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Lång restid
till skolan
En av konsekvenserna av att årskurserna tre till 
sex flyttats från Munsö skola, är att skolbarnen 
fått betydligt längre restid. Barn- och utbildnings-
nämndens ordförande Sivert Åkerljung (KD), lovar 
att se över problemet. | 10-12

PCB påträffat i marken
I samband med markundersökningar där Stamvägens 
förskola ligger, har kommunen påträffat miljögifter. 
Halterna ligger över Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för vad som är lämpligt inom ett område 
med förskoleverksamhet, men majoriteten av uttagna 
jordprov har inte innehållit PCB. | 12

Rekordsnabbt budgetmöte
Debatten uteblev och endast 21 medlemmar var på 
plats, när kommunfullmäktige fattade beslut om nästa 
års budget. | 8

Ärofyllt uppdrag
Ekeröbon My Blomqvist Olsberg har fått äran att 
hålla tal på TEDxSanRafaelWomen. Hennes ämne är 
” Hur magin från musikalscenen kan stärka barnens 
självkänsla”. | 16

Misstänkt mord
Ett dödsfall på Ekerö utreds som ett misstänkt mord, 
då det finns oklarheter kring omständigheterna. | 
larmet 32

”Barn- och utbildningsförvaltningen har nu 
beslutat att Skå förskolas verksamhet ska 
upphöra i sin nuvarande form. Barn i behov 
av särskilt stöd ska gå i en särskild grupp i 
Stenhamra förskola och därmed segregeras 
från övriga barn...”  | 28

Stenhamrabutik jubilerar
I december 1970 invigdes den nya ”Konsumhallen” i 
Stenhamra. Idag ingår butiken fortfarande i en livaktig 
konsumentförening, även om mycket har förändrats 
under de 50 åren. | 24

Tillbakablick 50 år
I vår tillbakablick ”För 50 år sedan” handlar det denna 
gång bland annat om ”deltidsarbetet – idealet för 
dagens kvinna”. | 31

 nyheter1949 - 2019 
1949 - 2019 

7070åårr MÄLARÖARNAS

När Anders Frisk i Stenhamra ramlade ihop i sitt kök och fick ett hjärtstopp, var grannen Jane Nord på plats på tio sek-
under. Tack vare en tidig insats, överlevde han utan några men. På bilden: Anders Frisk, Jane Nord och Anders hustru 
Karin Frisk. | 24 FOTO: LO BÄCKLINDER

Hon räddade Anders liv

’’

Färdigt paket eller inte?
Försäljningen av Ekebyhovskolan gick till Nystads skolfastigheter AB. ”Engelska skolan och Birkasko-
lan hade med sig en exploatör, det var ett paket”, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens 
ordförande. Engelska skolan säger däremot att det viktiga för dem är kommunens behov och intresse 
av en eventuell etablering, markärendet är endast mellan en fastighetsägare och kommunen. | 14

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ
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Vi gillar bokföring!
Gör du?

EN NÄRA JUL I EKERÖ CENTRUM
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Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

Fira helg 
med god mat!

 Julskinka i skivor   Mor Annas. Sverige.     
Från vår Deli.   Jfr pris 149:00/kg.        

 Julsallad   ICA Tappens kök.     
Från vår Deli.   Jfr pris 119:00/kg.        

 Saint Agur   Engelsmanns.     Från vår packade 
dessertostdisk.   Jfr pris 229:00/kg.        

 Löjrom   Sverige Bottenviken.     
Från vår fi skdisk.   Jfr pris 1490:00/kg.        

 Jansssons frestelse   Alhambra.     
Från vår Deli.   Jfr pris 119:00/kg.        

 11  90  /hg 

 /hg 
 149k 

 I vår Deli hitt ar du all t 
gott  till  adventsmyset . 

/Kall e & Lilis

 14  90  /hg 

 22  90  /hg  11  90  /hg 



Öppet 7–22

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

/Alice

 Entrecote   Sverige.   Ca 1200 g.
     Jfr pris 199:00/kg.        

 Varmrökt lax   Norge Odlad. 
      Jfr pris 249:00/kg.        

 Adventsskinka   Scan. Ursprung Sverige. 
  Ca 1600 g.   Färdigkokt. Med svål.   Jfr pris 59:90/kg.    

 Julstjärna   Sverige. 
    Röda 3-4 grenar.          

 2  för

 50k 

Från vår 
manuella 

fi skdisk

↳

 /kg 
 199k 

 Vetemjöl   Kungsörnen.   2 kg.   Gäller 
Vetemjöl av fi nt kärnvete.   Jfr pris 6:25/kg. 
  Max 1 köp/hushåll.  

 59  90  /kg 

Hjälp oss  minska trängseln 
till  jul. Handla gärna dina 

skaff erivaror i tid.

/Tove

 /kg 
 249k 

  
 25k 

 2  för
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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 

  ekerössstttttttttttttöööööööööööt
#

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.................................................................................................................
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Tidningen ansvarar ej för icke 
beställt material samt för fel med 
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I detta nummer får du läsa om grannsam-
verkan när den är som bäst. Stenhamrabon 
Anders Frisk fick ett hjärtstopp men hans 
liv räddades tack vare grannen Jane Nord. 
Det tog tid för räddningstjänst att komma 
och under mer än tjugo minuter, gav hon 
hjärt-lungräddning till Anders.

Grannsamverkan är trygghet, trygghet 
för barnen är något som är viktigt nu och 
också för 50 år sedan. I MN från den tiden 
diskuterades 1970 om det var bra eller då-
ligt att kvinnor gav sig ut i arbetslivet, hus-
modersföreningarna  framhöll att ”den 
trygghetskänsla som barnen erfar genom 
att finna modern hemma när de kommer 
från skolan, är av stort värde”.

Ekeröbon My Blomqvist Olsbergs 
engagemang i barns välbefinnande är 
starkt. På en internationell plattform har  
nu fått dela med sig av sina verktyg för 
att stärka barns självkänsla. Om det kan 
du läsa på sidan 16.

Hur samverkar då kommunen med 
det lokala näringslivet, eller mer direkt: 
varför frågade inte kommunen lokala 
entreprenörer om det fanns ett intresse för att köpa Ekeby-
hovskolan. Vi ställde frågor kring den affären i vårt eget radioprogram, intervjun samman-
fattas på sidan 12. 

I ”Larmet gick” får du senaste polisrapporteringen om vad som skett i kommunen. Också 
här lyfts vikten av att skapa trygghet för våra unga och samverka genom att föräldravandra. 

Önskar er en god lässtund, ta hand om er och grannsamverka. Det ger trygghet till alla. 
                                                                                                            
                                                 EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Livsviktig
grannsamverkan

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 | När 
Anders Frisk i Stenhamra 
segnade ner i köket för 
två veckor sedan och fick 
ett hjärtstopp kunde hans 
liv ha varit över. Men tack 
vare grannen Jane Nord 
och hennes oväntade styr-
ka, klarade han sig utan 
några som helst men.

– Jag höll på att snickra ute i 
trädgården och kände plöts-
ligt att något var fel. Jag gick 
in och som tur var kom min 
fru efter för att dricka vat-
ten. Utan förvarning trillade 
jag bara ihop på golvet i kö-
ket, berättar Anders Frisk en 
dryg vecka efter den drama-
tiska händelsen som hade 
kunnat avsluta hans liv.

Anders fru Karin blev 
chockad av att se sin man, 
som aldrig tidigare haft någ-
ra hjärtproblem, falla ihop. 
Hon ringde till grannen Jane 
Nord som direkt förstod att 
det var bråttom och att var-
je sekund var dyrbar. För ett 
tjugotal år sedan arbetade 
hon som undersköterska 
inom akutsjukvården och 
har  varit med vid hjärtstopp.

– Jag var inne hos dem 

på tio, femton sekunder. 
Direkt när jag vände på An-
ders såg jag att han var död, 
så jag slängde mig på hans 
bröstkorg och började göra 
hjärtkompressioner. Det 
var länge sedan jag lärde mig 
det, men jag har hållit mig 
uppdaterad när det kommer 
nya rekommendationer, så 
jag visste vad som gäller.

Jane fick så småningom 
prata med SOS Alarm över 
högtalartelefon och de höll 
henne informerade om att 
närmaste ambulans fanns i 
Blackeberg och att det skul-
le ta tid för den att komma 
fram i fredagseftermidda-
gens köer. Under mer än 
tjugo minuter pumpade hon 
Anders hjärta för hand och 
först när brandkåren kom 
fram fick hon avlösning. De 
hade även hjärtstartare med 
och kunde så småningom få 
igång hjärtats egen aktivitet.

– Det enda jag minns av 
hela händelsen är att jag vak-
nade till, satte mig upp och 
sa: ”vad är det som händer” 
och tittade mig omkring på 
alla människor, säger An-
ders och påpekar att han 

sannolikt är den som är 
minst skakad efter händel-
sen eftersom han inte var 
vid medvetande.

När Anders kom till sjuk-
huset fick han veta att han 
fått en hjärtinfarkt med 
hjärtstopp och varit kliniskt 
död. Utan Janes insats under 
väntan på ambulansen, hade 
hans hjärna tagit stor skada 

av syrebristen. Han fick bli 
kvar på sjukhuset i ett par 
dagar, göra ballongspräng-
ning av igensatta kärl och 
har nu fått nät inopererat 
för att förhindra nya hjärtin-
farkter.

–  Jag fick två revben brut-
na och det gör väldigt ont, 
men de läker. Utan Jane hade 
jag inte levt, konstaterar An-
ders.

– Och jag kan inte förstå att 
det var sådan tur att jag fak-
tiskt befann mig på rätt plats 
vid rätt tillfälle. Det här var 
både det värsta och det mest 
häftiga jag varit med om i 
mitt liv, säger Jane som vill 
passa på att uppmana alla att 
gå en kurs i HLR.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Jane räddade grannen Anders liv
FAKTA HLR

>> Bröstkompressioner 
Placera ena handloven 
mitt på bröstbenet mellan 
bröstvårtorna, placera an-
dra handen ovanför. Tryck 
ned bröstkorgen minst 5 
cm (ej mer än 6 cm). Håll en 
takt av 100 till 120 tryck per 
minut. Tryck 30 gånger.

>> Inblåsningar
Öppna luftvägen: håll 
en hand på pannan, böj 
huvudet bakåt och lyft upp 
hakan med andra handens 
pek- och långfinger. Knip 
om personens näsa, pla-
cera din mun tätt intill den 
drabbades och blås in luft 
tills bröstkorgen höjer sig. 
Gör 2 inblåsningar.

>> Fortsätt med 30 kom-
pressioner och 2 inblåsning-
ar tills hjälp anländer eller 
personen andas normalt.

>> På HLR-rådets hemsi-
da kan man även göra en 
webutbildning.

Källa: HLR-rådet

Anders Frisk och Jane Nord har bott grannar sedan 1986 men inte hade de kunnat ana att de skulle 
få uppleva en så omtumlande händelse tillsammans.                                FOTO: LO BÄCKLINDER

NYHETER ”Det här var både det värsta och det mest häftiga jag varit med om...” ’’
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ekerö pastorat björkuddsvägen 2 
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

Med reservation för ev. ändringar. Beslut kan ändras med kort varsel.  
Håll dig uppdaterad via vår hemsida.

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

Monika Regnfors Sjörén
Kyrkoherde, Ekerö pastorat

Rubrik: aktuellt tema

En digital första advent 
Vi sänder live 11:00, 15:00, 18:00 

- häng med hemifrån!

Livesänds på facebook 
29 nov 18:00

   En digital
   advents-& jul

    konsert

Blomma och besök 
till jubilarer (80 +)

Istället för en jubilarfest:
I år grattar vi dig med en blomma vid dörren!

Här ser du Christer, Anita och Annika redo 
för några av de många hembesök som väntar framöver.

Välkommen till en 
digital första advent - 

vi sänder live från 
Ekerö och Munsö kyrka.

På grund av de nya restriktionerna kan vi i 
nuläget inte samlas i kyrkorna men vi fortsätter 

att mötas digitalt. På första advent sänder vi live. 
Stanna hemma och fira advent med oss 

via facebook. Varmt välkommen!

söndag 29 november 
11:00  digital adventsgudstjänst
 Monika Regnfors Sjörén 
 Kerstin Baldwin Sterner
 Lars Arvidsson, sång 

15:00  digital adventsbön
 Ann-Sofie Kamkar
 Anna Pihl Lindén
 Oscar Olofsson, sång

18:00 digital advents- och julkonsert
 Kristina Hansson Unander - sopran
 Ulrika Skarby - mezzosopran
 Stråkkvartett med Ann Wallström
 Kerstin Baldwin Sterner - cembalo

www.facebook.com/ekeropastorat

FÖRÄNDERLIGA TIDER!
Håll koll på vår hemsida för aktuell info:
www.svenskakyrkan.se/ekero

Tänd din adventsljusstake och häng upp 
din stjärna och vet - det blir bättre!
November karaktäriserar Jolo som ”den månad då ens 
liv känns som innehållet i en dammsugarpåse.” 
Grått, trist och tungt och i år har vi dessutom Covid19! 
Vissa av oss kämpar för sina liv i sjukhussängar, vissa av 
oss jobbar 12-timmarspass inom sjukvården, vissa av 
oss har gått runt i mysbyxor sedan i mars och inte fått 
gå till jobbet och håller på att klättra på väggarna av 
leda, vissa av oss har isolerat oss hemma för att undvika 
smitta och träffar inte ens en katt. Våra upplevelser 
skiljer sig åt men tungt är det för alla.
 
I denna kompakta gråhet kommer advent. Vi tänder ett 
första ljus som en trotsig besvärjelse att nu blir det inte 
värre, nu ska det bli bättre! Ett enda ljus som följs av 
ytterligare ett och ytterligare ett – det ska bli ljusare!
Det blir en annorlunda advent i år. Vi får inte fira guds-
tjänst i våra kyrkor och tillsammans sjunga ”Hosianna 
Davids son”, men vi kommer livesända gudstjänst, bön 
och konsert på Facebook klockan 11, 15 och 18. 

På Ekerö pastorats Facebooksida och på pastoratets 
hemsida, finns varje vecka andakter och meditationer 
och adventsmusik. Och våra kyrkor står öppna och du 
är så välkommen in och du får sjunga ”Hosianna Davids 
Son” och höra din sång klinga under valven som en 
trotsig protest mot det kompakta mörkret. 

”Det folk som vandrar i mörkret, 
ska se ett stort ljus. 

Ja, över dem som bor i dödsskuggans land, 
ska ett ljus skina klart… ”

Jesaja 9

Det folk som vandrar i mörkret, det är vi 
och det är vi som också får löftet om 
ljuset som ska skina. Så tänd din 
adventsljusstake och häng upp din 
stjärna och vet- det blir bättre!

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Hoppets ljus
Ett tänt ljus kan betyda så mycket. Vilka tankar ryms i ditt tända ljus denna advent? Kanske är det oro. För dig 
själv, för nära anhöriga eller för läget i världen. Kanske är det ett hopp. Om ett tillfrisknande, om att bli fri från 
rädslor, om en ljusare framtid. 

Adventstiden är en omstart. Kyrkan börjar räkna sitt nya kyrkoår och det blir en förberedelsetid inför julen. Julens 
budskap är att ta emot det lilla Jesusbarnet. Ta emot Gud som föds in i vår värld för att ge oss hopp om en bättre 
framtid. Tills vidare väntar vi, gör oss beredda, tänder våra adventsljus och hoppas på en ljusare tid. 

Barnen i kyrkan brukar sjunga psalmen 931 i adventstid: 
Vi tänder ett ljus, sen tänder vi två och sedan det tredje så gärna, 
och när vi tänt fyra, vad händer väl då? Jo, då tänder Gud en stjärna.  

En Välsignad adventstid önskar jag dig! 

Peter Strömmer, 
kyrkoherde i Färingsö församling 

ADVENTSANDAKT PÅ WEBBEN 

svenskakyrkan.se/faringso/julandakter
Peter Strömmer, präst. 
Hp-enemblen under ledning av  
Birgitta Lindeke Levin.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

När vi inte kan träffas fysiskt i våra kyrkor och  
verksamheter får vi höras och ses på andra sätt.  
På vår hemsida hittar du våra andakter, julkalendrar, 
radioprogram och poddar som du kan ta del i advents- 
och jultid. 

svenskakyrkan.se/faringso/jul2020

Adventsandakt på webben

Med Peter Strömmer

svenskakyrkan.se/faringso/julandakter

Missa inte vårt radioprogram:  

 Mälarö Mötesplats

Tisdagar 10-11 i Radio Viking

Vår adventskalender

Följ julens berättelse varje advent

svenskakyrkan.se/faringso/adventskalender
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KOMMUNEN | Den 19 
november höll kommun-
fullmäktige budgetsam-
manträde och antog 
Ekeröalliansens budget för 
kommande år. Bland annat 
kunde alliansen berätta 
om satsningar på skola, 
ungdomar och till personer 
med funktionsnedsätt-
ningar. 

Det var en decimerad skara 
kommunfullmäktigeleda-
möter som anslöt till sam-
manträdet i Erskinesalen 
klockan 14. Dagen innan 
kom Socialdemokraterna 
med ett önskemål om att 
skjuta på mötet tills en di-
gital lösning gör det möjligt 
att hålla sammanträden utan 
att samla ledamöterna. Un-
der ett möte mellan grupple-
darna för de olika partierna 
togs dock beslutet att kom-
munfullmäktigemötet ändå 
skulle genomföras.

Med munskydd, två me-
ters lucka mellan de tjugoen 
deltagarna och handsprit 

tillgängligt, hölls ett kort-
fattat möte med begränsade 
möjligheter till replikskif-
ten.

Sivert Åkerljung (KD), 
gjorde en sammanfattning 
av några satsningar i budge-
ten som han tyckte var värda 
att lyfta fram. Bland annat 
nämnde han de olika plan-
projekt som pågår, vilka han 
kallade ”historiska”.

– Under perioden 2020 
till 2021 har vi räknat upp 
skolpengen med nästan 5 
procent och det finns det 
ingen annan Stockholms-
kommun som gör. Vi fort-
sätter satsa på färje- och 
pendelbåtstrafiken, vi gör 
en ungdomstrygghetssats-
ning bland annat genom en 
fortsättning av det här årets 
lyckade projekt med som-
marpolare.

Han fortsatte sin uppräk-
ning med miljösatsningar 
inom barn- och ungdoms-
nämnden och tidiga sats-
ningar på den sociala barn- 

och ungdomsvården samt 
stöd till personer med funk-
tionsnedsättningar.

Det följde en kort re-
plikväxling efter att alla 
gruppledare pratat några mi-
nuter kring sina egna skugg-
budgetar, men den handlade 
i huvudsak om huruvida en 
övergång till digitala möten 
i kommunfullmäktige hade 
varit möjliga att genomföra.

Hanna Svensson (S), 
kommenterade också allian-
sens budget.

– Det är jättebra och posi-
tivt med de historiska sats-
ningarna som görs, men jag 
är lite rädd att det inte håller 
ihop och att vi inte har ka-

pacitet när vi ser det som en 
helhet, eftersom det också 
kommer innebära ett ökat 
behov av äldreomsorg, ett 
ökat behov av skolor och 
framförallt ett ökat behov av 
en infrastruktur som klarar 
den ökande befolkningen 
som vi förväntar oss, sade 
hon.

Efter att ett antal kommu-
nala taxor antagits enligt 
kommunstyrelsens förslag, 
avslutades mötet efter den 
rekordsnabba tiden en tim-
me och tjugoen minuter, 
utan att den sedvanliga fika-
stunden genomfördes. Le-
damöterna fick istället möj-
lighet att ta med sig färdkost 
på vägen hem.

 I tidningens radiopro-
gram 26 november, inter-
vjuas Adam Reuterskiöld 
mer om kommande sats-
ningar. Detta följs upp med 
artikel i nästa nummer.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

NYHETER 

FÖRTYDLIGANDE | I förra 
numret av tidningen publi-
cerade vi en artikel med 
rubriken ”Oro över ekono-
min – minskade intäkter 
efter omlistade patienter” 
där väsentlig information 
saknades. 

Texten hänvisade delvis till 
en artikel i Dagens nyheter 
och i arbetet med att korta 
ner det innehållet, hade vår 
text blivit alltför fragmen-
tarisk. Dessutom hade ing-
en företrädare för vårdföre-
taget Kry, som var artikelns 
motpart och tillskrevs 
avsikter och arbetssätt de 
meddelat att de inte känner 
igen sig i, getts tillfälle att 
uttala sig.

Bristerna i artikeln bestod 
bland annat i en felaktig be-
skrivning av hur patienter-
nas val vid listning går till 
hos Kry. Det framgick inte 
heller att Region Stock-
holm har bekräftat att Kry 
följt alla regler som gäller 
för listning och att de har 
fått ta del av förfarandet i 
förväg. Listning hos Kry 
kan som hos flertalet vård-
givare ske via 1177, pap-
persblankett vid vårdcen-
tral eller via webbsida. Vid 

listning i app legitimerar 
sig patienten vid inträde, 
får information om möjlig-
heten och ska aktivt välja 
att lista sig vid viss vård-
central. Därefter ställs krav 
på ännu en digital signatur 
med mobilt bank-id. En 
bekräftelse från Kry på den 
nya listningen skickas di-
rekt till patienten i appens 
inlåda samt i e-post.

 – Det är patienten som 
genom sitt vårdval be-
stämmer hos vilken vård-
central de vill vara listade. 
Skälen är individuella och 
kan handla om närhet till 
hemmet, närhet till job-
bet, förtroende för en viss 
vårdgivare eller missnöj-
de med den tidigare. Då vi 
har flera år långa relationer 
med tusentals patienter i 
Stockholm har exempelvis 
flera av dem valt att lista 
sig hos oss när vi öppnade 
våra vårdcentraler. Många 
vill även kunna besöka sin 
vårdcentral på kvällar och 
helger vilket inte går på 
exempelvis Ekerö, säger 
Krys tillförordnade press-
chef Claes Nyberg.

REDAKTIONEN
red@malaroarnasnyheter.se

”Patientens val” 

”...men jag är 
lite rädd att 

det inte håller ihop 
och att vi inte har 
kapacitet när vi ser 
det som en helhet...”

Rekordsnabbt möte 
i kommunfullmäktige



Vi har rivit, rensat och stuvat om. Vi har frågat, 
lyssnat och tänkt till. Drygt 300 invånare har 
varit delaktiga i utvecklingsarbetet – tack!

Nya ekero.se har:

• fler och bättre e-tjänster 
•  ny struktur, design och tydligare innehåll 
•  bättre sökfunktion
•  anpassning till mobiltelefon 
•  talsyntes och språköversättning. 

Vi tycker dessutom att nya ekero.se är mycket snyggare .
Vad tycker du? 

Välkommen in!

PS. Vi tar gärna emot synpunkter, det hjälper oss att bygga vidare. Maila till redaktionen@ekero.se

ekero.se
nya

Äntligen!

t,
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”JÄRNDÖD” godkän s inte
EKERÖ | En person på Ekerö nekas att använda teck-
enkombinationen ”JÄRNDÖD” på sin nummerplåt 
eftersom den kan uppfattas som stötande. Det skriver 
Transportstyrelsen i ett beslut. Andrahandsvalet som 
är  ett vanligt förekommande kvinnonamn, godkänns 
dock.

av avfallet 
samlas in
KOMMUNEN | I Ekerö 
kommun samlas 38 pro-
cent av hushållsavfallet 

in för återvinning, det visar nya siffror för 2019 från 
kommundatabasen Kolada. I topp ligger Båstad med 63 
procent. 

I ett 15-tal kommuner samlades minst hälften av avfal-
let in för materialåtervinning 2019, medan det i ett 
80-tal kommuner var mindre än en tredjedel.

82-åring fick dagsböter
MÄLARÖARNA | En 82-årig man från Mälaröarna döms 
till dagsböter för olovlig körning av lastbil. Böterna lan-
dade på totalt 10 000 kronor. Domen meddelades i Solna 
tingsrätt i början av november. 

Vattenkiosk i Träkvista

TRÄKVISTA | Vid Träkvista idrottsplats har Roslagsvatten 
installerat en så kallad vattenkiosk, det vill säga ett ställe 
där exempelvis räddningstjänsten, spol- och tankbilar 
samt andra som behöver en större mängd vatten snabbt, 
kan köpa detta. Vattnet är dock så kallat tekniskt vatten 
och inte dricksvatten. 

Vattenkioskerna installeras för att skydda dricksvatt-
net i det kommunala ledningsnätet. Kioskerna har en 
backventil installerad så att inget otillåtet kan komma 
in i ledningsnätet, samtidigt som den mäter allt vatten 
som tas ur ledningsnätet.

– Vi håller på att installera vattenkiosker i samtliga
kommuner som vi arbetar med. Målsättningen är att 
ha minst två vattenkiosker installerade per kommun 
däribland Ekerö, innan årsskiftet, säger Staffan Björk, 
enhetschef ledningsnät på Roslagsvatten.

I och med att vattenkioskerna tas i bruk så upp-
hör  också  möjligheten att ta vatten från brand- 
och spolposterna på det allmänna ledningsnätet. 
Räddningstjänsten har dock fortfarande tillgång till 
dessa. Som företagare kan man dessutom beställa en 
nyckel för att öppna vattenkiosken genom att fylla i en 
ansökan. 

Rättelse om Ekerö IK
RÄTTELSE | I förra numret publicerade vi bild från tak-
lagsfesten på Träkvistavallen. Representanter från Ekerö 
IK deltog inte som det stod i texten. Ekerö IK tackade 
nej med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
till idrottsföreningar. Däremot skickade Ekerö IK en 
hälsning och tackade för ett bra samarbete med bygget 
och att klubben ser fram emot fortsatta dialoger om det 
invändiga.

38%

För en del barn innebär 
det resor på en och en halv 
timme då tidtabellerna inte 
är anpassade till skoltiderna. 
Barn från årskullarna fyra 
och uppåt har inte heller rätt 
till skolskjuts.

Sivert Åkerljung (KD), 
ordförande i barn- och ut-
bildningsnämnden (BUN) 
och  Love Bellinder, förälder 
till barn som tidigare gått på 
Munsö skola, diskuterade 
situationen i MN:s radio-
program God kväll Mälarö-
arna.

Barnen i årskurs tre till och 
med sex som tidigare skulle 
gått på Munsö skola, går nu 
bland annat på Sundby sko-
la. De barn som inte har rätt 
till skolskjuts är hänvisade 
till SL-bussarna.

– För de flesta barnen har 
det blivit en och en halv 
timme och kanske två och 
en halv timme längre restid 
för de som bor längst ut på 
Adelsö. Då kör nämligen 
bussen på Adelsö ringväg 
åt fel håll och barnen får åka 
runt hela ön för att komma 
till färjeläget. Bara den resan 
tar runt 45 minuter att åka, 
berättade Love Bellinder.

Ett annat problem är att 
bussarna kan vara förse-
nade eller att de är fulla. På 
grund av coronapandemin 
får inte alla alltid en plats på 
bussen.

– För ett par veckor sedan 
fick vi veta dels genom soci-
ala medier och sedan även 
kommunstyrelsen, att det 
strulade med skolskjuts. 
Det som framförallt har 
brustit är skoltaxi. Utifrån 
mitt uppdrag som barn- 
och utbildningsnämndens 

ordförande, gav jag förvalt-
ningen i uppdrag att se över 
det här, sa Sivert Åkerljung.

Varför tänkte man inte på 
detta problem när man tog 
beslutet om att flytta års-
kurserna från Munsö skola?

– Det pågår en pandemi 
och det är framförallt effek-
terna av den som har ställt 
till det när det gäller skol-
taxi. De taxibolag som är 
upphandlade har gått i kon-
kurs och de chaufförer som 
kan öarna, har blivit av med 
sina jobb, svarade Sivert 
Åkerljung och Love Bellin-
der kommenterade:

– Föräldragruppen påpe-
kade däremot för nämnden 
att det kanske inte var rätt 
tillfälle att ta beslutet att 
flytta årskurserna just med 
tanke på pandemin. 

– Vårt mål är självklart att 
göra det så bra som möjligt 
för barnen i deras nya sko-
lor, sa Sivert Åkerljung.

– Då måste man erbju-
da skolbuss även för dem 
som går i fyran, femman 
och sexan. Det blir väldigt 
otryggt att åka SL-buss. De 
flesta som jag har pratat 
med vill ha skolskjuts även 
för de som är äldre som idag 
inte har rätt till det. Dess-
utom skulle det minska 
restiden då skolbussarna 
anpassar sina tider efter 
skolschemat, svarade Love 
Bellinder. 

Sivert Åkerljung lovade att 
ta med sig synpunkterna 
tillbaka till förvaltningen 
för att se över problemet.

– Jag tar jättegärna med 
mig de här tankarna i ett vi-
dare planerande. Ett annat 
tips är att vårdnadshavare 
tar kontakt med skolan om 
det inte fungerar eller att 
man lämnar in synpunkter 
till förvaltningens klago-
målshantering, då får vi reda 
på det på ett annat sätt. 
     

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | Flytten av årskurserna tre till sex på 
Munsö skola har medfört långa och osäkra resor 
för skolbarnen som bor på Adelsö och Munsö. 

En och en halv tim

NYHETER 

Skolbarnen i årskurserna tre till sex som bor på Adelsö har fått 
betydligt längre restid sedan årskurserna lagts ned på Munsö 
skola. Fär några innebär det en och en halv timmes resa. Bussen 
de måste åka med för att hinna till skolan går redan 06:06, trots att 
de börjar först 08:15.   FOTO: OVE WESTERBERG

Konsekvenserna av flytt av årskurser från M

””Vårt mål är 
självklart att 

göra det så bra som 
möjligt för barnen i 
deras nya skolor”



11 MÄLARÖARNAS NYHETER • 25 NOVEMBER 2020 

I år bjuder vi in till en klassisk julmiddag 
i fem serveringar. Välkommen att tryggt 
luta dig tillbaka och njuta av utsökt jul-
mat, oslagbar miljö och glimrande sjöutsikt.

5-rätters jubordsmiddag: 525:-/person 
PREMIÄR: 27 NoVEMBER

JULBoRD TAKE AWAY
455:-/PERSoN

JULBoRDSPLUNDRING 20 DEC Kl. 12.00
Halva priset på mat och dryck.

5-rätters sittande

julbords
middag

start 27 nov
DATUM:

NJUT AV JULEN UNDER TRYGGA  FoRMER

Bryggavägen 133 A, Ekerö
www.restjungfrusund.se

Boka bord/beställ på: 08-560 350 0008-560 350 00 eller  
restjungfrusund.se

Kära Kunder!

Pråmvägen 5, Ekerö Centrum. 08-560 354 61

Baserat på det nuvarande läget vad gäller corona-
situationen kommer vi att göra vårt bästa för att 

begränsa riskerna vid besök i Bokhandeln

Varje onsdag innan julafton öppar vi kl 08.30

Ni kan hämta julkatalogen i Bokhandeln redan nu och planera 
era inköp efter den. Gör en lista på önskade produkter och maila 
eller lämna in den till oss så plockar vi ihop varorna och meddelar 
när det är klart för avhämtning. Vissa böcker måste kanske be-
ställas och då dröjer det några dagar att få hem dem. Vi förstår 
att många av er vill få hjälp med inslagning men pga situationen 
kommer vi att ha inslagningsdisken stängd. Vi vill givetvis hjälpa 
er med detta så beställ paketinslagning vid besök eller via mail så 
fixar vi det. (butiken@malarobok.se) 

Vår viktigaste rekommendation: 

Gör inköpen i god tid så har du chans att vara 
i Bokhandeln då det är få besökare

Ni är så välkomna till hela familjens Bokhandel i Ekerö Centrum.
Vi ses med avstånd.

I år blir julinköpen lite annorlunda i Bokhandeln

mme till skolan

RADIO LYSSNA
Hör hela intervjun med Love Bellinder och Sivert Åkerljung (KD), barn- och 
utbildningsnämndens ordförande via QR-koden. Hela programmet finns 
också att höra på malaroarnasnyheter.se Tidningens radioprogram ”God kväll 
Mälaröarna” sänds i Radio Viking, 101, 4. Nästa program 26/11 kl 17-19.

”Föräldragruppen påpekade däremot för nämnden att 
det kanske inte var rätt tillfälle att ta beslutet att flyt-

ta årskurserna just med tanke på pandemin”’’

Munsö skola drabbar barnen hårt
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EKERÖ | I samband med 
markundersökningar där 
Stamvägens förskola lig-
ger, har kommunen påträf-
fat miljögifter. Med anled-
ning av detta vidtar man 
nu försiktighetsåtgärder 
för att säkerställa säkerhe-
ten för barn och personal 
på förskolan.

Stamvägens förskolas loka-
ler behöver moderniseras. 
Den gällande detaljplanen 
är från 1965 och gör det inte 
möjligt att ge bygglov för 
en ny förskola. Därför har 
kommunen sedan novem-
ber 2018 arbetat med en de-
taljplaneändring för tomten. 
Ändringen ska göra nuva-
rande byggnadsplan mer 
flexibel och inom planänd-
ringsområdet kommer plan-
bestämmelserna justeras till 
dagens lagstiftning. 

I samband med detaljpla-
nearbetet har kommunen 
genomfört flera markunder-

sökningar och påträffat po-
lyklorerade bifenyler (PCB) 
som är en grupp miljö- och 
hälsoskadliga industrikemi-
kalier i marken. Halterna av 
PCB är över Naturvårdsver-
kets generella riktvärden för 
vad som är lämpligt inom ett 
område med förskoleverk-
samhet. 

– Men de flesta påträffade 
halterna har endast margi-
nellt överskridit riktvärdet 
och majoriteten av uttagna 
jordprov har inte innehål-
lit PCB. Enstaka jordprov 
påvisade dock högre halter, 
varför marken inom försko-
leområdet måste åtgärdas, 
berättar Jonas Tingvall, fast-
ighetschef i kommunen.

Halterna av PCB har på-
träffats i marken under ytor 
bestående av grus och gräs. 
Inga föroreningshalter har 
påträffats i sandlådorna. 
PCB-halterna har troligtvis 
uppkommit i samband med 
iordningställande av tomt-

marken under 1950-talet.
Det är redan sedan tidiga-

re planerat att verksamheten 
ska flyttan till Brunna. Men 

innan dess vidtar kommu-
nen nu direkta åtgärder. Det 
innebär bland annat att be-
rörda lekytor spärras av. 

– Barn- och utbildningsför-
valtningen har tillsammans 
med förskolans rektor på-
börjat en planering för hur 

verksamheten ska organi-
seras under vintern för att 
säkerställa högsta möjliga 
kvalitet och säkerhet för 
barn och personal tills dess 
att de nya, tidigare planera-
de paviljongerna vid Brunna 
förskola är på plats, säger Jo-
nas Tingvall.

För att besvara frågor från 
föräldrar, delge dem doku-
mentation och också hur 
planerna ser ut framåt, pla-
nerar kommunen att ge-
nomföra ett digitalt möte 
utifrån rådande pandemi-
restriktioner.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Halter av PCB i marken 
vid Stamvägens förskola

Enstaka jordprov av marken vid Stamvägens förskola har påvisat högre halter av PCB, varför marken 
inom förskoleområdet måste åtgärdas.                                             FOTO: EKERÖ KOMMUN

NYHETER 

”...majoriteten 
av uttagna 

jordprov har inte 
innehållit PCB ”

”...de flesta påträffade halterna har endast marginellt överskridit riktvärdet” ’’

Nya öppettider! Nya öppettider! 
Gäller från 1 december!Gäller från 1 december!



Nya öppettider! 
Gäller från 1 december!

Läget är allvarligt, smittspridningen ökar. 
Med gemensamma krafter, eget ansvar och tålamod 
kan vi tillsammans bromsa spridningen av Covid-19. 

Uppdaterad information om Ekerös verksamheter finns på www.ekero.se/corona   

Våra beslut påverkar 
smittspridningen!

Du och 
jag gör

 skillnad.

Är du förälder? 
Prata med dina barn och hjälp dem att vara med och ta ansvar.

Håll avstånd
både inne och ute 

Stanna hemma även 
om du är lindrigt sjuk

Tvätta händerna 
ofta och noga

Avstå sociala
 sammanhang

I I
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Hej företagare!

Vi är en lokal redovisningsbyrå 
som med personligt engagemang 

Vill du prata om hur vi kan hjälpa 

på marinan i Jungfrusund på 
Ekerö – kontaktdetaljer och mer 

jrr.se.

EKERÖ | Varför valde 
kommunen att sälja 
Ekebyhovskolans tomt 
inklusive byggnaderna till 
Nystads skolfastigheter 
AB? Har kommunen frågat 
det lokala näringslivet om 
intresse fanns för att köpa 
fastigheten? Det är några 
av de frågor MN ställde till 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Adam Reuterskiöld 
(M) i tidningens radiopro-
gram God kväll Mälaröarna.

Nystad Ekerö skolfastig-
heter AB köper Ekebyhov-
skolans tomt för att möj-
liggöra etablering av två 
friskolor, Internationella 
Engelska skolan (IES) och 
Birkaskolan. Har kommu-
nen gått ut och frågat inom 
lokala näringslivet om det 
fanns intresse av att köpa 
tomten och uppföra skolor?

– Kommunen säljer mar-
ken till en exploatör som 
etablerar Engelska skolan 
och bygger lokaler till Bir-
kaskolan. Det var det vi vil-
le och det är därför vi säljer 
till den exploatören. Syftet 
är inte att sälja till absolut 
högstbjudande utan det 
är att skapa en fungerande 

skolverksamhet för Engel-
ska skolan och Birkaskolan, 
svarade Adam Reuterskiöld.

När man sålde marken vid 
Tranholmen gjordes detta 
via offentlig upphandling. 
Då fanns det förbehåll att 
den som köpte marken ock-
så skulle bygga ett äldrebo-
ende. Hade man inte kun-
nat göra på samma sätt med 
Ekebyhovskolan och ställt 
krav på att köparen måste 
bygga för Engelska skolans 
och Birkaskolans verksam-
heter? 

– Det var just det vi gjor-
de. Engelska skolan och Bir-
kaskolan hade med sig en 
exploatör, det var ett paket. 
Det är inte fastighetsaffären 
i sig som är intressant, den är 
en del av den nyttan som vi 
levererar till invånarna. 

MN har efter intervjun frå-
gat Engelska skolan om det 
är viktigt för dem att det blir 
Nystads skolfastigheter AB 
som bygger.

– Vi har många elever från 
Ekerö i våra skolor och är 
glada över att kommunen är 
intresserad av en möjlig eta-
blering. Detta markärende är 
med en fastighetsägare och 

kommunen. Vi utvärderar 
alla erbjudanden från fast-
ighetsägare och samarbetar 
med flera aktörer över hela 
Sverige och i Stockholms-
området. Det som är vikti-
gast för oss är kommunens 
behov och intresse för att 

kunna gå vidare med en 
eventuell etablering, sva-
rar Linda Norberg, ansvarig 
Public Affairs, IES.

MN har vid flera tillfällen 
ställt frågan till Adam Re-
uterskiöld om hur den för-

sta kontakten med Nystads 
knöts, om det var de som 
kontaktade kommunen el-
ler om kommunen fick tips 
om att just Nystads vore en 
lämplig näringsidkare. Det 
svar MN fått är att processen 
har pågått i många år och att 

han inte kan säga exakt när 
det började.

Beslutet kan strida mot mot 
såväl EU:s statsstödsregler 
och kommunallagens för-
bud mot att gynna enskilda 
näringsidkare utan att några 
synnerliga skäl har redovi-
sats.

Inför beslutet i fullmäkti-
ge saknades den utredning 
som fastslagit att Ekebyhov-
skolan är ett rivningsobjekt. 
När den efterfrågades av 
Liberalerna, blev svaret att 
utredningen inte fanns i ett 
samlat dokument.

– Alla delarna i den här 
processen är inte dokumen-
terade. Vi har dokumenterat 
den delen som vi tagit fram, 
alltså förslaget att Engelska 
skolan etablerar sig, att vi 
får en till friskola i kommu-
nen, att Birkaskolan får en 
fast lösning och att Ekeby-
hovskolans barn får en bra 
lösning när de ska flytta. Vi 
har dokumenterat alla be-
slut som vi har tagit och det 
som vi tyckte var bäst, svarar 
Adam Reuterskiöld. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Entreprenören inte viktigast

I en radiointervju frågade vi Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande varför det lokala 
näringslivet inte tillfrågats om att köpa Ekebyhovskolan.                                                                           FOTO: ARKIV

NYHETER ”Detta markärende är med en fastighetsägare och kommunen” ’’

”Engelska skolan och 
Birkaskolan hade med sig en 
exploatör, det var ett paket”’’’’
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VERKSTAD

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

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

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

Mysstämning!

Välkommen in och låt dig 
inspireras av ljusslingor, kulor
julstjärnor, ljus, m.m.
Vi har pynten som hör julen till!

Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se
Öppet: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14
k-bygg.se/faringso
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EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

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

EKERÖ | Ekeröbon My 
Blomqvist Olsberg har 
många strängar på sin lyra, 
hon är artist, producent, 
regissör, kompositör och 
manusförfattare. Nu har 
hon fått äran att hålla tal 
på TEDxSanRafaelWomen, 
en plattform för föreläs-
ningar i kortare format 
som filmas och görs till-
gängliga för hela världen 
online. 

– Detta är förmodligen ett av 
de viktigaste tal jag någonsin 
hållit och jag är verkligen så 
stolt över möjligheten att 
delta, säger My.

My skulle egentligen åkt 
till San Rafael i San Fransis-
co Bay Area där talen spelas 
in, men coronan kom emel-
lan. Nu har Mys tal istället 
spelats in i Erskinesalen i 
Ekerö centrum. Eftersom 
publiken finns i hela världen 
görs talet på engelska. 

Temat för evenemanget 
är ”Unstoppable Inspira-
tion For Uncertain Times” 
(Ohejdbar inspiration i ti-

der av osäkerhet, reds.anm.) 
och Mys ämne är ”How To 
Build Children’s Self Este-
em With Secrets From The 
Musical Stage” (Hur ma-
gin från musikalscenen kan 
stärka barnens självkänsla, 
reds.anm.)

– Jag har länge arbetat med 
olika projekt inom barn-

kulturen, bland annat med 
föreställningar för de allra 
yngsta från nio månader och 
upp till fyra år. I mitt tal tar 
jag upp hur jag skapar en så-
dan föreställning och hur du 
direkt kan applicera det som 
förälder. Det handlar bland 
annat om att barn inte lyss-
nar på vad du säger utan på 
dina känslor, att barn varken 

kan eller ska sitta still, om 
vikten av att välja glädje och 
att hjälpa barn med vad de 
ska fokusera på, berättar My.

Mys tal hade en global 
premiärsändning den 21 
november, men kan ses se-
nare på TEDxTalks Youtu-
be-kanal.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ärofyllt uppdrag för My

NYHETER ”...förmodligen ett av de viktigaste tal jag någonsin hållit ” ’’

EKEBYHOV | Den så kall-
lade kuskbostaden ned-
anför Ekebyhovs slott har 
genomgått en grundlig 
renovering och invigdes 
den 13 november.

Huset som tidigare var Eke-
byhov säteris kuskbostad, 
har renoverats under två 
års tid efter konstens alla 
regler. Både länsantikvarie 
och länsmuseum har varit 
inkopplade då huset lik-
som slottet är kulturmärkt. 
Byggnaden ska komplet-
tera slottet i sin nuvarande 
verksamhet samtidigt som 
renovering och bevarandet 
av husets kulturhistoriska 

värde har stått i centrum. Nu 
är arbetet klart och kuskbo-
staden som förvandlats till 
en konferenslokal, invigdes 
13 november. Här finns ett 
konferensbord för 16 per-
soner och 20 personer kan 
samtidigt vistas i lokalen.

Byggnaden invigdes av 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Adam Reuterskiöld 
(M), kultur- och fritids-
nämndens ordförande He-
lena Butén Langlet (M) och 
tekniska nämndens ord-
förande Gunnar Mossberg 
(M).

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Invigning av 
kuskbostaden  

Håller tal på internationell plattform

Adam Reuterskiöld (M), Helena Butén Langlet (M) och Gunnar 
Mossberg (M).                                FOTO: EKERÖ KOMMUN

        My Blomqvist Olsberg                har fått äran att hålla tal på TEDx San Rafael              Women. 
       Titeln för hennes tal är                ”Hur magin från musikalscenen kan stärka barnens självkänsla”.   
På bilden omges hon av                 många av sina skapade figurer.                                  FOTO: ANJA CALLIUS 
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Det man inte ser kan man ändå lida av.
Det gäller inte minst dåligt fungerande infiltrationer, avlopp, 
rörledningar och brunnar. Förutom att reparera, förstärka 
och förbättra befintliga system så är vi, om vi får skryta lite,
väldigt duktiga på att bygga nya.

Välkommen till LEJA – bra även när det rör rör!
  
  

08-707 33 00 •  info@lejagruppen.se •  lejagruppen.se

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

RÖR DET RÖR
RÖR DET OSS

Är du redo?
Snart är kylan och snön här,  
vi har prylarna så du klarar dig.
Välkommen till oss!Välkommen till oss!

Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se
Öppet: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14
k-bygg.se/faringso

,ön här, ön här
larar dig.l
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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 ordnar
RUT-

avdraget!

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

Vi kompletterar
hemtjänsten!

STÄDNING • VECKOHANDLING
 PROMENADSÄLLSKAP • TVÄTT OCH STRYKNING

HUNDSPORT |  Liksom det 
mesta annat har även hund-
sportens tävlingar ställts 
in under hösten. Men innan 
restriktionerna hårdnade 
hann Mälarö brukshunds-
klubb (Mälarö BK) med att 
både arrangera och delta i 
ett par tävlingar. 

I våras ställdes många hund-
sportstävlingar in, däribland 
SM i lydnad. Innan Folk-
hälsomyndighetens nya 
strängare rekommendatio-
ner kom under hösten, hann 
dock Stockholmsdistriktet 
genomföra några tävlingar. 
DM i lydnad och rallylydnad 
var två av dem.

– Där lyckades jag knipa 
åt mig silvermedaljen med 
min gamla hund Jessie. Hon 
fick 99 poäng av max 100. 
Med min hund Joe fick jag 
köra en utslagningsbana 
om tredjeplatsen, men gick 
tyvärr förlorande ur den 
striden. Joe hade 98 poäng i 
grundomgången så konkur-
rensen är verkligen hård, sä-
ger Tina Rosberg, som även 
tidigare haft framgångar i 
bland annat SM med sina 
hundar.

Nu när tävlingarna ligger 
nere saknar hon att ha dem 
som motivation, men trä-
nar ändå med sina hundar i 
stort sett varje dag i veckan, 
bortsett från fredagarna som 
är träningsfria. Förutom sina 
tre äldre hundar Jessie, Joe 
och Vargen har hon också en 
valp på sex månader.

– Det är lite extra kul med 
honom då hans morfar är 
uppfödd hos mig, men se-
dan flyttade familjen som 
ägde honom till Skottland 
och nu har han kommit där-
ifrån tillbaka till Sverige och 
mig.

Tina Rosberg berättar också 
att på Mälarö BK fortsätter 
tränandet som vanligt för 
medlemmarna och bland 
annat har man öppna trä-
ningar en kväll i veckan.

– Vi har en väldigt aktiv  

och engagerad styrelse och 
faktum är att medlemsan-
talet har ökat under senaste 
tiden också.

Klubben hann också med 
att hålla egna tävlingar under 

början av hösten och många 
var de egna klubbmedlem-
mar som placerade sig väl. 
I nästa spalt ses de tävlande 
från klubben som placerade 
sig på pallen: 

Rallylydnad den 5-6/9 
Elisabeth Karlsson 1:a plats i 
mästarklass

Lydnad 26/9 
Startklass 

1:a Ylva Helgöstam 
3:a Madeleine Hjelminge 

Lydnadsklass 1
1:a Cecilia Karlström

Lydnadsklass 2
1:a Elisabeth Karlsson

Lydnadsklass 3
2:a Malou Wallèn

27/9 Lydnadsklass  (DM)
Startklass
2:a Lollo Åkerblad

Klass 1
1:a Cecilia karlström

Klass2
2:a Michaela Rasmussen

Lydnadsklass 3 
1:a Tina Rosberg (Vargen)  
DM 1:a
3:a Tina Rosberg Joe,    (DM 
2:a) 
4:a Malou Wallèn, (DM 3:a)

11/10 Spår Appelklass
2:a Marita modin
3:a Therese Söderholm

 
LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Tina tävlar med hundarna 
SPORT 

”Det är lite 
extra kul 

med honom då 
hans morfar är 
uppfödd hos mig”

Tina Rosberg tränar med sina tre vallhundar Joe, Jessie och Vargen sex dagar i veckan. 
 FOTO: PRIVAT
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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
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torsdag 26/11 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

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

  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 

ekebyhovs.slott@ekero.se   I  ekero.se/ekebyhovsslott

Jul på slottet Inställt!

I stället erbjuder vi catering och take away! 
Dagens lunchkasse, Fredagskassen med extra gott inför 
helgen eller Mirakelkassen med lilla julbordet.
Vi bunkrar frysen med våra frysta matlådor. 
Cateringförfrågan av alla de slag mottages med glädje. 

Fr
åg

a 
Jo

h
an

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

Här kommer 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”.

Nu när restriktionerna skärpts för 
att minimera smittspridning av 
covid-19, vad har kommunen vid-
tagit för åtgärder?  

– Dels inför vi tillfälligt besökstopp 
på våra äldreboenden. Vi har ständig 
kontakt med Smittskydd Stockholm 
och sjukhusen och smittspridning-
en ökar ju markant. Det medför ock-
så restriktioner och begränsningar i 
våra verksamhetslokaler. Man får inte 
heller servera alkohol efter klockan 
22. Det är nog inte ett stort problem i 
kommunen då de flesta serveringstill-
stånden här löper ut klockan 22. Det 
viktigaste nu är att begränsa smitt-
spridningen och vi har byggt upp be-
redskapslager. Vi har ett bra inflöde 
på material i nuläget och sedan ett 
eget lager också att ta i anspråk, såväl 
när det gäller handdesinfektion och 
skyddsutrustning med mera. 

Vad innebär en exploatörsdri-
ven detaljplan? Lär vara på gång i 
Kungsberga.

– Exploatörsdriven detaljplan, även 
kallad byggherredriven planprocess, 
är en långtgående och strukturerad 
samverkan mellan Ekerö kommun 
och markägare som vill planera och 
bygga. I vanliga fall tar kommunen 
fram handlingarna till en detaljplan 

tillsammans med exploatörer. I kom-
munen prövas ett arbetssätt där ex-
ploatörer får ett större ansvar för att 
själva driva detaljplaner på mark de 
äger. Jag har inga uppgifter beträffan-
de Kungsberga. Men det krävs först 
att exploatören ska få ett planbesked 
innan man  får tillstånd att jobba med 
en detaljplan. Det är kommunens pla-
neringsenhet som ansvarar för plan-
besked och sedan tas beslut politiskt i 
kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige.

Blir det ett nytt aktivitetscenter 
vid MASK-backen? Det lät så bra.

– Frågan är under utredning och vi 
återkommer med mer information 
framgent. 

Byggtrafik nyttjar gång- och cy-
kelvägar vid Ekebyhovskolan där 
många barn rör sig. Finns det spe-
ciella trafikregler för byggtrafik 
vid skola?

– Alla trafikanter ska iaktta särskild 
hänsyn i lågtrafikområden och i syn-

nerhet vid skolor och förskolor. Sär-
skilt om man framför ett bilfordon. 
Det är polismyndigheten som är an-
svarig myndighet för att utöva trafik-
kontroller. Om någon gör sig skyldig 
till vårdslöshet i trafik ska detta lagfö-
ras genom att en polisanmälan görs.

Vilka åtgärder vidtar kommunen 
för att öka trafiksäkerheten vid 
skolor?

– Ekerö kommun har satt upp en 
hastighetsmätarskylt på Björkudds-
vägen som signalerar om en bilist 
överträder hastighetsbegränsningen 
om 30 kilometer i timmen. Vid Raoul 
Wallenbergskolan har vi konstaterat 
en minskad trafiksäkerhet i och med 
ombyggnation av vägen till och från 
färjan, här har vi gjort en punktin-
sats för att öka trafiksäkerheten igen. 
Kommunen kommer se över trafiksä-
kerheten runt skolor och förskolor i 
hela kommunen och vidta trygghets-
skapande åtgärder där det behövs. 

                                                                                          
                                    EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Åtgärder för att minska smittspridningen

Kommunen har ett bra inflöde på material i nuläget och har också ett eget lager både 
när det gäller handdesinfektion och skyddsutrustning.                                                           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
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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

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:-
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EKERÖ/NARVIK | Minns ni 
Seaside, vraket som låg på 
kant i Tappströmskanalen 
i många år? Idag är hon 
långt ifrån ett vrak tack 
vare hennes ”livräddare” 
från Norge som 2011 bog-
serade fartyget från Ekerö 
ända upp till Narvik.

År 2002 la fartyget Seaside 
till i Tappströmskanalen på 
Skanskas mark i Tappsund. 
Skanska kämpade i år med 
att få ägaren till fartyget att 
flytta båten. I september 
2009 kantrade Seaside, hur 

detta gått till kom däremot 
aldrig fram. Men efter det 
förföll fartyget allt fortare 
och många stördes av att 
detta förfulade kanalen. 
Andra vurmade för båten 
och en morgon fanns ett 
stort hjärta målat på skro-
vet. Några som verkligen 
brydde sig om Seasides öde 
var norrmän, då Seaside ur-
sprungligen kom från Nar-
vik och hette då Skogøy.

Den 29 november 2011 
bogserades till slut Seaside 
bort från Tappströmska-

nalen. Meningen var då att 
hon egentligen skulle de-
strueras, men den norska 
föreningen Skogøys ven-
ner köpte båten och ville få 
hem henne till Norge, men 
de hade ont om tid. De hade 
100 000 kronor, men var 
tvungna att på några få da-
gar samla in ytterligare 300 
000 norska kronor för att 
betala de 400 000 norska 
kronorna som bogseringen 
till Norge kostade.

Att viljan var stark att få 
hem Seaside var det ing-
en tvekan om. På sju dagar 

fanns pengarna och kon-
trakt skrevs för bogseringen.

Numera finns båten i Nar-
vik och dess skepnad är en 
helt annan än den som Se-
aside hade då båten låg på 
kant i Tappströmskanalen. 
Frivilliga krafter arbetar 
kontinuerligt med att rusta 
upp fartyget och de har lagt 
ned över 20 000 arbets-
timmar i dagsläget. Nu har 
Skogøy bland annat fått nytt 
båtdäck, skrovet har skra-
pats och målats i år och alla 
trasiga skrovfönster har er-

satts med nya. Bakre loung-
en har återställts och master 
är monterade. För att kunna 
genomföra allt arbete smi-
digt har en snickeriverkstad 
skapats ombord.

Styrelsen för Skogøys vän-
ner har ett avtal med Narvik 
hamn om gratis kajplats, el 
och  lagringshyra.

– Vi har en väl fungerande 
styrelse som söker finansie-
ring för restaurering och ar-
betar mot politiker. Vi hopp-
as ha MS Skogøy närmare 
kopplat till museet i Narvik 

och till Fartøyvernsenteret 
i Gratangen, berättar Viggo 
Nordgård – Kristensen, se-
kreterare i Skogøys venner.

Fartøyvernsenteret som 
nämns, är en stiftelse som 
tillhandahåller tjänster 
inom fartygsskydd. 

Styrelsen för Skogøys 
vänner siktar på att MS 
Skogøy ska vara fullständigt 
återställd i sitt ursprungs-
skick 2028. Då fyller också 
fartyget 75 år.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

T.v: Seaside kommer till Tappströmskanalen 2002. 2009 kantrar hon och förfallet går fort. Bild i mitten: 2011 lämnar till slut Seaside Tappströmskanalen och även Sverige. Den norska föreningen Skogøys 
venner har köpt båten och hon bogseras till Narvik, som hon en gång kom från och hette då Skogøy. T.h: Skogøy idag, på god väg att återfå sin forna glans.                              FOTO: EWA LINNROS, SKOGØYS VENNER

Seaside – från vrak till skönhet

 KURIOSA ”Vi hoppas ha MS Skogøy närmare kopplat till museet i Narvik” ’’

Året om hjälper vi familjer och enskilda personer med matpengar 
och mat. Har vi möjlighet så kan vi ibland hjälpa till lite extra  
ekonomiskt när tillvaron rämnat och stöd inte finns att få från  
annat håll.  
De diakonala behoven är extra stora vid storhelger.

Vi tar gärna emot frivilliga bidrag till vårt Swishnummer:  
123 633 36 86

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta diakoni- 
assistent Sandra Malmborg:  
08-564 209 50 eller sandra.malmborg@svenskakyrkan.se

Hjälp oss hjälpa!Hjälp oss hjälpa!

Diakonin i Färingsö församling har möjlighet att  
stötta ett begränsat antal barnfamiljer ekonomiskt  

med en mindre summa till jul. 

Motivera varför din familj har extra behov. Bifoga utdrag 
ur beskattningsregistret för alla vuxna i familjen samt 
Familjebevis (båda går att få ut från Skatteverket).  
Glöm inte att ange din bank och ditt kontonummer för 
eventuell utbetalning. 

Skicka dina handlingar till:  

Färingsö församling  
Att. Sandra Malmborg  
Box 7 
179 03 Stenhamra  

Eller maila: sandra.malmborg@svenskakyrkan.se  
Du kan också lämna in på församlingsexpeditionen,  
Herman Palms plan 4A i Stenhamra. 

Ansökan är öppen till och med 9 december och  
utbetalning sker under vecka 51.  
Bedömning görs av diakoniassistent och kyrkoherde.

Ekonomiskt stöd till behövande 
barnfamiljer på Färingsö
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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

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

Black Week
Hej du som planerar att besöka oss under Black Week. Kom ihåg att 
handla ansvarsfullt, hålla avstånd och visa omtanke för varandra. 

Tillsammans skapar vi en säker mötesplats i Västerort.
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N
är Konsums nya 
butik öppnades 
i Stenhamra 
centrum 1970 

väckte det stor uppmärk-
samhet. Den tidigare bu-
tiken beskrivs visserligen 
som gemytlig, men den var 
trång så de stora ytorna och 
det utökade sortimentet 
var efterlängtat. Den nya 
butiken var en så kallad 
”hallbutik” vilket var en 
beteckning för större livs-
medelsbutiker som också 
hade ett mer eller mindre 
omfattande sortiment av 
specialvaror, till exempel 
husgeråd, vardagskosme-
tik, sybehör, garner och 
kontorsmaterial.

I Mälaröarnas nyheter kun-
de man i december 1970 läsa 
om hur 400 kunder besökte 
butiken under öppningsda-
gen. De handlade till rabat-
terade priser, lyssnade till 
radiokapellmästare Sigurd 
Ågren och hans blåsare samt 
fick höra föreningens ordfö-
rande J Åke Johansson be-
rätta om butikens tillkomst. 
Butikens första dagskassa 
landade på 32 000 kronor, 
vilket motsvarar ungefär 
260 000 kronor i dagens 
värde. Ett år tidigare hade 

dagskassan legat på 3 500 
kronor.

Idag har butiken cirka 45 
anställda, omsätter cirka 94 
miljoner kronor årligen och 
det faktum att det är med-
lemmarna som äger buti-
ken, är fortfarande grunden 
i verksamheten.

– Vi har idag över 3 900 
medlemmar i Coop Färing-

sö som omfattar Coop Sten-
hamra och Coop Kungsber-
ga.  Många av dem är väldigt 
aktiva och kommer med 
önskemål om hur de vill att 
butikerna ska drivas. Det 
är de som är våra ägare och 
verksamhetens mål är att 
vara lyhörd för deras önske-
mål. Det finns en starkt ko-
operativ anda i den här för-
eningen och det var det som 
gjorde att jag sökte mig just 
hit, berättar Carl Anderson, 
föreningens vd sedan början 
av förra året. 

En av de största föränd-
ringarna som skett under 
de 50 år som Stenhamra-
butiken varit i drift, var när 
prismärkningen datorisera-
des i slutet på 80-talet.

– Innan var man tvungen 
att prismärka varje vara för 
hand och blev det extrapris 
eller en prisändring, fick 
man pilla bort den gamla 
prislappen och märka om 
allt. Att kontanthanteringen 
i stort sett har försvunnit, 
är ytterligare en stor för-
ändring som revolutionerat 
butikshandeln, säger Carl 
Anderson.

Butikschef Joakim Nord-
qvist har arbetat samman-
lagt 44 år i de båda butikerna 

på Färingsö och även han 
har sett många förändringar 
sedan han började jobba ex-
tra under gymnasietiden.

– Bland annat jobbar vi 
mer effektivt idag och har 
färre personal än när jag bör-
jade, dessutom har vi större 
rotation på sysslorna och 
fler ska kunna sitta i kassan. 
En annan stor förändring är 
att mycket av varubeställ-
ningarna görs automatiskt 
när systemet känner av att 
lagret börjar minska, säger 
han. 

Bredden på sortimen-

tet är ytterligare något som 
förändrats rejält. När man 
tittar på reklamfoldern med 
lockpriser från butikens ti-
oårsjubileum 1980, var det 
hushållsmargarin, kärn-
mjölkslimpa och fryst torsk 
som man hoppades skulle få 
kunderna att komma till bu-
tiken. Ett standardsortiment 
som ganska väl täckte in 
konsumenternas basbehov 
på den tiden.

– Idag har vi mellan 6 
000 och 7 000 artiklar i 
sortimentet. Jag kom ihåg 
när det bara fanns en sorts 
yoghurt i mjölkkylen och 
den var naturell. Sedan 
började man att smaksätta 
med frukt och nu finns det 
hur mycket som helst att 
välja på, säger Carl Ander-
son och fortsätter:

– Men vårt absolut största 
signum och viktigaste till-
gång är personalen. När jag 
läser vilka fina omdömen 
de får i våra kundundersök-
ningar, blir jag riktigt stolt.

Joakim Nordqvist är inte 
sen att kontra:

– Vi har också väldigt bra 
och trevliga kunder, poäng-
terar han.

Om ett 50-årsjubileum är 
värt att fira, så överträffas det 
dock med råge av själva för-

eningens verkliga ålder. Re-
dan 1884 öppnades Sveriges 
äldsta konsumentförening 
i Stenhuggarbyn. När för-
eningen fyllde 130 år skrev 
Mälaröarnas nyheter om ju-
bileet och konstaterade att 
”Det började med salt sill, 
storvästar i mollskinn och en 
och annan spik.” 

– De anställda i Stenbrot-
tet fick betalt i en egen valuta 
som bara kunde användas i 
butiken. Det var bland an-
nat för att man skulle hindra 
männen från att köpa sprit 
för en stor del av lönen, för-
klarar Carl Anderson och 
visar fram en tavla där flera 
gamla präglade mynt är in-
ramade.

Med anledning av den på-
gående pandemin blir det 
ett något nedtonat firande i 
år, men för den som håller 
ögonen öppna, blir det ändå 
möjligt att fira 50-årsjubile-
et med extra förmånliga er-
bjudanden bland annat.

– Det finns ju heller ing-
enting som hindrar att man 
firar ett 51-årsjubileum, kon-
staterar Carl Anderson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stenhamra
Coop 50 år
I december 1970 invigdes den nya ”Konsumhallen” i 
Stenhamra med pompa, ståt och glada kunder som 
gick husesyn. Idag ingår butiken fortfarande i en livak-
tig konsumentförening, även om mycket har föränd-
rats under de 50 åren.

REPORTAGET ”Idag har vi mellan 6 000 och 7 000 artiklar i sortimentet...” ’’

Några av butikens anställda. 
 FOTO: PRIVAT

MN bevakade invigningen när 
den nya Konsumhallen öpp-
nades 1970. 

1980 firade butiken 10-årsju-
bileum och erbjöd kunderna 
billiga basvaror. 

”Jag kom ihåg 
när det bara 

fanns en sorts yoghur 
i mjölkkylen och den 
var naturell”

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. 

Välkommen in för en offert!

Contura 556:1 Style En braskamin med 
stora sidoglas är perfekta för att binda 
samman ytor i öppna planlösningar. 

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. 

Keddy kassett 1002 är ett begrepp för 
effektiv värme. Finns i flera utförnden.
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NÄRINGSLIV

JUNGFRUSUND | Mälarö 
träningsverk fortsätter 
att expandera. De nya 
lokalerna i Jungfrusund 
har smygöppnats för med-
lemmar.

Troxhammar 2003 med  170 
kvadrat, det var Mälarö trä-
ningsverks första lokal. Där-
ifrån gick flytten för snart tio 
år sedan till Jungfrusund. De 
nya 800 kvadraten då kän-
des rejält tilltagna, men nu är 
det dags igen. En helt ny lo-
kal på 2000 kvadrat står klar.

– Hur skiljer sig den nya 
anläggningen mot den ti-
digare?

– Förutom storleken är 
det ett mycket större utbud 

i gymmet och inrednings-
mässigt är det något utöver 
det vanliga. En upplevel-
se som måste ses! Sköna 
loungeytor, magiska om-
klädningsrum med riktig 
Spakänsla.

– Hur har ni anpassat er 
verksamhet under rådan-
de pandemi?

– Massor av träningspass 
har gjorts utomhus sedan 
mars månad.  Vi har också 
haft hälften så många del-
tagare på passen. Handsprit 
och sprit för att kunderna 
ska kunna rengöra utrust-
ningen finns överallt. Vi 
har också utökat våra städ-
rutiner. Dessutom har vi 
ett stort utbud för att träna 

med digitala kanaler hemi-
från, berättar Birgitta Steen-
houwer och fortsätter:

– Vi informerar hela tiden 
våra kunder om att hålla av-
stånd, försöka träna på tider 
när gymmet är mindre väl-
besökt, vara extra noga med 
handhygienen och att torka 
av maskiner, redskap och ut-
rustning när de använt dem 
Vi uppmanar också alla att ta 
med en egen yogamatta eller 
handduk att träna på. Alla 
ska också undvika att byta 
om och duscha i omkläd-
ningsrummen. Och känner 
någon minsta symptom på 
sjukdom eller är osäker – 
vänligen stanna hemma!

THOMAS ÄLGEKRANS

2000 nya kvadrat
Micke Steenhouwer, Birgitta Steenhouwer och Emily Steenhouwer i Mälarö träningsverks nya lokaler.

 FOTO: THOMAS ÄLGEKRANS 

Ekerö 08-560 360 00, ekero@lansfast.se, www.lansfast.se/ekero

Här bor du bekvämt i nyproducerad Brf lägenheter med viss utsikt över Mälarens vatten.

Bostadsrättslägenheter i Stenhamra, Brf Bullerbyn Ekerö

Här bygger Mälarö Fastighet 14 st bostadsrättslägenheter i villaform

Adress: Vallviksvägen 100-102
Pris: 2 700 000 - 4 950 000kr
48 -150 kvm Antal rum: 2 och 5 rok
Byggår: 2021, och inflyttning höst 2021
Mäklare: Fredrik Drougge, 070 5601970

5:a på 150 kvm i Stenhamra,

Tillträde hösten 2021

Adress: Vallviksvägen 100C
Pris: 4 950 000 kr
Avgift: 6 062 kr/mån Boarea: 150 kvm
2 plan med uteplats

Mäklare: Fredrik Drougge, 070 560 1970

2:a på 48 kvm i Stenhamra,

Tillträde hösten 2021

Adress: Vallviksvägen 100C
Pris: 2 700 000 kr
Avgift: 2 328 kr/mån Boarea: 48 kvm

Mäklare: Fredrik Drougge, 070 560 1970

Vill du prata om hur vi kan hjälpa just dig och 

jrr.se

Hej igen!

 
Cathy, Malin & Ulrika
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Sporten
Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se’’

”Vi har haft fullt men nu har vi plats igen för nya spelare”
David Blomberg, EIK Badminton

Tävlingar inställda men träning igång 
BADMINTON | Ekerö IK 
adminton spelar seriespel 
i ett samarbete med 
Botkyrka och Södertälje.
De ligger denna säsong i 
division 2 (norra B), divi-
sion 3 norra A och division 
3 norra B. Men på grund 
av coronapandemin är alla 
tävlingar och seriespel 
inställda i badminton. 
Träningen fortsätter dock 
för barn och ungdomar.

Ekerö IK:s badmintonsek-
tion har fyra tränare som i 
nuläget tränar 46 juniorer 
och 15 seniorer. Här tränar 
både barn, ungdomar och 
pensionärer.

– Juniorerna är indelade i 
tre nivågrupper. Vi har allt 
från badmintonskola för de 
som är nybörjare till träning 
för de som tävlar, berättar 
David Blomberg som är hu-
vudtränare.

EIK badminton har ock-
så samarbeten med andra 
klubbar i seriespelet.

– Vi har tre serielag för 
seniorer tillsammans med 
Botkyrka. Sedan samarbetar 

vi även med Bromma för att 
erbjuda mer träning för de 
som vill träna extra. Vi delar 
även på serielag för juniorer-
na med Bromma, berättar 
Sebastian Ståhle, juniorträ-
nare.

Hur är fördelningen när 
det gäller tjejer och killar 
bland spelarna?

– Badminton är en ganska 
mixad sport. Det finns klas-
ser för att tävla med tjejer 
och killar tillsammans. Vi 
tränar tillsammans också. 
Jag vet inte riktigt hur för-
delningen är exakt, men jag 
vet att i den första gruppen 
är majoriteten tjejer  som 
tränar. Det varierar lite i de 
äldre grupperna.  I mixed 
dubbel spelar man en tjej 
och en kille tillsammans i 
varje match, säger Sebastian 
Ståhle.  

Hur har coronaläget på-
verkat verksamheten?
– Vi har samma restriktioner 
som alla andra. När vi trä-
nar måste vi tänka på att en 
grupp måste gå från hallen 

innan nästa gäng kommer. 
Men vi har lyckats genomfö-
ra en tävling på hemmaplan, 
en så kallad 08-cup. Det är 
en nybörjartävling där alla är 

välkomna. Det var 120 barn 
som spelade 330 matcher 
under en helg. Det fick vara 
max 50 personer i hallen och 
inga föräldrar, berättar be-

rättar David Blomberg och 
tillägger:

– Men med de nya rikt-
linjerna är alla tävlingar och 
seniorträningar inställda nu. 

Nu är det bara juniorer upp 
till 15 år som tränar.

Var tränar ni?
– På söndagar tränar vi i 

Bollhallen i Tappström med 
juniorerna och på tisdagar är 
vi i Mälaröhallen. Då är det 
två juniorgrupper och  sedan 
är det motionär- och senior-
spel, säger David Blomberg. 

Halltider är det största be-
kymret för att kunna utöka 
verksamheten.

– Det är inte som exem-
pelvis fotboll där man är 
många på plan samtidigt 
utan vi spelar på en bana 
där man kan vara max fyra 
stycken. 

Vilket åldersspann har ni 
bland de aktiva?

– Vi tillhandahåller trä-
ning för nybörjare från sex, 
sju år. Sedan har vi motio-
närer som är i pensionärsål-
dern. Vi har haft fullt men 
nu har vi plats igen för nya 
spelare, säger David Blom-
berg.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerö IK:s badmintonsektion ett brett spann aktiva med tjejer, killar, juniorer och seniorer. FOTO: EIK

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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Dags att vakna!  
Din favoritfrukost 
väntar på dig.

Gäller
kl. 06–10

K11_OKQ8_Affisch_70x100_frukost.indd   1 2020-09-29   09:02

SKÅVardagar 05.30-21.00. Lörd-sönd 08.00-21.00

Tel: 08-560 244 45

Följ oss på Instagram och 
få del av tips, tävlingar 
med mera.

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

Knypplingskurs När Lovö vävare påbörjade höstens kurs i knypp-
ling höll de till utomhus trots det regninga vädret. När mörkret 
så småningom försvårade det hela flyttade kursen inomhus och 
deltagarna arbetade med visir under ledning av Camilla Skorup. 

 FOTO: PRIVAT

ÖARNA RUNT 

Infartsparkering Torsdagen den 12 november invigdes utökningen av infartsparkeringen i Skå/Svanhagen. Utbyggnaden innebär 
ytterligare 70 parkeringsplatser.

– Det här är ett viktigt steg av flera där kommunens tjänstemän har arbetat snabbt och genomfört ett gediget arbete kring att ta 
fram förslag för nya infartsparkeringar.  Jag är glad över att vi nu kan tillskapa ytterligare parkeringsplatser för våra pendlare som bor 
på Färingsö. Det är även viktigt att säkerställa att våra nuvarande infartsparkeringar endast används som detta och inte som boende-
parkering, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

På bilden: Carl Nordblom (M), politisk sekreterare, Adam Reuterskiöld (M), Gunnar Mossberg (M), ordförande tekniska nämnden och 
Sara Gahm, chef teknik- och exploateringskontoret.                                                                        FOTO: EKERÖ KOMMUN

Fler parkeringsplatser i Skå
Vävare började utomhus
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Tiggeridebatten har varit 
intensiv och långlivad i Ekerö 
kommun, ett tydligt bevis på 
att detta är en fråga som både 
engagerar och väcker käns-
lor. Vi Sverigedemokrater 
inledde mandatperioden 
med att lämna in en motion 
om ett lokalt tiggeriförbud. 
Några månader senare lades 
ett ordförandeförslag av 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, vilket blev det förslag 
som vann bifall i fullmäk-
tige. Skillnaden mellan vår 
motion och ordförandeför-
slaget låg i formuleringen 
av att-satsen, vilket senare 
visade sig vara en avgörande 
faktor. I vår motion benäm-
ner vi passiv insamling av 
pengar som just tiggeri. I 
Adams förslag till formu-
lering saknas ordet tiggeri. 
Eftersom det viktigaste för 
oss inte är vems skrivelse 
som lämnas, utan att Ekerö 
faktiskt får ett förbud, gick 
vi inte emot att ordföran-
deförslaget lämnades in. 

Länsstyrelsen avslog dock 
förslaget med motiveringen 
att skrivelsen är luddig. 
Förvaltningsrätten vidhöll 
beslutet. Vi kan konstatera 
att om vår motion istället 
vunnit bifall i kommunfull-
mäktige, hade vi idag haft ett 
tiggeriförbud. Vår motion, 
som ansågs behandlad, kan 
inte längre anses ha den 
statusen, varför vi nu väljer 
att åter lämna in den för 
beredning. Nu är det upp 
till Adam och alliansen att 
visa huruvida de på riktigt 
menar allvar med införan-
det av ett tiggeriförbud. I så 
fall, förväntar vi oss att de 
denna gång röstar bifall till 
vår motion, så att Ekerö kan 
följa Danderyd, Lidingö 
och Täby i att sätta stopp 
för tiggeriet. Det är upp till 
er Ekeröalliansen, ett bifall 
på vår motion garanterar ett 
tiggeriförbud. Bollen ligger 
hos er nu!

–  Jimmy Fors, SD Ekerö

Garanterat tiggeriförbud

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Vill du skriva under med 
signatur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Till min kära granne 
Jane som räddade mitt liv 
med hjärt-lungräddning  
6 november.

– Anders Frisk

Vill ge dagens ros till 
Ekerö kommun som på 
ett snabbt och trevligt 
sätt ser till att klotter 
saneras.Tack! Är så glad 
för insatserna på senare 
tid i Knalleborgsskogen! 
Dagens ris går tyvärr till 
de som inte kan låta bli 
att tagga och spreja på fel 
platser.

– Therese

Stort tack till dig som 
gick in på Ica Skå och 
hämtade en personal
som kom ut och tog betalt 
för några amaryllis jag ville 
köpa. Jag blev så glad.

– Ulla 70+ som inte 
vill gå in i butiken

rosor 
& tack

Skå förskola – en förskola för alla barn
Skå förskola är unik i Ekerö 
kommun. Det gäller både verk-
samheten i sig och utemiljön.

Förskolan ligger i barnbyn med 
gott om lekutrymme för barnen 
i den naturliga miljö som omger 
förskolan. 

Skå förskola är en liten förskola 
med 14 barn där ett antal barn med 
behov av särskilt stöd är inklude-
rade, det vill säga förskolans verk-
samhet är anpassad till alla barns 
olikheter. Personalen är kunnig, har 
lång erfarenhet och kompetens för 
att kunna arbeta inkluderande.

En rad studier och forskning 
på området visar att inkludering 
av barn i behov av särskilt stöd 

i allmänna barngrupper har en 
positiv inverkan på dessa barns 
sociala utveckling och lärande. 
Barn behöver andra barn som före-
bilder för att kunna imitera och 
utvecklas. Det gäller såväl språkligt 
som i lek, kommunikation och 
det sociala samspelet med andra 
barn.  Resultat visar också att ett 
inkluderande arbetssätt gynnar alla 
barn och påverkar övriga barn på 
ett positivt sätt. Det leder till ökad 
tolerans och till att samtliga barn får 
en förståelse för det som är annor-
lunda.    

Barn- och utbildningsförvalt-
ningen har nu beslutat att Skå 
förskolas verksamhet ska upphöra 
i sin nuvarande form. Barn i behov 

av särskilt stöd ska gå i en särskild 
grupp i Stenhamra förskola och 
därmed segregeras från övriga barn, 
med risk för att deras inlärning 
hämmas på grund av brist på stimu-
lans av andra barn. I en segregerad 
miljö får inte barnen heller samma 
möjlighet att integreras i skola och 
samhällsliv.  

Föräldrarna har inte informerats 
om beslutet. Förvaltningen har 
inte heller gett någon förklaring till 
beslutet.

Beslutet innebär att en väl funge-
rande och sedan årtionden etablerad 
verksamhet slås sönder. För berörda 
barn, inte minst för de i behov av 
särskilt stöd, upphör en i alla avse-
enden positiv miljö. För dessa barn 

och deras familjer kommer det inte 
att finnas en inkluderande förskola 
som ett möjligt valalternativ. 

Vart tog valfriheten vägen?  De 
blir istället hänvisade till en från 
övriga barn segregerad verksamhet i 
Stenhamra förskola. En verksamhet 
som ännu inte är uppbyggd och 
som dessutom saknar allt vad som 
kan förväntas av en utemiljö för 
barn. 

Det finns all anledning att 
påminna förvaltningen om 
Barnkonventionens artikel 3, att 
barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid alla åtgärder som rör 
barnet. 

– Kersti Blidberg 

Har våra lokala politiker ens 
gått ut grundskolan? Man 
är tillsagd att använda ordet 
”tiggeri” i sin överklagan 
om tiggeriförbud i Ekerö 
kommun. Men skriver inte 
det ändå! Vad är det som är 
så svårt att fatta? Gör om 
och skriv  rätt så vi slipper 
tiggeriet någon gång.

– Argbiggan

Gör om, 
skriv rätt!

REPLIK

Ekerö idrottsklubb upp-
märksammade i det förra 
numret av MN att det 
var bedrövligt att Ekerö 
kommun drar ner eller 
stänger igen allt som har 
med ungdomar och barn 
att göra och att ”Kultur och 
fritid” hos kommunen sliter 
med att få ihop halltider 
men att timmarna inte 
räcker till. 

Vi tycker också att det är 
bedrövligt att vi sparar på 
ungas idrott trots att Ekerö 
kommun åter går mot stora 
överskott, i år väldigt långt 
över budget. Det har många 
orsaker, utförsäljning 
av gemensamt ägd mark 
(Ekerövallen) samt statliga 

pengar till följd av corona är 
två starkt bidragande fakto-
rer. Visst är det bra med en 
budget i balans, men detta 
är medborgarnas pengar och 
stora överskott borde såklart 
också gå tillbaka till just 
Ekerös medborgare. 

Den nedstängning som 
varit i och med corona har 
slagit hårt mot föreningar-
nas verksamheter och eko-
nomi. Men det är nu, mer 
än kanske någonsin, som 
våra föreningar behövs som 
mest! Föreningslivet sliter 
hårt med bristande förut-
sättningar och vill därför 
att en del av årets överskott 
också ska riktas direkt till 
dem, som ju också bidrar till 
hela kommunens utveckling 
och välmående.

Socialdemokraterna vill 
därför bygga ett tillfälligt 
idrottstält på Träkvistavallen 
för att avhjälpa den mest 
akuta hallbristen, kostnad 
cirka 12 miljoner kronor.

Under vinterhalvåret 
trängs våra olika idrottsför-
eningar i för få och trånga 
hallar i kommunen. Innan 
de nya hallarna är klara vid 
Sanduddens skola samt nya 
Ekebyhovsskolan bör ett 
tillfälligt tält sättas upp över 
Träkvistavallen. Det skulle 
frigöra utrymme i flera 
andra hallar och på det viset 
komma många föreningar 
till gagn. Här vill vi satsa!  
För vad kan vara viktigare än 
barn och ungas hälsa?

– Socialdemokraterna

Tillfälligt idrottstält

REPLIK

”Utred möjligheten att 
inrätta en gymnasiefilial 
i Svanhagen med inrikt-
ning på idrott”! Så skriver 
Liberalerna i sin skugg-
budget som nyligen lagts 
fram i kommunstyrelsen. 
Budgeten innehåller många 
alternativa förslag och idéer 
om vad kommunen bör 
satsa på kommande år.

I MN fanns nyligen en 
insändare som efterlyste 
fler kommunala satsningar  

för dem som bor på 
Färingsö. Med rätta! 
Idrottshallar och fritids-
läggningar hamnar ofta 
i Ekerö tätort. Det kan 
tyckas lite orättvist och det 
vill vi Liberaler ändra på. 
Området runt Svanhagen 
kommer att byggas ut med 
bland annat bostäder och 
en bättre trafikplats. Här 
ligger också Allhallen och 
Svanängens IP med 
idrottsarenor både inom-
hus- och utomhus. Marken 
upp mot Skå festplats är 

ännu outnyttjad men ägs av 
Skå IK. En alldeles utmärkt 
plats för ett idrottsgymna-
sium! Kommunikationerna 
hit är goda och ett samar-
bete mellan idrottsfören-
ingen och skolan skulle ge 
mervärde. Vad tycker Skå 
IK? Finns det någon annan 
mark på Färingsö som 
skulle vara bättre lämpad? 
Vi kommer att arbeta vidare 
med den här idén och tar 
tacksamt emot synpunkter.

– Liberalerna Ekerö

Idrottsgymnasium på Färingsö

REPLIK

Det beslut som fattats av socialnämnden är att den av kom-
munen bedrivna öppna verksamheten och inget annat ska 
flyttas till Söderströmsgården. Nämnden och socialförvalt-
ningen är angelägna om att ha en dialog med PRO om prak-
tiska lösningar på lokalfrågor och på hur man kan utveckla 
samarbetet. Senast den 29 oktober i radion framförde jag 
till Gun Häll en önskan om att få träffa styrelsen för PRO 
Färingsö. Även om Covid 19 härjar så går det att arrangera 
möten via datalösningar eller som en telefonkonferens. Min 
starka förhoppning är att vi omgående ska få till en fruktbar 
dialog som jag länge bett om och önskat. 

– Kjell Öhrström (M), socialnämndens ordförande

Stockbygården replik PRO

REPLIK

Alla vill vi behålla byggna-
den Stockbygården. Det är 
en fin gammal skolbygg-
nad, värd att bevaras. Ingen 
blir glad om den rivs. Men 
för PRO:s skull? Där finns 
ju inte parkeringsplatser. 
Under alla år, som PRO 
varit där, har de inte lyckats 
lösa parkeringen så att även 
de som besöker hälsocen-
tralen också kan parkera. De 
som är sjuka och behöver 
uppsöka hälsocentralen 
samtidigt som PRO har sina 
möten blir villrådiga, då de 
kommer dit. Bilar överallt. 
Hur blir man av med bilen? 
Man är sjuk och kan inte gå 
från parkeringen framför 
församlingsgården. Ingen 

i PRO tycks ha kommit på 
tanken, att de sjuka behöver 
parkeringsplats. PRO skulle 
säkert ha kunnat lösa pro-
blemet genom att samåka 
lite bättre. 

Inställningen till de 
äldre på äldreboendet, som 
framkom i en insändare, 
är skrämmande. Det är 
inte vanligt, att man blir 
en annan människa för att 
man får fysiska problem i 
livets slutskede. De flesta är 
som de alltid har varit, men 
tröttare och mer orörliga. 
Flera av de äldre har säkert 
några vänner på äldrebo-
endet. Varför skulle inte 
även dessa kunna delta i 
verksamheten? Det hand-
lar inte om att springa 100 
meter  på tid, som man fick 

göra i skolan. Man kan sitta 
i sin rullstol och delta. De 
som tidigare varit glada och 
pigga är det fortfarande. 
Hjärnan blir inte annor-
lunda för att ryggen lagt 
av. Nej, människan är den-
samma livet ut, om hjärnan 
får vara frisk.

I övrigt vill jag tillägga, 
att vi har den bästa  omsor-
gen i Ekerö. När jag berättar 
för utsocknes hur vården 
via hälsocentralen och 
kommunen fungerar, så 
tror de inte att det är sant, 
att vi kan ha det så bra. Jag 
berättar om en del självupp-
levda situationer. Varken 
Ekerö kommun eller hälso-
centralen sviker oss gamla.

– Gull Olli

Parkeringsproblem vid Stockbygården

Demokratiproblem?
REPLIK

Instämmer med många insändare att beslut fattas över våra 
huvuden. Det kan gälla försäljningar, Stockbygården, popp-
lar, skola och så vidare. Problemet är tyvärr att de styrande 
inte bryr sig om lokal demokrati utan förespråkar repre-
sentativ demokrati, innebärande att man då förutsätter att 
väljarna röstar en gång vart fjärde år och däremellan under 
fyra år ska hålla käft enligt min tolkning. Åsikter tas tack-
samt inte emot, carte blanche på att göra vad som helst och 
hur som helst. Detta är faktiskt inte demokrati utan något 
helt annat. Såvitt jag kan begripa har inte Ekerömoderaterna 
något mandat att vända upp och ned på denna kommun och 
enväldet är ju avskaffat med kungamakten för länge sedan.

– Bo i  Närlunda
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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

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

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

Mälarö Mötesplats: 
Peter Strömmer och Joakim 
Jonsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Pyrets fredag: 
Pyret Ericson

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark

Söndagkväll:         
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage

Tisdagsmix: Leif Helenius

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Wallins Praliner: 
Micke Wallin

Vikings Nattsudd:          
Varierande programledare

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: Lars Grahm

             
Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking

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

Nu säljs Ekerö ut i en 
rasande takt, billigt, billigt. 
Att det saknas underlag 
och konsekvensanalys 
inför rivningarna och för-
säljningarna spelar ingen 
roll! Nu är försäljningen  
klar av Ekebyhovsskolans 
tomt. Skolbyggnaderna  är 
i dåligt skick sedan länge på 
grund av att Ekeröalliansen, 
struntat i underhåll. Några 
undersökningar om fastig-
hetens skick kan de inte visa 
upp. Får det verkligen gå till 
så här? Skulle det löna sig 
att kosta på en renovering? 
Den frågan lär vi aldrig 
få svar på. Däremot inser 
var och en att kommunen 
struntat i  hur eleverna och 
skolpersonalen har mått i de 
slitna lokalerna. Dessutom 
ett otroligt slöseri med 

pengar att inte underhålla 
byggnaderna. Bara 28 miljo-
ner kronor betalades för den 
stora tomten.  

Stockbygården, pensio-
närernas samlingsplats på 
Färingsö, kommer troligen 
att rivas. Samma sak där, 
huset har stort behov av 
underhåll och då river man 
istället för att behålla en 
fungerande mötesplats för 
de äldre.  De alternativ som 
har presenterats har inte 
rymt alla pensionärer som 
vill delta i PRO:s verksam-
het som den bedrevs före 
Corona-utbrottet.  Det är 
ynkligt att socialnämnden 
inte kan rusta upp huset 
som borde kunna rymma 
många aktiviteter. Också 
äldreboendet Ekgården ska 
säljas, någon renovering vill 

Ekeröalliansen med deras 
kortsiktiga tänkande inte 
kosta på.

Så här är det i kommunen, 
man struntar att under-
hålla sina fastigheter. Att 
klippa band och sola sig i 
glansen av nyförvärv går 
bra och då tror antagligen 
Ekeröalliansen att de vinner 
röster. Då satsar man på att 
bygga ett badhus som är 
oerhört dyrt, både i byg-
gande,  drift och underhåll. 
Är det för att finansiera 
badhuset som dessa utför-
säljningar sker nu?  Men 
vad vi vill ha är förskolor, 
skolor och särskilda boen-
den i bra och välfungerande 
byggnader med kompetent 
och engagerad personal. 
Verksamheter som kommu-
nen som ägare har insyn i 

och tar ansvar för, inte något 
externt företag som vill 
maximera vinsten på barns 
och äldres bekostnad. Och 
vi vill att övriga fastigheter 
underhålls så att de som 
vistas eller bor där kan leva 
tryggt med att  inte drabbas 
av allergier, astma, cancer 
orsakad av radon eller annat 
som kan orsaka sjukdom. 

Vi blev chockade av att 
kommunen sålt mark i 
Tappsund för 23 miljoner 
kronor, men att köparen 
vecka senare sålt vidare 
samma mark för 90 miljo-
ner. Där förlorade kommu-
nen 67 miljoner som kunde 
ha gått till underhåll av 
fastigheter. 

– Vi som tröttnat 
på slöseriet

När man struntar i underhåll...

Ekebyhovskolans försäljning
Vi ifrågasätter hur Ekerö-
alliansen väljer att hantera 
den demokratiska proces-
sen genom tidigare begärd 
minoritetsåterremiss, där 
angav vi tydligt ställda krav 
på utredningar om både 
fastighets- och tomträtts-
avgäldutredningar samt 
barnkonsekvensanalys. 
Inget av detta har utförts, 
inte ens en komplett barn-
konsekvensanalys. Är inte 
det själva syftet med att 
Barnkonventionen blev lag 
vid årsskiftet, att barn och 
ungdomar ska ges möj-
lighet att lämna sina syn-
punkter och därmed vara 
en del av underlaget innan 
beslut tas, inte efteråt!

I Ekebyhovsskolan är 
särskolan belägen och elev-
ernas föräldrar är mycket 
oroade. Det kommer ha en 
stor inverkan på samtliga 
elever att ha en byggar-
betsplats intill under flera 
år, särskilt för särskolans 
elever. Detta ansåg vi 
skulle analyseras och 
bedömas på ett korrekt sätt 
innan försäljning sker.

Hur vet vi att nuvarande 
Ekebyhovsskolan ska klas-
sas som ett rivningsobjekt, 
när vi inte fått ta del av 
någon fastighetsutredning 
av skolans nuvarande 
skick? Är det verkligen 

hållbart ur miljösynpunkt 
att riva en skola som bara är 
30 år gammal?

Likaså vad som gäller 
utredningen om tomträtts-
avgäld. Stockholms stad 
använder sig av denna 
modell, vilket innebär att 
vi skulle kunna behålla 
strategisk viktig mark 
i kommunen och ta in 
hyresintäkter som kan 
användas till extra tillskott 
i driften av kommunens 
verksamheter. Den nu pla-
nerade skolutbyggnaden 
med två mastodontskolor 
och två friskolor i Ekerö 
tätort med en elevkapacitet 
på 2 900 elever kommer att 
undergräva kommunernas 
övriga skolor ekonomiskt. 
Genom detta så försvinner 
valfriheten och den när-
hetsprincip som framgår 
i skollagen. Framförallt 
ser man inte till att hela 
kommunen kan leva och 
ges möjlighet att utvecklas 
utifrån sina behov och för-
utsättningar. Vi anser att 
Ekerö kommun ska äga de 
fastigheter som man bedri-
ver i sina kärnverksamhe-
ter, som skolor, förskolor 
och vård- och omsorgsbo-
enden.

– Öpartiets KF-grupp

Miljöpartiet vill inte höja 
taxan till kulturskolan i nulä-
get med tanke på att Corona-
pandemin kan slå hårt mot 
delar av kommunens invå-
nare. I vårt budgetförslag 
sänker vi istället avgiften. 
Av samma skäl vill vi också 
ha en kulturell allemansrätt 
för att se till att kulturen blir 
tillgänglig för samtliga barn 
på Ekerö. Rätten till kultur 
fastslås i FN:s deklaration om 

de mänskliga rättigheterna. 
Konst, kultur och språk är 
viktigt för barns utveckling. 
Genom konst och kultur 
kan vi möta nya perspektiv 
och få utveckla ny förståelse 
för oss själva och andra. 
Det skiljer mycket mellan 
satsningar på kulturen i 
olika kommuner i landet. 
Ekerö kommun låg 2018 
långt ner på listan av landets 
kommuner med 967 kronor 

per person i jämförelse med 
exempelvis Vallentuna, 
som brukar betraktas som 
en kommun med liknande 
förutsättningar som vår, som 
satsar 1368 kronor per person 
eller Umeå som toppar 
listan med 2439 kronor per 
person. Ett annat budgetför-
slag som Miljöpartiet har är 
extra satsning i samband 
med Friluftslivets år som 
är nästa år. Syftet är att lyfta 

de värden som finns med 
en aktiv fritid i naturen och 
locka fler personer att vara 
i naturen. Miljöpartiet väl-
komnar den här satsningen 
och vi skjuter till lokala 
medel för att främja våra 
lokala föreningar i att kunna 
medverka i detta.

För Miljöpartiet
– Anne Lindberg 
– Peter Karlsson

Höj inte kulturskoletaxan

TYCK



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

30

DÖDA

• Åse Margareta Kling, Ekerö, avled den 8 november i en 
ålder av 91 år.

• Signe Elisabeth Englund, Ekerö, avled den 8 november i 
en ålder av 87 år.

• Lena Harriet Lillstrand, Ekerö, avled den 12 november i en 
ålder av 59 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

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

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Under allhelgona hjälpte vi på Fonus till att tända ljus på graven för  
dem som inte själva hade möjlighet. Tillsammans blev det 13 789 ljus på  

900 kyrkogårdar runt om i Sverige. Tack för att vi fick hjälpa till. 

Tillsammans tände vi 13 789 ljus  
för dem vi minns och saknar

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

Tina Hult
Kundrådgivare

Marie Rosmark
Kundrådgivare

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

FAMILJ FAMILJEANNONSERA Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

Sälj tryggt och säkert!

Fredrik Drougge, fastighetsmäklare
070-560 1970, lansfast.se/ekerö
fredrik.drougge@lansfast.se

• 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  

KÖPES

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

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

Riktigt gammal fiskeut-
rustning köpes, även en-
staka ovanliga drag, rullar, 
kataloger, mm. Allt av 
intresse. 070-797 17 45.

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild. 
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning samt i 
mån av plats

  MÄLARÖARNAS NYHETER • 25 NOVEMBER 2020
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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 | Husmoders-
föreningarna förekommer 
ofta i MN:s tidningar för 50 
år sedan. Hösten 1970 kan 
man läsa om jubilerande 
Ekeröhusmördrar och om 
hur hemarbetet värderas.

Ekeröhusmödrarna firar 
35-årsjubileum 1970 och in-
leder hösten med ateljébesök 
i konstnären Olle Nordbergs 
ateljé på Munsö och därefter 
med en festsupé på Stock-
holms segelsällskaps restau-
rang på Rastaholme. Heders-
gäster är föreningens tidigare 
ordförande Anna Haglund 
och Karin Stenberg som be-
rättar om minnen från svunna 
tider. 

En grupp husmödrar besö-
ker också Vasateatern och ser 
”den trevliga komedien 40 
karat” med Maj-Britt Nilsson 
i huvudrollen.

Senare under hösten pla-
neras även ett program med 
representanter från Grönsaks-
främjandet, där husmödrarna 
från Mälaröarna får tips om 
tillagning av frukt och grön-
saker. 

1970 finns också ”Husmors-
filmer”. I en annons där skåde-
spelerskan Birgitta Andersson 
är på bild, erbjuds dessa på 

biograf Fontänen i Vällingby 
till fri entré. Det blir färg- och 
vidfilm och även lotterier. 

Husmorsfilmer var en form av 
reklamfilmer blandade med 
underhållning, som visades 

på vardagseftermiddagarna 
på från 1950-talets början till 
mitten av 1970-talet.

De tidiga filmerna hade en 
mästrande ton för att få hus-
mödrarna att handla på ett 
för företagen effektivt sätt, 
det vill säga i snabbköp och 
planerad storhandling. Se-
nare blev filmerna glättigare 
och gick mot livsstilsprogram 
som koncentrerade sig på 
enskilda produkter. (Källor: 
Wikipedia, Nationalencyklo-
pedins nätupplaga, Svensk 
filmdatabas, reds.anm.)

På ett annat husmorsför-
enings möte diskuteras hur 
hemarbetet värderas. En 
sketch framförs av fruarna 
Kerstin Marking och Barbro 
Modén, respektive hemma-
fru och yrkeskvinna. ”Efter-
åt följde en livlig diskussion. 
Flera talare framhöll att den 
trygghetskänsla som barnen 
erfar genom att finna modern 
hemma när de kommer från 
skolan, är av stort värde. Å an-
dra sidan framhölls vikten av 
den stimulans ett yrkesarbete 
kan ge kvinnan. Deltidsarbe-
te rekommenderades som en 
bra kompromisslösning.”

                             

                             EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Deltid idealet för ”dagens kvinna”

Gratis entré till ”Husmorsfilmer” erbjuds 1970. På bilden Skådespelerskan Birgitta Andersson.

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: Ekeröbon Thomas Jemt har under många års arbetat med 
att ta fram en helt ny typ av båtmotor med fendrift. FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Linus, Karlén, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB

www.fsons.se
 Trädgård & Fastighetsunderhåll

 Trädfällning & Stubbfräsning

 Mark & Anläggning

 Vinterunderhåll

 Lastväxlare med kran

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

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

073-703 06 83
goodroom.se

 STENHAMRA

 

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

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

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

Glöm inte att lösa in 
årets friskvårdspengar!
Vi tar emot ActiWay, Benify och skriver personliga kvitton

Välkommen att ta del 
av vårt generösa utbud!

Vi är med dig  
hela vägen när du  

ska köpa eller 
sälja bostad.

Våra mäklare är experter på att 
sälja bostäder. Kombinationen av 

lång erfarenhet, fingertopps-
känsla och lokalkännedom gör 

oss till en trygg partner. 

Fredrik Drougge, fastighetsmäklare.
070-560 1970, fredrik.drougge@lansfast.se
lansfast.se/ekerö

MÄLARÖARNA | Ett miss-
tänkt mord, försök till 
grovt rån och två viltolyck-
or utanför skolor är några 
av senaste tidens händel-
ser som polisen hanterat 
på Mälaröarna. Vissa pro-
blem som är kopplade till 
ungdomar har också blivit 
fler under senaste tiden.

Den 22 november påträffa-
des en person livlös i centra-
la Ekerö. Räddningstjänsten 
kom först till platsen och 
tog över livräddande åtgär-
der tills ambulansen anslöt, 
men livet gick inte att räd-
da. Personalen tillkallade 
polis på grund av oklara 
omständigheter kring döds-
fallet, vilket föranledde att 
ärendet hanterades som ett 
misstänkt mord vid denna 
tidnings pressläggning.

Kommunpolis Anna Freij 
berättar också om vilka an-
dra larm och ärenden som 
polisen har hanterat under 
den senaste tiden.

– Den 10 november vak-
nade en person boende på 
Jungfrusundsvägen av lju-
det av glaskross och ring-
de till 112. När den boende 
tittade ut genom fönstret 
syntes en person springa 
från garageporten och ut 
mot vägen. En polispatrull 
anlände till platsen och ge-
nomsökte bostaden dock 
utan att påträffa någon gär-
ningsman.

Ett försök till grovt rån 
skedde vid Tappströmssko-
lan, Ekerö den 13 november 
då två okända gärningsmän 
försökte tvinga till sig en 
målsägandes tillhörigheter. 
På grund av dennes låga ål-
der bedömdes brottet som 
grovt.

Anna Freij meddelar också 
att det har varit många vilt-
olyckor under den senaste 
perioden.

– Två av dem har varit pre-
cis utanför skolor. Betänk 
den relativa hastigheten och 

tänk om det istället för ett 
vilt djur hade varit en männ-
iska.

Fritidsgårdarna har haft 
många besökare under se-
nare tid, men man stramar 
åt och låter  endast 30 elever 
vara på plats samtidigt. 

– Detta innebär att fler 
ungdomar kommer vara ute 
och röra sig på stan. Ung-
domarna behöver vuxna, 
särskilt i dessa oroliga tider. 
Så gör en insats som vuxen-
vandrare och anmäl dig på 
någon av av fritidsgårdarna 
fredagar och lördagar klock-
an 20 och ta en promenad 

för ungdomarnas skull, upp-
manar hon.

Hon beskriver även att det 
är fortsatt stort problem med 
bland annat EPA-traktorer 
som kör på ett hänsyns-
löst sätt och att det smälls 
mycket så kallade bangers 
(högljudda knallskott, reds. 
anm.) på Ekerö. Dock kom-
mer inga anmälningar in och 
hon uppmanar till att göra en 
anmälan till polisen om man 
ser någon smälla bangers.

Polisen har också under de 
senaste två veckorna tagit en 
förare utan körkort på Ölsta-
vägen, en annan förare för 
vårdslöshet i trafik vid Wal-
lenbergs allé, en tredje för att 
föraren ej iakttagit väjnings-
plikt i korsningen Ekerövä-
gen och Jungfrusundsvägen 
samt en fjärde förare utan 
körkort på Färentunavägen 
i Svartsjö.

 
LO  BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Misstänkt mord
Oklara omständigheter vid dödsfall på Ekerö

LARMET GÅR 

”När den 
boende 

tittade ut genom 
fönstret sågs en 
person springa från 
garageporten och ut
mot vägen”



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

Igelviksgränd 1, Svartsjö

UTGÅNGSPRIS 3 695 000 kr VISAS Sö 6/12 kl 14:00-15:00 Anmälan krävs BYGGÅR 1954

TOMT 1797 m² EP 145 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Stort trädäck med pool Ljust vardagsrum

Nära sjö & bad Braskamin

Filippavägen 5, Ekerö

5 rok, ca 120 m² UTGÅNGSPRIS 5 500 000 kr VISAS Sö 29/11 Anmälan krävs, Ti 1/12 Anmälan krävs 

BYGGÅR 1963 TOMT 448 m² EP 248 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Toppenläge - nära allt! Renoveringschans

Omtyckta kvarter Garage

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



Koll på läget sedan 1937

Tegvägen 17, Ekerö

5 rok, ca 130 + 71 m² UTGÅNGSPRIS 5 975 000 kr VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1968

TOMT 964 m² EP 175 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

En dröm för barnfamiljen Lugnt & centralt läge

Solig hörntomt Stilrent kök från 2018

Skepparns väg 26, Färentuna

2 rok, 62 m² UTGÅNGSPRIS 2 175 000 kr VISAS Ring för tidsbokning AVGIFT 3 859 kr/mån 

BYGGÅR 1991/1992 EP 86 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Öppen planlösning Trivsamt område

Härligt fritt läge Sjönära

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



Koll på läget sedan 1937

Brf Klyvarestigen, Stenhamra

PRIS 1 295 000 - 4 495 000 kr VISAS Ring för tidsbokning TYP Parhus & minivillor i bostadsrättsform 

BYGGÅR 2020-2022 EP Ej utförd AVGIFT 1 960 - 6 565 kr/mån MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69 &

Sophia Åkerman 070-760 46 63
Mycket bekvämt boende i rofylld miljö med närhet till vacker natur, det häftiga stenbrottet och Mälaren.

Projektet omfattar totalt 18 st moderna bostäder i tre olika utföranden.

Modernt Inflytt från sep 2021 Naturnära Egen trädgård 

EKERÖ  |  MÄLARÖ TORG 4  |  TEL 08-564 109 40  |  WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO
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EN NÄRA JUL 
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Nordic wellness
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IT care
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Din Syn Ekerö Optik
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Ekerö Kemtvätt
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Poké Burger Ekerö
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Floristhörnan Ekerö
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EUROSKo

'�	#��	(*����  ��	
��	����	
������

EUROSKo
HANDELSBANKEN

&  ��
������	
�*���

+������!�����

�������



Smultronet
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DJurknuten
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SALONG COSMETæ
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SALONG COSMETæ
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Ekerö Grillen
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Tappströms
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