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en förhållandevis låg. | 6

Försäljning på återremiss
Ärendet ”fastighetsöverlåtelse till Nystad Ekerö 
skolfastigheter AB för att möjliggöra etablering av 
två friskolor” minoritetsåterremitterades efter en rad 
debatter på fullmäktige. | 10

Var ska man parkera?
Efter att infartsparkeringen vid Tegelbruksvägen med 
plats för 100 bilar stängts, upprättas en tillfällig parke-
ring vid Ekendals förskola. Denna är dock inte färdig 
ännu. När den blir det är ännu oklart. | 12-13

Flytt av 22 träd
Ett antal välvuxna lindar och pilträd har fått flytta från 
sina uppväxtmiljöer till aktivitetsområdet i Ekebyhovs-
dalen. | 14

”Färingsöborna drabbas av många försäm-
ringar... Kanske är det dags för ett Färingsö-
parti som kan ta tillvara färingsöbornas intres-
sen.”  | 28

Hållbara affärer
Entreprenören och ekeröbon Olle Nordberg började 
sin yrkesbana med att städa utflyktsbåtar. Sedan 
dess har han gjort många hållbara affärer. | 22

En busig häst
Att även en käpphäst kan vara busig vet Stella Eken-
hjälm som har tävlat på hästen Scout. Hon är bara 
en av många mälaröungdomar som har fastnat för 
käpphästridning. | 24

Rekorddeltagande på KM
Årets startfält på Ekerö tennisklubbs KM bestod av 126 
deltagare och 175 starter. | 26
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Tänk er ett fartyg som drivs av en enorm konstgjord delfinfena. Innovatören och ekeröbon Thomas Jemt har under 
många års arbetat med att ta fram en helt ny typ av båtmotor med fendrift. Nu  räknar han med att den första produkten 
för utombordsmotorer kommer ut på marknaden under nästa år. Nästa steg är just en ”fenmotor” till stora fartyg. | 16
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En fenomenal fena
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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

VI HAR ALLT INFÖR
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VI HAR ALLT INFÖRRR ALLT INFÖR HALLOWEEN 



Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

Fira helg 
med god mat.

 Fänkålssalami   Italien.     
Från vår Deli.   Jfr pris 249:00/kg.        

 Parmaskinka Slega   
Italien.     Från vår manuella disk. 
  Jfr pris 399:00/kg.        

 /kg 
 399k 

 Oxfi lé   Ursprung Sverige.   Hel.     
Jfr pris 299:00/kg.    

Hällefi lé      Från manuella 
fi skdisken.     Jfr pris 299:00/kg.    

Tappens räkmacka 2.0   
Tappens kök.      Jfr pris 99:00/kg.    

 /st 
 99k 

 /kg 
 299k 

Härligt 
rostad surdegsbröd, 
räkor, avocado och 

Nobisdressing↳
Från vår Deli↳

 /kg 
 299k 

Vi tycker att  det 
skall  fi ras lite extra 

på helgen
/Fann y & Christian

Butternutpumpasallad 
med halloumi      Från vår Deli. 
    Jfr pris 99:00/kg.    

 /kg 
 99k 

 /kg 
 249k 



Öppet 7–22

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

 Lösviktsgodis   ICA. 
      Jfr pris 59:00/kg.        

 /kg 
 59k 

 Äpplen Royal Gala   
Italien/Frankrike.       Jfr pris 15:00/kg.        

 /kg 
 15k 

 Färsk vaniljsås   Arla.   
500 ml.     Jfr pris 30:00/liter.        

 /st 
 15k 

 Chokladkaka   Marabou.   180-200 g. 
  Gäller ej premium.   Jfr pris 75:00–83:33/kg.    

 /st 
 15k 

 Nötfärs   Ursprung Sverige.   Storpack.   
Max 12% fetthalt.   Jfr pris 69:90/kg.   
Max 2 köp/hushåll.  

 69  90  /kg 

 Grädde   Arla Ko, Arla Köket.   250-300 ml. 
  Vispgrädde 36 %, 40%, Laktosfri Vispgrädde 36 %. 
Gäller ej ekologisk.   Jfr pris 41:67–50:00/liter.    

Koka upp  grädd e och till sätt  
mjölkchoklad till  en lagom tjock sås. 
Häll  över vaniljglass  och ströss la med 
hackade salta cashewnött er och non 

stop. Barnsligt gott .

/Alice 2  för

 25k 
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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.

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

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

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

stötta 

  ekerösstttttttttttttööööööööööööt
#

Ekerö Optik

* 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 2020-12-12.

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. 20-12-12.
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................

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

Det är Halloweentider och en god vän till 
mig trodde att det spökade på riktigt härom-
dagen. För på håll bevittnade hon hur full-
vuxna träd rörde på sig. Vad hon inte såg var 
lastbilen som körde träden, träd som tagits 
tillvara i samband med breddningsarbetet 
av Ekerövägen och flyttats till Ekebyhovs-
dalen. Det oförklarliga var helt förklarligt 
med andra ord.

Att ta till vara på det naturen har är något 
innovatören Thomas Jemt gör. Vid ett be-
sök på Kolmården för många år sedan föd-
des hans idé om att utveckla en båtmotor 
som drivs av en delfinfena. En miljövän-
lig motor som nu också väckt intresse hos 
världens största rederi. Läs mer om detta 
på sidan 16.

Miljövänliga lösningar är också vik-
tigt för entreprenören och ekeröbon 
Olle Nordberg som du kan läsa mer om 
i denna tidning, där vi även berättar om 
en  ny sms-tjänst med  information om 
aktuella trafikhinder, om trafiksäker-
hetsåtgärder och om infartsparkerings-
läget.

Vi följer också bland annat upp ärendet kring den plane-
rade försäljningen av Ekebyhovskolan och tomten den ligger på, coronaläget, sportresultat 
och ett nytt projekt där Ekeröminnen samlas in. 
                                                                                                             EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Miljötänk och
”vandrande” träd 

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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MÄLARÖARNA | Möjlighet 
att besöka sina anhöriga 
på äldreboende och en 
lokal sjukvård som nästan 
är tillbaka i sitt ursprungs-
läge – mycket har åter-
gått till hur det var innan 
coronasmittan nådde 
samhället. Smittan ökar 
dock fortfarande efter 
sommarens nedgång och 
en fjärdedel av mälaröbor-
na jobbar hemma.

Coronaspridningen ökar i 
Stockholmsregionen och så 
även på Ekerö. Vecka 42 rap-
porterade Folkhälsomyn-
digheten coronafall num-
mer 200 i Ekerö kommun 
och under de två veckor som 
föregått, hade 22 nya fall 
rapporterats. Detta var en 
kraftig ökning mot tidigare, 
även om siffrorna fortfaran-
de är jämförelsevis låga.

Den 1 oktober upphörde 
det nationella besöksförbu-
det på landets äldreboenden 
till glädje för många. Kom-
munens båda äldreboenden 
Söderströmsgården och Ek-
gården har varit förskonade 
från smitta och har därför 

sett till att anhöriga och bo-
ende har kunnat träffas ut-
omhus under perioden med 
besöksförbud. Men glädjen 
var stor när förbudet hävdes 
och man återigen fick möj-
lighet att ses i avskildhet.

– Det är många som har 
längtat efter att kunna få 
besöka sina anhöriga i hem-
met. Till en början när förbu-
det upphörde, fick besökarna 
ringa för att planera sina be-
sök för att vi skulle kunna 
möta dem när de kom. Vi 
berättade då om våra hygien-
rutiner och alla fick ett visir 
som de kan desinficera och 
återanvända vid nästa besök, 
berättar Elenor Witick, en-
hetschef på Ekgården.

Hon tycker att allt har fung-
erat väl med de nya anpass-
ningarna och hoppas nu att 
en andra våg uteblir, men 
bekräftar att beredskap och 
material finns om de skulle 
behöva skärpa rutinerna på 
nytt.

Även på Ekerö vårdcentral 
är beredskapen stor inför en 
eventuell stegring av antalet 
sjukdomsfall.

– Vi följer dagligen rap-
porterna från Smittskydd 
Stockholm och Folkhäl-
somyndigheten om utveck-
lingen av smittspridningen 
i samhället och är beredda 
att ställa om igen om det be-
hövs. I dagsläget är vi i stort 
sett åter i ordinarie verksam-
het, med den skillnaden att 
vi inte rutinmässigt kallar 
alla som står på väntelista för 
kontroller av sina kroniska 
sjukdomar, som till exempel 

diabetes, förklarar verksam-
hetschef Sara Banegas och 
fortsätter: 

– Vi skickar ut brev till 
dem som skulle komma på 
besök och erbjuder provtag-
ning i första hand. Sedan för-
söker vi identifiera dem som 
absolut behöver ett besök. 
Detta för att vi ska klara av 
både vårens och höstens ar-
bete på bara ett par månader. 

Fortfarande är också verk-
samheten på Ekerö vårdcen-

tral anpassad för att minska 
smittspridningen.

– Vi skiljer på patienter 
med och utan infektions-
symptom så besöket ska 
vara säkert för alla. Vi prov-
tar en hel del för Covid-19, 
men har ännu relativt få med 
påvisad sjukdom.

Med anledning av att 
vårdcentralen har dirigerat 
om mycket av sin vård till 
digitala möten säger hon:

– Vi har många patienter 

som uppskattar den vägen 
in men den är inte för alla. 
Telefonen är öppen precis 
som vanligt, vi ta emot över 
500 samtal i veckan. Dess-
utom har vi en gräddfil för 
personer över 75 år, som har 
ett eget telefonnummer som 
är öppet mellan tio och tolv 
varje dag. Alla som fyllt 75 år 
har fått brev hem om det. Vi 
publicerar inte numret of-
fentligt, men kommer man 
förbi får man ett visitkort, så 
man lätt kan ringa.

Många mälaröbor arbetar 
också fortfarande hemma 
enligt data från Google som 
har sammanställts av ny-
hetstjänsten Newsworthy. 
Där framgår hur besök till 
olika typer av platser i landet 
har förändrats, jämfört med 
innan pandemin. I Ekerö 
kommun kan man med hjälp 
av de siffrorna konstatera att 
under vecka 42 befann sig 26 
procent färre av invånarna på 
sina arbetsplatser, än i janua-
ri och februari i år.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Det är många som har längtat”

Det är åter möjligt att 
träffa sina anhöriga som 
bor på äldreboenden.
FOTO: ARKIV
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ÖPPETTIDER 
Se vår hemsida
www.drottningholm.org

Följ oss i 
sociala medier!

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

Julbord på KaramellanJulbord på Karamellan
Boka ditt stämningsfulla julbord på Karamellan Drottningholm 27/11- 20/12Boka ditt stämningsfulla julbord på Karamellan Drottningholm 27/11- 20/12

I år skippar vi de stora bufféborden 
för att undvika att det blir trängsel och köer. 

Vi serverar all julmat direkt till bordet, 
en del som minibuffé och en del på tallrik. 

Ni sitter ner i lugn och ro, vi sköter springet!

Vi möblerar med färre platser och avstånd mellan våra gäster. 
Alla ska kunna känna sig trygga hos oss.

 Julbordet kommer i 5 serveringar
Första serveringen: 6 olika varianter av sill och strömming, smör, bröd och ost 

Andra serveringen: 4 sorters lax, ägghalvor, skaldjurspaté med tillbehör 
Tredje serveringen: Kallskuret serveras som charkbricka: julskinka, rökt anka, 

vilt, patéer, syltor med tillbehör 
Fjärde serveringen: Småvarmt i minikastruller – köttbullar, prinskorv, Jansson, 

revben, den kungliga hjortkorven, vegetariskt inslag 
Femte serveringen: 5 olika desserter och gottepåse

 – Vi arbetar med de bästa råvarorna och gravar lax, 
lägger in sill, bakar och griljerar julskinka, berättar 
köksmästare Pål Håkansson som tillsammans med 
krögare Yngve Sundström med personal 
hälsar er alla hjärtligt välkomna!

Vi har
även en 
vegetarisk 
variant av 
vårt julbord!
Kommer 
också i 5 
serveringar.
Säg till 
när du 
bokar!



    

Ekerö kyrka
fre 30 okt   
10:00-18:00 KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING  
     
19:00         ALLHELGONAKONSERT  
Helena Moore Lidén - sång 
Helena Hansson - violin 
Kerstin Baldwin Sterner - orgel   
(fri entré, biljetter finns)

lör 31 okt   
10:00-18:00 KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING  
11:30-17.00  STILLA ORGELMUSIK
       
14:00 UTOMHUSGUDSTJÄNST 
Monika Regnfors Sjörén 
Kyrkokören, Kerstin Baldwin Sterner
 
(15:00, 17:00  Minnesgudstjänst (Inbjudan går till sorgehus))

sön 1 nov  
10:00-18:00 KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING
(15:00             Minnesgudstjänst (Inbjudan går till sorgehus))  

 

Ekebyhovskyrkan 

lör 31 okt   
11:00-17:00  KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING
  

Adelsö kyrka
fre 30 okt  
10:00-18:00 KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING
 
lör 31 okt  
10:00-18:00 KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING

16:00         MINNESGUDSTJÄNST  
Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén   
Maria Sundberg och Camilla Liss, tvärflöjt

sön 1 nov  
10:00-18:00 KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING

Munsö kyrka
fre 30 okt  
10:00-18:00 KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING

lör 31 okt  
10:00-18:00 KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING 
    
19:00         MINNESGUDSTJÄNST  
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén            
 Maria Sundberg och Camilla Liss, tvärflöjt

sön 1 nov  
10:00-18:00 KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING
     

                                PÅ MÄLARÖARNA          

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

ALLHELGONA  2020
28/10-10/11

Info från Kyrkogårdsförvaltningen Ekerö pastorat

Välkommen till kyrkogårdarna, välkommen att minnas.

www.ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                        ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                       08-560 387 00                          facebook.com/ekeropastorat    

Med reservation för ev. ändringar. Om inget annat anges är det fri entré. 
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!

I år önskar vi alla välkomna under hela allhelgonaveckan. Vi hoppas därmed 
sprida ut antalet besökare under flera dagar, och underlätta möjligheten 
att hålla rekommenderade avstånd till varandra. 
 

Försäljning av gravljus och kransar pågår hela veckan
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 grav-
ljus 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 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. 

Hitta rätt gravplats
Är du osäker på gravnummer eller var din anhöriga är gravsatt kan du söka på 
www.svenskagravar.se

ALLHELGONAHELGEN 30 OKT - 1 NOV
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Psaltaren 23

"Om jag än vandrar 
i dödsskuggans dal

fruktar jag inget ont,
ty du är med mig,
din käpp och stav
de tröstar mig."

Lovö kyrka
lör 31 okt  
12:00-18:00  KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING 
  
15:00-18:00  STILLA ORGELMUSIK 
       
sön 1 nov  
11:00        UTOMHUSGUDSTJÄNST PÅ KYRKBACKEN
Magnus Ehntorp, Leif Asp, Lovö Kyrkas Kör

12:00-18:00  KYRKAN ÄR ÖPPEN FÖR LJUSTÄNDNING 
   
16:00         MINNESGUDSTJÄNST M. LJUSTÄNDNING 
Magnus Ehntorp, Leif Asp   
Ulrika Björkman, flöjt  

Övrigt kalendarium          

ons 2020-11-04 Ekebyhovskyrkan  
18:30 UNGDOMSGUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp 
 Daniel Stenbaek  

sön 2020-11-08 Ekebyhovskyrkan  
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Natalia Araya 
 Helena Hansson  

sön 2020-11-08 Lovö kyrka  
11:00 SKAPELSEGUDSTJÄNST   
 Mårten Mårtensson, Leif Asp,
 Duon VisVision, Anne-Li och Göran Lomaues
  

Foto: Louise Hedberg



                                PÅ MÄLARÖARNA          

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 

ALLHELGONAHELGEN  2020
28/10-10/11

Välkommen till kyrkogårdarna, välkommen att minnas.

www.ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                        ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                       08-560 387 00                          facebook.com/ekeropastorat    
Psaltaren 23

Foto: Louise Hedberg

Allhelgonahelgen i Färingsö församling
LÖRDAG 31 OKTOBER
Öppna kyrkor
Under Alla helgons dag står våra fyra kyrkor öppna för ljuständning och stillhet, 13.00-17.00. 
Kaffeservering vid kyrkorna. Där kan du också köpa gravljus och kransar. 

Minnesgudstjänster med ljuständning
15.00 Minnesgudstjänst i Färentuna kyrka  
Yngve Göransson, präst. 
Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.
17.00 Minnesgudstjänst i Skå kyrka  
Yngve Göransson, präst. 
Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.
18.00 Minnesgudstjänst
Skå kyrka  
Yngve Göransson, präst. 
Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

Köp ett ljus
Om du inte har möjlighet att själv komma till kyrkogården kan vi hjälpa dig med att sätta ett ljus vid 
graven. Beställ genom att Swisha 50 kr, senast idag, onsdag 28 oktober, till nummer:  
123 303 84 45.  I meddelanderutan anger du: kyrkogård och den gravsattes namn. 

SÖNDAG 1 NOVEMBER
11.00 Mässa med ljuständning 
Skå kyrka 
Yngve Göransson, präst.  
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Minnena finns kvar
 

Allhelgonahelgen är en laddad högtid för många. Kanske 
att du själv brukar ta dig till en kyrkogård för att besöka en 
grav, minneslund eller askgravlund. Många tänder ljus och 
lägger ner blommor eller kransar. Andra sitter hemma och 
tänder sina ljus där. Vi minns de som gått före oss…  
Minnena kan ge oss glädje, men de kan även vara smärt-
samma. Kanske är det så att saknaden är en stor känsla  
som stannar kvar hos oss. Och så alla dessa minnen… 

På Alla helgons dag (lördag, se nedan) håller vi kyrkorna på 
Färingsö öppna. Det finns personal på kyrkogårdarna och 
vi firar minnesgudstjänster. Ljuständningen har blivit en allt 
starkare tradition hos oss och det brukar vara väldigt 
vackert på kyrkogårdarna denna helg, när mörkret faller på. 
Det levande ljuset blir en påminnelse om det liv som tidigare 
var, ett liv tillsammans med någon annan. Men det blir även 
en påminnelse om våra egna liv, de liv som fortsätter och 
som har sin betydelse här och nu.  
Jesus talade om sig själv som ett världens och livets ljus:  
 
”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i 
mörkret utan ha livets ljus.” 

Han kan ge oss tröst i sorgen, glädje i minnena och hopp om 
det eviga livet. 

Guds rikaste välsignelse önskar jag dig denna helg. 

Peter Strömmer 
Kyrkoherde i Färingsö församling

 GUDSTJÄNSTER
Ons 2020-10-28 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Peter Strömmer, präst. 
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker. 
 

Lör 2020-10-31 Färentuna kyrka
15:00 MINNESGUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker..

Lör 2020-10-31 Skå kyrka
17:00 MINNESGUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

Lör 2020-10-31 Skå kyrka
18:00 MINNESGUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

Sön 2020-11-01 Skå kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Ons 2020-11-04 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Peter Strömmer, präst. 
 Yngve Göransson, präst.
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön 2020-11-08 Skå kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A = www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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KOMMUNEN | På höstens 
första kommunfullmäktige 
minoritetsåterremiterades 
försäljning av fastighet.

Ärendet ”fastighetsöver-
låtelse till Nystad Ekerö 
skolfastigheter AB för att 
möjliggöra etablering av 
två friskolor” minoritetså-
terremitterades efter en rad 
debatter. Nystads avser att 
skapa förutsättningar för en 
eventuell etablering av In-
ternationella engelska sko-
lan (IES) samt att omlokali-
sera Birkaskolan. 

Priset är satt till 27 857 
500 kronor för tomten där 
nuvarande Ekebyhovskolan 
ligger, inklusive befintliga 
byggnader.

– Kommunens försälj-
ningar förskräcker och gör 
oss oroliga. Vi har till ex-
empel affären där kommu-
nen sålde mark i Tappsund 
för 23 miljoner kronor. En 
vecka senare sålde den som 
köpte den marken, samma 
mark för 90 miljoner kro-
nor. Ska det här upprepas? 
Det Ekeröalliansen gör här 

är att slumpa ut gemensam-
ma tillgångar för billigt och 
det är en skandal att vi dö-
mer ut den här skolan som 
rivningsobjekt, sa Fredrik 
Ohls (L).

Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande replikerade:

– Den här marken kan inte 
jämföras med en annan. Vi 
säljer en skoltomt. Vi an-
vänder också två oberoende 
värderingsfirmor som tar 
fram ett pris som vi kommer 
överens med köparen om.

Vad vi är ute efter är att se 
till att Birkaskolan kan driva 
sin verksamhet vidare. Att vi 
dessutom får in ytterligare 
en friskola är fantastiskt bra. 
Det är klart att vi måste öka 
valfriheten. 

Det blev votering och L, 
MP, Ö och S röstade och fick 
igenom en minoritetsåterre-
miss. Några av motivering-
arna till detta var att det sak-
nas ”essentiella handlingar” 
som ska finnas som under-
lag inför beslut. Bland annat 
barnkonsekvensanalys som 
tar upp effekterna för barnen 
om denna försäljning ge-
nomförs och de byggnatio-
ner som planeras uppförs. 
Delvis de direkta effekterna 
genom att barnen i nuvaran-
de Ekebyhovskolan inklusi-
ve särskolan ska ha ett bygge 
precis intill sig i flera år. Vi-
dare att det saknas en fastig-
hetsundersökning som visar 
att nuvarande byggnader i 
Ekebyhovskolan är så dåliga 
att de ska klassas som riv-
ningsobjekt. Oppositionen 
anser även att kommunen 
ska utreda möjligheten till 
tomträttsavgäld som ett al-
ternativ till att sälja ut cen-
tralt placerad mark.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Oppositionen 
saknar handlingar

NYHETER ”...han har inte demokratin i åtanke när han inte tillåter votering” ’’

KOMMUNEN | På fullmäk-
tiges möte föll ordföran-
deklubban så snabbt att 
ledamötenas möjlighet att 
yttra sig var omöjlig. 

När Sverigedemokraternas 
(SD) motion om att kom-
munen årligen ska upprätta 
ett invandrings- och inte-
grationspolitiskt bokslut 
skulle beslutas om, föll 
kommunfullmäktiges ord-
förande Peter Carpelan (M) 
klubba med en knapp se-
kunds mellanrum, efter att 
han ställt frågan om beslut 
kunde tas. 

Votering begärdes av Carl 
Ståhle (MP) 1,5 sekunder 
efter ordförandes fråga, 
men då var det för sent 
enligt Peter Carpelan. 
Han sa att ledamöter-
na måste vara snabb-
are om de ska begära 
votering. I detta fall 
fanns det dock inte en 
chans att hinna. 

Bör du inte ha en lucka på 
åtminstone ett par sekun-
der före klubban faller i 
bordet? 

– Vad gäller klubbslag i 
fullmäktige så försöker jag 
alltid läsa av fullmäktiges 
ledamöter innan klubbslag 
om någon vill säga något el-

ler till exempel begära vote-
ring. Vanligtvis brukar det gå 
att bedöma utifrån kropps-
språk och andra signaler att 
någon vill begära votering 
redan innan någon ledamot 
ropar något. I detta fall kun-
de jag inte se eller höra något 
sådant och efter min fråga 

föll klubbslaget.Därefter ro-
pade Carl Ståhle ”votering” 
men min bedömning var att 
det då var för sent, eftersom 
klubbslaget formellt befäs-
ter fullmäktiges beslut. Carl 
Ståhle hade synpunkter på 
detta men han har ofta in-
vändningar om formalia, 
men har också för vana att 
alltid ha fel. Så också nu, en-

ligt mitt förmenande, svarar 
Peter Carpelan.

SD skulle avstå från vidare 
omröstning om deras yrk-
ande föll. Ekeröalliansen 
hade en röst mindre vilket 
innebar att oppositionens 
förslag att avslå motionen 
vid en votering, hade vun-
nit.

– Detta vet Peter Carpe-
lan, han kan räkna. Ändå sä-
ger han att Ekeröalliansens 
förslag om att motionen var 
behandlad, vann. 

– Redan där 
är han odemokratisk 
då han tar själva beslutet, 

som inte är hans att ta. 
Jag tycker att han är en 

bra ordförande i många 
fall. Han håller sig hyfsat till 
formalia och är bland annat 
bra på att hålla tempo i kom-
munfullmäktigeprocessen. 
Men han har inte demo-
kratin i åtanke när han inte 
tillåter votering med moti-
veringen att man inte hann, 
kommenterar Carl Ståhle.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hindrad votering på KF:s möte

”Kommunens 
försäljningar 

förskräcker och gör 
oss oroliga”
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Mer än bara en bygghandel.
Erbjudandena gäller t.o.m 2020-11-09. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

Snyggt, lättskött, varmt och tyst. Vackert och tidlöst.

Click

20%
rabatt

parkett

30%
rabatt

Golv för ditt hem

VERKSTAD

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

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

P Å  K Ö P E T  V I D
S E R V I C E  H O S  O S S
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NYHETER 

Döms för sexuellt ofredande
MÄLARÖARNA  | En 50-årig man från Mälaröarna döms 
av Solna tingsrätt till villkorlig dom för sexuellt ofredan-
de av en flicka som vid tillfället ska ha varit mellan 13 och 
14 år. Mannen ska vid upprepade tillfällen ha förmått 
flickan att medverka i en internetkontakt med sexuell 
innebörd. Händelserna har ägt rum under 2012 och 2013. 
Mannen döms till att betala 12 400 kronor i skadestånd.
 

Två mäklare får varning
KOMMUNEN | Två mäklare på Ekerö har under senaste 
tiden varnats av Fastighetsmäklarinspektionens disci-
plinnämnd. Den ena mäklaren får varningen för att inte 
ha hanterat dokumentation på ett tillfredsställande sätt, 
för att ha fört en ofullständig anbudsförteckning och 
för att inte ha skaffat sig tillräcklig kundkännedom om 
de båda inblandade parterna. Den andra mäklaren fick 
varningen för att ha underlåtit att försäkra sig om att 
samtliga delägare gett sitt samtycke till försäljningen av 
en bostad.

Procents    
arbetslöshet 
i kommunen 
MÄLARÖARNA | Under 
juli månad rapporterades 

en total arbetslöshet på 5,1 procent i Ekerö kommun. 
Detta  är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med 
samma tidpunkt 2019. Omräknat till antalet personer 
betyder det att 714 invånare i Ekerö kommun mellan 16 
och 64 år var inskrivna hos Arbetsförmedlingen vilket 
är 317 fler än året innan. Dessa siffror är de högsta sedan 
juli 2014. Siffrorna har tagits fram av nyhetsstjänsten 
Newsworthy. 

Mälaröveterinär prickas
MÄLARÖARNA | En veterinär på Mälaröarna prickas 
av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 
för att ha brustit i vården av en hund. Händelsen som 
skedde under sommaren 2019 resulterade i att hunden 
avled.

Radiprogram får nytt fokus

MÄLARÖARNA | Efter att ha hållit lyssnarna sällskap i 
coronatider med samhällsinformation och reflektioner 
under namnet ”Mälarö mötesplats” med underrubriken 
”Nära radio i en ovanlig tid”, har Färingsö församlings 
radio- och poddprogram nu bytt fokus. 

 – Läget är ett lite annat nu än i våras och den typen 
av program vi gjorde behövs inte på samma sätt. Därför 
fokuserar vi nu i varje program på en inbjuden gäst och 
har den nya programförklaringen ”Livsnära samtal om 
tro, hopp och kärlek”. Ett upplägg som fungerar bra, 
med samtal som blir både bredare och djupare än man 
oftast annars inte hinner med, berättar Joakim Jonsson, 
som tillsammans med kyrkoherde Peter Strömmer är 
programledare.

Hittills har både kommunstyrelsens ordförande Adam 
Reuterskiöld och oppositionsrådet Hanna Svensson, 
liksom Mälaröarnas nyheters journalist Ewa Linnros 
och ledarskapscoachen Susanna Stensdotter deltagit. 
Programmet finns även i poddformat på bland annat 
Spotify.

5,1

FOTO: SANDRA MALMBORG

Infartsparkeringen vid Te-
gelbruksvägen upphörde 
den 21 oktober då tomten 
ska bebyggas med bostäder. 
En ny, tillfällig parkering ska 
ställas iordning vid Eken-
dals förskola. Detta innebär 
bland annat en promenad 
till pendelbåten på cirka tio 
till tolv minuter mot tidiga-
re, ett par minuter från den 
nedlagda parkeringen vid 
Tegelbruksvägen.

Att denna parkering var 
tillfällig framgick då den 
invigdes 2017. Kommunen 
aviserade nu, en månad före 
stängningen, att parkering-
en skulle avvecklas. Däre-
mot är inte ersättningspar-
keringen klar och inga andra 
alternativ har tagits fram i 
tid.

– Handläggning av 
bygglovansökan pågår och 
anledningen till att det har 
tagit tid är att de sakägare 
som berörs har haft många 
synpunkter. Sedan är det 
mycket sannolikt att beslutet 
kan komma att överklagas. 
Beslut i byggnadsnämnden 
väntas tas innan årsskiftet, 
säger Johan Elfver, press- 

och näringslivschef, Ekerö 
kommun.

Finns det någon närmare 
alternativ parkering till 
pendelbåten som kan bli 
aktuellt?

– Teknik- och exploate-
ringskontoret undersöker 
ytterligare platser för att 
planera infartsparkeringar 
i närområdet och vi åter-
kommer så fort vi vet mer 
om och när de i så fall kan 
bygglovprövas och realise-
ras, säger Johan Elfver. 

I Ekeröalliansens politis-
ka plattform för mandat-
perioden, står bland annat 
målsättningar för ett enkelt 
resande till, från och inom 
kommunen. Några punkter 
är att ”Införa fler strategiskt 
placerade infartsparkering-
ar, att ta ett helhetsgrepp om 
planeringslösningarna för 
fler parkeringsmöjligheter i 
centrumnära lägen och för 
att planera parkering i kom-
bination med lokaler.”

– Vi i politiken har agerat 
under ett flertal år i denna 
fråga. Det är sedan länge ett 

faktum att trafiken kommer 
att påverkas under arbetet 
med breddningen av väg 261 
samt byggandet av förbifar-
ten. Som ett led i detta ska-
pades en temporär infarts-
parkering på mycket kort tid 
på området där Ekerö strand 
kommer att byggas. Sam-
tidigt drogs det i gång ett 
arbete för att se till att Tra-
fikverket skulle ansvara för 
att tillskapa platser för en ny 
infartsparkering. Detta arbe-
te har dock, efter många på-
stötningar från kommunens 
tjänstemän och politiken, 
inte ännu lett till färdigstäl-
landet av en parkering. En 
stor del i detta är det faktum 
att man inte fått gehör från 
markägaren i området, kom-
menterar Adam Reuterski-
öld (M), kommunstyrelsens 
ordförande.

Han påpekar också att 
tjänstemännen fått upp-
draget att se till att utöka 
möjligheterna till infarts-
parkeringar runt om i kom-
munen. Det har framför allt 
skett i anslutning till be-
fintliga knutpunkter så som 

Träkvista och Skå. 
– Vi har en strategi där 

Trafikverket ansvarar för 
tillkomsten av en större 
parkering, kommunen för 
utökningar av befintliga och 
där vi tillsammans, kommu-
nen och Trafikverket, tittar 
på hur det kommer att fung-
era om fem till tio år när för-
bifarten är klar, säger Adam 
Reuterskiöld.

Oppositionsrådet Hanna 
Svensson (S), är kritisk till 
situationen:

– Så här går det när man 
säljer ut kommunens mark 
så att vi inte har några ytor 
att själva nyttja för i det här 
fallet, en infartsparkering. 
Det kan inte vara markäga-
res eller Trafikverkets ansvar 
att ordna parkeringsytor för 
kommunens invånare.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

EKERÖ | Infartsparkeringen vid Tegelbruksvägen med plats för 100 
fordon är nu stängd. Men ersättningsparkeringen som ska ställas 
iordning är inte klar.

Ny parkering dröjer

NYHETER 

”Vi har en strategi där Trafikverket ansvarar 
för tillkomsten av en större parkering, 

kommunen för utökningar av befintliga”’’

”Så här går det 
när man säljer 

ut kommunens mark”

Infartsparkeringen vid Tegelbruksvägen stängdes den 21 oktober. En ersättningsparkering ska upprättas på bollplanen intill 
Ekendals förskola. Denna parkering är dock inte klar ännu. När den blir färdig hänger på när bygglov för den går igenom. 
                 FOTO: EWA LINNROS
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Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00 1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Vi är en personlig butik med mycket hjärta som ligger mitt i Ekerö centrum. 
Vi handplockar vårt sortiment av bågar och arbetar med branschens bästa 
produkter. Vi sätter alltid kunden i fokus. Våra ledord är service, kvalitet och 
omtanke. Hos oss får du lång tid med kunden och kan vara med att påverka 
verksamheten och utbudet. Du brinner för att hitta den bästa lösningen och 
ger varje kund det lilla extra. Vi ser gärna att du har erfarenhet från servi-
ceyrke men branschvana är inget krav. Arbetsuppgifterna är mycket varie-
rande med allt från inköp till hantverk. Mycket goda kunskaper i svenska 
och grundläggande datavana är ett måste. Tjänsten är på hel- eller deltid. 

Välkommen med din ansökan till Thorbjörn Rönnlund
t.ronnlund@dinsyn.se

070-492 41 00

Ekerö Optik söker 
Butikssäljare / OptikerassistentButikssäljare / Optikerassistent

MÄLARÖARNA | Arbetet 
med byggnationen av den 
nya Tappströmsbron har 
nu dragit igång. I samband 
med detta kommer det att 
medföra vissa begräns-
ningar för trafikanter. Nu 
finns en sms-tjänst med 
information om arbetena.

En ny bro över Tappströms-
kanalen kommer att byggas 
väster om den nuvarande. 
Den nya bron blir öppnings-
bar precis som den befintli-
ga. 

Det är ett omfattande ar-
bete som pågår. Korsning-
en Färentunavägen och 
Ekerövägen byggs ut till en 
stor cirkulationsplats och 
en gång- och cykelpassage 
byggs under Färentunavä-
gen för att gång- och cykel-
trafikanter ska kunna passe-
ra säkrare. Trafikverket har 
nu lanserat en ny sms-tjänst 

som syftar till att hålla invå-
nare ännu mer informerade.

– Du kan till exempel få 
information om störande el-
ler trafikpåverkande arbeten 
som planeras i ditt område. 
Tjänsten är kostnadsfri och 
erbjuds under en provperi-
od mellan oktober 2020 och 
maj 2021, berättar Johan Elf-
ver, kommunens press- och 
näringslivschef.

Nedgångarna från Tapp-
strömsbron mot pendelbå-
ten har stängts av på båda 
sidorna. Om man parkerar 
vid Tappström eller kommer 
med bussen, får man gå till-
baka till Ekerö centrum och 
ta sig ner mellan bussdepån 
och centrum för att komma 
till pendelbåten, vilket blir 
en ordentlig omväg.

– Tyvärr medför det be-
gränsningar för trafikanter 
som tidigare har kunnat an-

vända de två nedgångarna 
från bron. Broprojektet är 
omfattande och kräver stort 
utrymme för byggnationen 
och säkerheten om trafikan-
terna är viktigast. Därför blir 
det tyvärr en omväg under 
byggtiden. Men jag har en 
kontakt med Trafikverket i 
frågan om det går att hitta en 
säker lösning för detta, säger 
Johan Elfver. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ny sms-tjänst 
om trafikläget

Trafiksäkerheten 
kring skolor ses över
MÄLARÖARNA | Många 
bilister kör snabbt för 
att hinna med färjan vid 
Jungfrusunds färjeläge. 
Alldeles intill korsning-
en vid Bryggarvägen – 
Jungfrusundsvägen ligger 
Raoul Wallenbergförskolan. 
Nu ser kommunen över tra-
fiksäkerheten. 

Efter att kommunen utvid-
gat sträckan vid korsningen 
Bryggarvägen – Jungfru-
sundsvägen, kör många bi-
lister fort för att hinna med 
färjan. När Raoul Wallen-
bergförskolan kom på plats, 
blev det en prioritering för 
kommunen att säkra barnen 
och föräldrarnas hämta- 
och lämnasituation utanför 
förskolan. Därför bygger 
man nu om och upphöjer 
det befintliga övergångs-
stället för att öka trafiksä-
kerheten. 

– För Ekeröalliansen är det 
självklart att alla barn och 
föräldrar ska kunna känna 
sig trygga kring skolor och 
förskolor. I samband med 
att vi utvecklar kommunen 
måste vi också se över hur 
trafiksäkerheten påverkas. 
Vid Raoul Wallenbergsko-
lan såg vi en minskad trafik-
säkerhet i och med ombygg-
nation av vägen till och från 
färjan och gör då en punk-
tinsats för att öka trafiksä-

kerheten igen. Vi kommer 
se över trafiksäkerheten 
runt skolor och förskolor i 
hela kommunen och vidta 
trygghetsskapande åtgärder 
där det behövs, säger Adam 
Reuterskiöld (M), kom-
munstyrelsens ordförande. 

Vid Raoul Wallenberg-
skolan kommer hela över-
gångsstället att höjas upp 
vilket både tvingar bilister 
att sakta ner och ger fot-
gängarna en ökad trygghet 
och bättre överblick när 

man passerar gatan. 
– Detta är en insats som 

värnar barnen och föräldrar-
na som är på väg till eller från 
förskolan samt för bilisterna 
som kör i området, säger 
Esmat Al Mizwri, vägingen-
jör och projektledare Ekerö 
kommun. 

Arbetet påbörjades vecka 
42 och planeras att vara av-
slutat vecka 45 eller 46.  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Broprojektet 
är omfattan-

de och kräver stort 
utrymme för byggna-
tionen och säkerhe-
ten om trafikanterna 
är viktigast”

Esmat Al Mizwri, vägingenjör och projektledare i kommunen, 
Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och 
Sarah Gahm, teknik- och exploateringschef i kommunen vid 
arbetet med att förbättra trafiksäkerheten i Jungfrusund.

 FOTO: EKERÖ KOMMUN
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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 | Under 
ett par dagar runt den 
7 och 8 oktober flytta-
des 15 välvuxna lindar 
från Wallenbergs allé på 
Ekerö till aktivitetsytan i 
Ekebyhovsdalen. En flytt 
som hjälper till med att få 
platsen att grönska snart 
igen.

– Kommunen hade behov av 
större träd och vi såg en möj-
lighet att ta tillvara de här 
träden som skulle tas ned i 
samband med att vägen ska 
breddas på platsen. Tidigare 
har vi också flyttat sju pilar 
från infartsparkeringen i 
Skå. Både pilar och lindar är 
lämpliga träd att flytta, till 
skillnad från till exempel 
gamla ekar, förklarar Kersti 
Burm, kommunens utemil-
jöförvaltare.

Hon gissar att de största 
träden vägde mellan ett och 
ett halv och två ton och de 
flyttades av en speciell träd-
flyttbil mellan platserna. 

Pilarna är ungefär 15 år 

gamla och lindarna upp-
skattar Kersti Burm till 
mellan tjugo och fyrtio år 
gamla. Att kunna återan-
vända dem gör att den de-
len av Ekebyhovsdalen där 
aktivitetsytan ligger, åter 

kan bli en grön plats lite 
fortare än om man plante-
rat unga träd.

– Det finns redan äng 
runt omkring som växer 
upp igen på våren, vilket 
gör att det kommer bli väl-

digt vackert till midsom-
mar. Nu ska vi se till att 
träden får tillräckligt med 
vatten och näring för att de 
ska trivas på den nya plat-
sen, säger Kersti Burm.

Vid Wallenbergs allé ska 

Trafikverket enligt skyldi-
get också plantera ersätt-
ningsträd för dem som nu 
flyttats därifrån.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nytt liv för gamla träd

En speciell trädflyttbil har flyttat träden från Wallenbergs allé till Ekebyhovsallen där de nu får rota sig på nytt och ge grönska till aktivi-
tetsområdet.            FOTO: EKERÖ KOMMUN OCH LO  BÄCKLINDER

NYHETER ”...det kommer bli väldigt vackert till midsommar...” ’’
Gåva hjälper
ekeröföretag
KOMMUNEN | Alla kom-
munens anställda får varsitt 
presentkort på 300 kronor. 
Dessa kan lösas in hos lokala 
näringsidkare och på så sätt 
stöttas dessa också lite extra.

– Vi är beroende av våra 
Ekeröföretagare och flera 
branscher har under pan-
demin haft en drama-
tisk nedgång, säger Adam 
Reuterskiöld (M), kommun-
styrelsens ordförande.  

Höstlov fyllt 
av spänning
KOMMUNEN | Under höst-
lovsveckan fylls  Ölsta 
Folkets park av en utställ-
ning med otäcka varelser 
som skapats av elever från 
förskoleklass till sexan. 

I Erskinesalen spelar 
Teater Slàva ”Kalevaskåpet” 
och ”Trolldomsministeriet”  
öppnar dörrarna till Ekerö 
kommunhus och låter ung-
domar få se de mystiska kor-
ridorerna och lösa magiska 
uppdrag. Kulturskolan har 
också ett omfattande höst-
lovsprogram och på kom-
munens båda bibliotek ord-
nas bland annat skrivarverk-
städer under veckan.

22 pilar och lindar har fått nya hem i Ekebyhovsdalen
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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

TORBRANSCHEN
S

R I K S F Ö R B U N D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

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

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 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 gör vardagen
enklare!

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
HANTVERK • TRÄDGÅRDSARBETE

EKERÖ | Delfinerna på 
Kolmården gav innovatö-
ren och ekeröbon Thomas 
Jemt idén till en helt ny 
typ av båtmotor med 
fendrift. Efter många års 
arbete med att utveckla 
”Dolprop”, räknar han 
nu med att den första 
produkten för utombord-
smotorer kommer ut på 
marknaden under nästa år. 
Nästa steg är en ”fenmo-
tor” till stora fartyg.

För cirka tio år sedan fick 
Thomas Jemt se en delfin 
dra iväg i 32 knop i under-
vattensläge på Kolmården. 
Då föddes idén om en ”fen-
motor”, driven på el. Nam-
net på uppfinningen blev 
”Dolprop” och kommer av 
dolphin propeller (delfin-
propeller). Men någon pro-
peller i vanlig bemärkelse 
rör det sig inte om.

– Den här är utformad 
som en delfinfena, där na-
turen har skapat en nästan 
perfekt utformning under 
hundratusentals år för att ta 
sig fram i vattnet snabbt. En 
delfin som väger 240 kilo 
kan nå hastigheter över 30 
knop med en energi mot-

svarande en hästkraft, för-
klarar Thomas.

Idag står marina transpor-
ter för cirka tre procent av 
världens koldioxidutsläpp. 
En konventionell propeller 
har låg effektivitet vilket 
bidrar till onödiga utsläpp 
och höga bränslekostna-
den. Propellrar skapar också 
mycket oväsen i havet.

Thomas har under många 
år arbetat och finansierat ar-
betet med Dolprop själv. Nu 
har hans bolag fått in finan-
siering från ett annat bolag 
och Thomas har också till-
satt en vd. På så sätt kan kan 
lämna över pappersarbetet 
och helt ägna sig åt forsk-
ning och utveckling.

– Vi samarbetar också 
med Fraunhofer Chalmers 
Center i Göteborg för att 
utveckla en så kallad di-
gital tvilling. Syftet är att 
optimera fenans utseende 
och rörelsemönster genom 
att simulera fenan i ett da-
torprogram vilket är ett 
modernare, snabbare och 
billigare sätt att produktut-
veckla, berättar Thomas.

Han räknar med att den 
första produkten för utom-

bordsmotorer kommer ut 
på marknaden under nästa 
år, men det stannar inte där.

– Vi har skrivit ett ”Letter 
of intent” med Maersk som 
är världens största rederi. 
De ha räknat ut att fend-
riften är 24 procent bättre 
än en propellerdrift och då 
pratar vi om fartyg som är 
flera hundra meter långa. 
Fartyg runt om i världen 
tankar bränsle för 250 mil-
jarder dollar per år. Med en 
fenmotor kan du ta bort 24 
procent på det, plus att du 
minskar utsläppen och åter-
ställer tystnaden i världs-
haven, säger Thomas och 
fortsätter:

– Man vet idag att en val 
upplever en propeller på 
nära håll som vi har tinitus 
gånger 100 000. Vad vi ser 
på vissa ställen på Hawaii 
till exempel, är kollektiva 
självmord av valar. De går 
upp på land för att de inte 
står ut med ljudet. Det på-
verkar även fortplantning-
en. Valar kommunicerar på 
flera mils avstånd med små 
knäppljud. Men när ett far-
tyg kommer förbi, hör de 
inte varandra.

Att utveckla en fenmotor 

till stora fartyg kräver en hel 
del, här handlar det om en 
fena som har en bredd på 
cirka 12 meter.

– Det är en stor mekanisk 
utmaning. Man ska simu-
lera ländryggar, böjningar, 
muskelsammandragningar 
med mera. Men att en fena 
kan driva ett stort fartyg 
är absolut möjligt. Titta på 
en blåval. Den väger 200 
ton och tittar man på fenan 
kontra valens längd och hur 
mycket den väger, verkar 
det som att naturen har dra-
git ut fenan i förhållande till 
kroppen. Skulle mina be-
räkningar stämma ungefär, 
så skulle en blåval utveckla 
254 hästkrafter, förklarar 
Thomas.

På grund av coronapande-
min har arbetet stannat av 
något, men med den exter-
na finansieringen, samarbe-
tet med Chalmers, avtalet 
med Maersk och även andra 
stora bolag som visat stort 
intresse för Dolprop, ser 
Thomas med stor tillförsikt 
på framtiden.  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Fendrift för både båtar och fartyg 

Thomas Jemt bredvid vattentanken där han testkör fenmotorn 
”Dolprop”. Första produkten för utombordsmotorer kan vara ute 
på marknaden nästa år. Nu arbetar Thomas även med utveckling-
en av en fenmotor till fartyg.

 FOTO: EWA LINNROS

NYHETER ”...minskar utsläppen och återställer tystnaden i världshaven” ’’
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Mälarö Färg och Tapet
EKERÖ: Bryggavägen 100
Tel: 08-560 308 30
Öppet: Vard 9–18, lör 10–14
www.malaroidedesign.se

EKERÖ: Ekerövägen 51

Tel: 08-260 308 30

Öppet: Vard 9–18, lör 10–14

www.malarofarg.se

Mälarö Färg och Tapet

08-560 308 30

Vi har prisgaranti Vi har prisgaranti 
på våra tapeter!på våra tapeter!

Gäller ej nyheter

Hittar du tapeten till billigare pris någon annanstans 
gäller det priset även vid köp hos oss

Hemtjänst med hjärta och omtanke
Våra ledord är

OMTANKE, KOMPETENS & GLÄDJE

Vi tänker med hjärtat
när det gäller omsorg om dig!

Många ur vår personal är  
utbildade undersköterskor och har  

och palliativ vård.

Ring gärna och vi berättar mer!
Verksamhetschef Helle Bruhn

Tel. 08-560 243 66
www.malaroomsorg.se
info@malaroomsorg.se Godkänd att utföra hemtjänst i Ekerö kommun sedan 2010
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NYHETER ”...man är tvungen att omvärdera tidigare beteenden” ’’

EKEBYHOV | Årets julka-
lender ”Mirakel” spelades 
in på Ekebyhovs slott. Nu 
finns kalendern med slot-
tet som motiv, redan ute i 
handeln.

I julkalendern ”Mirakel” är 
det inte bara slottet som har 
Ekeröanknytning, nioårige 
Ossian Nordh från Ekerö 
spelar rollfiguren Sören.

”Mirakel” är en magisk 
julsaga som rör sig i tid och 
rum mellan åren 1920 och 
2020. Två flickor, Mira och 
Rakel bor i samma rum, i 
samma herrgård  men hund-
ra år ifrån varandra. När ett 
konstgjort svart hål kraschar 
in på vinden skapas ett 
maskhål genom tiden som 

binder samman december 
2020 med exakt samma dag, 
minut och sekund hundra 
år tidigare, 1920. Av misstag 
sugs de in i hålet och byter 
plats med varandra. Mira i 
Rakels kropp försöker han-
tera livet som fin flicka 1920 
och Rakel får en chock när 
hon ställs inför vår moderna 
tid, där hennes stiliga hem 
har förfallit i hundra år och 
blivit ett HVB-hem.

De slungas dessutom in 
i en 100 år gammal släkt-
fejd som ägt rum i herrgår-
den och handlingen kretsar 
kring vad som händer när 
man ändrar ett skeende i 
historien.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Årets kalender

MÄLARÖARNA | Elin 
Roihjert från Ekerö 
är en av deltagarna i 
TV-programet Biggest 
loser som just nu sänds 
på TV 7.

Hur kom du med i pro-
grammet?    

–  Jag sökte inte själv. En 
dag i maj 2019 fick jag ett 
samtal från en person som 
tackade för min ansökan. 
Jag stod som ett frågetecken 
och förstod ingenting. Det 
visade sig att min älskade 
syster hade skickat in en 
ansökan åt mig utan att be-
rätta något. Efter en stund 
ringde syrran upp mig och 
berättade lite skamset att 
hon skickat in en ansökan 
för hon tyckte att det skul-
le vara bra för mig. När jag 
hade förstått vad allt hand-
lade om, fortsatte jag dialo-
gen med produktionen och 
var på audition kort däref-
ter. Så glad och tacksam för 
att min älskade syster vå-
gade skicka in en ansökan, 
berättar Elin.              

Du kan inte säga hur det 
går, men hur det är att 
vara med i programmet?

– Jag tyckte det var superkul 
att vara med i programmet 
men det är en berg- och 
dalbana. Det vi pressar våra 
kroppar till gör att det inte 
finns några emotionella 
barriärer kvar efter ett tag, 
vilket är väldigt uttömman-
de. Det sätt man har levt sitt 
liv på fram till dagen man 
checkar in på slottet ifråga-
sätts och man är tvungen att 
omvärdera tidigare beteen-
den. För mig handlar det om 
ändrade rutiner, mitt förhål-
lande till mig själv och mina 
prioriteringar, säger Elin 
och tillägger:

– Jag kan ju säga att jag inte 
höll med om det som sades 
i programmet när vi var och 
badade. Många sa att de inte 
varit på stranden för att de 
inte ville visa upp sin kropp. 
Jag gillar ju att bada och har 
hela mitt liv skitit i vad folk 
tänker om mig på stranden. 
Jag tänker inte låta min stor-
lek hålla mig borta från vatt-
net som jag älskar. Om det 
inte syntes så var det jag som 
var först i. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerötjej i Biggest loser

Elin Roihjert från Ekerö är med i årets upplaga av TV-programmet 
Biggest loser.                                              FOTO: SOPHIE ODELBERG/TV4

BILD: 

ULRIKA MALM/SVT

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 & 
inbjudna Mälarögäster.

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 DäckhotellContinental VC7 

Friktion
Hankook

W429 Hakka 9Hakka R3
Fälgpriser från 875:-Fälgpriser från 875:-

Coronakrisen har gått hårt fram och därför finns Ekerö Taxi inte längre kvar. Istället önskar vi dig  

varmt välkommen till Taxi Stockholm. Vi finns på Mälaröarna för dig, i ur och skur, med hög tillgänglighet,  

service och hållbarhet.

Boka din resa genom att ringa 08-15 00 00 eller boka direkt i appen.

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

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

Gästbryggan i Ekerö centrum är 
kommunens ansvar. Här får man 
inte ligga med båt en längre tid, 
men det finns båtar som statione-
rar sig här. På en av dessa dricks 
det alkohol och det är stökigt. Var-
för gör man inget?

– Det har vi gjort och gör kontinu-
erligt. I ordningsfrågan samverkar vi 
med polisen. Gällande båtar som blir 
kvar längre tar det i de flesta fall rela-
tivt lång tid innan man får bort dem 
utifrån flertalet lagrum att ta hänsyn 
till. Ifråga om “felparkerade”, alltså 
otillåtet förtöjda båtar, finns en regel 
avseende allmän hamn. En sådan båt 
får flyttas om den ligger i vägen eller 
varaktigt i strid mot gällande regler. 
Ägaren måste meddelas och ges tid att 
själv flytta båten. Gör han inte det får 
hamninnehavaren flytta den på den-
nes bekostnad och sälja den tre måna-
der därefter.

 
Gick till Stadsbyggnadskontorets 
”Öppet hus” i foajén på bibliote-
ket, men ingen där. En vänlig bib-
liotekarie upplyste mig då om att 
det är inställt på grund av Corona. 
Det finns ingen information om 
detta på kommunens hemsida.  
Varför uppdateras inte sidan?.

– Webbsidan är uppdaterad men 

jag kommer att se till att vi lyfter fram 
de nya rutinera igen samt att vi pratar 
med biblioteket så att de också läser 
kommunens webbsida. På grund av 
risken för smittspridning har bygglo-
venheten telefonrådgivning istället 
för det vanliga kvällsöppet tillsvidare.  
Schema hittar du i högermarginalen 
på hemsidan.

Har kommunen haft en dialog 
med Trafikverket så pendelbåten 
fortsätter med båda morgonav-
gångarna när hösten och vintern 
kommer? Det är ju corona-tider 
och många av oss vill inte utsätta 
oss för trängseln på bussen och 
T-banan men måste ändå åka in till 
jobbet. Även om båtarna går full-
satta på morgonen så är det ändå 

mer plats för varje person, man 
kan dessutom gå ut på däck och 
vara utomhus. 

– Vi har en kontinuerlig dialog med 
Trafikförvaltningen i region Stock-
holm om pendelbåtstrafiken. Jag vän-
tar på besked om hur man ska göra 
vintertabellen i år. Ekerö kommun 
delar frågeställarens uppfattning om 
att  vi behöver fler avgångar under hela 
året. 

Hur har man tänkt när man lägger 
ny infartsparkering ända borta 
vid Ekendal? Först ska man ta sig 
igenom den hopplösa korsning-
en i Ekerö centrum. Sedan gå från 
parkeringen och då via Ekerö cen-
trum eftersom nedgångar till pen-
delbåten är stängda. Jag behöver 

lägga till cirka 20 till 25 minuter 
extra på morgonen för att få ihop 
detta. Två skyltar på parkeringen 
som ska stängas hade fel angivet 
datum för stängningen med en hel 
månad. Vad kostar den missen? 

– Nuvarande pendelparkering upp-
hör eftersom det området ska bebyg-
gas med bostäder. Det har vi aviserat 
tidigare att detta är en tillfällig pend-
elparkering. Sedan förstår jag att för-
ändringen medför en problematik för 
frågeställaren och många andra. Det 
alternativ vi framgent kan erbjuda är 
just platsen vid Ekendals förskola när 
ansvarig förvaltning får bygglov vilket 
dröjer något. Det blev tyvärr en miss 
med skylten och angivet datum och 
det beklagar vi. Kostnad för att ändra 
dessa skyltar ligger på cirka 500 kro-
nor styck. 

Läs mer om infartsparkeringen på 
sidan 12.
                                                                                           

                                    EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Pendelbåten extra viktig i coronatider

En läsare tar upp vikten av att pendelbåten har tillräckligt med avgångar även vintertid. 
                                                                                                                                                     Foto: Arkiv

RADIO LYSSNA

>  Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

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

torsdag 29/10 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

  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

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.
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Vikarier 
sökes!

 Många av förskolorna inom 

Ekerö kommun söker timvikarier.  

Ta chansen att jobba med 

våra härliga barn!

Välkommen att höra av dig till oss:

Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskola 

linda.borg@ekero.se 08-124 57 198

Ekebyhov, Ekendal och Ekuddens förskola

anna-klara.essen@ekero.se 08-124 570 74

Gustavalund, Knalleborg och Gräsåkers förskola 

hanna.eriksson@ekero.se 073-660 42 70
 
Sundby, Munsö och Adelsö förskola 

cathrine.bruske@ekero.se 073-868 54 12

Färentuna, Skå och Svanängens förskolor 

malena.svensson@ekero.se 08-12 45 7711

Stenhamra och Drottningholms förskola 

carita.almqvist@ekero.se 073-660 40 24

EKERÖ | Entreprenören, 
investeraren och före detta 
Draknästedeltagaren Olle 
Nordberg är en välkänd 
ekeröbo som har sitt fing-
er med i spelet i många 
fastighetsaffärer och pro-
jekt, där Destination Ekerö 
och skidgymnasiet 10K 
Alpine bara är två exem-
pel. Men att han började 
sin karriär med att städa 
utflyktsbåtar, är det inte 
många som vet.

Vad har du haft för arbe-
ten under din karriär?

– Jag och min syrra stä-
dade dyk- och utflyktsbå-
tar tillsammans på Hawaii 
på kvällar och nätter under 
sommarloven på gymnasiet 
för att kunna dyka och surfa 
på dagarna. Äta blev det väl 
det lite si och så med... Jag 
jobbade också i ett gatukök 
under högskoletiden – det-
ta gatukök ”fick” jag senare 
med i en fastighet jag köpte. 
Därefter har jag arbetat med 
aktie- och optionshandel, 
på Nordbanken som nu-
mera heter Nordea, jag har 
varit redovisningsansvarig 
i Sverige på American Ex-

press, arbetat som ansvarig 
för ”equity capital markets” 
på Swedbank, vice vd på 
Audumbla Communica-
tion Group och vd för mitt 
eget företag Marna förvalt-
ning AB med dotterbolag.

Hur såg din första affär 
ut?

– Mitt under brinnande 
finanskris under början av 
90-talet pluggade jag på 
Mittuniversitetet i Sunds-
vall och hade lite lång-
tråkigt. Fastighetskrisen 
var ett faktum och många 
fastigheter stod tomma i 
Sundsvall. Jag kontaktade 
många kreditgivare med en 
affärsidé om att ta över de-
ras fastigheter och betala en 
ränta som steg med uthyr-
ningsgraden. 22 år gammal 
stod jag längst upp i första 
Hötorgsskrapan, där ban-
ken jag gjorde affär med låg 
och gjorde den första affären 
på det sättet, helt utan egna 
pengar.

Vad är din största driv-
kraft i ditt entreprenörs-
skap?

 – Att skapa hållbara före-

tag, ekonomiskt, ekologiskt 
och mänskligt – allt genom 
att jobba med människor 
som har samma drivkraft. 
Då har jag roligt och kan 
känna mig stolt.

Hur ser din mest utma-
nande dröm ut?

– Att förändra och kraf-
tigt förbättra det svenska 
skolsystemet, gärna tillsam-
mans med någon av eller alla 
mina tre döttrar.

Vad gör du när du inte gör 
affärer?

– Läser, lagar mat, lyssnar 
på musik och hänger med 
mina döttrar i skidbacken 
eller på vattnet.

Hur vill du se Mälaröarna 
utvecklas framöver?
– Jag skulle vilja att Ekerö 
blir Sveriges svar på Silicon 
Valley. Ett kunskapsbaserat 
område inom till exempel 
foodtech där Walleberg-
stiftelelserna sätter upp en 
avdelning inom KTH där 
man tillsammans med Orto 
Novo, Svegro, Alverbäcks 
med flera skapar miljö-
vänliga lösningar på fram-

tidens matproblematik. 
Vattenrening skulle också 
vara ett ämne för forskning. 
Allt detta som ett campus 
i Brygga industriområde 

vilket i sin nuvarande form 
flyttar till exempel till Skå 
industriområde. Till detta 
adderar vi ett gymnasium 
med den inriktningen samt 

ett idrottsgymnasium för 
att dra nytta av alla möjlig-
heter som finns här ute. Det 
skapar arbetstillfällen vilket 
gynnar lokala näringsidka-
re samt att många slipper 
pendla, vilket i sin tur är bra 
för både miljön och famil-
jelivet. Detta område skul-
le locka fler högutbildade 
att flytta till Mälaröarna, 
vilket skapar mer skattein-
täkter för kommunen. Låt 
oss behålla den gröna lung-
an och den vackra naturen 
samtidigt som vi skapar en 
attraktiv, kunskapsbaserad 
och hållbar näringslivs-
struktur.

Känner du till din namne 
som också var en välkänd 
mälaröprofil, konstnären 
Olle Nordberg som bod-
de och hade sin ateljé på 
Munsö?

– Jag kände inte till ho-
nom förrän jag träffade för-
re kommunalrådet Peter 
Carpelan för första gången i 
kommunhuset och blev Olle 
Nordberg JR.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Olle gör affärer för hållbarhet

PROFILEN ”Jag skulle vilja att Ekerö blir Sveriges svar på Silicon Valley” ’’

Olle Nordberg gjorde sin första affär när han var 22 år gammal.
 FOTO: PRIVAT

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. Fax: 08-445 14 25. E-post: info@bastuspecialisten.se 

Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15. www.bastuspecialisten.se 

BRASVÄRME-
KAMPANJ!
Nu har vi höstkampanj med många fina erbjudanden 

på spisar från Contura, Jötul, Scanspis, Nordpeis mfl. 

Förutom förmånliga spispriser har vi kampanj på 

skorstenar vid köp tillsammans med spis.

Besök vår välsorterade butik eller vår hemsida och se 

alla erbjudanden. Allt kan köpas med montage så att 

du får en eldningsfärdig spisleverans. Se ut en passande 

spis och låt oss offerera. Kampanjpriserna gäller 

tom 15 november.

  
Välkommen in för en offert!

Contura 556:1 Style En braskamin med 
stora sidoglas är perfekta för att binda 
samman ytor i öppna planlösningar. 
Pris Nu 18.900 kr (Ord. pris 21.900 kr) 
857 kr/mån.

Spiskassett Jøtul I520 En succékassett med 
många möjligheter. Välj den med 1, 2 eller 3 sidoglas. 
Låt oss visa hur fint den brinner i vår butik. Pris Nu 
från 17.900 kr (Ord. pris 20.900 kr) 815 kr/mån.

Keddy kassett 1002 är ett begrepp för 
effektiv värme. Finns i flera utförnden.
Pris Nu 17.990:-, 819:-/mån 
Installationssats på köpet, värde 1.875 kr
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ADMIT Ekerö  |  Tel: 08–505 934 30  |  ekero@admit.se   |  www.admit.se

Admit levererar trygghet till företag som vill outsourca sina ekonomitjänster inom redovisning, lön och skatt. Idag är  
vi över 40 medarbetare i Stockholm (Ekerö), Sundsvall, Lekeberg och Örebro. Vi söker en redovisningskonsult till våra 
trivsamma lokaler hos Strandkontor på Ekerö, vid Jungfrusunds Marina. Vi ser gärna att du kan arbeta självständigt 

 
branscher och storlek. 

Tror du att det här kan vara något för dig? 

Vi växer och söker ny medarbetare

Admit: Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders redovisning, lönehantering, rapportering, bokslut och skatterådgivning. 
 Vi erbjuder företag kundanpassad ekonomiadministration genom personligt engagemang och med hög kvalitet.

Vision: Vi vill uppfattas som kundens egen ekonomiavdelning och stå för leverans i en kunskapsmässig framkant oavsett bransch.

Stiftelsen Sällskapet till Pauvres Honteux (SVPH) söker  
till Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende 

Sjuksköterska för tjänstgöring natt
från januari 2021

Vi erbjuder en fantastisk arbetsplats i Bromma/Nockeby 
där du får arbeta med välutbildade och kompetenta  
arbetskamrater och med mycket förmånliga villkor.

avdelning för somatiskt boende, sammanlagt 67 platser.

Tjänsten är på 70 % och schemalagd med arbetspass 
var tredje helg. Du arbetar tillsammans med sex 

undersköterskor på nattpassen.

Läs mer på www.svph.se eller ring personalavdelningen 
telefon 08- 579 777 10.

Välkommen med din ansökan.

HR- och HÅLLBARHETSCHEF

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi söker nu en HR- och Hållbarhetschef.  
Tjänsten innebär att du kommer att ansvara för Lejagruppens kvalitet-, miljö- och 

arbetsmiljöarbete. Du kommer att arbeta med många olika frågor som rör hållbarhet 

och personal, där en stor del av arbetet innefattar att upprätthålla och utveckla vårt 

ledningssystem då vi är certifierade i kvalitet enligt ISO 9001:2015 och miljö enligt 

ISO 14001:2015. 

Du kommer även att arbeta med vårt systematiska arbetsmiljöarbete och andra 

HR-frågor såsom anställningar, intervjuer, dokumentation m.m. I rollen ingår bl.a. 

att stötta projektledarna i arbetet med att ta fram exempelvis arbetsmiljöplaner. 

Arbetet innefattar även mycket kontakt med våra chaufförer och kontroll av 

deras kör- och vilotider och arbetsmiljöfrågor.

Vi ser gärna att du är/har:
• Relevant utbildning 

• Erfarenhet av att arbeta med ledningssystem 

• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete

• Kunskap om kör- och vilotider 

• Ordningsam

• Målinriktad

• God datavana

• B-körkort

Lejagruppen
Adress: Bryggavägen 109, 178 31 Ekerö

Telefon: 08-707 33 00

Johan Olsson, VD
johan.olsson@lejagruppen.se

Karin Orto, Ekonomi- & HR-chef
karin.orto@lejagruppen.se

info@lejagruppen.se •  lejagruppen.se

LEJAGRUPPEN arbetar med transportförmedling, markentreprenad och 

åkeriverksamhet i Stockholmsområdet och sitter i moderna lokaler på Ekerö. 
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FÄRENTUNA | Att Ekerö 
kommun är en av landets 
hästtätaste kommuner 
kan nog gälla även när det 
kommer till käpphästar. 
Runt om på Mälaröarna 
tränas det både hoppning 
och dressyr på såväl skol-
gårdar som i trädgårdar. 
Och när Ölsta folkpark 
bjöd in till käpphästtäv-
ling var klasserna full-
satta efter bara ett par 
dagar.

Redan på medeltiden var 
käpphästen ett sätt för barn 
och unga att föreställa sig att 
de red på en riktig häst. På 
senare år har intresset åter-
igen tagit fart och mängder 
av unga käpphästägare lever 
med sina hästar dag och natt 
och sköter dem som om de 
vore levande. Många skol-
gårdar fylls också av tränan-
de ekipage på rasterna.

–  Min häst Scout brukar 
vara ganska busig och han 
älskar att bada i sjöar, be-
rättar Stella Ekenhjälm 9 
år, från Färentuna och visar 
fram sin häst som är svart 
med vit bläs i pannan.

Stella rider även på ridsko-

lan, men att ha en käpphäst 
gör att hon kan hålla på med 
allt som hör hästvärlden till 
även när hon inte är där. Hon 
berättar om allt man kan 
göra med sin käpphäst. 

– Man kan träna på att 
hoppa över hinder, tävla 
och på vintern kan man ta 
en uteritt i snön. En del har 
en massa ryktsaker till sina 
hästar och man kan ha träns, 
grimmor, grimskaft, täck-
en, huvor och mycket annat 
som man kan ha till en le-
vande häst.

Stella var en av alla de käpp-
hästryttare som deltog i 
tävlingen på Ölsta folkpark 
i september. Då hade hon 
hjälm på sig och Scout hade 
flätor i manen och sitt krit-
vita täcke med teddykant på 
sig. 

Tävlingen hade både en 
framridningsmanege, spea-
ker, kringaktiviteter och an-
nat som en ryttartävling för 
levande hästar också har.

– Man kunde välja på att 
hoppa hinder som var 20, 
40 eller 60 centimeter och 
jag var med i alla klasserna. 

Den högsta gick på tid och 
där kom jag fyra. Man räknar 
poäng på samma sätt som i 
vanliga hopptävlingar.

Många käpphästägare gör 
sina hästar själva och får då 
en stor valfrihet i att välja 
färger och utseende på häs-

ten. En snabbgoogling visar 
att utbudet för både den som 
vill använda sin kreativitet 
till att skapa en egen häst, el-
ler hellre vill köpa en färdig, 
är i princip hur stort som 
helst. Tillbehören vet hel-
ler inga begränsningar och 
säljs både av pysselbutiker, 

webshoppar och stora eta-
blerade hästsportsbutiker.

– Man kan också bygga 
stall till sina hästar där de 
kan vara på natten, men 
Scout sover i mitt rum, säger 
Stella.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

En häst som vilken som helst

Stella Ekenhjälm t.v. och hennes häst Scout kom på fjärde plats i käpphästtävlingen i Ölsta folkpark. Alicia Bascunan t.h. tävlade med 
hästen Roy.          FOTO: PRIVAT OCH ALFIE MARTINS

FRITID ”Min häst Scout brukar vara ganska busig...” ’’

”Man kan 
träna på 

att hoppa över 
hinder, tävla och på 
vintern kan man ta 
en uteritt i snön”

Julstämning när den 
är som bäst! 
Naturligtvis är sittningarna 
anpassade för att värna om 
din säkerhet under virustider.

Julbord 
på slottet 

08-124 572 01   I  ekebyhovs.slott@ekero.se   I  ekero.se/ekebyhovsslott

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

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord

Binärdata AB
Support & Försäljning 

07-22 Alla dagar
0707-139 000   08-560 402 51  

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset
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MÄLARÖARNA | Vikten av 
att bevara vår dåtid ligger 
varmt om hjärtat för Ekerö 
Munsö hembygdsförening 
(EMH). Nu startar de pro-
jektet ”Jag minns –  om 
egna upplevelser från ett 
liv på Ekerö och Munsö”.

– Jag fick en bok som heter 
”Svenska folket berättar om 
sitt 1900-tal” som tagits 
fram av Svenska dagbladet. 
De gick ut och samlade min-
nen. Det intressanta med 
den här boken är att det är 
vardagsminnen. Jag blev så 
tagen av boken att jag tog 
upp det på hembygdsfören-
ingens styrelsemöte och de 
tände på alla cylindrar och 
sa, ”det här måste vi göra på 
Ekerö”, berättar Jan Byström 
som sitter i EMH:s styrelse. 
Han fortsätter:

– Med den stora omvand-
ling som sker nu i kom-
munen och med ett tydligt 
generationsbyte, är sådana 
som jag och många andra 
de sista som kan berätta om 
gamla Ekerö.

Syftet med projektet är 
inte bara att bevara dåtid, 
utan också att ge  ett per-
spektiv och förståelse för 
nutid, det vill säga det som 
sker idag. Dessutom att lyfta 
fram erfarenheter att ta med 
sig in i framtiden som kan ge 
en förståelse och förankring 
i morgondagens samhälle.

– Det här är inte ett pen-
sionärsprojekt, det kan vara 
unga människor som också 
kan berätta. Tanken är inte 
att man ska ta upp stora, 
politiska frågor utan det är 
just vardagsminnen som 
exempelvis, ”jag minns när 

jag åkte till jobbet och korna 
gick över vägen vid Wallen-
bergsallén”. Det kan förstås 
även handla om stora hän-
delser i samhället men också 
de mest privata stunderna 
i ens liv, förklarar Jan By-
ström.

Eftersom projektet har sin 
förankring i EMH vänder 
man sig i första hand till nu 
boende på Ekerö och Mun-
sö.

– Men självklart välkom-
nar vi även minnen av andra 
Mälaröbor, det viktiga är att 
minnet på något vis har sin 
bakgrund i livet på Ekerö 
och Munsö.

Det handlar inte om att skri-
va långa noveller, varje min-
ne ska vara kort ock kärn-
fullt och riktpunkten är fem 

till åtta skrivna rader.
Nu hoppas hembygdsfören-
ingen på att de får in många 
minnen. Dessa ska sedan 
sammanställas i en bok. Hur 
många minnen som kom-
mer att ingå kan man inte 
säga i dagsläget, men för-
hoppningsvis hundratals. 
Inga minnen ska heller gå 
förlorade. Ett antal minnen 
kan också komma att läggas 
i någon form av tillgängligt 
arkiv på EMH:s hemsida.

– Det går också bra att 
lämna in flera minnen. Min-
nena kommer bara att ha 

minneslämnarens förnamn 
och födelseår. När minnet 
inträffat bör också framgå, 
säger Jan Byström.

Det finns en blankett fram-
tagen, men det går utmärkt 
att skriva ”på egen hand”. 
Blanketten finns på hem-
bygdsföreningens hemsida 
och på biblioteket i Ekerö 
centrum, där också minne-
na tas emot. Man kan även 
lämna in dem på  ICA Nyck-
elby. Man kan också skicka 
sitt minne via e-post eller 
brevledes till Jan Byström. 

Mer information om adres-
ser finns på blanketten och 
EMH:s hemsida.

Under 2020 pågår den ak-
tiva insamlingen av minnen, 
2021 bearbetas och struktu-
reras det insamlade materi-
alet. Slutmanus beräknas 
därefter att vara klart till 
årskiftet för att 2022 trycka 
och marknadsföra boken. 
– Alla minnen är viktiga och 
välkomna, ingenting är oin-
tressant.                                           
                            
                                EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Minnen från
Ekerö och Munsö 
efterlyses   

KULTUR ”Alla minnen är viktiga och välkomna, ingenting är ointressant” ’’

Ekerö Munsö hembygdsförening samlar in minnen om egna upplevelser från ett liv på Ekerö och 
Munsö. Minnena kommer sedan att sammanställas i en bok.                                                                 FOTO: ARKIV
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VI HAR ALLT DU BEHÖVER FÖR
EN HALLOWEEN PÅ HEMMAPLAN!
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VI FLYTTAR TILL BRYGGAVÄGEN!

Mottagning Ekerö
Bryggavägen 110
(ny adress fr o m  2 nov )

Mottagning Odenplan

 10% 

Endre Andersen

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.
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Sporten ’’
”Klubbmästerskapen bjöd på många härliga matcher” Marcus Fritz, chefstränare ETK

Fondpengar till E-sport
E-SPORT | Ekeröbaserade 
föreningen Prima esport 
är en av de föreningar som 
tilldelas 30 000 kronor 
från 30/30-fonden, ett 
projekt där 30 idrottsför-
eningar från hela Sverige 
valts ut för sitt arbete för 
en schysst idrottskultur 
och insatser som skapar 
trygghet, gemenskap och 
jämställdhet.

30/30-fonden är ett sam-
arbete mellan Unibet och 
hockeymålvakten Henrik 
Lundqvist, som startade 
2019. Initiativet går ut på 
att uppmärksamma och be-
löna idrottsföreningar över 
hela Sverige, oavsett idrott. 
”30/30” anspelar på Henrik 
Lundqvists tröjnummer och 
att 30 föreningar får 30 000 
kronor var. Alla idrottsför-
eningar kan ansöka.

Ekeröbaserade föreningen 
Prima esport var en av de 
som sökte i år och blev ock-
så en av vinnarna. E-sport 
står för elektronisk sport, 
det vill säga dataspel. Prima 
esport är en idéell förening 
som startades 2017 och är 
en spelförening med inrikt-
ning på E-sport, streaming 
och gaming.

30/30- fondens motivering 
lyder:

”Det kanske förvånar 
somliga, men även i espor-
tens väld är aktiv livsstil och 
god kosthållning nyckel till 
framgång – åtminstone om 
du frågar Prima esportför-
ening. Utöver att vara en 
plats för gemenskap och al-
las lika värde tar ni på er att 
informera och sprida bud-
skapet om sporten ni älskar. 
Bättre ambassadörer är svårt 
att finna.”

– Ni har visat prov på ett 
fantastiskt engagemang och 
en positiv samhällskraft 
som är viktigare än någonsin 
i dessa tider. Jag är stolt att 
för andra året i rad få hylla 30 
idrottsföreningar runt om 
i Sverige. Idrottsföreningar 
som verkar för sunda värde-
ringar, trygghet och glädje, 
säger Henrik Lundqvist i en 
videohälsning till de vin-
nande föreningarna.

En digital prisceremoni 
ägde rum den 11 oktober.

Mälarö SOK (skid- och 
orienteringsklubb) som 
grundades grundades 1970, 
blev en av de vinnande för-
eningarna 2019.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

TENNIS | Det var rekord-
många deltagare i Ekerö 
tennisklubbs (ETK) årliga 
klubbmästerskap som spe-
lades 2 till 10 oktober. 

Förra året slogs det klubbre-
kord med antal deltagare i 
ETK:s klubbmästerskap, i 
år blev det inte sämre. Årets 
startfält bestod av 126 delta-
gare och 175 starter. En ök-
ning på 25 spelare och 70 fler 
starter än förra året. 

– Klubbmästerskapen bjöd 
på många härliga match-

er med mycket spänning. 
Det var bra med rörelse när 
medlemmarna kämpade på 
tennisbanan och skapade en 
fantastisk stämning i hallen, 
berättar Marcus Fritz, chefs-
tränare ETK.

Spelklasserna var öppen 
singel, motionsingel, öppen 
dubbel, generationsdubbel, 
motionsdubbel, mixeddub-
bel, U15, U13 och U11. Nedan 
följer resultaten. 
U11: William Gustavsson 

vann finalen mot Lisa Lilje-
gren. U13: William Gustavs-

son vann finalen mot Roy 
Berthels. U15: Roy Berthels 
vann finalen mot Axel Ro-
senlund. Herrsingel mo-
tion:  Philip Ericsson vann fi-
nalen mot Robert Warvsten.
Damsingel motion: Chris-
tine Hammarström vann 
finalen mot Marianne Has-
lum. Öppen singel: Robert 
Rasmussen vann finalen mot 
William Rosencrantz. Mo-
tionsdubbel: Roy Berthels/
Bobo Berthels vann finalen 
mot David Bergström/Jör-
gen Bratt. Mixeddubbel: 

1:a Nandipha Åkers/Willi-
am Rosencrantz. 2:a Anna 
Berthels/Anders Forsberg. 
3:a Erika Ribbhagen/Urban 
Lovhamre. 4:a Tori Skog-
lund/ Rikard Skoglund Ge-
nerationsdubbel: William 
Rosencrantz/Mikael Rosen-
crantz vann finalen mot Anna 
Berthels/Roy Berthels. Öp-
pen dubbel: Robert Ras-
mussen/Anders Lindén 
vann finalen mot Marcus 
Fritz/Niklas Gustafsson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

KM-vinnare 2020.   FOTO:ETK

Rekorddeltagande

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



27 MÄLARÖARNAS NYHETER • 28 OKTOBER 2020 

PADEL |  Den 18 okto-
ber 2015 invigdes Ekerö 
padels inomhusbanor i 
Träkvistahallen. Samma 
datum i år firades femårs-
jubiléet.

Redan för nio år sedan fick 
Ekerö sin första padelbana, 
då utomhus i Jungfrusund.

– Vi var den första utom-
husbanan i Stockholm och 
bland de första i Sverige, 
berättar Maria Capistrano 
Björklund, Ekerö padel.

Sedan dess har mycket 
hunnit hända, två nya ute-
banor har byggts i Jungfru-

sund och inomhusbanorna i 
Träkvistahallen. 

– Våra inomhusbanor 
var också nästan de första 
i Stockholmsområdet. Jag 
blev slagen med en månad 
av banorna i Frihamnen, 
som öppnade sina i septem-
ber.

Padel som har inslag av 
tennis och squash, är Euro-
pas snabbast växande rack-
etsport. Något som också 
märkts på Ekerö. Idag har 
Ekerö padel cirka 4 000 
kunder registrerade.

– Vi har lång kö för både 
barn och vuxna, invånare i 

kommunen skriker efter fler 
banor. Men vi måste få till-
gång till lite mark att bygga 
på, säger Maria Capistrano 
Björklund.

På grund av den rådande 
situationen med corona, 
hölls jubileet för ett begrän-
sat antal personer enligt 
folkhälsomyndighetens re-
kommendationer. Några av 
klubbens bästa juniorer, da-
mer och herrar visade också 
sina skills och hur kul man 
kan ha på padelbanan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerö padel jubilerar

SPORT 

Ekerö padels bästa juniorer, damer och herrar bjöd på uppvisningsmatcher när femårsjubileum fira-
des. Juniorbild fr.v: Isabella Hamberg, Rebecca Hansson,  tränaren Richi Cobreros, Moltas Berglund 
och Valter Zidén. Även Ernst Hjelm var med och spelade men ej på bild. Damer fr.v: Johanna Haglund 
Karlsson, Anna Berglund, Victoria Zidén och Jenny Stargård. Herrar fr.v: Richi Cobreros, Johan 
Sandqvist, Stefan Tengmo och Marcelo Banegas.                                                             FOTO: EKERÖ PADEL

KÖR DU 
EN  

ONE-MAN 
SHOW?

Har du inte bara många bollar i luften – utan alla?
Som soloföretagare behöver du ofta vara expert på en rad andra områden
än just det du arbetar med. Som medlem i Företagarna får du hjälp med 
allt från juridisk rådgivning, försäkringar, förmåner hos samarbetspartners, 
guider och mycket mer! För dig med det lilla företaget erbjuder vi ett  
solo-medlemskap från 1 590 kr. Läs mer och bli medlem på foretagarna.se. 

Följ din lokala förening på Instagram och Facebook

SOLO-
MEDLEMSKAP

fr.   1 590 kr

#företagarnaekerö

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

lo
ng L

Marie Lidebrandt 
är diplomerad medicinsk 
fotterapeut och arbetar 
i skyddsutrustning efter 

basala hygienrutiner 

RABATTKUPONG100 kr
Kupongen är giltig hos Maries Fothälsa för nya kunder under 2020

Maries fothälsa ger dig 
som ny kund 

100 kr i rabatt på fotvård

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

För barn 
Följ med på bildjakt i slottets salar! Välj mellan 
Lejonsafari för att spana efter lejon, Flora för att 
hitta blommor och växter, Fauna för att smyga 
efter djur eller gå på Guldjakt.

Drottningholm
ETT KUNGLIGT SLOTT OCH ETT VÄRLDSARV

Läs mer på
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Dagmammans existens är 
hotad – stoppa regeringens 
förslag kring pedagogisk 
omsorg. I en utredning 
beställd av regeringen 
kommer utredaren med 
förslag som gör att valfrihe-
ten för småbarnsföräldrar 
inskränks.

Valfriheten för föräldrar 
verkar vara en av de mest 
ifrågasättande friheterna i 
Sverige trots att det i inter-
nationell rätt är tydligt med 
föräldrarnas självbestäm-
mande över familjen. Enligt 
MP och S ska alla barn in i 
samma fålla. Gärna obligato-
risk förskola från tre års ålder 
tycker dessa. Utredningen 
föreslår etableringsstopp för 
dagbarnvårdare och detta ska 
gälla i hela Sverige. Förskolan 
ska alltså bli det enda som 
erbjuds. Ytterligare en gång 
naggas det kommunala 
självstyret i kanten där MP 
och S anser att centralstyre 
är bättre än den lokala demo-
kratin.  Vi Kristdemokrater 

motsätter oss med bestämd-
het föreslagna etablerings-
stopp för dagmammorna/
familjedaghemmen. 

I Ekerö kommun har vi 
inte så många familjedag-
hem kvar, men föräldrar är 
nöjda med denna verksam-
het och vi tillsammans med 
Ekeröalliansen vill gärna 
vara med och uppmuntra 
denna omsorgsform – inte 
förbjuda den. Alla barn har 
olika förutsättningar och 
behov  och därmed måste 
det finnas olika omsorgs-
former.Vissa trivs i större 
grupper, medan andra inte 
gör det, och behoven ser 
olika ut för olika familjer. 
För oss Kristdemokrater 
är det självklart att det är 
föräldrarna som avgör vad 
som är bäst för barnen, inte 
politikerna. Låt familjerna 
själva bestämma – bevara 
dagmammorna!

– Sivert Åkerljung (KD)
kommunalråd 

Mälaröarna har stora avstånd 
och består till stor del av 
landsbygd. Det innebär 
också dyra kostnader för 
transporter och ofta begrän-
sad service i ytterkanterna 
av kommunen. I allt större 
grad försvinner service från 
ytterkanterna i kommu-
nen mycket beroende på 
den ökade distanshandeln 
men framför allt på grund 
av avsaknad av samord-
ning. Internet och distans-
handel ökar kraftigt och 
behovet på landsbygden är 
större i avsaknad av lokal 

service. Det är den sista biten 
”last mile” som är den mest 
kostsamma och här finns 
det stora samordningsvin-
ster. Med en kommunal 
samordning av transporter 
kan vi samverka för att effek-
tivisera kommunens såväl 
som näringslivets transpor-
ter till och från fastigheter. 
På så sätt kan transporter 
och leveranser styras till tid-
punkter när de stör trafiken 
minst. Kommunen och poli-
tiken har ett ansvar att säkra 
och förbättra den kommu-
nala servicen på ett socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart sätt. Därför har MP 
lagt en motion om att inrätta 
en kommunal logistikcen-
tral som har till uppgift att 
effektivisera alla transporter 
till och från alla fastigheter 
så att vi sparar både på miljö 
och ekonomi. Framför allt 
minskar samordningen 
slitage på våra vägar och tar 
bort onödiga köer vid hög-
trafik. Miljöpartiet vill att 
politiken tar ansvar för en 
effektivare trafikplanering.

– Miljöpartiet

Underlätta för att bo i hela kommunen Bevara dagmammorna!

ty
ck

! Är det dags för ett Färingsöparti?
Färingsöborna drabbas av 
många försämringar. Sämre 
busservice, en av kommunens 
farligaste trafikplatser, idrotts- 
och fritidsanläggningar byggs 
på Ekerö och nu vill man riva 
Stockbygården. 

Buss 176 vänder inte längre i Ekerö 
centrum utan fortsätter upp till ron-
dellen vid Ekebyhov.  Dubbla tra-
fikljus och busshållplatser försenar 
176:an märkbart för färingsöborna. 
Låt 176:an vända vid första rondellen 
utan trafikljus och extra hållplats.  

Kommunens farligaste trafik-
plats, med dagliga incidenter, är vid 
Svanhagen med en busshållplats 
som skapar skymd sikt och farlig 
bussutfart.  Ombyggnad borde göras 
före andra ombyggnader som rör 

framkomlighet.  
 Planerat badhus, tennishall 

och nya Mälaröhallen är alla på 
Ekerösidan.  Att koncentrera all 
idrotts- och friluftsverksamhet till 
Ekerö missgynnar färingsöborna 
och bromsar utvecklingen av annan 
service på Färingsö. 

Nu vill man riva Stockbygården 
vid Stenhamra hälsocentral. 
På kommunens hemsida står 
”Stockbygården – träfflokalen i 
Stenhamra för pensionärer i alla 
åldrar!” följt av texten ”Vi har till-
sammans med PRO Färingsö och 
Studieförbundet vuxenskolan en 
mängd olika aktiviteter att erbjuda. 
Läsecirkel, sånggrupp, målning 
porslin, gymnastik, boulebana, kort-
spel, soppluncher, IT-café, I-pad 
kurs mm.”  Kommunens fastighet-

senhet föreslår i ett beslutsunderlag 
till socialnämnden att ”objektet 
avvecklas” vilket givetvis låter bättre 
än ”riva det”. Enligt ett överslag 
kommer det att kosta minst cirka 
10 miljoner kronor att renovera 
och antyder en kraftig hyreshöj-
ning samt avslutar med ”Sett ur ett 
förvaltningsperspektiv och ur ett 
kommunalt strategiskt lokalför-
sörjningsperspektiv så bör objektet 
avvecklas och ersättas av andra alter-
nativ.” Man berör inte verksamhets-
perspektivet. Socialnämnden har i 
ett tjänsteutlåtande köpt detta utan 
att ifrågasätta bedömning. Borde ha 
frågat ”Vad är det minsta ni kan göra 
för att behålla verksamheten tills vi 
kan erbjuda ett fullgott alternativ?”  

Träffverksamheten i Stockbygår-
den föreslås byta till Söderströms-

gården. Enligt PRO går det inte att få 
plats med verksamheten i de anvi-
sade lokalerna. Varför inte avvakta 
med en flytt tills man kan anvisa 
ändamålsenliga lokaler i närområ-
det? Marken där huset står är attrak-
tiv och vill man vara lite konspirato-
risk kan man undra när kommunen 
beslutar att Stenhamra hälsocentral 
ska gå samma öde till mötes. Då får 
gamla och sjuka ta bussen till Ekerö, 
men glöm inte att kliva av vid kom-
munalhuset och gå till vårdcentralen 
om ni orkar, för bussen går inte in i 
centrum längre. 

Kanske är det dags för ett 
Färingsöparti som kan ta tillvara 
färingsöbornas intressen.

– Bengt Angerfelt, 
stenhamrabo

Meningsfull 
fritid för äldre!
Den som är pensionär 
idag är inte nödvändigtvis 
gammal och skör. Den äldre 
befolkningen ökar och blir 
dessutom allt friskare längre 
upp i åren. Att kunna ha 
en aktiv och meningsfull 
vardag är en avgörande 
friskhetsfaktor, det är inte 
bara en stor vinst för den 
enskilde individen utan 
också för samhället som 
helhet. Socialdemokraterna 
ser att det finns en stor brist 
i Ekerö när det gäller för-
utsättningar för våra äldre 
att kunna arrangera och 
delta vid olika aktiviteter. I 
vårt förslag till budget för 
2021 inför vi därför ett för-
eningsstöd till föreningar 
som riktar sig till äldre/
pensionärer för att de ska 
ha möjlighet att genomföra 
fler aktiviteter. Vi vill bygga 
fler föreningslokaler för att 
skapa möjligheter för fören-
ingarna att ha fasta mötes-
platser där de också kan 
förvara viss utrustning/till-
behör. Med bättre förutsätt-
ningar för fler aktiviteter och 
mötesplatser skapar vi ett 
samhälle där både psykisk 
och fysisk hälsa främjas.

– Socialdemokraterna

... till fantastiska köks-
teamet på Ekebyhovs 
slott, Mattias, Anna, 
Camilla och alla de andra.
Familjär stämning där vi 
alla blir sedda, god mat 
i härlig miljö, både inne 
och ute i den fina parken, 
lockar även 
oss inner-
stadsbor.

– Louise och Per
från Kungsholmen

rosor 
& tack

REPLIK

I Mälaröarnas nyheter hade 
Moderaterna en annons 
med rubriken ”Vi gör Ekerö 
tryggare”. I den kan man 
läsa: ”Ingen ska behöva vara 
rädd att gå till skolan”. Då 
tycker vi att ni ska komma 
till Björkuddsvägen klockan 
8 en morgon. På den smala 
vägen cyklar barn, ofta flera 
i bredd, från Gällstaö till 
Ekebyhovsskolan samti-
digt som bilar hetsar fram 
i motsatt riktning för att 
hinna med färjan. Två stora 
bussar fyller vägen omkring 
klockan 8:15. Stora trans-
porter passerar här på väg 
till byggen med mera. Barn 
cyklar till ridskolan, hästar 
och ryttare kan finnas på 
vägen. Man går längs denna 
väg med hjärtat i halsgropen 
som signaturen ”En frustre-
rad ekeröbo” beskrev i förra 
numret. 

Bilisterna kan istället 
köra Ekerövägen fram till 
Bryggavägen för att komma 
till färjan, det tar inte mycket 
längre tid och kan rädda 

människoliv.
Björkuddsvägen har en 

lång historia. Förr var det 
enklare att färdas sjövägen 
till Ekerö och allén som leder 
fram till Ekebyhovs slott. 
Vägen är dimensionerad för 
resande med häst och vagn, 
inte för dagens tunga trafik 
som gör möten mycket 
riskabla. För några år sedan 
fanns det ett trafikhinder vid 
Ekerö ridskolas ridhus, bara 
gående och cyklister kunde 
passera. Återinför detta 
innan någon allvarlig olycka 
inträffar om ni menar allvar 
med att ni gör Ekerö tryg-
gare. Våra barn är mycket 
viktigare än att någon bilist 
vinner ett par minuter på 
väg till färjan.

– Flera frustrerade 
ekeröbor

REPLIK

 Jag säger som andra har 
skrivit insändare om. Varför 
inte styra om busslinjer att 
gå direkt ut på Färingsö istäl-
let för att det flesta linjer ska 
gå ut på Ekerö. Vi trafikanter 
från Färingsö som har längre 
resväg till arbete och skola 
har nu även fått  längre resti-
der. Lägg om buss 176 under 
tiden för det stora  byggar-
beten som nu sker efter våra 
vägar. Boende på Ekerösidan 
står aldrig och väntar mer 
än fem, tio minuter. Vi på 
Färingsösidan har sämre 
bussförbindelser. Vi har 
bussbyten efter vägen som 
inte alls väntar in bussen man 

kommer med. Det skulle 
vara intressant att få ett svar 
på våra insändare från någon 
som har inflytande över 
kommunens beslut vad gäller 
detta. Men de gånger man 
ser någon politiker så är det 
något nytt fint byggprojekt 
som man gärna poserar med.

Sedan till något helt annat 
men det gäller även bussar 
och passagerare. Det gick 
nog inte att förstå tidigare 
i våras hur långvarig denna 
kris skulle bli och fortfarande 
är. Då tänker jag så här: Idag 
går  vi in i bussens bakdörrar 
och alla försöker att sprida 
ut sig så gott det går. Vi upp-
manas att inte åka om vi inte 
är tvungna. Helt ok.  Varför 

sätter ni inte in en plast-
skärm i dörren/luckan som 
stängs till förarplatsen, så att 
föraren får en skärm framför 
passagerardörren? Idag sker 
ingen manuell betalning till 
föraren och då skulle bak-
dörrar kunna vara stängda 
för påstigande och det skulle 
nog bli mindre trångt på bus-
sarna om alla måste ha giltigt 
färdbevis, i alla fall skulle det 
bli en viss skillnad. Dessa 
plastskärmar syns i butiker 
och är enkla anordningar 
som troligtvis kommer från 
reklamtavlor med mera, men 
det kan vara en ganska enkel 
lösning.

– EL

Bussförbindelser coronatider

Återinför trafikhindret!

Alla människor ska kunna 
åldras med värdighet. Den 
dag man får svårt att klara sig 
själv ska samhället självklart 
träda in och erbjuda hjälp 
så att den äldre får fortsätta 
leva ett tryggt och menings-
fullt liv. Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) har 
under flera år varnat för att 
bristande kunskap i svenska 
språket inom äldreomsor-
gen är en riskfaktor. Under 
coronapandemin larmas om 
kommunikationssvårigheter 
då många av medarbetarna 
inom äldreomsorgen inte 
har svenska som modersmål. 
I den kvalitetsuppföljning, 
riktad mot särskilda boenden 

för äldre i Ekerö kommun, 
som socialförvaltningen 
gjort, framgår flera oro-
väckande faktorer. Antalet 
fallolyckor bland de boende 
har ökat markant, det har 
varit brist på närvarande 
läkare och undersköterskor 
och personalen har tving-
ats arbeta mycket övertid. 
Dessutom uppvisas tydliga 
brister i följandet av basala 
hygienrutiner och korrekt 
arbetsdräkt. Flera av de som 
idag arbetar inom kommu-
nens äldreomsorg har inte 
svenska som modersmål. 
Sverigedemokraterna ser 
djupt allvarligt på att bris-
tande språkkunskaper gör 

en redan utsatt äldre än mer 
utsatt. Vi har därför yrkat på 
att Ekerö kommun inför ett 
språktest vid nyanställningar 
och upphandlingar inom 
äldreomsorgen. Vi kommer 
även att arbeta för att upp-
följning av språkkunskaper 
blir en obligatorisk del av 
kvalitetsuppföljningen av 
våra äldreboenden. 

Vi accepterar inte att den 
kravlöshet inom vård och 
omsorg som vi ser idag får 
fortsätta. Att ta hand om våra 
äldre, som byggt vår välfärd, 
får aldrig bli en kravlös inte-
grationslots.

– Sverigedemokraterna

Vi kräver språktest för arbete 
inom äldreomsorgen på Ekerö

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare! 
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Jo, det jag vill ha sagt är att ”smit-

vägen” förbi Ekerö ridskola 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 all-

deles för hög fart, det är 30 där.  På 

eftermiddagarna kör många föräld-

rar 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 ohållbar och något 

bör göras så fort som möjligt.

– En frustrerad ekeröbo

Stäng smitvägen!
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Är du förälder?
Behöver du någon att prata med?

Skolkurator
Har du funderingar kring ditt barns eller ungdoms skolsituation, 

kamratrelationer, stress eller frånvaro och inte vet vart du kan vända dig? 
Börja med ett samtal till oss!

Ring 076-698 43 25, måndag-torsdag  kl 13.00-16.00

Familjeteamets råd och stöd
Har du barn i åldern 0-18 år och behöver råd och stöd kring er familjesituation? 

Konflikter hemma? Fungerar inte vardagen? 
Vi erbjuder samtal med familjebehandlare eller kurator. 

Ring 08-124 570 09

Maria Ungdom 
Är du orolig för att ditt barn använder alkohol, droger 

eller spelar om pengar är du välkommen att kontakta oss. 
Ring 08-123 474 10, måndag-fredag  kl 09.00-16.00

www.mariaungdom.se

Det går bra 
att vara 

anonym!

www.ekero.se

Häromsistens, i förra Kolumnen, berättade jag 
om världsarvet vi passerar på vägen till eller från 
Ekerö, som under drottning Lovisa Ulrika blev 
Sveriges kulturella nav i mitten av 1700-talet 
med elegant och spirituellt hovliv. Men världs-
arvet Drottningholms historia innehåller så 
mycket mer än kungligheter och hovfolk, som 
mest sysslade med galanterier och intriger.

 

K
ina slott känner väl alla till, och den charmiga Kantongatan 
som leder upp till slottet, med sina behändiga villor i en 
stil som blivit klassiskt svensk, fasader i ockragult eller fa-
lurött, brutna tak, pardörrar i entrén, gröna fönsterluckor. 

Också Kantongatan är ett minne från Lovisa Ulrikas tid. Här 
skapade drottningen och hennes make kung Adolf Fredrik ett indu-
striområde, avsett att demonstrera att även Sverige kunde producera 
högklassiga lyxvaror. Här fanns fabriker – vi skulle i dag väl hellre 
säga verkstäder – som tillverkade sidentyg, eggvapen, skjutvapen och 
knypplade band. Man odlade till och med silkesmask och framställde 
silkestråd, som blev till siden för hovets bruk (men det var nog en 
bråkdel av vad som behövdes till den eleganta hovklädseln och tyvärr 
finns inget bevarat).

Den förre livdragonen Erik Nordström hade fått det kungliga 
privilegiet att driva Kongl. Bandfabriken. Här hade jungfru Margare-
ta Sjöman i mitten av 1760-talet fått arbete. Hon var i 35-årsåldern, 
uppfödd med tungt och hårt arbete i värdshus och kök. 

Numera arbetar Greta stillasittande. Hon har blivit alltmer 
ängslig, grubblande och dyster när hovläkaren vid Drottningholm, 
medicine doktor Nils Skragge tillkallas. Doktor Skragge tänker sig att 
patienten kan lida av en överhettad hjärna, ”Ansigtet war dödt, och 
hufwudet hett” heter det när doktorn berättar om Greta i sin bok om 
sjukdomar vid Drottningholm och Greta pratar med ”besynnerlig 
iver” om en förälskelse. 

Doktor Skragge kallar detta ett fall av melankoli; man trodde på 
den tiden att sjukdomar orsakades av bristande balans mellan krop-
pens fyra viktiga vätskor, och melankoli betyder överskott av svart 
galla. Doktorn ordinerar åderlåtning och tarmstimulerande medel. 
Te med johannesört, som även enligt dagens vetande motverkar oro, 
insomningsbesvär och nedstämdhet, ger en viss bättring, men så fort 
Greta blir liggande, återvänder hennes ”griller”. 

Visserligen var 1700-talets behandlingar ålderdomliga och oftast 
ineffektiva, men doktor Skragge var examinerad av läkaren och 
botanikern Carl von Linné, och ser de bakomliggande orsakerna 
till insjuknandet i arbetsmiljö och livsföring. Han rekommende-
rar besök av en granne som kan få Greta att tänka på annat än ”den 
hemliga ängslan, som frätte hennes själ, och oroade hennes sinne”. 
Tyvärr hjälper inte heller det och Greta blir alltmer förvirrad. Till slut 
skickas hon till lasarettet i Stockholm, det ganska nyligen inrättade 
Serafimerlasarettet, från vilket hon snart rymmer och återvänder till 
fabriken.

Doktor Skragge tänkte inte bara på de psykosociala faktorer-
na i arbetsmiljö och sociala relationer. Han hade också, liksom sin 
lärofader Linné, motion som recept: ”Jag intalde henne, att rörelsen 
wore hennes bästa Medicin, men stillheten hennes högsta fördärf”. 
Med lock och pock får man Greta att gå tillbaka till arbetet, där hon 
har ”tämmeligen bättrat sig” och sköter sina sysslor; hon brukar inga 
medikamenter, ”utan är i dageligt arbete, fri från både kärleksgriller 

och melancholier, hälst då hon arbetar”, slutar dok-
torns berättelse.

Varje gång jag passerar förbi avtagsvägen mot 
Kanton och Kina slott, sänder jag en tanke till Greta 
och hennes doktor och hoppas att allt gick bra även i 
fortsättningen.

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
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Den olyckliga Greta 

i Kanton För att synas bättre i höstmörkret: 

Snygg frisyr och lyster i hyn 

Fixar ditt hår, din hy och dina naglar 

Linda, Catarina & Katarina

För att synas bättre i hös

Snygg frisyr och lyster

A T E L J É H U S E N ,  A P E L V Ä G E N  2 2  F ,  S T E N H A M R A 
0 8 - 5 6 0  4 0 6  0 0    W W W . S A L O N G C A T L I N . S E

Är du medicinsk fotvårdare eller annan behandlare  
som skulle vilja bli en del i vårt inre och yttre 

välmåendekoncept? Till årsskiftet behöver vi dig! 
Välkommen att kontakta oss!

S C L
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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

Långväga besök I början av oktober dök en tajgasångare upp i 
Svartsjö. Det är en mycket liten fågel som häckar i Sibiriens tajga 
och övervintrar i sydöstra Asien. Den är en sällsynt gäst i Sverige 
på hösten men vissa har börjat övervintra i Västeuropa. 

 FOTO: GIGI SAHLSTRAND

Röjning Den 18 oktober röjde åtta personer från Mälaröarnas 
ornitologiska förening lövsly och tallbuskar på Fiskarholmen 
med hjälp av företaget Addwater som stod för transport från 
Jungfrusund. Röjningen gjordes för att sjöfåglarna ska få tryggare 
häckningsplatser så att inte kråkor och korpar kan smyga fram till 
ägg och ungar.        FOTO: PRIVAT

Nyutgivet Författaren och ekeröbon Annika Gustavsson har 
nyligen släppt sin andra bok ”Bara glöm henne” som handlar om 
utanförskap, att vara fosterbarn och om att bli vald- eller bort-
vald. Boken är en fristående fortsättning på Annikas första bok 
”Måndagsbarn” som kom 2017. 

 FOTO: PRIVAT

Barnteater Den 25 oktober visade Ölsta Folkets park barnte-
ater efter ett långt coronauppehåll. Föreställningen hette ”Har 
du hört att Rosie har bitit i gräset?” och är en fri tolkning av 
”Dödenboken” av Pernilla Stalfelt som tidigare spelats 86 gånger 
på Unga Dramaten. David Mjönes spelade huvudrollen.

 FOTO: BRITA CRONVALL

ÖARNA RUNT 



Klicka hem
veckans goda!
Välkommen in på ica.se/supermarket/tappstrom

Tappström
Vi säljer receptfria 
läkemedel i butiken!
För dig över 18 år.
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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 | Elever från 
Färingsö kommunala musik-
skola medverkar på en unik 
EP-skiva som heter Cantate 
1970. På Adelsö stängs post-
kontoret ned.

Det är totalt 80 blockflöjtse-
lever i åldrarna 7-18 år som 
har övats av Tommy Millhe-
den, den kommunala musik-
ledaren på Färingsö. Bakom 
skivinspelningen som gjorts 
i Färingsö kyrka står ingenjör 
Sven Åberg som tidigare är 
känd från ett 15-tal inspelade 
skivor med fågelläten. Resul-
tatet har blivit en EP-skiva 
med stereo, ”som kanske är 
den enda i sitt slag”.

”Kantorn i Färingsö kyrka 
fick ta igen sig, för då ryckte 
de 80 musicerande ungdo-
marna in med sina blockflöj-
ter, anförde församlingssång-
en och gav andra prov på sitt 
musikaliska kunnande. Det 
behöver väl inte sägas att det 
kom ovanligt mycket folk till 
kyrkan den dagen, vars tema 
var jubelsång, därav namnet 
Cantate.”

I samma tidning kan man läsa 
att poststationen på Adelsö 
slår igen. Men det var inte 
första gången. Poststationen 
öppnades 1875 men drogs in 

redan 1879. Men 1930 öpp-
nades den igen. Men 1970 
är det alltså dags att stänga 

igen. Oppositionen mot 
stängningen är stark. Gunnar 
Jonsson är en av postverkets 

trotjänare och har arbetat på 
Adelsöposten sedan 1947. 
”Vid det här laget känner han 

sin ö och dess 200 familjer 
mycket väl. De många som-
margästerna är inte alltid så 
lätta att spåra upp eftersom 
adressuppgifterna på brev 
och vykort ofta är ofullstän-
diga. Mycket krångel blir det 
också varje höst när sommar-
fåglarna flyttar åter till staden 
då många glömmer att anmä-
la adressändringen. Troligen 
kommer Adelsöposten att i 
varje fall hålla öppet under 
sommarmånaderna med tan-
ke på de många sommargäster 
som då kommer till ön. An-
nars skulle lantbrevbäraren 
få en alldeles för stor arbets-
börda.”

                             
                               EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Unik EP-skiva med 80 blockflöjtare

80 blockflöjtselever i åldrarna 7-18 år tillsammans med Tommy Millheden, den kommunala musikledaren 
på Färingsö. Han ses högst upp på trappen.

”Kantorn i 
Färingsö kyrka 

fick ta igen sig, för 
då ryckte de 80 musi-
cerande ungdomarna 
in med sina blockflöjter, 
anförde församlings-
sången och gav andra 
prov på sitt musikaliska 
kunnande”

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.                                               



33 MÄLARÖARNAS NYHETER • 28 OKTOBER 2020 

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 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

 Närlunda Schakt & Transport AB är har med stor framgång 
utfört mark- och anläggningsarbeten huvudsakligen inom 
Ekerö kommun i ca 30 år. Vi är idag 18 medarbetare och 
omsätter drygt 40 miljoner per år. Vår verksamhet präglas 
av flexibilitet och en stor bredd vad gäller uppdrag. Vi har 
kollektivavtal.

Närlunda Schakt & Transport AB söker

ANLÄGGARE/RÖRLÄGGARE

Dina arbetsuppgifter 
I rollen som anläggare hos oss arbetar du med olika typer av 
mark och anläggningsarbeten som grundläggning, rörläggning, 
schaktarbete och stensättning och VA. Du har ett omväxlande 
jobb och arbetar för det mesta utomhus. Du bör hantera flera 
arbetsuppgifter parallellt och prestera bra även under tidspress. 
Det är viktigt att du är samarbetsvillig och har god dialog med 
medarbetarna och våra underentreprenörer för att uppnå bästa 
kvalitet på jobbet samt minimera riskerna i arbetet.

Du som söker 
Vi söker Dig med erfarenhet från anläggnings-/markbranschen 
alternativt examen från anläggningsprogrammet. Du har en god 
teknisk förståelse och är en problemlösare. Du är punktlig, lojal 
och en god medarbetare. B-körkort är ett krav och maskinförarbe-
vis är meriterande för att eventuellt utföra andra arbetsuppgifter 
vid behov. För oss väger det tungt att du är flexibel och vid behov 
uträttar det arbete som krävs i den mån du besitter kunskapen.
 
Din ansökan 
Har Du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta 
Anders Gustavsson via mail anders@nstab.se

Vi bearbetar inkomna ansökningar löpande och vill därför ha 
Din ansökan så snart som möjligt.
Din ansökan skickar du via mail till anders@nstab.se



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

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

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen
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DÖDA

• Eddie Björn Nyström, 
Färentuna, avled den 22 
september i en ålder av      
31 år.

• Gunhild Birgitta Viberg, 
Färentuna, avled den 5 
oktober i en ålder av 86 år.

• Berit Monica Kristina 
Bengtsson, Färentuna,      
avled den 11 oktober i en 
ålder av 76 år. 

• Hans Göran Göransson, 
Stenhamra, avled den 8 
oktober i en ålder av 94 år.

• Ingrid Ann-Britt Sundin, 
Färentuna, avled den 14 
oktober i en ålder av 73 år.

• Astrid Elisabet Mases, 
Ekerö, avled den 29 sep-
tember i en ålder av 93 år.

• Gunnar Ingmar Larsson 
89, Adelsö, avled den 27 
september i en ålder av     
89 år.

• Barbro Alice Göthfeldt, 
Ekerö, avled den 25 sep-
tember i en ålder av 93 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

Grattis Denise 
Strate på 
12-årsdagen 
den 15/10 från 
mormor, morfar, 
mostrar, morbrö-
der och kusiner. 

Grattis Christoffer 
Fredén på 
22-årsdagen 
den 20/10 från 
mormor, morfar, 
mostrar, morbrö-
der och kusiner.

Grattis till vår 
söta prinsessa 
Nova Hagström 
som blir 5 år den 
9/11. Kram från 
mummi, Tomas 
och farbror Jim.  

• 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  

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

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

SÄLJES

Längdåkningsskidor 
Fischer Fibre Crown Wood 
Core för terränglöpning 
längd 180 cm, använda  2 
ggr, 400 kr. Boots Alpina 
TR8 storlek 42, använda 
2 ggr, passar till skidorna, 
300 kr. Tel 070-659 61 04.

Förläng säsongen på din 
husbil. Nästan nya Pirelli 
carrier 215/70 R15C på 
Fiat Ducato fälg. Snöflinge-

märkta. Lilla bultcirkeln. 
7000 kr. 070-454 72 42.

KÖPES

Riktigt gammal fiskeutrust-
ning köpes, även enstaka 
ovanliga drag, rullar, kata-
loger, mm. Allt av intresse. 
070-797 17 45.

UTHYRES

Villa Villekulla Släntvägen 8 
vid Närlundabadet uthyres  

från 1/11 och minst 2 år 
gärna längre . 5 rok plus 
matplats. Två badrum. Bal-
kong mot Mälaren. Möjlig-
het till kontor alt mor-/far-
föräldrar i nedersta etaget. 
Förskola, mellanstadium, 
busshållplats, sandstrand 
med lekplats, båtplats med 
båt på promenadavstånd 
(100-200 m). Bilfritt –  
idealiskt för yngre familj 
med små barn. Högt
läge med sol hela dagen. 
Ring för visning 070-204 
37 52.  nyheter

MÄLARÖARNAS

FÖLJ OSS!

100 % om Mälaröarna!

Vår kära

Barbro

Göthfeldt
* 10 november 1926

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

✝ 25 september 2020

HELENA och RONNIE
Daniel  Cecilia  Linn

ANNA-BRITTA
Karin  Peter  Erik
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Herren är min herde,
 mig skall intet fattas.

Psaltaren 23

Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på 
Rädda Barnen

tel: 020-52 52 00
eller

Läkarmissionen
tel: 08-620 02 00

Ett varmt tack till all personal
på Kaprifolen, 

Kullens äldreboende
för omtanke och värme

www.ignis.se

Min älskade Make
Vår käre Pappa,

Morfar och Farfar
Gammelmorfar
Gammelfarfar

Lennart

Dahlström
* 30 april 1926

har efter ett rikt liv 
lämnat oss 

Ekerö 2 oktober 2020

S I I R I
LENA

MATTI och DOMINIKA
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Ingrid

Släkt och Vänner

Vi alla som känt Dig 
och vet hur Du var

önskar så att Du bland 
oss fanns kvar

Men nu när Du gått dit 
vi alla ska gå

med glädje vi minns 
allt det fina ändå

Vi minns dej med glädje

Begravningen äger rum i kretsen
av de närmaste på grund av

hälsoskäl. Ni som vill ta avsked 
av Lennart kan göra det i stillhet 

i Ekerö kyrka fredag 
den 6 november kl 15.00. 

Vid frågor kontakta
Klockarebolaget tel 08-268110.

Istället för blommor tänk 
gärna på Ekerö Diakoni, 
Swish nr: 123 552 32 38.

Ange L. Dahlström.

• Karl Gustaf Lennart Dahl-
ström, Ekerö, avled den 2 
oktober i en ålder av 94 år.

• Ulf Peter Kossuth Falk 86, 
Munsö, avled den 8 oktober  
i en ålder av 86 år.
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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: Att fotografera ett skyddsobjekt som Drottningholms slott 
med drönare klassas som ”brottmot skyddslagen”.            FOTO: ARKIV

Vi gratulerar Ylva Svensson Rittner, 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

Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt

Våra varumärken:
Wildlife Garden

Wasa Ecotextil 

Interiörhuset

Miljögården

Sköna Ting

By Boysen

Ryfors

Affari

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93

08-560 30121

Lör 11-16 & Sön 12-16
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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

Funderar du på att etablera dig på Ekerö?

Vi erbjuder rum i ljuvliga 

lokaler med kompetensutbyte 

i trevlig friskvårdsverksamhet

Välkommen att kontakta oss!

 

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

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!

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

KOMMUNEN | Polisen har 
jobbat hårt på Mälaröarna 
under de senaste veckorna 
och har hanterat vitt skilda 
ärenden. De har dock också 
fått kritik för långsamt 
agerande. 

Ett antal inbrott och stöl-
der har skett på Mälaröarna 
under den senaste perioden 
och även öar utan broförbin-
delse har drabbats. Inbrott 
har till exempel skett både på 
Kungshatt och Björkö, likväl 
som på andra ställen i kom-
munen.

I mitten av oktober kom 
också en anmälan in om att 
någon hade ristat in ett hak-
kors på en hissdörr på Clas 
Horns väg på Ekerö.

– Det är viktigt att hålla 
historien levande angåen-
de förintelsen. Vi får aldrig 
glömma och det är hos oss 
vuxna som ansvaret ligger 
om att berätta för våra barn 
om vad som hände. Hakkors 
är helt oacceptabelt, säger 
Anna Freij, kommunpolis. 

Vid tretiden på natten mot 
den 25 oktober ringde flera 
personer till polisen om att 
de hört distinkta smällar, 
som de upplevde kom från 
en pistol.

– De uppfattade att skot-
ten kom i riktningen från 
brostugan på Kärsön. Pa-
truller sökte av området med 
hund utan att hitta någon 
skadad person och patrul-
lerna hittade inte heller nå-
gon bil som var av intresse, 
säger Anna Freij. 

Den 17 oktober var en po-
lispatrull på väg till en tra-
fikolycka på Ekerö när am-
bulansföraren på platsen  
meddelade att de såg en bil  
vars förare framförde fordo-

net på ett trafikfarligt sätt. På 
vägen fram mötte polispa-
trullen det aktuella fordonet 
och vid kontroll av föraren i 
höjd med Drottningholms 
slott blåste hen positivt i po-
lisens sållningsinstrument 
för alkohol.

Samma kväll såg ett be-
vakningsföretag på sina 
övervakningskameror att 
två maskerade män hade 
tagit sig in på ett bygge vid 
Träkvistavallen. Polis med 
helikopter samt hundförare 
sökte igenom platsen men 
hittade inga gärningsmän.

I mitten av oktober inträf-
fade också en händelse i 
Stenhamra då allmänheten 
larmade polisen om att en 
rattfull bilförare befann sig 
vid en skola. Enligt en per-
son som kontaktat tidning-
en behövdes det minst tre 
samtal och det dröjde över 
en timme innan polisen 
kom till platsen.

– Jag är övertygad om att 
radiooperatörerna gjorde 

sitt bästa för att prioritera, 
men detta säger något om 
det extrema tryck vi upp-
lever i Region Stockholm 
nu. Det är så mycket skjut-
ningar, sprängningar och 
brott i nära relationer, att de 
ibland måste prioritera ned 
sådana händelser som alla 
definitivt prioriterar an-
nars, säger Anna Freij och 
fortsätter:

– Radiooperatörerna har 
en tuff vardag och det är ett 
extremt läge för dem. Själv-
klart vill de skicka patruller 
på en rattfylla vid en skola, 
men pågår det ännu värre 
brottslighet någon annan-
stans måste de prioritera 
det. Polisen jobbar för att 
bli fler fram till 2024, nå-
got alla hoppas kommer att 
göra vardagen tryggare för 
allmänheten och drägligare 
för poliserna som knappt 
hinner ta rast på sina ar-
betspass.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Händelserik period
Hakkors, skottlossning och gäckande tjuvar

LARMET GÅR 

”Jag är över-
tygad om att 

radiooperatörerna 
gjorde sitt bästa för 
att prioritera”



DATA

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

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCHEN
S

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

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

TOMT 

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

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

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

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

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

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

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

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

Följ oss på Facebook  
och Instagram!

TAXI

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11



Koll på läget sedan 1937

Högt sjönära läge

Magiska solnedgångar

Insynsskyddat & barnvänligt

Singelgränd 12, Ekerö
5 rok, ca 98 + 21 m² UTGÅNGSPRIS 5 200 000 kr 

VISAS Sö 1/11 kl 14:00-14:40 Anmälan krävs 

BYGGÅR 1999-2000 TOMT 248 m² EP 98 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Nybyggd 1-plansvilla

Stor solig tomt

Ljus öppen planlösning

Kungsljusvägen 14C, Munsö
5 rok, 129 m² UTGÅNGSPRIS 5 195 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2020 EP Ej utförd

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Högst upp i huset

Magisk Mälarvy

Seniorförening (fyllda 55år)

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

1/11 kl 15:15-15:45 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

Lantlig idyll med 2 bostadshus

Del i badplats & båtbrygga

Sydvästvänd solig tomt

Långskärsvägen 6, Svartsjö
3 rok, ca 70 m² + Gästhus 2 rok ca 56 m² 

UTGÅNGSPRIS 2 500 000 kr VISAS 1/11 kl 11:00-12:00

Anmälan krävs BYGGÅR 1970 TOMT 1850 m² EP 119

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

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



Koll på läget sedan 1937

Underbar familjevilla

Fin hörntomt mot grönområde

Belägen på lugn återvändsgata

Borstvetevägen 14, Ekerö
7 rok, ca 123 + 121 m² UTGÅNGSPRIS 6 000 000 kr

VISAS Sö 1/11 Anmälan krävs BYGGÅR 1973

TOMT 995 m² EP 164 kWh/kvm/år

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Bekvämt boende i omtyckt förening

Helt insynsskyddad altan i sydväst

Carport invid entrén

Blåsbacksvägen 113, Stenhamra
PRIS 2 250 000 kr AVGIFT 3 823 kr/mån VISAS Sö 1/11

kl 12:45-13:15 Anmälan krävs, Må 2/11 Ring för

tidsbokning BYGGÅR 1982 EP 122 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Högt ljust sydväst-läge

Kommunalt v/a i området

Lantligt 

Stugvägen 18B, Svartsjö
UTGÅNGSPRIS 1 095 000 kr VISAS Ring för tidsbokning

TOMT 1893 m² EP Behövs ej 

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Stora härliga sällskapsytor

Generöst garage

Centralt 

Jungfrusundsvägen 15, Ekerö
8 rok, 200 + 123 m² UTGÅNGSPRIS 6 495 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1967

TOMT 760 m² EP Beställd 

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61
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Koll på läget sedan 1937

Skäluddsvägen 2B, Ekerö

8 rok, 208 + 115 m² UTGÅNGSPRIS 10 750 000 kr VISAS Ring för tidsbokning 

BYGGÅR 1977 TOMT 1312 m² EP Beställd MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Båtplats & sjöbod Renoverat med fina detaljer

Sjönära Dubbelgarage

Nu säljer vi vårt visningshus!

Stor altan med sjöutsikt

Carport

Fredrikstrandsvägen 62B, Ekerö
5 rok, 135 m² UTGÅNGSPRIS 5 995 000 kr AVGIFT 5 490

kr/mån VISAS Sö 8/11 kl 12:00-13:00, Må 9/11 kl 17:30-

18:10 Anmälan krävs BYGGÅR 2019 EP Ej utförd

MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Nyproduktion

Arkitektritad villa 

Mälarens vatten precis in på knuten

Bergsrundan 2, Helgö
6 rok, 177 + 29 m² UTGÅNGSPRIS 12 000 000 kr 

VISAS Sö 1/11 Ring för tidsbokning TOMT 2524 m²

EP 119 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61
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