarande i årskurs 
nio i kommunen var 256 
elever varav 121 pojkar och 
126 flickor samt nio övriga. 
Av Ekeröelever i årskurs 2 i 
gymnasiet, svarade 197 elev-
er varav 96 pojkar och 92 
flickor.

– Det här är ett område som 
vi har jobbat med en läng-
re period. Vi har en hel rad 
konkreta saker som vi plane-
rar och som vi också  redan 
har gjort. En lyckad satsning 
har ”sommarpolarna” varit, 
där vi både kunnat erbju-
da ungdomar sommarjobb 
som sommarpolare, sam-
tidigt som de har varit stor 
hjälp för andra ungdomar, 
sa Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, i en radiointervju där 
också Lena Törnblom Löf-
quist, samordningschef på 
kommunen deltog.

I Stockholmsenkäten fram-
går det att de som sticker ut i 
årskurs två i gymnasiet, var 
de som stack ut i årskurs nio 
när enkäten gjordes sist. 

– Av det ser vi att man 
måste gå in tidigt med åt-
gärder och fånga upp ungdo-
marna, för det följer med år 
från år. Det finns en drogli-
beralismen idag som inte är 
av godo som vi måste stävja, 
sa Lena Törnblom Löfquist.

Flera åtgärder planeras, 
under hösten kommer man 

att dels satsa på föräldraut-
bildning, dels utbildning för 
pedagoger.

– Här får man bland an-
nat stöd i hur man bemöter 
den här liberala attityden till 
droger, berättade Lena Törn-
blom Löfquist. Hon flaggade 
också för att alla kan hjälpa 
till, såsom att kvällsvand-
ra och också, att våga prata 
med sina barn.

– Att våga ta diskussionen 
om narkotika till exempel. 
Barn är fruktansvärt pålästa 
men man kan alltid motivera 
att liberala tankar om narko-
tika inte gäller unga hjärnor 
som inte är färdigutvecklade 
än. Sedan är det oerhört vik-
tigt att förstå att om man tar 
steget och provar narkotika, 
då bejakar man också allt 
som rör narkotika med män-
niskohandel, grova brott och 
skjutningar. Allt det mynnar 
ju i narkotikafrågan. Det kan 
man alltid lyfta med sina 
barn, sa Lena Törnblom Löf-
quist.

När det gäller nattvand-
ring behöver man inte vara 
förälder, det finns också en 

drop -in-vuxenvandring. 
Har man fyllt 18 år är man 
välkommen att komma till 
fritidsgården fredagar och 
lördagar klockan 20:00, få 
en gul väst och ge sig ut på på 
vandring.

– Vi har också en lista med 
25 olika konkreta åtgärder 
som kommunen ska göra 

tillsammans med polisen, 
föräldrar och skolorna. En 
sådan åtgärd är till exempel 
en jourtelefon som man kan 
ringa till, man kanske inte 
alltid vill ringa polisen i för-
sta hand. Sådana stöd vill vi 
kunna ge, sa Adam Reuter-
skiöld och tillade:

– Det syns i enkäten att vi 

är en väldigt trygg kommun. 
I jämförelse med många an-
dra kommuner så har vi väl-
digt låg brottslighet av olika 
karaktär, men det gäller att vi 
håller i det, sa Adam Reuter-
skiöld och tillade:

– Vi ska beivra brotten och 
förebygga dem. Vi har sökt 
tillstånd hos länsstyrelsen 
för ett antal olika saker. Det 
är dels ordningsvakter som 
har befogenhet att ingripa, 
dels kameraövervakning 
som gör det tryggare  på 
specifika platser. Dessutom 
har vi lämnat in om ett  tig-
geriförbud, för det är också 
något som många upplever 
som otryggt. Allt detta har 
inte gått igenom än, men vi 
jobbar vidare med detta. Fle-
ra av våra mål handlar om att 
skapa trygghet genom kon-
kreta åtgärder bland såväl 
ungdomar som samhället 
i stort. Ekerö kommun ska 
vara en lugn och trygg plats 
för våra invånare, sa Adam 
Reuterskiöld.

          
                                EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Trygghetssatsningar i kommunen   

NYHETER

Lena Törnblom Löfquist, samordningschef på kommunen och 
Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, besökte 
tidningens radioprogram för att berätta om kommunens trygg-
hetsarbete.                                                                           FOTO: JOAKIM JONSSON

”Ekerö kommun ska vara en lugn och trygg plats för våra invånare” ’’



Nu är vi åter ute 
på Karamellan 
och denna fina 

höstdag sitter gäster-
na fortfarande på den 
vackra uteserveringen 
och njuter av sensom-
marsolen. Vi träffar 
som vanligt krögare 
Yngve Sundström. 

– Hej Yngve hur har sep-
tember månad varit?

– Vi har haft fullt upp hela 
månaden och vi är så glada 
att så många har kommit 
hit och njutit av den härliga 
brittsommaren och tagit 

en långlunch hos oss. Våra 
fiskrätter på höstmenyn har 
varit mycket uppskattade. 
Vi har sett hur alla gäster 
sett till att hålla avstånden, 
tagit hänsyn till varandra 
och till vår personal. Sen 
att vädret varit så fint har 
ju gjort att vår uteservering 
har varit flitigt utnyttjad. Nu 
när oktober är här hoppas 
vi att det ska fungera lika 
bra i våra matsalar, här har 
vi också generösa avstånd 
mellan varje bord, allt för att 
det ska gå att hålla avstånd.

– Ja, det förstår jag, 
att folk har passat på att 

komma ut till det vackra 
Drottningholm. En prome-
nad här i parken är verkli-
gen en lisa för själen. Men 
vad händer på Karamellan 
framöver?

– Vi är i full gång med-
förberedelserna för vårt 
julbord! Vår köksmästare 
Pål Håkansson, som varit 
med oss sedan förra hös-
ten, provlagar och sätter 
smaker, det kommer bli 
noga utvalda delikatesser 
som serveras i form av 
mini-bufféer till varje bord. 
Vi möblerar med gott om 
utrymme mellan borden, 

alla ska kunna känna sig 
trygga hos oss trots att vi 
har en annorlunda situa-
tion i år.

– Men fram till dess vill 
vi också tala om att vi 
förlänger vårt erbjudan-
de med bjud en vän på 
långlunch. Det har varit 
så populärt att vi låter 
det gälla fram till den 6 
november.

– Härligt att höra! Då  
önskar jag er stort lycka 
till med allt under hösten 
och vintern!

ÖPPETTIDER 
Se vår hemsida
www.drottningholm.org

Följ oss i 
sociala medier!

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

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

bakverk mm

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

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

Gäller vardagar fram till 6 november 2020

Hösten är här och vi  är i full gång med planeringen av 

Karamellans  julbord serveras  27/11 - 20/12

KaramellKaramellaan n på Drottningholm  på Drottningholm          

LUNCH I OKTOBER
Under oktober serverar vi lunch varje dag  

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

i slottsparken och avsluta med en lunch hos oss på 
Karamellan. Kanske bjuder du med en vän eller kollega?
Vi erbjuder 2 för 1, gäller t.o.m 6 november. Se kupong.

Vi har möblerat våra matsalar med generöst avstånd 
mellan borden!

Ladda ner vår app SKIP – skippa kön 
och beställ och betala direkt i din mobil!
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Ekerö kommun har rasat 
från plats 147 till plats 182 
av landets 290 kommuner 
i Svenskt näringslivs ran-
king. Av de företag som va-
rit i kontakt med kommu-
nen under det senaste året 
har 84% varit tillstånds- el-
ler tillsynsärenden. 

 – Det är självklart tråkigt. 
Positivt är att vi får en tyd-
lig restlista, det vill säga det 
här har vi att arbeta med så 
att vi kan bli ännu bättre i 
vårt kommunikativa servi-
cebeteende i myndighets-
utövningen, säger Johan 
Elfver, kommunens nä-
ringslivschef.

Anna Wallin, näringspoli-
tisk rådgivare på Svenskt nä-
ringsliv, kommenterar:

– Det är viktigt att kommu-
nen har en god myndighets-
utövning och utgår från att 
företagen vill göra rätt. Det 
pågår ett förbättringsarbete 
inom Ekerö kommun gäl-
lande dessa bitar och det be-
höver ta fart nu. De har 
bland annat en plan på att 
ringa alla företag som fast-
nat i ärenden för att hjälpa 
dem vidare. Vi hoppas att 
den typen av service kan ge 
utslag i nästa års enkät,  sä-
ger Anna Wallin.

Undersökningen baserar till 
stor del på hur företagarna 
upplever kommunens ser-
vice. Många av dem som 
svarat på undersökningen 
har inte haft direktkontakt 
med kommunen. 

– I det avseendet handlar 
resultatet om den allmänna 
attityden och värderingen. 
Och det är ett långsiktigt 
arbete som man måste jobba 
med, säger Johan Elfver.

Frågorna har ställts på 
samma sätt sedan star-
ten 2001 vilket möjliggör 

jämförelser bakåt i tiden. I 
år har ett antal nya frågor 
tillförts undersökningen. 
Bland annat hur företagen 
påverkas av brottslighet och 
otrygghet. 

26 procent av företa-
gen i Sverige uppger att de 
i stor eller ganska stor ut-
sträckning påverkas ne-
gativt av brottslighet och 
otrygghet.  Detta gäller 
även företagare i Ekerö 
kommun som gärna ser 
att brott och otrygghets-
frågan prioriteras av poli-
tikerna. Men förbättrad lo-
kal infrastruktur och ökad 
förståelse står högst upp på 
önskelistan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | Ekerö tappar i år 35 placeringar i Svenskt näringslivs 
ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Det går att se 
en blygsam uppgång på enskilda rankingfrågor som bland annat atti-
tyder hos tjänstemän och politiker. Men fortsatt önskar företagen en 
bättre dialog och service.  

Tappar 35 placeringar

NYHETER 

”Det är viktigt att kommunen har en god 
myndighetsutövning och utgår från att 

företagen vill göra rätt”’’

Service behöver förbättras för företagarna

”...det här har 
vi att arbeta 

med så att vi kan 
bli ännu bättre i vårt 
kommunikativa 
servicebeteende 
i myndighetsut-
övningen”

Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare på Svenskt näringsliv presenterade den senaste rankingen från Svenskt näringsliv, när 
kommunen bjöd in företagare till frukostmöte på Ekebyhovs slott. Kommunens näringslivschef Johan Elfver berättade om den 
näringslivsstrategi som näringslivsenheten nu arbetar fram, för att möta företagarnas behov.                               FOTO: EWA LINNROS

NYHETER 

Böter för vårdslöshet
MÄLARÖARNA | En 42-årig man från Mälaröarna döm-
des i slutet av september till dagsböter för vårdslöshet i 
trafik. Ärendet gäller en händelse tidigare i år då en tung 
last lossnade från ett lastbilsflak och föll på ett räcke invid 
vägen. Lösa delar från lasten landade också på en gång- 
och cykelväg. Bötesbeloppet blev totalt 17 600 kronor. 

Anpassad allhelgonahelg

MÄLARÖARNA | Ekerö pastorat planerar för en corona-
anpassad allhelgonahelg på sina kyrkogårdar i år.

– Vi tror att allhelgona kommer att få extra stor bety-
delse i år, då vi alla påverkats i vår vardag på grund av 
restriktioner kring corona. Det finns många som drabbats 
av närståendes bortgång, eller har någon i sin närhet som 
varit sjuk. Vi vill därför att alla ska känna sig extra väl-
komna till våra kyrkogårdar på Lovö, Ekerö, Adelsö och 
Munsö, säger Henrik Mattsson, kyrkogårdschef i Ekerö 
pastorat.

För att undvika trängsel under fredagen och lördagen 
uppmuntras besökarna att sprida ut sig på kyrkogårdarna 
under hela allhelgonaveckan. Försäljningen av gravljus 
och kransar kommer därför att påbörjas redan på mån-
dagen. För den som själv har svårt att besöka kyrkogår-
den, är det möjligt att beställa och betala för ett gravljus 
som ställs ut på den anhöriges grav.

ton växthus- 
gaser per 
invånare
MÄLARÖARNA | Varje 
invånare i Ekerö kommun 

släppte ut 2,1 ton växthusgaser under 2018. Det framgår 
av siffror över beräknade utsläppsnivåer från statistikda-
tabasen Kolada. Industrin står för en tredjedel av utsläp-
pen och transporter för ytterligare en tredjedel. 

I 283 av landets kommuner har utsläppen av växthus-
gaser minskat mellan 2005 och 2018, i genomsnitt med 
en procent per år. Mellan 2017 och 2018 var minskningen 
1,8 procent.

Oxelösunds beräknade utsläpp per invånare var 127 
ton koldioxidekvivalenter 2018. Motsvarande siffra för 
Lysekil var 116 ton. Rikssnittet ligger på 5 ton koldioxi-
dekvivalenter per invånare.

Böter för vårdslöshet
MÄLARÖARNA | Från januari till och med augusti 2020 
har 6,6 miljarder kronor betalats ut för rottjänster i Sveri-
ge. I Ekerö kommun har totalt 27 732 520 kronor betalats 
ut till 2 754 rottjänstköpare under samma period. Den 
högsta summan i landet står Stockholm för med 730 mil-
joner. Lägst är den utbetalda summan i Åsele, 560 000 
kronor. Hittills i år har cirka 740 000 personer totalt köpt 
rottjänster.

Rättelse
KOMMUNEN | I förra numret skrev vi om detaljplanenar-
betet för en ny skola vid  Bryggavägen. Det blev fel tidsan-
givelse om när detaljplanen förväntas gå till nästa skede i 
processen som är granskning. Den korrekta tidsangivel-
sen är att man i dagsläget bedömer att detaljplanen ska ut 
på granskning under första kvartalet 2021.

Det slutliga planförslaget ställs då ut under minst tre 
veckor i kommunhuset, på kommunens hemsida och på 
biblioteket i Ekerö centrum. Under utställningstiden är 
det återigen möjligt att skicka skriftliga synpunkter på 
planförslaget till kommunen.

2,1

FOTO: ARKIV
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FAKTA NÄRINGSLIV EKERÖ KOMMUN

STYRKOR, SVAGHETER, HOT OCH MÖJLIGHETER
>> Ökar på men behöver förbättras:
Kommunens service och bemötande • Kommunpolitikers attityder • Tjänstemännens 
attityder •Vägnät • Mobilnät och bredband

>> Tappar eller står still på men behöver förbättras: 
Dialogen med beslutsfattare • Information till företag • Kompetensförsörjning

NÄRINGSLIVSSTRATEGI
>> Vision, mål med en utarbetad strategisk handlingsplan i leveransen.

>> Fånga Ekerös näringslivs behovs- och fokusområden.

>> Jobba med dialog (fokusgrupper/intervjuer), information och service.

>> Förändra attityder och värderingar – Långsiktigt perspektiv.
                                     Källa: Ekerö kommun

KOMMUNEN | Även om 
kommunen tappar place-
ringar i Svenskt näringslivs 
undersökning, ökar bety-
get på kommunens före-
tagsservice totalt sett. Det 
visar 2019 års NKI-mätning 
som görs i samarbete 
med Stockholms Business 
Alliance och Sveriges 
kommuner och regioner. 
Men näringslivsenheten 
tar in senaste resultatet 
av Svenskt näringslivs 
undersökning och arbetar 
med en strategisk hand-
lingsplan.

I 2019 års mätning får Ekerö 
kommun ett sammanvägt 
NKI (nöjd kundindex, reds.
anm.) på 70, jämfört med 
69 år 2018. Högst betyg får 
kommunen inom katego-
rierna brandskydd (82) och 
livsmedelskontroll (76). 
Den största ökningen har 
skett inom bygglovshante-
ring (64) jämfört med 2018 
(58). NKI-index för miljö- 
och hälsoskydd har stigit 
med fyra punkter från 65 till 
69 och även för mätområdet 
livsmedelskontroll har be-
tyget stigit med tre punkter 
från 73 till index 76.

– Den undersökningen är 
baserad på direkta myndig-

hetskontakter och där stiger 
kommunen i rankingen. 
Men jag fick en hint redan 
i våras om att vi sjunkit i 
Svenskt näringslivs un-
dersökning. Därför har vi 
gjort en korrelerande un-
dersökning mellan Svenskt 
näringslivs undersökning 
och NKI. Detta för att titta 
på vad det är som sticker ut 
och vad är det som vi kan 
jobba vidare med, berättar 
Johan Elfver, kommunens 
näringslivschef.

En av de saker man kan se 
i Svenskt näringslivs under-
sökning är att 20 procent av 
de tillfrågade, inte förstår ett 
myndighetsbeslut.

– Då måste det bli tydliga-
re. Vi kan inte acceptera att 
en femtedel inte förstår det 
kommunen skickar ut och 
kommunicerar. Vi behöver 
jobba ännu mera med hur vi 
kan bli mer tillgängliga och 
att kommunicera bättre med 
våra företagare, säger Johan 
Elfver.

Kring detta förbättringsar-
bete tar nu Johan Elfver till-
sammans med kollegorna 
på näringslivsenheten, fram 
en stratetgisk handlingsplan 
utifrån undersökningarna 

och vad man vill åstadkom-
ma de närmaste åren. 

– Vi ska självklart bli ännu 
bättre på att hjälpa och be-
möta företagarna i kommu-
nen och se till att deras kon-
takt med oss blir bra, enkel 
och smidig, säger Johan Elf-
ver. Han är parallellt press-
chef på kommunen och sin 
post som näringslivschef 
har han haft i ett års tid. 

– Min målbild är att kom-
munen placerar sig bland 
de tio bästa i dessa ranking-
ar. Det här är en fantastisk 
kommun med otroligt fina 
förutsättningar och det här 
fantastiska diversifierade 
näringslivet vi har, det är en 
enorm styrka. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Genomgripande
strategi tas fram

”Vi kan inte 
acceptera att 

en femtedel inte 
förstår det 
kommunen skickar ut 
och kommunicerar”

Näringslivschef Johan Elfver presenterar  kommunens näringslivsstrategi.            FOTO: EWA LINNROS
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Detta är en annons från ICA SUPERMARKET TAPPSTRÖM

 Matvete kokt
 Soltorkade tomater
 Parmesan i flagor
 Körsbärstomater
 Fetaost tärnad
 Sockerärtor
 Färsk basilika
 Färsk broccoli
 Färsk blomkål
 Olivolja 

   med italiensk 
   salladskrydda

Vår egen populära
MATVETESALLAD

ALICE och FRIDAALICE och FRIDA

ANTON

FANNY och CHRISTIAN

  

LILLEMORLILLEMOR WILLE och ALEX

TOVE

Tappströms

Egna

ALICE och JOHNALICE och JOHN



Detta är en annons från ICA SUPERMARKET TAPPSTRÖM

Det viktigaste vi har är våra kunder

ALICE och FRIDA

ANTONANTON

FANNY och CHRISTIANFANNY och CHRISTIAN

LILLEMOR WILLE och ALEXWILLE och ALEX

TOVETOVE

För den som uppskattar 

att hämta på ICA Tapp-
ström. Ett brett sortiment 
med bra råvaror, tillsam-
mans med matintres-

personal som gärna ger 
råd om tillagning – här 
möts människor som 
älskar mat.

– Hos oss handlar man om man 
är intresserad av god mat. Vi är 
väldigt engagerade i att ha bra 
råvaror i vårt sortiment och vi 
är väldigt lyhörda för kundernas 
önskemål, säger Mikael Dahl-
bäck som driver butiken.

Han berättar om det breda 
sortimentet som spänner från 
närodlade och ekologiska pre-
miumprodukter, till prisvärda var-
dagsalternativ. Kött från Munsö, 
öl från Adelsö samt grönsaker 
och örter från Färingsö – så ofta 
det är möjligt anlitar man lokala 
leverantörer som har hög klass 

på sina produkter.
– Vi lagar också mycket mat i 

butiken och har en välfylld deli-
katessdisk med lunchrätter, sal-
lader och cateringmat. Både 
vår skagenröra och egengjorda 
bearnaisesås är storsäljare som 
många uppskattar.

Lyhörd och vaken personal
Förutom ett brett sortimentet är 
personalen butikens största till-
gång.

– Vår personal är fantastisk och 
faktum är att de får högsta betyg 
i de kundundersökningar vi gör 
med jämna mellanrum. De är 
matintresserade, tillmötesgående 
och vi satsar på att ge dem regel-
bunden vidareutbildning.

Med en personalstab på 90 
personer, som går om varandra, 
krävs det hårt arbete för att få 
alla att känna samhörighet och 
jobba effektivt i butikens dyna-
miska miljö. Var och en har sina 
arbetsområden, men ingen dag 
är den andra lik och den dagli-

ga samlingen innan jobbet drar 
igång, är en viktig stund för att 
fördela uppgifter och sprida po-
sitiv energi.

En utmanande period
Det senaste halvårets pande-
mi har ställt extra stora krav på 
de anställda. Dels när gäller att 
hantera alla nya restriktioner och 
krav, dels när det kommer till de-
ras egen exponering för smitta.

– Vi har vidtagit många åtgärder 
under den här perioden. Vid kas-
sorna har vi satt upp plexiglas-
skivor, vi har handsprit vid ingång-
en, gör högtalarupprop för att på-
minna om att hålla avstånd och vi 
har markeringar  i golvet. Vi  hål-
ler också koll på om det blir för 
många kunder i butiken samtidigt 
och vi har ett särskilt program för 
rengöring av kundkorgar och an-
nat som många personer rör vid.

Mikael konstaterar att ingen i 
personalen har varit sjuka i coro-
na, så vitt man vet. Detta är gläd-
jande med tanke på hur många 
människor de anställda möter un-
der en arbetsdag, något som är 
själva grunden för deras arbete.

– Att möta våra kunder är det vik-
tigaste vi gör, slår han fast. 

ALICE och JOHN

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

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

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

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 

MÄLARÖARNA | Efter en 
tillfällig nedgång av vilt-
olyckorna i samband med 
att trafiken minskade på 
grund av coronapandemin, 
har siffrorna återigen 
börjat att peka uppåt. På 
Mälaröarna sker i snitt en 
viltolycka varannan dag 
och den siffran väntas 
öka i takt med att mörkret 
kommer allt tidigare.

Den 20 september mötte 
Älgskadefondsföreningen 
och representanter från po-
lisen mälaröborna utanför 
Lidl och pratade om vilto-
lyckor.

– På grund av pandemin 
och smittrisken kunde ty-
värr inte Älgskadefonds-
föreningen ha med sig sin 
körsimulator, den brukar 
annars få människor att för-
stå hur snabbt det går när 
ett djur dyker upp framför 
bilen, säger Kenneth Kron-
berg, länsansvarig polis på 
Nationella viltolycksrådet.

Han berättar att reaktio-
nerna är väldigt olika för 
den som hamnar i en olycks-
situation och att många 
människor till och med 

släpper ratten och sätter upp 
händerna framför ansiktet 
när ett vilt djur visar sig på 
vägen.

– Hittills i år har det skett 
två älgolyckor, ett trettiotal 
olyckor med vildsvin och 
och långt över hundra på-
körda rådjur. Vi såg en rejäl 
nedgång i början av pande-
min när biltrafiken minska-
de, men sedan har siffrorna 
ökat igen.

När nu mörkret börjar kom-
ma tidigare på dagarna och 
detta också sammanfaller 
med att djurens brunstpe-
riod, är risken för olyckor 
ännu större.

– Ett råd som Älgskade-
fondsföreningen ger är att 
man ska hålla sig på vägen 
om man hamnar i en situa-
tion med vilt framför bilen. 
De ser mycket skador som 
beror på att man har kört in 
i träd eller liknande vid si-
dan av vägen. Ytterligare ett 
råd är att inte byta vägbana, 
då det kan resulterar i ännu 
värre konsekvenser.

För att väcka mälaröbor-
nas intresse hade Älgskade-
fondsföreningen tagit med 

sig en trailer med uppstopp-
ade djur till besöket på Lidls 
parkering.

– Där fanns de djur som är 
anmälningspliktiga om man 
kör på dem och det gäller 
även om du bara har nuddat 
dem med bilen, då de kan 
vara skadade ändå. Anmäler 
gör man till 112 och ingen-
ting annat. Att inte anmäla 
är ett brott och bestraffas 
med dagsböter, slår han fast.

Den allmänna trenden 
med ökande antal trafiko-
lyckor för varje år, menar 
han beror på en kombina-
tion av ökat antal vilt, fler 
bilar och att hastigheterna 
blir högre då bilarna blir mer 
bekväma.

Att hålla uppmärksamheten 
framåt och att titta vid sidan 
av vägen, där det finns möj-
lighet att upptäcka viltet, är 
en avgörande faktor för att 
undvika faror.

– Framförallt sluta med 
att dricka kaffe och hålla på 
med telefonen när du kör 
bil, säger han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Viltolyckorna ökar med mörkret

FAKTA ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN

>> Föreningens ena syfte är att arbeta för att minska 
viltolyckor främst genom ett omfattande informationsar-
bete till trafikanter. 

>> Älgskadefondsföreningen andra syfte är att ge 
ekonomisk hjälp till de av föreningens medlemmar som 
kolliderar med vilt.

>> Varje år betalar föreningen ut cirka 2,5 miljoner kro-
nor tilll drabbade medlemmar.

NYHETER ”Anmäler gör man till 112 och ingenting annat...” ’’

De uppstoppade djuren som Älgskadefondsföreningen hade med sig den 20 september, väckte stort 
intresse hos många mälaröbor.                FOTO: PRIVAT

FAKTA  VILTOLYCKOR

>> Om man sammanstöter 
med följande ska det anmä-
las till 112: Älg, rådjur, hjort, 
vildsvin, björn, varg, järv lo, 
utter, örn och mufflonfår.

>> Markera alltid olycks-
platsen så att jägare kan 
hitta den.
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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

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

www.ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                        ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                       08-560 387 00                          @kyrkogard_ekeropastorat    

Kyrkogårdsförvaltningen Ekerö pastorat informerar om 
allhelgonaveckan 
I år önskar vi alla välkomna under hela allhelgonaveckan, med start måndag 26/10.  
Vi hoppas därmed sprida ut antalet besökare under flera dagar, och underlätta  
möjligheten att hålla rekommenderade avstånd till varandra. 
 

Försäljning av gravljus och kransar från måndag 26/10
Personal från kyrkogårdsförvaltningen kommer att finnas på kyrkogårdarna, för att svara på frågor om  
gravar och gravskötsel. Det kommer även att finnas möjlighet att köpa ett gravljus eller en krans.  

Observera att betalning sker via Swish samt att antalet kransar och ljus är begränsat.

Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö mån - tor 10:00 – 15:00 
Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö  fredag 10:00 – 16:30 
Ekerö lördag   10:00 – 18:00 
Adelsö, Munsö och Lovö  lördag   10:00 – 17:00 
Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö  söndag 13:00 – 16:00 

Ljuständning
Fredag och lördag kl. 15:00 kommer vi att tända ljus för alla som har gravsatts under året. Mer information kommer att finnas på respektive kyrkogård. 

Beställ ett ljus
Har du inte möjlighet att komma till kyrkogården kan du köpa ett ljus genom oss som vi tänder på din anhörigas grav. Beställning sker genom en swish-insättning 
på 50 kr till 123 396 39 15. Ange kyrkogård, gravnummer och gravsatts namn. Beställning behöver swishas senast tisdag 27 oktober kl 12:00.

Hitta din grav
Är du osäker på gravnummer eller var din anhöriga är gravsatt kan du söka på www.svenskagravar.se
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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 söker
pensionärer

som vill 
jobba med

oss!

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

Vi städar ditt hem!
VARDAGSSTÄDNING PÅ ABONNEMANG

ELLER ENSTAKA TILLFÄLLEN
FIXAR FÖNSTERPUTS • TVÄTT- OCH STRYKHJÄLP

…OCH MYCKET MER.

JUNGFRUSUND | Skogs-
sällskapet gallrar åter skog 
på Jungfrusundåsen. Detta 
jobb är en fortsättning på 
förra årets gallringsjobb 
då det visade sig att en 
mer omfattade gallring 
behöver göras på grund av 
angrepp av granbarkborre.

Skogssällskapets förvalt-
ning AB fick i uppdrag av 
kommunen 2015 att ge-
nomföra skogliga åtgärder 
på Jungfrusundsåsen för att 
gynna friluftsliv och natur-
vård. Kommunen fick då 
rådet att området behövde 
gallras då det fanns stor risk 
att träd ramlade omkull på 
grund av röta. 

Då det är ett populärt fri-
luftsområde och vissa träd 
står nära bebyggelse, anser 
kommunen det nödvändigt 
att göra åtgärder innan en 
olycka sker. Ovanligt många 
träd har också dött i skog-
arna då det regnat väldigt 
lite. Granar som är torra har 
angripits av granbarkborrar 

som dödar trädet. För att 
inte de döda träden ska ut-
göra fara för människor och 
för att försöka stävja sprid-

ningen av dessa skalbaggar, 
är ytterligare avverkning 
nödvändig.

– Vid förra årets gallrings-

jobb upptäcktes att en stör-
re del träd var drabbade av 
granbarkborre. Därför be-
höver vi fortsätta gallringen 

eftersom vi inte  hann klart, 
förklarar Kersti Burm, ute-
miljöförvaltare i kommu-
nen.

Hur mycket ska gallras i 
denna omgång? 

– Det får vi se längs ar-
betets gång, det beror helt 
på hur många träd som är 
angripna. Granbarkbor-
re har angripit våra skogar 
hårt. Målet är att skogen ska 
må bra och ska leva vidare 
för nästa generation, säger 
Kersti Burm.

Granbarkborren är den in-
sekt som gör mest skada på 
granskogar. Den förökar sig 
främst i färska vindfällen av 
gran. 

Arbetet på Jungfrusunds-
åsen sker mestadels med 
skogsmaskiner, men även 
med skogsarbetare. Fällt vir-
ke och det mesta av grenar 
kommer att avlägsnas.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Många döda träd gallras
En större del drabbade av granbarkborre

NYHETER ’’
Nytillträdd vd

på Sånga Säby

NÄRINGSLIV | Sedan 1 sep-
tember är Calle Glaumann 
ny vd för Bygruppen (en del 
av Lantbrukarnas riksför-
bund LRF) och Sånga-Säby, 
LRF:s konferens- och ho-
tellanläggning på Färing-
sö. Visionen är att utveckla 
Sånga-Säby till en självklar 
destination för såväl företag 
som privatpersoner.

– Det här är en fantastisk 
plats för att komma nära na-
turen, bara en halvtimmes 
resa från Stockholm. Här 
finns skogen, jorden, vattnet 
och djuren, lantlivet så otro-
ligt nära och tillgängligt. Det 
är en ynnest att få arbeta här 
och visa vad det går att göra 
med svenska, lokalprodu-
cerade råvaror och resurser, 
säger Calle Glaumann.

– Idag vill många komma 
ut i naturen, känna lugnet 
och få naturupplevelser, 
utan att göra avkall på be-
kvämligheten, säger Calle 
Glaumann.

Just nu är Sånga-Säby 
stängt. Calle Glaumann ser 
nu fram emot att, tillsam-
mans med LRF och Bygrup-
pens styrelse, sätta planen 
för Sånga-Säbys framtida 
inriktning.  

”Målet är att skogen ska må bra och ska leva vidare för nästa generation”

Träd angripet av granbarkborre.                                                                                                                FOTO: EKERÖ KOMMUN
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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

Hösten är en bra tid att skapa nya gräsytor.
Särskilt om man sår själv. Jorden är fortfarande varm, ogräset 
har tappat i styrka och det kommer ofta vatten uppifrån. 
Vare sig du sår eller rullar ut färdigt gräs är förarbetet väldigt viktigt. 
Hos oss finns den jord du behöver för att fixa ett perfekt underlag.
Väljer du gräs i rullar så glöm inte att följa rådet i den blå rutan...  

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

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

GRÖNA SIDAN UPP
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EKERÖ | Socialnämnd-
ens utmärkelse till ”Årets 
ideella förening” går i år 
till Träkvista sjöscoutkår 
som fyller 50 år nästa 
år. Med hjälp av devisen 
”man lär sig mer om man 
har roligt” samlar de barn 
och unga utan att göra 
någon åtskillnad eller vär-
dering.

– Det känns jättekul att vår 
verksamhet blir uppmärk-
sammad på det här sättet, 
säger en glad och stolt Erik 
Marthinsen, ordförande i 
kåren som startades 1971.

Tillsammans med övriga 
ledare erbjuder han en för-
ening som i dagsläget en-
gagerar ungefär 240 till 260 
barn och som pendlar mel-
lan totalt 320 och 380 med-
lemmar, varav de allra flesta 
är aktiva. Och fler står på 
kö, men kapaciteten att ta 
emot fler deltagare begrän-
sas av antalet ledare. De ut-
går från föreningens lokaler 
på Bryggavägen, i närheten 
av Ekebyhovsbacken och 
sina båtar och kanoter har 
de vid en brygga ett sten-
kast bort.

Grunden i verksamheten är 
utomhusaktiviteter koppla-
de till vatten, men det finns 
en djupare tanke bakom det 
hela.

– Vi har en väldigt stor 
bredd på våra aktiviteter och 
man kan säga att vi vill att 
barn och ungdomar ska få 
verktyg som de kan använda 
för egen utveckling. För att 
uppnå det använder vi oss 
av båtverksamhet och sjöliv, 
förklarar Erik och berättar 
att en hel del av aktiviteterna 
är äventyrs- eller skattjakts-
liknande för att göra det lite 
extra spännande.

Nu i coronatider har Trä-
kvista sjöscoutkår också 
bytt bort ”bör” mot ”mås-
te” i riktlinjerna kring att 
”aktiviteter bör hållas ut-
omhus”.

Ett av socialnämndens 
bärande kriterier för att få 
ta emot prissumman på 10 
000 kronor är att pristaga-
ren ”på olika sätt engagerar 
sig för medmänniskor som 
behöver olika former av stöd 
och hjälp i sin vardag”, nå-
got som scouterna tagit fasta 
på. Erik beskriver att det är 

viktigt att barnen uppmunt-
ras till egna reflektioner och 
att samhällsengagemang är 
en bärande faktor. Genom 
att ha en uttalat inbjudande 
och tillåtande attityd, lock-
ar man alla olika typer av 

deltagare och man använ-
der sig av ledarutbildningen 
”anpassat ledarskap”, för 
att scoutlivet ska passa bra 
för alla, inklusive unga med 
funktionshinder eller diag-
noser.

– Vi har också ett nära sam-
arbete med deltagarnas för-
äldrar, för att de ska kunna 
stötta upp om det behövs, 
säger Erik. 

En viktig del av verksam-
heten är också att den som 

är intresserad, själv ska få 
möjlighet att prova på led-
arskap för att utveckla sina 
färdigheter.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

De ger samma chans till alla

NYHETER ”Vi har också ett nära samarbete med deltagarnas föräldrar...” ’’

Utomhusaktiviteter kopplade till vatten är grunden i sjöscouternas verksamhet. Klubben har både egna optimistjollar, stortrissar och 
kanoter.                                 FOTO: GEORG NIEJAHR

Född 2006/2007
Nu är anmälan öppen...!
svenskakyrkan.se/faringso/konfa

KonfirmationKonfirmation  20212021

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:  
13/10 - Adam Reuterskiöld
20/10 - Jimmy Sjöblom
27/10 - Gabriel Suovanen

RADIO & PODDRADIO & PODD  
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www.gusondack.se
Besök websida för bästa pris

Bryggavägen 106, 17831 Ekerö, Tel: 08-56032610

Dina däck lagrar vi i vårt Däckhotell
Continental VC7 

Friktion
Hankook

W429
Hakka 9Hakka R3

Fälgpriser från 875:-Fälgpriser från 875:-

SKANDIAMAKLARNA.SE/SPANGA

SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/SPÅNGA/EKERÖ
SPÅNGA TORG 5, 08-80 76 00,

SPANGA@SKANDIAMAKLARNA.SE

ADRESS VILLAVÄGEN 6 BIAREA 23 KVM ANTAL RUM 7 ROK (4 SOVRUM) TOMTAREA 863 KVM EP E 137
KWH/M2/ÅR VISAS 11/10 RING FÖR BOKADE VISNINGAR MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

EKERÖ NÄRLUNDA — CHARMIG, GEDIGEN & OERHÖRT VÄLSKÖTT VILLA 

ADRESS SÖDRA KAFÉVÄGEN BIAREA 165 KVM ANTAL RUM 5 ROK (3 SOVRUM) TOMTAREA 1 431 KVM
ANMÄL INTRESSE PÅ HEMSIDAN FÖR BOKADE VISNINGAR MÄKLARE  MONIKA KEILLER 070-912 80 44

EKERÖ TRÄKVISTA — HÄRLIG 60-TALSVILLA I STOR TRÄDGÅRD!



20 MÄLARÖARNAS NYHETER • 7 OKTOBER 2020 

torsdag 8/10 kl 17-19 Radio Viking 101,4 
eller via webben www.radioviking.se

   

 GOD KVÄLL Mälaröarna

Senaste programmet finns också på www.malaroarnasnyheter.se
Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking.

Nyheter, trafikrapport, väder, 
spännande gäster, tävlingar med 
fina priser och allt handlar om 
Mälaröarna! Ställ en fråga till 
kommunens presschef, vi tar upp 
det i programmet. Maila frågan 
till radio@malaroarnasnyheter.se

 Ewa Linnros & Joakim Jonsson

Tidningens eget radioprogram

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”.

Kanadagässen är ett problem på 
badstränder och badbryggor. Har 
kommunens jägare möjlighet att 
hålla ner kolonin eller får man inte 
röra dessa fåglar?

– Jaktledaren har tillstånd att hålla 
ner beståndet. Vi hanterar den frågan 
med utemiljöförvaltningen och jakt-
ledaren. 

 
Vad är det som byggs vid infarts-
parkeringen vid Skå?

– Det är en utökning av infartspar-
keringen som håller på att färdigstäl-
las. 

När man åker ut på Munsö är det 
stängsel längs hela vägen på båda 
sidor en lång sträcka. Vad säger la-
gen om dessa stängsel med tanke 
på allemansrätten? Här finns fina 
svampskogar som ingen kan kom-
ma åt.

– Det är viltstängsel som löper 
längsmed Ekerövägen på ömse sid-
or där marken tillhör Menhammar. 
Stänglset skyddar såväl viltet inom 
fastighetsägarens markområde som 
anlagda ridstigar. Mig veterligen ska 
det finnas öppningar så att allmänhet-
en ska kunna nå marken. 

Länsstyrelsen kan kräva att en mar-
kägare ordnar en genomgång om ett 

djurstängsel hindrar allmänheten att 
nå viktiga friluftsområden. Det kan 
exempelvis vara en stätta eller grind.

Länsstyrelsen kan kräva att mar-
kägaren lägger en spång över ett hin-
drande dike. Du har rätt att passera 
över stängsel för att nå mark där alle-
mansrätten gäller. Markägaren kan bli 
tvungen att riva ett stängsel om det 
är uppsatt enbart för att hindra all-
mänheten. Det är kommun eller läns-
styrelse som tar denna typ av beslut. 
Du får inte ta lagen i egna händer och 
klippa hål i stängslet. (Källa: Natur-
vårdsverket).

Hur blev det egentligen med buss-
depån på Färingsö? Det var länge-
sedan beslutet togs att den skulle 
byggas på Färingsö men det verkar 
vara helt ”bortglömt”?

– Det är verkligen inte bortglömt och 
är mycket viktigt för utbyggnaden av 
kollektivtrafiken i Ekerö kommun. På 
sikt kommer det bland annat medföra 
en ökad turtäthet. Främst har arbetet 
försenats på grund av överklaganden 
till överprövande instanser under re-
san.  I nuläget pågår ett arbete med ett 
exploateringsavtal med Ekerö kom-
mun, Trafikverket och fastighetsäga-
re. 

Som relativt nyinflyttad i kommu-
nen har jag reagerat på att jag ald-
rig hört ”Hesa Fredrik”, alltså sig-
nalen för ”Viktigt meddelande”. 
Jag bodde tidigare i Nacka och där 
hörde jag den. Jag får meddelande 
på telefonen i 112-appen, så jag vet 
när det ska ske, men som sagt hör 
jag ingenting. Vad beror det på?

– Vi har inte så kallade VMA-tutor 
överallt i kommunen. Det planeras 
för utbyggnad på fler ställen inom och 
utom tätort. (VMA= viktigt medde-
lande till allmänheten, reds.anm.)

 

                                                                                           
                                    EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Får jägare hålla ner gässkolonin?

Kanadagässen är många och är blir ett problem då de gärna intar  badbryggor och badplatser.  Bilden från Stockbybadet i somras.  
                                                                                                                               Foto: Jan Sjöberg

RADIO LYSSNA

>  Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

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

  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 

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

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 

Ekerö 08-560 313 31
Naprapaterna Ekerö  www.naprapaterna.nu 
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133
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TELEFON: 08-560 375 00        WEBB: www.ptj.se/ekero-vardcentral

  

Alla biljetter kostar 100 kr, utom opera (200 kr).

Kassan öppnar 30 minuter innan filmstart.
Boka eller köp biljetterna på www.malarobion.se

Bioprogrammet framöver
Lör 10 okt kl 19: Opera: Turandot

Sön 11 okt kl 15: Trolls 2: Världsturnén

Sön 11 okt kl 19: On the rocks

Ons 14 okt kl 19: Inland

Sön 18 okt kl 19: Honest thief

Ons 21 okt kl 19: Palm Springs

Sön 25 okt kl 15: Nelly Rapp

  – monsteragent

Sön 25 okt kl 19: Misbehaviour

Ons 28 okt kl 19: Fahim – den lilla

  schackprinsen

Sön 1 nov kl 15: Familjen Bigfoot

Sön 1 nov kl 19: Los Lobos

Ons 4 nov kl 19: Andra sidan

Sön 8 nov kl 19: ORCA

Ons 11 nov kl 19: Leva på hoppet

Lör 14 nov kl 19: Opera: Trubaduren

Bioduk
214   50 platser
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Vi följer Corona-restriktionerna och 
säljer högst 50 biljetter per visning.
Vi har en stor salong, så det är lätt 
att hålla avstånd.
Köp biljett online så slipper du köa!

Lör 10 oktober kl 19

Tack till vår härliga publik som hittat tillbaks till oss! 

Fortfarande flyttas premiärdatum med kort varsel.

Häng med i svängarna genom vårt nyhetsbrev.

Gå in på www.malarobion.se och anmäl dig.

.

LI

VE PÅ BIO
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Sön 11 oktober kl 15

Sön 11 oktober kl 19

Ons 21 oktober kl 19Ons 14 oktober kl 19 Sön 18 oktober kl 19
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FÖNSTER & DÖRRAR 
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV
Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,  
leverans och installation.

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

MÄLARÖARNA | Ekeröbon 
Lars Fjellström är konst-
ruktören bakom Mälar-
öarnas nyheters populära 
korsord Mälarökrysset. 
Redan samma morgon 
som tidningen landar i 
brevlådorna, kommer de 
första svaren in till redak-
tionen. Här berättar han 
om hur korsordsmakandet 
började bland annat.

Hur kommer det sig att 
du bor på Mälaröarna?
– Jag växte upp här och flyt-
tade hemifrån och in till 
stan då jag var 18 år och där 
har jag bott på flera platser. 
När jag så småningom flyt-
tade tillbaka till Ekerö har 
jag också bott på flera ställ-
en i kommunen.

Hur blev du korsords-
makare?
– Det började med att jag 
blev arbetslös och fick en 
massa ledig tid. Eftersom 
jag har extremt mycket 
idéer i huvudet, provade 
jag olika saker. Först skrev 
jag musik till TV och se-
dan gjorde jag  en vitsig 
tidskrift. Det var också 

snubblande nära att jag fick 
ett layout-jobb på ett bok-
förlag. Därefter skrev jag 
kåserier som publicerades 
i Aftonbladet. Eftersom jag 
alltid varit korsordslösare 
provade jag att konstruera 
ett korsord på skoj och det 
gick ju bra. Först hamnade 
jag i Superkrysset och en 
veckotidning 1997. Afton-
bladet hörde av sig och jag 
jobbade med dem mellan 
2000 och 2014. Det bör-
jade med ett kryss i veck-
an, men växte snart till ett 
om dagen. Jag är dock inte 
speciellt bra på grammatik, 
men jag tycker om att leka 
med ord. Jag uppfann ett 
kryss som heter ”Tvety-
digt” och och jag har sett 
att det fortfarande finns 
kvar i tidningen. 

Hur många korsord har 
du gjort?
– Jag har tappat räkningen 
för länge sedan, men tror 
att det måste röra sig om 
närmare 2 000  stycken. 
Jag har som sagt jobbat för 
många olika tidningar ge-
nom åren.

Har du någon oanad ta-
lang?
– Jag anser att jag är bra på 
att skriva musik, vilket jag 
gjort sen jag var 15 år. Jag 
har spelat in flera skivor 
och ligger just nu ute på 

Spotify och Youtube un-
der namnet ”Abrasound” 
med Jane på sång och lå-
ten ”No way” till exempel. 
Men jag skrev också låtar på 
1980-talet till Annie Anner 
som gjorde italodisco. Jag 

gör även mer rockig mu-
sik  under namnet ”Blue-
major” tillsammans med 
Reima Hassell på gitarr  
och låten ”Happy hour” 
till exempel samt flera lå-
tar vuxen-pop på Youtube, 

under artistnamnet”Pan” 
och låten ”Auroras waltz” 
till exempel.

Vad tycker du är bra med 
att bo på Mälaröarna?
– Att man bor på landet, 
men samtidigt har närhe-
ten till stan.

Vilket är din favoritplats 
i kommunen?
– Min kammare.

Om du fick önska, vad 
önskar du ska ske med 
Mälaröarna framöver?
– Jag skulle önska att det 
blev mycket mer båttrafik.

Vad är ditt bästa tips till 
mälaröborna för att de 
ska ha ett bra liv i karan-
täntider?
– Titta inte på TV utan 
gör något som kommer 
från eget huvud. Skriv en 
sång, måla en tavla, virka 
en grytlapp eller snickra 
en bokhylla. Det kan som i 
mitt fall bli ett levebröd.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Lars är tidningens korsordskung

Mellan 2 000 och 4 000 korsord tror Lars Fjellström att han har konstruerat, men han har tappat 
räkningen för länge sedan.                FOTO: PRIVAT

PROFILEN ”...jag tycker om att leka med ord... ’’
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Omtanke TAR INTE PAUS i pandemin

Trygg service, handel, mat och kultur för allt som är som vanligt i en ovanlig tid. 

Det gör inte vi heller.

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



24 MÄLARÖARNAS NYHETER • 7 OKTOBER 2020 

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

MÄLARÖARNA | Kombina-
tionen hemester och 
vackert väder har gjort att 
intresset för utomhusak-
tiviteter på hemmaplan 
har varit stort, vilket 
kajakverksamheten hos 
Friluftsfrämjandet på 
Mälaröarna märkt av.

En vanlig sommar är det 
cirka 150 deltagare på deras 
vanliga kvällsaktiviteter. 
Denna sommaren har det 
varit över 300. Dessutom 
har de kommit folk från 
hela Stockholmsregionen. 
Alla åldrar har deltagit, 
föräldrar med barn, tonår-
ingar, unga vuxna och även 
äldre personer.

– Det är otroligt roligt att 
kunna få hjälpa människor 
att komma ut på vattnet, 
njuta av det vackra vädret 
och naturen, säger Monika 
Wedengren, som är en av 
kajakledarna som har skött 
kvällspaddlingarna.

Förutom kvällspaddling-
ar har föreningen flera olika 
turer för olika nivåer, varav 
alla har blivit fullbokade. 
Det som har begränsat del-
tagarantalet har varit möj-
ligheten att hålla avstånd 
och tillgången på kajakle-

dare. Alla kajakledarna en-
gagerar sig i verksamheten 
ideellt, så det sker i mån av 
tid och möjlighet. 

– Vi kan summera året 
som varit som väldigt spe-
ciellt på många sätt, men 
för oss kan man nog inte 
säga annat än att det varit 
en framgång. Vi har fått så 
otroligt många glada tillrop 
och kommentarer under 
våra turer och i sociala me-
dier, säger Mats Ellström, 
som är grenledare för kajak-
verksamheten.

Förutom att summera  
året återstår en hösttur, en 
ledarträff och sedan ska all 
utrustning göras iordning 
och alla kajaker putsas och 
fixas inför nästa säsong – en 
säsong där fler ska få möj-
ligheten att uppleva natu-
ren från vattenyta.

– Jag är mycket tacksam 
för att alla ledare ställde upp 
så att kajaksektionen kun-
de ta tillvara på detta stora 
intresset och se till att alla 
deltagarna fick en kanon-
sommar, avslutar lokalav-
delningens ordförande Gö-
ran Lindwall. 

ZAKARIAS FAUST
red@malaroarnasnyheter.se

Rekordår för kajakverksamheten

NYHETER ” ...för oss kan man nog inte säga annat än att det varit en framgång” ’’

Deltagare förbereder 
sig på Tranholmen för 
en kvällspaddling.  
FOTO: MONIKA WEDENGREN
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EKERÖ | Föreningen ”Vi 
unga Bailar” startades 
2005. Sedan dess har 
de haft hand om kaféet 
på Ekebyhovs slott flera 
gånger per år, uppträtt på 
många olika events både 
arrangerade av kommunen, 
kulturskolan, privata aktö-
rer, andra föreningar och 
företag för att få intäkter 
till scenkläder, dansläger 
och dansträning.

När Mia Lavrell var danslära-
re på Studieförbundet vux-
enskolan på Ekerö, hade hon 
två grupper som visade ett 
så stort intresse, att Mia helt 

ideellt brukade träna extra 
med dem. Hon fick då rådet 
att starta en förening.  Sagt 
och gjort, hon ansökte och 
fick igång föreningen och fick 
en bra slant som startkapital 
av Ekerö kommuns kultur-  
och fritidsnämnd.

Föreningen har haft 26 med-
lemmar som mest. I dags-
läget har de tio medlemmar 
mellan 18 och 28 år, de flesta 
har varit med sen starten. De 
som har slutat har haft för 
mycket i skolan eller har bör-
jat studera på annan ort.

– Vår framtidsvision är att
hålla ihop de medlemmar 

som är kvar och att de får 
fortsätta även när de så små-
ningom får familj och barn. 
Vi vill fortsätta att glädja an-
dra med vår dans och inspire-
ra andra att börja dansa, säger 
Mia och berättar vidare om 
föreningen.

– Vi unga Bailar är nog lite
unika på så sätt att dansar-
na behärskar både jazz- och 
showdans, orientalisk dans 
och en hel del andra stilar då 
jag gillar att experimentera 
mig fram i olika dansstilar, 
berättar Mia.

Ni dansar bland annat 
magdans. Vad är det speci-

ella med magdans?
– Det är en väldigt gynn-

sam form av dans som stär-
ker kroppen och  självkäns-
lan. Man blir glad av att dansa 
och på köpet får man träning 
utan att tänka på det för-
rän man känner av det efter 
lektionen. Magdans för mig 
som lärare och för tjejerna 
betyder att man som kvinna 
får visa hela sitt inre väsen 
utan värderingar av varken 
kroppsfixering eller vilken 
form av kvinnlighet man har. 
Den som utövar magdans får 
dansa ut sin sensualitet på ett 
högst personligt plan och vi 
jobbar mycket med att visa 

upp kvinnlig styrka och sys-
terskap, säger Mia och fort-
sätter:
– En dröm jag har är att få
göra en magdanskoreografi 
där några av tjejerna är gravi-
da, det skulle vara så vackert
och känslosamt.

Det är inte bara Mia som är 
koreograf för föreningens 
uppträdanden, även om det 
mesta är hennes arbete.

– Tjejerna är jättedukti-
ga och gör ibland helt egna 
koreografier och hjälper mig 
med stegkombinationer då 
och då. Vi har också genom 
åren blivit väldigt duktiga på 

att sy egna scenkläder och då 
främst till magdansen, be-
rättar Mia.

Hur de ska fira jubiléet är 
inte bestämt ännu på grund 
av Coronaläget. 

– Men vi har pratat om
en mysig middag någon-
stans efter att vi provat på 
bikramyoga på dagen och 
någon form av dans på efter-
middagen. Säkert är iallafall 
att vi kommer prova någon 
ny dansstil och äta gott och 
mysa tillsammans.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Vi unga Bailar” irar 15-årsjubileum

KULTUR ”Vi vill fortsätta att glädja andra med vår dans och inspirera andra att börja dansa” ’’
”Vi unga 
Bailar” har 
bland annat 
uppträtt på 
många av 
kommunens 
evenemang. 
De dansar 
magdans, 
jazz- och 
showdans, 
orientalisk 
dans och hel 
del andra 
stilar.
FOTO: 
MIA LAVRELL, 
ARKIV

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

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

Ekerö kommun delar årligen ut ett 
miljöstipendium på 30 000 kronor.

 
Miljöstipendiet 2020

Syftet med miljöstipendiet är att stimulera hållbar 
utveckling i kommunen.
Skriftligt förslag på stipendiat ska innehålla 
en utförlig motivering och skickas till: 

Miljöenheten
Box 205, 178 23 Ekerö
eller miljoenheten@ekero.se 

Senast den 2 november 2020
Läs mer på ekero.se/miljostipendiet

Nominera 
senast den 
2 november
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På 70-talet – alltså cirka 50 år sedan, var det 
så långsam kö mot Brommaplansrondellen 
från Ekerö på mornarna,  att det ibland 
lönade sig att stiga av bussen vid Åkeshovs 

busshållplats och promenera till tunnelba-
nan! Bra att det idag är bussfil i alla fall. Stora 
framsteg på 50 år må man säga!

– Ulla

Jo, det jag vill ha sagt är att 
”smitvägen” förbi Ekerö rid-
skola och bort genom allén 
borde stängas för obehörig 
trafik. Jag promenerar där 
varje dag med mina hundar 
och det kommer bilar hela 
tiden, vissa i alldeles för 
hög fart, det är 30 där.  På 
eftermiddagarna kör många 
föräldrar den vägen efter att 
de har hämtat sina barn på 
Ekebyhovsskolan, varför 
kör man inte runt? Det tar 
max fem minuter extra.  

Många av eleverna som går 
på skolan cyklar eller sparkar 
den vägen hem till Gällstaö. 
Ridskolan tar ibland den 
vägen med sina hästar. Förr 
eller senare kommer det 
hända en olycka. Vägen 
är smal och ibland blir det 
möte mellan bilarna och då 
har man ingenstans att ta 
vägen. Situationen är ohåll-
bar och något bör göras så 
fort som möjligt.

– En frustrerad ekeröbo

Stäng smitvägen!

Stora framsteg på 50 år

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.

Stort tack!
Jag är ofta ute på era fina 

öar med min cykel. Fick 
punktering nu senast och 
vill tacka grabbarna i trä-
ningskläder som cyklade 
efter mig och hjälpte till 
att byta slang. Jag hade 
själv inte rätt saker i min 
väska. Man lär sig!

– Mallan

rosor 
& tack

Så här såg det ut på 
återvinningsstationen 
vid Konsum, Sten-
hamra idag söndag. 
Undrar om hjärnan
på den som slängt detta 
består av samma skit?

– Svårt att göra 
rätt?

176 är inte längre till för färingsöborna
Jag har återigen varit i kontakt 
med SL angående nya drag-
ningen av buss 176 in på Ekerö. 
Om vi nu ska åka kollektivt så 
måste det vara attraktivt, kom-
munen måste hjälpa till här.

Jag föreslår att de ska lägga ned linje 
176 till Färingsö, låt den fortsätta ut 
på Ekerö. Men ersätt den med linje 
317 och 336 som är riktad till oss på 
Färingsö. Då slipper vi dessutom alla 
förseningar som skapats i Solna och 
kanske kan få en tidtabell som fung-
erar. Börjar allvarligt fundera på att 
flytta från kommunen på grund av 

dåliga kommunikationmöjligheter.
Jag undrar hur SL tänkte när man 

drog om buss 176 in på Ekerö? Hur 
kan man få folk motiverade att åka 
kollektivt när man har gjort en ännu 
större försämring än vad det var 
innan? Jag ska åka till Brommaplan 
från Stenhamra i eftermiddag, har 
en anknytning 15.30 vilket gör att jag 
måste ta en buss som avgår 14.36!

Jag cyklar till Brommaplan på 
50 minuter, att ta egen bil tar 20 
minuter,  men att ta bussen tar 46 
till 52 minuter! Dessutom föreslår 
SL ett bussbyte i Tappen till en 309 
för att spara tid, säger inte det en del 

om att den nya dragningen inte är så 
lyckad?

Att bussen ska trängas i kö med 
alla ekeröbor är så otroligt korkat. 
Varför vänder inte bussen i den 
första rondellen åtminstone?

I morgontabellen har man dess-
utom lagt om tiderna så att det har 
blivit en enorm försämring. Tittar 
man på avgångstiderna är de ok, 
men tittar man på när bussarna 
anländer Brommaplan så är det inte 
ok.

Lägg ner linje 176 och ersätt den 
med linje 317 och 336 som är till för 
färingsöbor. Som det är nu gynnar 

det endast boende på Ekerö. Ni 
slösar med vår restid som blir ganska 
många timmar när man räknar ihop 
det på ett år. Har ni själva rest med 
denna rundtur dagligen och tyckt att 
det är bra?

Jag trodde i min enfald att den nya 
dragningen bara var ett förslag som 
skulle utvärderas efter sommaren, 
men tydligen inte.

Tacksam för ett konstruktivt och 
väl motiverad svar både från SL och 
kommunen till 176 fortsatta fram-
fart.

– Maria

5G-master?
Kommer Ekerö kommun 
tillåta 5G- antenner? Finns 
det kunskap och intresse 
hos några i vår kommun? 
Hur ska vi hantera eventu-
ella faror med 5G-master? 
Hoppas på diskussioner och 
kunskap för oss medborgare!

– Ingrid Leander

Liberalerna vill bidra till ett 
hållbart samhälle. Vi anser 
att bara för att man har råd 
behöver man inte alltid 
köpa nytt. Detta gäller i hög 
grad inom idrotten. Barn 
ska kunna prova på olika 
idrotter utan att föräldrarna 
måste köpa ny utrustning 
varje gång. Och när en idrott 
överges och barnen växer 
händer det ofta att begagnad 
utrustning läggs åt sidan och 
bara samlar damm.

Socialdemokraterna 
lägger i dagarna en motion i 
KF om att skapa ett centrum 
för utlåning av sport och fri-
tidsutrustning, ett så kallat 
Sportotek, ett initiativ som 
vi Liberaler helhjärtat stöd-
jer eftersom detta var en av 
alla de frågor vi tillsammans 
i Mälarökoalitionen ville 
driva.

I detta sammanhang bör 
nämnas att det också finns 
ett annat koncept, nämligen 
Fritidsbanken, som under 
devisen ”Alla får låna – Allt 
är gratis –  Smart återbruk” 
lånar ut sport- och fritidsut-
rustning till en aktiv fritid. 
Fritidsbanken är precis som 
Sportoteket ett bibliotek, 
där kommuninnevånarna i 
alla åldrar kan låna utrust-
ning. Fritidsbanken vill 
bidra till att ge människor 
tillgång till lek och fritid 
genom motion och hälsa. 
Samtidigt bidrar detta till 
en hållbar utveckling då 
de jobbar med återbrukat 
material.

Fritidsbanken är ett ideellt 
initiativ, som drivs utan 
kommersiella intressen. 
Verksamheten bygger på 
lokalt och långsiktigt enga-

gemang och finns på ett 
90-tal orter i hela landet. 
Vilka som startar upp 
Fritidsbanken ser olika ut 
från kommun till kommun. 
Oftast är det en samman-
slutning av intressenter 
såsom kommunen, lokala 
idrottsföreningar, kyrkor 
och andra organisationer.

Liberalerna ser gärna 
att ett framtida centrum 
för utlåning av sport- och 
fritidsutrustning just görs 
i samarbete med det civila 
samhällets olika aktörer 
och att kommunens Idélabb 
med fördel får uppdraget att 
förbereda och genomföra 
projektet.

– För Liberalerna
Ingegerd Danielson
Karin Hellmalm
Gunilla Lindberg

Fritidsbanken – alla får låna gratis

Hur svårt kan det vara?

Till min gamle vän; Förlåt mig! Bäst att säga precis som det 
är. Du känner ju mig sedan många år. Jag hade faktiskt fun-
derat på  att våra vägar borde skiljas.

Att jag skulle klara mig bra utan dig.  Det hade faktiskt  
gått utmärkt under hela vintern. En viss frihet också måste 
jag medge. Det är ju trots allt ett  ansvar man har både med 
dig och även för dig, min vän.

Men så ändrades allt plötsligt och vad som varit frihet 
blev instängdhet.

Jag tog mig modet att komma tillbaka till dig. Litet orolig 
att du skulle vara sur och motsträvig.

Vi träffades igen en dag under Stilla veckan. Luften var 
litet kall men solen värmde.

Redan när vi kört ut ur garaget och tog oss upp för den 
höga backen, kände jag att du också  var på gott humör precis 
som jag.

Vi åkte upp mot Träkvista malm, körde förbi den vackra 
utsikten ner mot Ekerö kyrka, vår kyrka.

Vidare ut mot de öppna fälten och skogarna. På den första 
raksträckan gasade vi på. Bara för  att vi kunde. Lyckliga båda 
två.

Först ute vid infarten mot Kung Björns hög vände vi om 
och åkte lugnt tillbaka. Utan att säga så mycket. Som de två 
gamla vänner vi är.

Tack för att du finns, min FNU 097.

– Inger Linge

Tankar i Coronatid

ÖPPNA
FÖRSKOLA
Läs mer:
www.svenskakyrkan.se/ekero/ledig-tjanster

Nu söker vi dig 
som vill jobba med vår

SÖK SENAST 21 OKTOBER
Ekerö pastorat

foto: Johannes Frandsen

60 %
långtids-
vikariat
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Gör en utflykt till världsarvet Drottning holm!  
Vandra i slottssalarna och upptäck den storslagna 
slottsparken. Besök även butiken Slottsboden.

Drottningholm
ETT KUNGLIGT SLOTT OCH ETT VÄRLDSARV

Läs mer på

VI GÖR EKERÖ 

TRYGGARE

Ingen ska behöva vara rädd att gå till skolan, ta sig 

hem ensam från bussen eller vara rädd för att ta en 

löprunda i sitt närområde. Trygghet är en av våra 

viktigaste frihets- och jämställdhetsfrågor. Vi kommer 

jobba för en trygg miljö i allt vi gör! 

Kom och diskutera trygghetsfrågor med oss vid 

Träkvista elljusspår, den 11 respektive 25 oktober  

mellan kl. 12:00-18:00. 

Välkomna för en trevlig dag i spåret.

Moderaterna

Ekerö

TRÄFFA OSS 
VID SPÅRET  
11 OCH 25  
OKTOBER

www.ekeromoderaterna.com

FOTO: ANDREAS KOCK

Alla har rätt till en

trygg runda i skogen.

Det var nog många som missade drottningens 
födelsedag på Drottningholm. Lätt gjort i som-
marhettan och coronarestriktioner. Men jag 
hade tur och var där. Och hade glädjen att få 
träffa henne!

N
u tror ni inte jag är riktigt klok, drottningen fyller inte 
år förrän i december. En smula skarvar jag, men faktum 
är att den 24 juli var det jämnt 300 år sedan drottning 
Lovisa Ulrika föddes, hon som på 1700-talet gjorde 

Drottningholm till ett svenskt kulturcentrum. 
300-årsdagen har gått många spårlöst förbi, så när drottningen 

på sin födelsedag hade vänligheten att guida mig och en handfull 
andra besökare genom ett av de mest utsökta exemplen på den tidens 
kultur, Drottningholmsteatern som slog upp dörrarna år 1766. 

Nu var jag där igen och överdrev, det var inte drottningen själv, 
utan operasångerskan och teaterhistorikern Anette Vogel som stod 
för guidningen, men klädd i 1700-talsdräkt var det snudd på Hennes 
Majestät själv. 

Under åren måste jag ha passerat Drottningholm tiotusen gånger, 
och visst har jag promenerat runt där, och visat mina utländska gäster 
detta världsarv. Men ändå tycker jag att jag har missat att detta är en 
av de vackraste, och märkligaste, platserna i Sverige. 

Till stor del är dagens världsarv Lovisa Ulrikas skapelse. Den 
tyska prinsessan anlände till Sverige 1744, bortgift med den likaledes 
tyskättade kronprinsen Adolf Fredrik, han som svarvade snusdosor 
och slutligen åt ihjäl sig (inte på hetvägg, semlor, som det ofta sägs, 
utan på en våldsamt stor måltid där semlan ingick). 

När bröllopet firades på Drottningholm hördes för första gången 
Drottningholmsmusiken, skriven för detta högtidliga tillfälle av den 
svenska musikens fader, Johan Helmich Roman. Av gamle kungen 
Fredrik fick Lovisa Ulrika Drottningholm som förläning och ägnade 
sig redan som kronprinsessa, och ännu mer som drottning, åt att göra 
slottet till ett centrum i svensk kultur med författare, vetenskapsmän 
och konstnärer omkring sig. Hit skaffade Lovisa Ulrika förnämlig 
konst, här inrättade hon ett museum med en samling ur naturens ri-
ken, prydligt ordnade av självaste Carl von Linné. Stora delar av detta 
är tillgängligt i de tider när inga pandemirestriktioner slår till. 

Drottningholm blev Lovisa Ulrikas favoritslott, inga dåliga grejor 
att förutom slottet i Stockholm ha både det och andra slott som 
”sommarställe”, lustslott hette det då. Hela hovet flyttade ut till 
Drottningholm i maj och stannade långt in på hösten. Hovlivet var 
stelt och styrt av mängder av regler för klädsel och uppträdande, och 
därför blev Kina slott, en present till drottningen på hennes 33-års-
dag, en plats dit man kunde dra sig tillbaka under lättare former. Vad 
ni säkerligen inte vet, är att Malmvik, arrenderat av kungen, också 
var ett ännu mer diskret ställe för vardagsliv och avkoppling. Sedan 
äldste sonen Gustav blivit kung 1771 kom Svartsjö att bli drottningens 
änkesäte, där hon också avled 1782.

Men långtifrån allt kring drottning Lovisa Ulrika och kung Adolf 
Fredrik är idyll. Sonen, Gustav III, fortsatte i de kulturella spåren 
och odlade dem ännu mer, men den tidens idéer om hur ett kung-
ligt barn skulle uppfostras, förstärkt av drottningens auktoritära 
läggning, gjorde honom märkligt splittrad mellan kulturella stordåd 
och politiska äventyrligheter som statskupp och krig. Lovisa Ulrika 
och Gustav hatade varandra till den grad att de endast försonades 
– kanske – på hennes dödsbädd på Svartsjö 1782. För Gustavs del 

slutade historien med ett pistolskott i ryggen från 
de sammansvärjda politiska fienderna på operamas-
keraden 1792. 

Kultur och skönhet kan för alltid förknippas 
med Drottningholm, men också både mänsklig 
storhet och mänsklig tragedi.

Jan Malmstedt

• 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
Missade ni drottningens 

födelsedag?
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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 | Ekerös för-
sta fritidsgård Väsbygården 
är både välplanerad och 
påkostad konstaterar MN 
1970 som också nämner att 
en simhall så småningom 
ska byggas samman med 
gården. Nu 50 år senare, 
kanske det blir av...

Skribenten i MN liknar fri-
tidsgårdens arkitektur vid en 
bensinstation. 

”Men bakom de bleksik-
tiga ytterväggarna döljer sig 
emellertid en mycket trivsam 
och välplanerad lokalsvit, 
flott möblerad och frikos-
tigt inredd med redskap och 
instrument för många slags 
fritidsverksamheter. Och här 
torde ingen kunna klaga på 
koloriten. Mättade blå och 
röda färger dominerar kaféet, 
mysrummet lyser av gult och 
orange och i alla rum utom 
stora dans- och mötesloka-
len, täcker vackra heltäckande 
mattor.”

Här finns också en ”pam-
pig” diskotekanläggning och 
en kopp kaffe kostar 60 öre. 
MN skriver också att en sim-
hall med 25-metersbasäng ska 
sammanbyggas med fritids-
gården. 

”Då försvinner givetvis den 
karaktär av vilsekommen bil-
serviceanläggning som nu 
kännetecknar fastigheten.” 
Fritidsnämndens ordförande 
Lars Larsson utlovar att sim-
hallen förhoppningsvis är 
klar inom två år. Man skriver 
också att det kommer att byg-
gas konstfryst ishockeybana, 
tennisbanor och att det ska bli 
Mälaröarnas största anlägg-
ning för fritidsverksamheter. 
Någon simhall blev det inte 
dock då, vi får se om ett fem-
tioårigt löfte nu till slut inför-
livas.

                             EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Fritidsgård och simhall 1970

I Väsbygårdens ”Evarum”som 
är försett med tvättställ, smink-
bord och stora speglar, gjorde sig 
Agneta Haglund längst till vän-
ster, Susanne Johansson, Kerstin 
Carlsson och Lena Malmström 
hemmastadda redan på invig-
ningsdagen.

”Lars Larsson 
utlovar att sim-

hallen förhoppningsvis 
är klar inom två år”

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif Eriksson

Heli Ekberg och Leif Eriksson

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

Att arrangera en begravning för 
en anhörig brukar vara en av de 
svåraste situationerna i livet.   
Då vill man vända sig till en be-
gravningsbyrå som inger förtro-
ende och kan hjälpa till med allt 
som behövs. Familjeägda Mälarö 
Begravningsbyrå uppfyller de 
kraven och finns i Destination 
Ekerö, Träkvista. 

I sina lokalerna tar Leif Eriksson emot sina 
kunder med värme, vänlighet och ett stort 
kontaktnät av samarbetspartners.

– Vi sitter centralt i Destination Ekerö, i 
samma lokaler som Länsförsäkringar fast-
ighetsförmedling, och det bidrar till vårt 
samarbete med andra lokala aktörer. Det 

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

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

rättslig hjälp till catering och blommor, be-
rättar Leif.

Med mer än tjugo års erfarenhet av bran-
schen har han tillägnat sig en stor kunskap 
kring vad anhöriga kan ha för önskemål. 
Han får ofta höra från kunderna att de upp-
lever att den hjälp de fått varit personlig 
samt har fungerat smidigt och vänligt.

– Vårt arbete bygger mycket på erfaren-
het och kunskap, vilket gör att man inte all-
tid behöver ställa alla frågor utan kan läsa 
av de anhöriga ändå och utifrån det ge de 
bästa råden. 

Ett kostnadsfritt hembesök eller bokat 
besök på kontoret, ingår alltid och övriga 
arvoden är fasta, utan dolda kostnader. Till-
sammans med andra lokala aktörer skapar 
Mälarö begravningsbyrå vackra och person-
liga avsked.                                               
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Septemberträff Behovet av sociala kontakter är stort bland pensionärer i coronatider. SPF Mälaröarna 
ordnade under september månad tipspromenad med start vid Ekebyhovskyrkan, vidare genom bokskogen 
och fram till Ekebyhovs slott där det blev fika. 49  medlemmar fick äntligen möjlighet att träffas trots res-
triktioner kring avstånden.               FOTO: PRIVAT

Internationella hjärtdagen den 29/9 firades på 
Pysslingens förskolor runt om i landet. En av dem 
heter Lövhagen och finns i Stenhamra. Där deltog 
barnen bland annat i Pysslingloppet vars start ses 
på bilden.                  FOTO: PRIVAT

Djurbesök  Under de sex månader som landets äldreboenden haft besöksförbud, har 
personalen skapat många andra sociala aktiviteter. På Söderströmsgården i Stenhamra 
har Annika Hansson och Fanny Hansson i personalen tagit med sig såväl en ponny som 
tillgivna höns och kycklingar för att hälsa på de äldre.                             FOTO: FANNY HANSSON

ÖARNA RUNT 

Golfjuniorer Söndagen den 27/9 höll Mälarö GK 
finaltävlingar för både Rookie Tour och Teen Tour 
First. I den senare lyckades juniorerna Rasmus 
Tamker och Hugo Bengtsson från Mälarö GK sluta 
4:a respektive 6:a.                      FOTO: PRIVAT

HEMSTÄD 
FÖRETAGSTÄD  

STORSTÄD

Rut-avdrag!

Vi är en miljömedveten och profesionell städfirma 
på Ekerö som även verkar på hela Mälaröarna 

och i Stockholm City. Vi erbjuder allt från hushållsnära 
tjänster till kontorsstäd, flyttstäd och fönsterputs för 

både privatpersoner och företag. Välkommen!

För en enklare vardag!

www.ekerostad.se
info@ekerostad.se

070-560 19 54
F’SONS ALLSERVICE AB

Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

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

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

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

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

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

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

miljö- och kvalitetscertifierade.



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

• Irma Iris Irene Malm, 
Svartsjö avled den 30 au-
gusti  i en ålder av 86 år.

• Kenneth Gunnar Polhede, 
Stenhamra avled den 17 
september i en ålder av 
59 år.

• Per Olof Natanael Klas-
son, Ekerö, avled den 23 
september i en ålder av 
97 år.

• Rolf Gustaf Nordberg, 
Ekerö, avled den 26 sep-
tember i en ålder av 81 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  

Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

Läs MN på
www.malaroarnas

nyheter.se

 nyheter
MÄLARÖARNAS

FÖLJ OSS!

MÄLARÖAR

J

Eckhardts på Abborrtorp 
har en tonåring 8/10! 
Minna, älskade du! Grattis! 
Te amamos! Farmor och 
farfar

• 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!

Om du själv inte har möjlighet att besöka graven under allhelgonahelgen 
hjälper vi dig gärna att tända ett ljus för den du minns och saknar. Det kostar 

ingenting. På fonus.se berättar du för vem och var ditt ljus ska lysa.

Vi hjälper dig att tända ett ljus vid
graven under allhelgona

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

Tina Hult
Kundrådgivare

Marie Rosmark
Kundrådgivare

KÖPES

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

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

UTHYRES

Garage uthyres. Ett tillfälle 
som inte ofta återkom-
mer. Markplan ca 85 kvm, 
Sundby inte så långt ifrån 
Ica Nyckelby. Förvaring, 
hobbymek, ställa upp/in 
sommarbilen. Betonggolv, 
bra portar, grym takhöjd. 
Jag håller till på övervåning-
en. 070-665 00 00. Håkan

BOSTAD BYTES
Har en 2:a i Traneberg men 
behöver byta till ett litet hus

 

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

BILAR 
KÖPES                       

Allt är 
intressant 

även 
defekta                              

0700-61 73 96

Vår kära pappa

Rolf Nordberg
*  10 januari 1939

har lämnat oss i stor sorg 
och saknad

26 september 2020 

CHRISTIAN, MIKAEL
ANNIKA, STEFAN

Barnbarn
Släkt och vänner

Men suset ifrån träden 
hör jag än 
och fågelsången nu – 
i skymningen      

Nils Nordberg_______________________  
Begravningen äger rum 

fredagen den 6 november 
kl 11 i Munsö kyrka. 

Därefter inbjudes till minnes-
stund. Anmäl deltagande
 i begravning och/eller

 minnesstund till Annika 
på 070-490 26 11. 

Begränsat antal platser på 
grund av rådande pandemi.

Tandläkare Nicke Björling 
fyller 60 år den 14 oktober! 
Stort grattis från dina med-
arbetare Helena, Anna Karin 
och Leila.

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.

Vår käre

Ingmar Larson
* 11 december 1930

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

✝ 27 september 2020

PATRIK och HELENA
Sara

KRISTINA och TOMMY
Matilda  Johan

Släkt och vänner

Som dagen är slut då 
solen gått ner

Din levnad är slut, 
Du finns ej mer

Men minnet skall leva hos 
dem Du höll av

De som närmast och 
kärast i livet Dig var

Begravningen äger rum i 
Adelsö kyrka torsdag 5 november

kl.11.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund. 

OSA till IGNIS Ekerö
telnr 08-560 310 65 eller

ekero@ignis.se 
senast 29 oktober.
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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: Modeutställning på Drottningholmsteatern.                                                                                     
FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Johannes Svennung, Ekerö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

MÄLARÖKRYSSET

Ditt liv 
på pränt!

Har du länge tänkt att du borde 

skriva ner dina minnen 

för att barn och barnbarn 

ska kunna ta del av dem?

Jag kan hjälpa dig att sätta 

ditt liv på pränt! 

Se hemsida för prisexempel

PÅ PRÄNT 
hej@paprant.se   070 - 787 45 18

Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar

Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning 

OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper 

Ring oss på 070-717 99 19 och beskriv era önskemål 
eller maila på info@besiktningsakuten.se

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö
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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

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

Österländska holistiska 
behandlingar för ökat 
flöde och vitalitet!

Shiatsu Ayurvedisk yogamassage 

Chi nei tsang Traditionell thaimassage

 

assagegg

KOMMUNEN | Fulla ungdo-
mar, många båtstölder och 
ett stort antal cykelstölder 
har sysselsatt polisen 
på Mälaröarna under de 
senaste två veckorna. 
Ytterligare en drönarfö-
rare har också gripits vid 
Drottningholms slott.

– Vi har fått in många tips 
om att ungdomar kör mo-
ped och mopedbilar när de 
druckit alkohol på Ekerö. Vi 
gör vad vi kan för att stäv-
ja problemet, men vi be-
höver hjälp med att ändra 
tankesättet hos våra unga 
och få dem att inse både 
kortsiktiga och långtgående 
konsekvenser, säger kom-
munpolis Anna Freij och 
fortsätter:

– Det har varit mycket al-
kohol överlag för ungdomar 
på sista tiden. Tala med era 
ungdomar och ha koll på 
dem. Om de har fest, ordna 
med en granne eller liknan-
de som kan hålla koll och 
larma om det går över styr.

Hon kan också berätta att 
det har varit långt fler cy-
kelstölder än normalt under 
perioden och att även en 

BMW-ratt stulits, vilket hon 
menar tyder på att det kan 
vara en utländsk liga som 
härjar i kommunen.

Om alla de båt- och båt-
delsstölder som skett under 
de senaste veckorna kan 
härledas till samma tjuvar 
är okänt, men faktum är att 
inte mindre än ett femton-
tal stölder har anmälts från 
olika delar av Mälaröarna. 
Tjuvarna har bland annat 
slagit till på Adelsö, Asknäs, 
Skå och på flera olika platser 
på Ekerö. Båtar som blivit 
av med såväl motorer som 
andra tekniska delar, har hit-
tats vid Prästholmen, Kurön 
och Huvududden. I slutet av 
september hittades också tre 
slaktade båtar vid Fladen och 
kunde återlämnas till sina 
ägare. 

Den 28 september skedde 
också ett villainbrott mitt på 
dagen i Nora bruk, Färingsö. 
Ägarna fick ett samtal om 
att deras larm gått när de 
var i Stenhamra och hand-
lade. De åkte hem direkt. 
På denna korta stund hade 
inbrottstjuvar klippt av lar-
met och hunnit riva ut allt 

innehåll från möbler och 
skåp. Vad stöldgodset blev 
är okänt.

Den 22 september greps 
återigen en person vid Drott-
ningholm slott, misstänkt 
för brott mot skyddslagen. 
Personen som hade flugit 
med drönare över skydds-
objektet, greps av vakter och 
överlämnades till polis.

En person kunde också gri-
pas för stöld, försök till stöld 
plus våldsamt motstånd på 
Bryggavägen på kvällen den 
26 september. 

– Vittnen till stölden 

sprang snabbt ut för att 
om möjligt gripa gärnings-
mannen. De träffade på 
ett annat sällskap som sa 
att gärningsmannen be-
fann sig i skogsområdet 
bakom en förskola. Efter en 
stunds sökande påträffades 
den misstänkta gärnings-
mannen som greps efter 
en stunds brottning. Den 
misstänkte hade en yxa i 
ena handen, en kniv i andra 
och även en gasoltub.            

       
LO  BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Drönarförare gripen

Att fotografera ett skyddsobjekt med drönare klassas som ”brott 
mot skyddslagen”.         FOTO: ARKIV

LARMET GÅR 

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Jungfrusundsv. 5, Träkvista Torg - Ekerö

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

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord



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

Ljus öppen planlösning

Seniorförening (fyllda 55 år)

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

11/10 kl 11:30-12:00 Anmälan krävs AVGIFT 3 105 kr/

mån HISS Ja BYGGÅR 2002 VÅNING 4 av 4 EP 115 kWh/

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

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

Björkuddsvägen 58A

4 rok, ca 111,1 m² UTGÅNGSPRIS 3 900 000 kr BYGGÅR 1978 AVGIFT 4 971 kr/mån EP 167 kWh/kvm/år 

VISAS Ring för tidsbokning MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Barnvänligt & Centralt Perfekt solläge

Fint renoverat Garageplats och förråd ingår

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



Koll på läget sedan 1937

Stor uteplats med sydvästläge

Ljus & modern lägenhet

Attraktivt centralt läge

Clas Horns väg 1, Ekerö
2 rok, ca 52 m² UTGÅNGSPRIS 2 495 000 kr AVGIFT 3

309 kr/mån HISS Ja VISAS 11/10 kl 12:30-13:10

Anmälan krävs, 12/10 Ring för tidsbokning BYGGÅR

2017-2018 EP Ej utförd MÄKLARE Linn 070-510 65 69

Nyproduktion i modern design

Lantligt & sjönära läge

Generös takhöjd & ljusinsläpp

Storgårdsvägen 16, Adelsö
5 rok, 147 m² UTGÅNGSPRIS 4 375 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2020

TOMT 1983 m² EP Ej utförd 

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Plan fin tomt

Lantligt läge

Nära kommunikationer

Sånga-Säbyvägen, Svartsjö
UTGÅNGSPRIS 1 500 000 kr VISAS Ring för tidsbokning

TOMT 2020 m² EP Behövs ej MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61

Bra planerad 3a

Mysiga uteplatser & 2 förråd

Centralt beläget område

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

VISAS Ring för tidsbokning AVGIFT 4 921 kr/mån

BYGGÅR 1986 EP 222 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

Jungfrusundsvägen 15, Ekerö

8 rok, 200 + 123 m² UTGÅNGSPRIS 6 495 000 kr BYGGÅR 1967 TOMT 760 m² EP Ej utförd 

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Stora härliga sällskapsytor Modernt kök från 2012

Generöst garage Centralt 

Enplanshus med 5 möjliga sovrum

Separat garage

Underbar trädgård med växthus

Klevbergsvägen 17, Stenhamra
5 rok, ca 144 m² UTGÅNGSPRIS 3 975 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1970

TOMT 664 m² EP 129 kWh/kvm/år 

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Lugnt läge längst in på gatan

Ljuvlig sjöutsikt

Bergvärme

Granitvägen 15, Stenhamra
6 rok, ca 90+90 m² UTGÅNGSPRIS 4 500 000 kr 

VISAS 18/10 kl 13:00-13:40 Anmälan krävs, 20/10 Ring

för tidsbokning BYGGÅR 1968 TOMT 1050 m² EP

Beställt MÄKLARE Linn Lagerqvist TEL 070-510 65 69

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


