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Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ

Ö P P E T  F Ö R  L U N C H ,  B R U N C H  O C H  À  L A  C A R T E

R E S T A U R A N G K O L M I L A N . S E Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Behöver du hjälp 
med bokslut? 

Ring oss!
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Eftersatt
underhåll
Stenhamraskolan har staket och bollplank där 
brädorna murknat eller fallit bort, sandlådor utan 
sand och barnen får stickor i händerna av den torra 
och flisiga klätterställningen. ”Gör något” vädjar 
föräldrar i ett upprop. | 6

Höjd avfallstaxa 2021
Avfallsmängden har ökat avsevärt under 2020 och inne-
burit kostnader kommunen inte kunnat förutse. Nu höjs 
taxan från och med 1 januari. | 8

Skås skolverksamhet
Oro har uttryckts för att Skå förskolas verksamhet ska 
upphöra i sin nuvarande form och att barn med behov 
av särskilt stöd, flyttas till Stenhamra förskola. Inget 
beslut om att detta ska ske har dock tagits. | 11 och 24

Skolan största satsningen
I Ekeröalliansens budget för 2021 räknas tilldelningen 
för skolväsendet upp med närmare tjugo miljoner kro-
nor extra nästa år. | 10-11

Hederspris till Sara
Distriktsläkaren och verksamhetschefen på Ekerö vård-
central Sara Banegas har fått Läkarförbundets heders-
pris. ”Vården behöver fler som Sara Banegas!” lyder en 
rad i motiveringen. | 14

”Området runt Ekebyhovsdalen är under stor 
omvandling med ständigt nya anläggningar. Det 
råder motstridiga uppfattningar om hur områ-
det ska utnyttjas. En fördjupad översiktsplan 
skulle ge en bra bild av hur området bäst kan 
planeras.”  | tyck 24-25

Mord i Närlunda
Deckarexperten Kerstin Bergmans egen debutdeckare 
”Oskuld och oleander” utspelar sig i hennes barndoms-
kvarter på Ekerö. | 21

Klimatneutralt i Stavsborg
I Stavsborg står Darek och Krystyna Gasinskis klimat-
neutrala hus färdigt sedan drygt ett år. Nu kan de kon-
statera att det till och med ger ett energiöverskott. | 16

 nyheter1949 - 2019 
1949 - 2019 

7070åårr
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Ekerö båtklubbs Jan Björnsjö tog nyligen emot Svenska seglarförbundets utmärkelse ”Årets ideella ledare”. Hans sto-
ra engagemang ligger bakom mycket av klubbens satsningar på tävling, segling för tjejer samt barn- och ungdoms- 
verksamhet. | 22 FOTO: LO BÄCKLINDER

Janne blev ”Årets ideella ledare”
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Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

Julens stora 
stammisvecka

 /kg 
 129k 

 Lövbiff   Ursprung Sverige.     Av innanlår. 
  Jfr pris 129:00/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

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

 Clementiner i nät   ICA. 
Spanien/Grekland.   1 kg.   Klass 1.   Jfr pris 12:90/kg.    

 Twist   Marabou.   
145 g.     Jfr pris 103:45/kg.    

 /st 
 15k 

 Smör   Valio.   500 g.   Gäller ej 
laktosfri.   Jfr pris 50:00/kg.   
Max 1 köp/hushåll.  

 12  90  /st 
  

 50k 
 2  för

Hjälp oss  minska trängseln 
till  jul. Handla gärna dina 

skaff erivaror i tid.

/Jonatan och Ermin

 69  90  /kg 



Öppet 7–22 Tappström

Bästa pizzan 
gör du själv

 Gorgonzola   Engelmanns.       
Jfr pris 199:00/kg.        

 Surdegspizzadeg   Pop.   400 g.     Jfr pris 49:75/kg.        

 Parmaskinka       Prosciutto Crudo. 
  Jfr pris 199:00/kg.        

 Champinjoner   Polen/Litauen. 
    I lösvikt.   Jfr pris 29:90/kg.        

 Ruccola   ICA .   65 g.   
Packad.   Jfr pris 198:47/kg.        

 Picksalamis         
Jfr pris 299:00/kg.        

 29  90  /hg  12  90  /st 

Från vår 
deli

↳

 19  90  /st 

 19  90  /hg 

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

/Kall e & Lilis

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 19  90  /hg  29  90  /kg 
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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 

  ekerössstttttttttttttööööööööööööt
#

Ekerö Optik

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

(Gäller utvalda bågar, lagerglas +-6/2, värde upp till 2990:-). 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m 2020-12-12.

BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 20-12-12.
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

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

TRYCK Pressgrannar 2020

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

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

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

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

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

Källskydd, anonymitetsskydd eller tystnads-
plikt – det finns många benämningar på detta 
som innebär att att den som har tagit emot 
ett tips eller en uppgift, inte får röja identi-
teten på den som vill vara anonym. Det är 
straffbart för den som tagit emot en ano-
nym uppgift att avslöja källan.

På våra insändarsidor får man uttrycka 
sina åsikter och synpunkter, så länge dessa 
är förenliga med våra etiska kriterier. Men 
man kanske inte vill att ”alla på byn” ska 
veta vad man tycker. Därför får man vara 
anonym, men vi på redaktionen mås-
te veta vem källan till texten är, annars 
skulle exempelvis en och samma person 
kunna skicka in nya  insändare till  varje 
nummer och göra insändarsidan till sin 
egen personliga plattform. 

Du kan vara helt trygg med att vi ald-
rig röjer en källa, vare sig när det gäller 
insändare eller om du vill tipsa oss om 
nyheter.

Att våra läsares röster är viktiga är det 
ingen tvekan om. En av de insändare 
vi hade i förra numret har både blivit 
grund till en av våra artiklar i denna tid-
ning och dessutom, har den besvarats på insändarsidan av förtroendevald 
politiker. Ett annat tips som kom in till oss rörde Stenhamraskolans utemiljö som varit ef-
tersatt en längre tid. Läs mer om detta på sidan 6. Ni läsare är viktiga och känn er trygga, käll-
skyddet slarvar vi aldrig med.                                                                                                                                                               

                               EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Källsskydd – en 
säker trygghet

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

 nyheterMÄLARÖARNAS

MN 9 december 2020
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Eftersatt
underhållStenhamraskolan har staket och bollplank där 

brädorna murknat eller fallit bort, sandlådor utan 
sand och barnen får stickor i händerna av den torra 
och flisiga klätterställningen. ”Gör något” vädjar 
föräldrar i ett upprop. | 6

Höjd avfallstaxa 2021Avfallsmängden har ökat avsevärt under 2020 och inne-
burit kostnader kommunen inte kunnat förutse. Nu höjs 
taxan från och med 1 januari. | 8

Skås skolverksamhetOro har uttryckts för att Skå förskolas verksamhet ska 
upphöra i sin nuvarande form och att barn med behov 
av särskilt stöd, flyttas till Stenhamra förskola. Inget 
beslut om att detta ska ske har dock tagits. | 11 och 24

Skolan största satsningenI Ekeröalliansens budget för 2021 räknas tilldelningen 
för skolväsendet upp med närmare tjugo miljoner kro-
nor extra nästa år. | 10-11

Hederspris till SaraDistriktsläkaren och verksamhetschefen på Ekerö vård-
central Sara Banegas har fått Läkarförbundets heders-
pris. ”Vården behöver fler som Sara Banegas!” lyder en 
rad i motiveringen. | 14

”Området runt Ekebyhovsdalen är under stor omvandling med ständigt nya anläggningar. Det 
råder motstridiga uppfattningar om hur områ-det ska utnyttjas. En fördjupad översiktsplan skulle ge en bra bild av hur området bäst kan planeras.”  | tyck 24-25

Mord i NärlundaDeckarexperten Kerstin Bergmans egen debutdeckare 
”Oskuld och oleander” utspelar sig i hennes barndoms-
kvarter på Ekerö. | 21

Klimatneutralt i StavsborgI Stavsborg står Darek och Krystyna Gasinskis klimat-
neutrala hus färdigt sedan drygt ett år. Nu kan de kon-
statera att det till och med ger ett energiöverskott. | 16
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Ekerö båtklubbs Jan Björnsjö tog nyligen emot Svenska seglarförbundets utmärkelse ”Årets ideella ledare”. Hans sto-

ra engagemang ligger bakom mycket av klubbens satsningar på tävling, segling för tjejer samt barn- och ungdoms- 

verksamhet. | 22
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Janne blev ”Årets ideella ledare”
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God Jul &
Gott Nytt År!

Med önskan om en 
god jul och ett tryggt 

hem för alla.
På vår önskelista står trygghet längst upp. Vi vill bidra till att fler ska få ett 
tryggt hem. För varje bostad vi förmedlar skänker vi därför 100 kronor till 

SOS Barnbyar, Sveriges Stadsmissioner och BRIS. 

Det har sedan 2018 resulterat i drygt 13 miljoner kronor som gör att  
fler kan få ett tryggt hem. Vi hoppas att du också får en lugn och trygg  

jul – och ett gott 2021. Läs mer på fastighetsbyran.com/samhallsansvar.

08-564 109 80 / fastighetsbyran.com
Fastighetsbyrån Ekerö
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STENHAMRA | Underhållet 
av Stenhamraskolans ute-
miljö är mycket eftersatt 
sedan en lång tid tillbaka. 
Trots påtryckningar på 
kommunen, har ingenting 
åtgärdats.

Stenhamraskolans skolgård, 
eller som det numera kall-
las, pedagogiska utemiljö, 
är långt från pedagogisk i 
dagsläget. Här finns vat-
tenpölar som är fyllda med 
grus, sand och skräp. Vida-
re staket och bollplank där 
brädorna murknat sönder 
och fallit bort, trasiga och 
smutsiga skyltar på fasader-

na och klätterställningar så 
torra och flisiga att barnen 
får stickor i händerna.

– Det är angeläget att bar-
nen har en bra utemiljö, det 
stimulerar inlärning och för-
hindrar konflikter. Det här 
är barnens arbetsmiljö. Nu 
ska barnen dessutom vara 
ute mer är någonsin med 
anledning av covid-19. Men 
både barnen, föräldrar och 
pedagoger upplever att un-
derhållet på skolan är väldigt 
eftersatt, säger föräldern 
Maria Nordenback Kress, 
som tillsammans med för-
äldern Therése Kallur har 
dragit igång ett upprop gäl-

lande Stenhamraskolans 
utemiljö.

Den här terminen har det 
också saknats gungor.

– De kom ut för att sätta 
upp en ny gunga men kon-
staterade att överliggaren på 
gungställningen var rutten, 
så då tog de bort alla gungor. 
Förutom att barnen får flisor 
i händerna av klätterställ-
ningen, är det också skruvar 
som sticker fram på den. 
Detta har jag påtalat sedan 
september, men ingenting 
händer. Det är ett svek mot 
barnen och ger en signal 
om att man inte riktigt bryr 

sig om dem, berättar Maria 
Nordenback Kress. Hon job-
bade själv på skolan för tio år 
sedan och redan då var un-
derhållet eftersatt.

Maria Nordenback Kress 
har också pratat med de som 
är engagerade i elevrådet. De 
har år efter år framfört pro-
blemen och försökt påver-
ka, men har inte heller fått 
gehör.

– Det som också händer 
när miljön är så eftersatt är 
att det triggar en negativ 
attityd. Det fattas bräder i 
staketet – ”ja men jag kan 
väl sparka bort lite fler, det är 
ändå så fult”.

När det gäller planeringen av 
en bättre skolutemiljö, ingår 
den i detaljplanen för Sten-
hamra. I den finns en framti-
da utveckling av bland annat 
skolan.

– Men det ursäktar inte 
det faktum att kommunen 
har utrustning som inte är 
omhändertagen. Det är man 
också medveten om på fast-
ighetsenheten och beklagar 
att det tagit tid. Det är själv-
klart att det måste åtgärdas, 
säger Johan Elfver, kommu-
nens press- och näringslivs-
chef.

Under december kommer 
gungor och ny klätterställ-

ning att monteras.
– Fastighetsenheten tar 

givetvis emot och förutsätt-
ningslöst bedömer behov 
från kommunens invånare 
och närmaste uppdragsgi-
vare, i detta fall är barn- och 
utbildningsförvaltningen 
och skolledningen. Skolan 
kan också göra felanmälan, 
det underlättar vår ärende-
hantering och minskar ris-
ken för att fastighetsenheten 
missar viktiga frågor, säger 
Johan Elfver. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Eftersatt underhåll på Stenhamraskolan

En utgrävd sandlåda med ogräs, staket och bollplank där bräderna är murkna och flera saknas samt en bänk där färgen är avskavd är några exempel på det eftersatta underhållet på Stenhamraskolan. 
 FOTO: PRIVAT

NYHETER ”Det är ett svek mot barnen...” ’’



Hej!
Jag heter Natalia och är präst i Ekerö pastorat. Jag har varit 
i Ekerö i snart 3 år och arbetar just nu med ungdomsverk-
samheten i pastoratet. 

Vi befinner oss just nu i en upp och nedvänd värld och 
samtidigt är det snart jul. Aldrig har vi varit så snabba med 
att julpynta våra hem som i år. Aldrig har vi tänt så mycket 
ljus som vi gör i år. Kanske har det med att vi längtar mer 
än någonsin efter våra traditioner, efter vår trygghet, efter 
det vi är vana vid. Och så är det! Låt oss tända ljus som 
aldrig förr, låt oss få baka lussekatter och pepparkakor som 
aldrig förr och låt oss få julpynta våra hem tidigt i år. För är 
det något som jag längtar efter så är det ljuset och hoppet. 
Hoppet om att vi en dag ska få kramas igen och fira att allt 
detta är över.

 
I helgen är det tredje advent och vi får tända det tredje 
ljuset i våra ljusstakar. Snart är det jul och vi får tillsammans 
hålla ut och finnas för varandra när det känns tungt. Till dess 
får vi tända ljus och hoppas på en varm och 
glädjefylld advent!

                                PÅ MÄLARÖARNA          9/12 – 15/12 2020

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

Med reservation för ev. ändringar. Håll koll på vår hemsida.  Välkommen!

KALENDARIUM

sön 13 dec Sänds från Munsö kyrka 
11:00 DIGITAL LUCIAGUDSTJÄNST 
 Präst: Ann-Sofie Kamkar
 Musiker: Anna Pihl Lindén
 Ann-Sofie Kamkar tackas av.
 -------------------------
Gudstjänsten sänds live på facebook och kan även ses
 i efterhand. Du kan ta del av sändningen även om du 
inte har ett facebookkonto.
      
  

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

Natalia Araya
Präst, Ekerö pastorat
0707686155, 0856038705
natalia.araya@svenskakyrkan.se 

 

  
 

 

 

  

Digital luciagudstjänst sänds 
från Munsö kyrka 13 dec 11:00

Digitala gudstjänster 
på facebook.
Nu när vi inte kan samlas och fira gudstjänst 
tillsammans fortsätter vi att mötas digitalt. 
Varje söndag fram till jul livesänder vi en 
gudstjänst på facebook. Vi fortsätter även 
med våra digitala andakter, meditationer och 
godnattböner. Du hittar oss på:

www.svenskakyrkan.se/ekero
www. facebook.com/ekeropastorat
www.facebook.com/ungdomekero

7      snabba till Natalia:
Bakgrund: Frisör, makeupartist, lärarvikarie, präst

Familj: Sambo och två barn

Intressen: Inredning, det existentiella samtalet, 
vetenskap och psykologi

Favoritmåtto: Every day may not be good, but there 
is something good in every day. 

Boktips: Mitt liv i dina händer av Wilfrid Stinissen

Lyssnar helst på: Pop, latin, Rnb

En vana jag gärna delar med mig av: 
Drick morgonkaffet innan dagen börjar!

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon BRYT EN 

TRADITION

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och  andra  övergrepp. 

Kyrkorna är öppna för 
ljuständning och bön 

varje söndag kl 10 -14
Ekerö,  Lovö,  Munsö och Adelsö kyrka

Behöver du 
någon att 
prata med?
Hör av dig!

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

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
”…ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” (Johannesevangeliet kap 1) 

Kanske att det är mer angeläget än tidigare att få tända våra ljus i advent. Vi har upplevt snart ett år  
med ett mörker och en oro som sträcker sig över hela jorden och som även är påtaglig i vår närhet.  
Vi tänder våra ljus och vi hoppas och vi ber för en bättre framtid. 

Citatet ovan handlar om att ljuset ständigt ska lysa i vår värld. Det är ljuset från Gud, som lovat att inte överge 
oss. Det här är också tiden för Lucia. Även om vi firar Lucia på andra sätt i år än vad vi är vana vid så kommer 
också hon med ljuset och hoppet i vår mörka vintertid. 

Det tredje adventsljuset signalerar att det inte är långt kvar till jul. Snart firar vi den högtid som många av oss allra 
mest kopplar ihop med ljuset – julen! Då blir Guds närvaro i världen tydlig genom det lilla barnet Jesus födelse. 
Det barnet som många sätter sitt hopp till i en värld som behöver upprättelse. Så även detta, annorlunda, år. 

En fortsatt 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

Se vårt luciatåg!

På hemsidan eller Facebook

svenskakyrkan.se/faringso/jul2020

Vår adventskalender

Följ julens berättelse varje advent

svenskakyrkan.se/faringso/adventskalender
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Höjd avfallstaxa 2021

NYHETER 

MÄLARÖARNA | Från 
och med den 1 januari 
2021 höjs avfallstaxan 
inom Ekerö kommun. 
Anledningen är att avfalls-
mängden under 2020 har 
ökat avsevärt och inne-
burit kostnader man inte 
kunnat förutse.

För att få fler invånare att an-
vända det mindre sopkärlet 
och sortera ut mer förpack-
ningsavfall till återvinning, 
valde kommunen att i taxan 
för 2020 sänka priset på det 
minsta kärlet som är 140 
liter.  Detta med med för-
hoppningen om att fler in-
vånare skulle välja detta kärl 
och bli bättre på att sopsor-
tera. Det har lett till att det 
minsta kärlet nu har blivit 
kommunens vanligaste kärl.

– Framöver kan inte den 
lägre avgiften subventio-
neras lika mycket då bytet 
av kärl har gett kommunen 
minskade intäkter men 
samtidigt fått ökade utgif-
ter. Det har också varit ett 
avsevärt högre tryck på Skå 
återvinningscentral och där 
behöver kommunen täcka 
kostnader för behandling av 

insamlat material och admi-
nistration. Med anledning 
av detta har kommunen be-
slutat att höja avfallstaxorna 
för 2021, förklarar Johan Elf-
ver, kommunens press- och 
näringslivschef.

Även om trycket på åter-
vinningsstationen har ökat, 
är det inte alla som nyttjar 
centralen. Ändå drabbas alla 
av höjd taxa.

– Det här året har varit 
extraordinärt på alla sätt. 
Det är hela avfallskollekti-
vet som bär alla kostnader 
solidariskt och då måste vi 
genomföra en förändring av 
taxan så att vi kan hantera 
vårt gemensamma avfall och 
bidra till en god miljö, svarar 
Johan Elfver. 

Helårsabonnemang med 
kärlstorlek 140, 240 och 370 
liter för en- och tvåbostads-
hus höjs med 100 kronor. 
190 liters kärl lämnas oför-
ändrat. Sommarabonne-
mang höjs på motsvarande 
sätt med 50 kronor. De flesta 
övriga avgifter höjs med 15 
procent. Grundavgifter höjs 
med mellan 350 kronor och 

500 kronor. Denna avgift 
ska i princip täcka kostna-
derna för Skå återvinnings-
central och behandling av 
avfall, miljöboxen och ad-
ministrativa kostnader. Fri 

utkörning vid byte av sop-
kärl tas bort. Avgiften blir 
600 kronor, vilket är något 
mer än självkostnadspris. 
Ordinarie slamtömnings-
avgifter höjs med mellan 19 

och 25 procent för att täcka 
slamhanteringens kostna-
der.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

EKEBYHOV | I förra num-
ret skrev vi att Ekerö 
kommun satt upp en has-
tighetsmätarskylt på 
Björkuddsvägen. Det stäm-
mer dock inte.

– Det är Närlunda vägför-
ening som satt upp denna 
hastighetsmätarskylt med 
anledning av att Ekerö kom-
mun inte gör något åt den 
dåliga trafikmiljön. Ekerö 
kommun ska inte ta åt sig 
äran för något de inte gjort, 
kommenterar Thomas Sjö-
kvist, ordförande i Närlunda 
vägförening.

– Jag trodde felaktigt att 
det var kommunen som satt 
upp skylten. Jag hade fel och 
ber naturligtvis om ursäkt 
för detta. Det är självklart 
Närlunda vägförening som 
ska ha hela äran för att den 
sitter där, säger Johan Elfver, 
kommunens press- och nä-
ringslivschef.

Fel om skylt

Taxan för minsta sopkärlet sänktes 2020. Framöver kan inte den lägre avgiften subventioneras lika 
mycket då bytet av kärl har gett kommunen minskade intäkter men samtidigt ökade utgifter.

 FOTO: EWA LINNROS



Julklappstips

Presentkort
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k-bygg.se/faringso

Presentkort hos K-Bygg är en  

Vi har massor av prylar att välja 
 

huset i sommar.
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Överskottet från 2020 kom-
mer att bli ganska stort, 
detta framförallt på grund 
av coronapandemin. Konfe-
renser har ställts in och vissa 
aktiviteter som var budge-
terade för 2020, har inte ge-
nomförts.

– Rent ekonomiskt har 
det under den här perioden 
kommit in en hel del statliga 
bidrag för att kunna hantera 
olika ekonomiska eventu-
aliteter på kommunal ba-
sis. Men det är också så att 
mycket av vår verksamhet 
har kostat mindre under 
året, berättade Adam Reu-
terskiöld.

Ekeröalliansens budget 
innehåller både satsningar, 

men även effektiviseringar 
och åtgärder för att ”spara i 
ladorna”.

Effektivisering är ett stän-
digt återkommande ord 
i er budget från år till år. 
Men hur långt kan man 
effektivisera utan att dra 
ner på kvaliteten?

– Man kan alltid effektivi-
sera. Ibland kopplas det ihop 
med besparing, men det är 
inte alls samma sak. Effekti-
visering innebär att man gör 
saker på andra sätt. Vi har 
inte råd att göra som vi all-
tid har gjort. Men vi har inte 
heller råd att göra som vi all-
tid gjort fast billigare, utan vi 
måste ständigt hitta nya sätt 

att arbeta på, sa Adam Reu-
terskiöld.

Den största satsningen i 
Ekeröalliansens budget är 
inom skolväsendet.

– Vi räknar upp tilldel-
ningen där med närmare 
tjugo miljoner kronor ex-
tra nästa år. Det rör även 
skolsjukvården, kuratorer 
och omsorgen om barnen. 
Skolpengen räknas också 
upp och varje enhet kan 
hantera den själva.  

Vägar och trafik är stän-
digt aktuellt i kommu-
nen. Vilka satsningar 
finns där?

– Vi har förmånen att ha 
Sveriges största infrastruk-
turprojekt Förbifart Stock-
holm som går inom vår 
kommun, utan att vi behö-
ver betala en krona för det. 
Det är många hundratals 
miljoner som vi inte behö-
ver spendera på det. Men vi 
gör en ganska stor trafikut-
redning nu och vi tittar över 
vägnätet på en längre sikt. 
Vi måste ligga tio, femton år 
framåt i våra planer och det 
gör vi både med trafiken och 
andra verksamheter också, 
sa Adam Reuterskiöld.

KOMMUNEN | På kommunfullmäktiges möte 19 
november antogs Ekeröalliansens budget för 2021. 
Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordfö-
rande, gästade tidningens radioprogram och berät-
tade om några av satsningarna för kommande år.

Skolväsendet störs

NYHETER 

”... vi måste 
ständigt hitta 

nya sätt att arbeta på”

IVO kritiserar dataintrång
MÄLARÖARNA | En mälaröbo, tidigare anställd vid 
Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som i vintras 
dömdes i tingsrätten för dataintrång, får nu kritik från 
Inspektionen för vård och omsorg. Personen dömdes för 
att ha tittat i sina kollegors patientjournaler hundratals 
gånger, utan att det har varit nödvändigt i hens arbete. 
Den före detta anställde erkände brotten i domstolen.

Enligt patientdatalagen får den som arbetar hos en 
vårdgivare endast ta del av uppgifter från patientjour-
naler om hen deltar i vården av patienten eller behöver 
uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

kronor per 
person i     
lokalt stöd
MÄLARÖARNA | 56 
kronor per invånare får 
mälaröborna i lokalt akti-

vitetsstöd till kommunens idrottsföreningar.
I Danderyd och Lomma ligger det utbetalda stödet 

på över 100 kronor per invånare, enligt nya siffror från 
kommundatabasen Kolada. Sifforna bygger på uppgifter 
från Riksidrottsförbundet och SCB och gäller för 2019. I 
Bjurholm och Storfors ligger stödet på under 10 kronor 
per invånare.

– Det speglar de socioekonomiska skillnader som 
finns. Ungas möjlighet att idrotta och själva idrottandet, 
är inte lika i hela Sverige, säger Johan R Norberg, utredare 
på Centrum för idrottsforskning och professor i idrotts-
vetenskap vid Malmö universitet till nyhetsbyrån Siren.

LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och kan sökas 
av idrottsföreningar som har verksamhet för barn och 
ungdomar i åldern 7-25 år. Föreningen ska också vara 
ansluten till något av de specialidrottsförbund som till-
hör Riksidrottsförbundet. Hur stort stödet blir, beror på 
antalet deltagartillfällen i föreningen.

– Deltagandet är mer utbrett i välmående kommuner. 
Där finns fler föreningar och mer aktiva föräldrar. Genom 
att inte vilja rikta stödet, så viktar man det i praktiken till 
de här kommunerna, säger Johan R Norberg.

Varnar för telefonbedragare

MÄLARÖARNA  | Ekerö kommun varnar på sin hemsida 
för äldrebrott, då de fått kännedom om att äldre personer 
blir uppringda av bedragare som uppger sig för att vara 
från en bank. De säger att äldre personer måste betala in 
ett förskott till ett konto för att sedan få tillgång till influ-
ensavaccin. Detta har resulterat i att vissa blivit av med 
närmare 40 000 kronor. 

Hemtjänstintresse minskar 
MÄLARÖARNA | Det är stora skillnader i andelen äldre 
som har hemtjänst i landets kommuner. I Ekerö kom-
mun har nära tre av tio personer som är 80 år eller äldre 
hemtjänst. I Landskrona och Svalöv är siffran fyra av tio 
personer, men i Nykvarn är det bara drygt en av tio, enligt 
statistik från Socialstyrelsen.

– Det är en stor variation, men vi vet inte varför det ser 
ut så, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrå-
gor på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Drygt 121 000 personer i åldersgruppen 80 år eller 
äldre hade hemtjänst den 31 oktober 2019, vilket mot-
svarar en knapp fjärdedel av befolkningen i samma ålder.

Hemtjänstinsatserna har påverkats av coronapande-
min, enligt en analys som Socialstyrelsen publicerat.

– Vi har sett att när smittan gick upp minskade intres-
set för hemtjänst, säger Michaela Prochazka.

56

FOTO: ARKIV
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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

sta satsningen 

”Vi räknar upp tilldelningen där med närmare tjugo 
miljoner kronor extra nästa år. Det rör även 

skolsjukvården, kuratorer och omsorgen om barnen”’’

Nya idrottslokaler kommer 
att byggas, både i nya Ekeby-
hovskolan vid Bryggavägen 
och på Sanduddens skola.  
– Där skjuter vi inte bara 
till investeringar utan även 
driftspengar, vilket är väl-
digt viktigt. 

Hur ser det ut för Färing-
sösidan när det gäller nya 
hallar?

– De skolhallar som finns 
där fungerar väl. Just nu ser 
vi inte att vi kommer att 
bygga en ny skola där och 
vi vill gärna lägga idrottsan-
läggningar i anslutning till 
skolor för att kunna utnytt-
ja hallarna både dag- och 

kvällstid. Men det kommer 
satsningar på Färingsösidan 
också framöver, sa Adam 
Reuterskiöld.

Investeringsbudgeten upp-
går för år 2021 till 199,6 mil-
joner kronor. Investerings-
budget för kommande år i 
planeringsperioden uppgår 
till 611,5 miljoner kronor för 
år 2022, till 490,2 miljoner 
kronor för 2023, 552,3 mil-
joner kronor för 2024 och 
till 234,7 miljoner kronor år 
2025.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Adam 
Reuterskiöld 
(M), Ove 
Wallin (C), 
och Sivert 
Åkerljung 
(KD), med 
Ekerö-
alliansens 
budget i 
digital form.            

FOTO: 
EWA LINNROS

RADIO LYSSNA

>>  Hör hela radio-
intervjun med Adam 
Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens 
ordförande på
malaroarnasnyheter.se 

Tidningens radioprogram 
”God kväll Mälaröarna” 
sänds nästa gång 
10 de-
cem-
ber
kl 17-
19 på 
Radio 
Viking 
101,4

      

 
• Tel 560 425 80 •
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Mälarö Färg och Tapet
EKERÖ: Ekerövägen 51

Tel: 08-260 308 30

www.malarofarg.se

Dags att köpa gran? 
Vi har som vanligt fi na, nyhuggna småländska granar. 

Vanlig gran 
0:-

Kungsgran 
550:-

KERÖ: Bryggavägen 100
el: 08-560 308 30Tel: 08-260 308 3008-560 308 30

Nya 

ÖPPETTIDER! 
Mån-fre 7-18

Lör-sön 10-14

FÄRINGSÖ | En insändare 
i förra numret tog upp ett 
beslut om att Skå försko-
las verksamhet ska upphö-
ra i sin nuvarande form.
– Det sprids rykten som 
inte stämmer, kommente-
rar Johannes Pålsson, chef 
för barn- och utbildnings-
förvaltningen i kommunen.

”Skå förskola är en liten 
förskola med 14 barn där 
ett antal barn med behov av 
särskilt stöd är inkluderade, 
det vill säga förskolans verk-
samhet är anpassad till alla 
barns olikheter. Personalen 
är kunnig, har lång erfaren-
het och kompetens för att 
kunna arbeta inkluderan-
de”, skriver insändarskri-
benten som uttrycker oro 
över att denna verksamhet 
försvinner och att barn med 
behov av särskilt stöd, flyt-
tas till Stenhamra förskola 
”och därmed segregeras från 
övriga barn”.

– Förvaltningsledningen 
har inte tagit något beslut 
om att ta bort någon verk-
samhet från Skå förskola. Vi 
har startat upp en särskild 
verksamhet på Stenhamra 
förskola. Detta kommer bli 
en bra verksamhet som ska-

par större valfrihet för vård-
nadshavare. Skå förskola 
kommer fortsätta att ha barn 
i behov av särskilt stöd, be-
roende på efterfrågan år från 
år, säger Johannes Pålsson 
och tillägger:

– På Stenhamra förskola 
har vi idag särskild kompe-
tens för att ta emot barn i 
behov av särskilt stöd, som 
vi också har på Skå förskola 
samt Ekuddens förskola. 

Men insändarskribenten 
hade via några föräldrar fått 
information före barn- och 
utbildningsnämndens möte 
10 november, att Skå försko-
las verksamhet i sin nuva-
rande form skulle upphöra. 
Hen kontaktade då barn- 
och utbildningsnämndens 
ordförande Sivert Åkerljung 
(KD) som via mail, svarade 
bland annat:

”Vi planerar att framöver 
ha en särskild avdelning 
på Stenhamra förskola för 
en mindre grupp med barn 
som behöver mer stöd och 
har särskilda rättigheter till 
detta. Det innebär att vi 
framöver inte kommer att 
skapa fler platser på Skå för 
barn i behov av särskilt stöd, 
men de barn som går där nu 
på dessa platser kommer att 
få gå kvar så länge de önskar. 
Skå förskola fortsätter däre-
mot framöver som vanligt 
som idag och som förskola 
men med ”vanliga platser” 
för upp till 18 barn.”

– Det handlar nog om ett 
missförstånd och att jag i 
mitt mail varit otydlig. Vad 
jag avsåg var att vi inte ska 
starta fler platser än vad 
som finns idag utan att vi 
har öppnat upp för sådan 
verksamhet på Stenham-
ra också. Sedan blir det ju 
efter barnens behov och 
vårdnadshavares önskemål 
vilken förskola man väljer. 
Oavsett vilken kategori av 
behov av stöd, kommer vi 
behålla samma antal platser 
på Skå förskola, svarar Si-
vert Åkerljung. 

När det gäller operativa 
frågor hänvisar han till Jo-

hannes Pålsson som också 
förtydligar:

– Jag förstår att mailet kan 
skapa viss förvirring. Skå 
förskola ska fortsätta med 
sitt totala barnantal, när det 
gäller barn i behov av sär-
skilt stöd och var dessa barn 
går har alltid utgått från vad 

som är bäst utifrån barnets 
behov, önskemål och hur 
vi kan organisera det bäst i 
rådande läge. I och med att 
vi startar upp med stärkt 
kompetens på Stenhamra 
får vi fler alternativ för att 
skapa bästa möjliga verk-
samhet för barnet. Det kan 

bli i Skå men kan också bli 
på annan enhet. Valfriheten 
och verksamhetens förmå-
ga stärks för att ta hand om 
våra barn på bästa sätt.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Inget beslut om att verksamhet upphör

I en insändare i förra numret,  stod det att barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att Skå för-
skolas verksamhet ska upphöra i sin nuvarande form. Detta stämmer inte svarar förvaltningschefen 
Johannes Pålsson.                                                        FOTO: EKERÖ KOMMUN

NYHETER  ”Skå förskola kommer fortsätta att ha barn i behov av särskilt stöd, beroende på efterfrågan år från år” ’’

”Valfriheten 
och verksam-

hetens förmåga stärks 
för att ta hand om 
våra barn på bästa 
sätt”
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VERKSTAD

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

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

P Å  K Ö P E T  V I D
S E R V I C E  H O S  O S S
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EKERÖ | Distriktsläkaren 
och verksamhetschefen 
Sara Banegas på Ekerö 
vårdcentral tilldelas 
Läkarförbundets heders-
pris ”Läkare som leder”.

Sara Banegas är distriktslä-
kare och verksamhetschef 
på Ekerö vårdcentral där hon 
började 2014.

Var det ett naturligt val för 
dig att bli läkare?

 – Jag vet inte om det var 
ett naturligt val, jag skulle 
bli ingenjör egentligen, men 
jag kom inte in på den ut-
bildningen. Jag sökte då till 
Karolinska institutet direkt 
efter gymnasiet. Jag hade 
inte jättebra betyg men då 
kunde man söka via lämp-
lighetsintervjuer och hög-
skoleprovet, berättar Sara 
Banegas.

Valet blev helt rätt har det 
visat sig.

– Jag tror att det är få yr-
ken där man upplever att 
man stretchar sitt kun-
skapsspann till det yttersta 
nästan varje dag. Det tyck-
er jag att vi gör särskilt här, 
eftersom alla som kommer 

hit är väldigt olika. Det är 
allt mellan himmel och jord 
och det är högt och lågt. Allt 
från småsaker som oroar till 
urakut omedelbar sjukdom 
som kräver prioambulans. 
Det gör att det här yrket är 
otroligt stimulerande, det är 
aldrig långtråkigt eller ena-
handa.

När hon började på vård-
centralen var Adolfo Jimé-
nez chef och Sara Banegas 
fick ansvar för medicinska 
riktlinjer och rekryteringar. 
Tillsammans byggde de sak-
ta upp verksamheten från 
grunden, då den hade en hel 
del brister.

– Det var en rolig tid och 
vi har skapat en otroligt fin 
arbetsplats med jättefin per-
sonal. 

När hon började var de 
19 anställda, idag är de 50. 
Att bli chef var aldrig Saras 
Banegas ambition, men när 
Adolfo Jiménez slutade rik-
tades blickarna på Sara Ba-
negas och så blev det. Men 
arbetet som läkare har hon 
inte släppt.

– Jag tycker väldigt mycket 
om mötet med patienterna 

så jag har behållit det, även 
fast jag inte riktigt har tid 
med det, säger Sara Banegas.

Hon har också arbetat 
fackligt i många år och de 

erfarenheterna hon fått ge-
nom detta, har varit en vik-
tig grund för att arbeta som 
verksamhetsledare. Nu har 
hon  tilldelats Läkarförbun-

dets hederspris ”Läkare som 
leder”.

– Det är fantastiskt. Mitt i 
coronakaoset och lite sjuk-
dom i familjen fick jag ett 

mail om detta. Jag blev allde-
les rörd. Det var jättehäftigt. 
Läkarförbundet har faktiskt 
50 000 medlemmar och så 
blir jag bland alla dessa ut-
sedd till ett hederspris.

Motiveringen till priset ly-
der:

”Med handlingskraft, en 
positiv attityd och förmågan 
att se möjligheter har Sara 
Banegas visat prov på fram-
gångsrikt ledarskap i sin 
roll som verksamhetschef 
för Ekerö vårdcentral. Sara 
är en stor förebild och in-
spirationskälla för kollegor 
intresserade av chefskap och 
är dessutom en aktiv röst i 
vårddebatten som inte räds 
politiska diskussioner. Vår-
den behöver fler som Sara 
Banegas!”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sara Banegas får hederspris

På bilden syns Sara Banegas till vänster tillsammans med Läkarförbundets ordförande Heidi 
Stensmyren och Maria Zetterlund Gustafsson och Jill Taube från Facebookgruppen ”Vem tar hand 
om doktorn?” som också fick hederpris.                            FOTO: CAMILLA ÖSTERGREN

NYHETER  ”...vi har skapat en otroligt fin arbetsplats med jättefin personal” ’’

”Vården 
behöver fler 

som Sara Banegas!”

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

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

KAN MAN LEJA 
EN JULTOMTE?

VI FICK FRÅGAN

P.S. Om du vill LEJA en tomte eller ha hjälp med något annat så når du oss på  08-707 33 00 •  info@lejagruppen.se •  lejagruppen.se

Svaret är JA! 
Man kan faktiskt LEJA oss för alla möjliga - ibland nästan omöjliga - typer 
av uppdrag. Året runt. Stort engagemang och känsla för kvalitet ingår.

Det gör också den här julhälsningen som alla som läst så här långt får ta del av:

God Jul & Gott Nytt År!

 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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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.

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.skaokq8

JulmackaJulmacka

Passa på!Passa på!

Vi bjuder på en liten bryggkaffe vid köp av  julmackan!Värde 20:-

På tillfälligt besök! Stor frukostmacka  
med julskinka och härligt nybakat bröd.

39:-39:-
56:-Het chorizokorv Het chorizokorv 

toppad med 
tryffelmajonnäs och 
rostad lök. 
Inkl läsk/vatten, 50 cl.

Medlemspris. Ord pris 49:-

KUNGSBERGA | Efter att 
ha bott i ett hus med säm-
sta tänkbara inomhusmiljö 
under många år, bestämde 
sig Darek och Krystyna 
Gasinski för att bygga ett 
klimatneutralt hus. Huset 
står nu färdigt i Stavsborg 
sedan ett år tillbaka och 
ger till och med ett energi-
överskott. Nu vill de upp-
muntra andra att ta efter 
deras exempel.

– Titta här, för att få det 
här certifikatet måste man 
övertyga ”Passivehaus In-
stitute” och det är inte lätt, 
säger Darek Gasinski och 
visar certifikatsplaketten 
som sitter utanpå huset i 
Stavsborg.

Huset är, som det andra 
i Sverige, klassificerat som 
”Passivhus +” vilket betyder 
att förutom att vara energi- 
snålt, även ger ett visst el- 
överskott som säljs tillbaka 
till elnätet.

– På den senaste elräk-
ningen gick vi 78 kronor 
plus, konstaterar han.

Men vägen till dagens 
läge har varit lång och bör-
jade egentligen när Darek 

och Krystyna köpte ett hus i 
Spånga 1990. 

– Huset var byggt på 
1930-talet och var helt fel 
byggt redan från början, be-
rättar Krystyna.

Yngsta dottern blev sjuk 
direkt efter inflyttningen, 
av husets fukt och mögel. 
Sedan följde ett idogt arbete 
med att bygga om och för-
bättra huset under de 30 år 
som familjen bodde i huset. 
Vikten av att ha en hälsosam 
inomhusmiljö fick allt stör-
re betydelse för paret och i 
samma takt ökade också in-
tresset för att bygga så ener-
gisnålt som det bara går. 

– Jag är tekniker i grunden 
och inte byggare, men jag 
har lärt mig allt man behöver 
veta för att kunna genomföra 
det här bygget. Även om det 
har tagit lång tid och kostat 
mycket pengar, så vill jag visa 
att det är möjligt. Det här är 
ett prototyphus och de blir 
alltid dyra, men nu har jag 
kunskapen om hur man kan 
göra för att det ska bli bättre 
och billigare nästa gång.

Väggarna är cirka 60 cen-
timeter tjocka och skalet är 

helt tätt. Inomhus bygger 
dock hela konstruktionen 
på att luften cirkulerar i hela 
huset och under innerdör-
rarna finns luftspalter för att 
maximera cirkulationen. På 
taket sitter integrerade sol-
celler och bakom huset en 
220 meter djup energibrunn 
till bergvärmeanläggningen, 

som förutom att hämta vär-
me från berggrunden, även 
för tillbaka värme under de 
perioder när luften i huset 
behöver kylas ner.

Tekniken som styr husets 
värme och ventilation är 
avancerad och Darek kan 
övervaka allt via sin dator. I 

teknikrummet finns själva 
anläggningen med värme-
återvinning där man i stort 
sett bara byter filter och även 
en anläggning som lagrar 
överskottsenergi.

– Nu har vi byggt kom-
munens första certifierade 
passivhus, så nu saknas bara 
99 hus till innan Ekerö blir 

Sveriges grönaste kommun. 
Nu är min dröm att bygga 
ett äldreboende enligt pas-
sivhusmetoden, där gamla 
människor kan bo med i 
stort sett gratis driftskostna-
der, säger Darek.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ett hus som går med plus

Darek och Krystyna Gasinskis hus i Stavsborg har ett jämnt inomhusklimat året om. T.h. Darek i teknikrummet varifrån allting styrs.
 FOTO: PRIVAT OCH LO BÄCKLINDER

NYHETER ”...nu saknas bara 99 hus till innan Ekerö blir Sveriges grönaste kommun...” ’’
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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

JJULGRANAR

G

Ö

220:-
Priserna gäller till och med söndag den 13 december

Tel: 560 200 41
Ekerö Kyrka

Nibble

Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö▼

Från oss alla till er alla 
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Douglas & Karin  

med personal

Solrosfrö
18 kg

220:-

Björkved
40 liter

79:-
2 för 50:-

Lö
tra
ny

Smör
Valio, 500 gr

Gäller till och med söndag den 13 december

Vårt traditionella  
LUCIAKAFFE är tyvärr  
inställt i år på grund av  
det rådande smittläget.
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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
ROT-

avdraget!

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

Vi utför
hantverksuppdrag!

MÅLNING • SNICKERI • ALTANBYGGE
GOLVLÄGGNING • SÄTTER UPP HYLLOR

... OCH MYCKET MER

MÄLARÖARNA | Den 
25 november kunde 
Mälaröarnas företagare 
delta i kommunens näring-
livsmöte utan att lämna 
hemmet eller kontoret. 
Det digitala frukostmötet 
lockade ett drygt tjugotal 
deltagare att lyssna på 
föredrag kring den lokala 
arbetsmarknaden och om 
hur de själva kan bidra till 
att öka sysselsättningen.

– Vi hjälper personer med 
f unktionsnedsättning ar 
som står nära arbetsmark-
naden, men behöver stöd 
för att leva ett självständigt 
liv.  Det kan till exempel 
innebära att vi hjälper till 
med att hitta praktikplats, 
arbete eller att uppmuntra 
dem till studier, berättade 
Anette Fredriksson, ar-
betskonsulent på kommu-
nens arbetssupportfunk-
tion.

Hon beskrev hur de stöt-
tar de individuella proces-
serna kring varje person 
och ger råd och hjälp till 
anpassning, även till ar-
betsplatsen, när svårighe-
ter uppstår. Dessutom slog 

hon fast det stora behovet 
av medmänsklighet och 
hjälpsamhet från kommu-
nens företagare för att stöt-
ta de här personerna.

Det ideella initiativet Ar-
betsplats Mälaröarna berät-
tade om sitt engagemang 
för att öka sysselsättningen 
i kommunen. 

– Vi tror på kraften i mö-
tet mellan människor och 
vet hur mycket den första 
träffen betyder, sa Karin 
Sigge, som är en av initi-
ativtagarna till verksam-
heten.

Bland annat beskrev de den 
digitala mötesplatsen som 
de driver, där arbetstagare 
och arbetsgivare kan hitta 
varandra genom kostnads-
fria annonser och där ett 
flertal personer redan har 

hittat nya arbeten. Där kan 
man den som vill också 
anmäla sig till ett mentor-
skapsprogram, både som 
mentor och adept.

Slutligen vädjade Karin 
Sigge och kollegan Annika 

Engström om hjälp med att 
hitta jobb till tre unga män 
som bott i kommunen se-
dan de anlände som ensam-
kommande i samband med 
den stora flyktingström-
men för fem år sedan. De 

har nu alla skaffat sig kom-
pletta utbildningar, men 
står inför utvisning inom 
kort.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Digitalt näringslivsmöte

NÄRINGSLIV 

Juntras håller 
adventsöppet

FÄRINGSÖ | I år håller gårds-
butiken Juntras grönt på 
Färingsö för första gången 
öppet även vintertid. I famil-
jens växthus från 1960-talet 
har de byggt upp en kafé-
del där de säljer egenodla-
de blommor och hembakat. 
Fram till mitten av januari är 
det öppet torsdagar till och 
med söndagar.

Pop-upbutik
i Träkvista
TRÄKVISTA | Under decem-
ber månad har Fröhagens 
trädgård och design, som 
annars erbjuder trädgårds-
tjänster, en pop-up-butik 
i Träkvista centrum. Det är 
gamla leksaksaffären som nu 
fått ge plats för julkransar, 
julblommor, arrangemang 
och andra juliga produkter.

”Vi tror på 
kraften i mötet 

mellan människor och 
vet hur mycket den 
första träffen betyder” Kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver var moderator under mötet. Från Arbetsplats 

Mälaröarna deltog Annika Engström och Karin Sigge (ovan t.h.) och från kommunens Arbetssupport 
deltog Anette Fredriksson.                    FOTO: LO BÄCKLINDER
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Vill du prata om hur vi kan hjälpa just dig och 

jrr.se

Hej igen!

 
Cathy, Malin & Ulrika

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

enzodg.se enzo_gelato

Fredagsbistro/Take awayFredagsbistro/Take away
Extra öppet till 19.00 på fredagarExtra öppet till 19.00 på fredagar

Du hittar alltid något gott från köket så som våra goda charkplankor och surdegspizzor.
I baren hittar du vin, öl och alkoholfria alternativ. Du kan sitta hos oss eller köpa take away.

BISTROMENYBISTROMENY
SurdegspizzaSurdegspizza

Enzos gröna pizza 140 krEnzos gröna pizza 140 kr
Grönkål, pesto, dill och scaramozzaGrönkål, pesto, dill och scaramozza

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

Jossis specialare  150 krJossis specialare  150 kr
Färsk salsicca, kryddig tomatsås, grönkål och scaramozzaFärsk salsicca, kryddig tomatsås, grönkål och scaramozza

Bambino  100 krBambino  100 kr
Tomatsås, skinka och ostTomatsås, skinka och ost

Är du trött på att laga mat?Är du trött på att laga mat?
Vi erbjuder take-away på vår meny samt vi har  Vi erbjuder take-away på vår meny samt vi har  

färdiga rätter i microlådor för 95 kr/st.färdiga rätter i microlådor för 95 kr/st. �������	�	�
��	������	��

���
����������	�����������������������

EXTRA
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VARJE SÖNDAG FRAM TILL JUL
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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”.

Tidigare svar på frågan varför fär-
jan mellan Jungfrusund och Slags-
ta är en betalfärja, var att ”De kom-
muner där det inte finns någon 
annan väg än färja, brukar skatte-
finansieras.” Men på flera ställen i 
Sverige finns statligt finansierade 
vägtrafikfärjor som inte är avgifts-
belagda och har en landsväg till 
samma destination. Nu senast be-
sökte jag Lysekil via Gullmarsle-
den. I det området finns ett flertal 
av Trafikverkets vägfärjor. De som 
jag har åkt är avgiftsfria. Landsväg 
till samma destination finns också.

– Ekeröleden går mellan Slagsta/
Fittja och Jungfrusund på Ekerö och 
är en betalled. Vi är sedan 1993 hu-
vudman för leden och det var en för-
utsättning vid tillfället för beslutet 
av såväl länsstyrelsen som dåvarande 
Vägverket. En eventuell ändring av 
detta är ett politiskt beslut. 

Varför tar det sådan tid att få klart 
de nya körfälten på sträckan mel-
lan Lindö tunnel och rondellen 
vid Tappströmsbron? Även om 
tunnel och bro dröjer borde väl 
denna sträcka gå att få klar?

– Projektet fortskrider enligt den 
plan Trafikverket har tagit fram. 
Sträckan är cirka 9 kilometer och be-

räknas vara färdig under år 2023. Tre 
broar påverkas av ombyggnaden; 
Nockebybron och Drottningholms-
bron ska breddas och en ny Tapp-
strömsbro ska byggas. Lindö tunnel 
kommer att få ytterligare ett tunnelrör 
för trafiken mot Ekerö. Längs med vä-
gen finns världsarvet Drottningholm, 
det statliga byggnadsminnet Drott-
ningholm, flera riksintressen, natur-
reservat, vattenskyddsområde och 
Natura 2000-område.

Kommunen hyr Mälarökyrkan 
för kommunfullmäktiges möten. 
Men tidigare hade man dessa mö-
ten i Erskinesalen som ägs av kom-
munen. Varför lägger kommunen 
pengar på att hyra när man har 
egna lokaler?

– Kommunfullmäktige valde att byta 
Erskinesalen mot Mälarökyrkan uti-
från tillgänglighetsaspekten för såväl 
ledamöter som besökare. Biosalongen 
är inte lika ändamålsenlig och därför 
hyr kommunen Mälarökyrkan som 
uppfyller de ändamålen. 

Konstaterar att på kommunhusets 
tillbyggnad sitter det nu koppar på 
fasaden. Det är vackert men bland 
annat arbetar Svanen miljömärk-
ning för att fasa ut detta material 
på fasader då koppar inte är vida-
re miljövänligt. Sedan är koppar 
dyrt. Varför kostar kommunen på 
ett så dyrbart material?

– Vi är medvetna om det men har 
valt detta ytskikt både utifrån un-
derhålls- och estetisk aspekt. En ut-

redning har gjorts för att bedöma 
mängden kopparjoner som den nya 
kopparfasaden förväntas avge. Den 
förväntade avrinningen från kom-
munhuset är jämförbar med den 
mängd koppar 100 personer generellt 
avger per år. 

År 2021 blir det obligatoriskt för 
alla kommuner och regioner att 
ha en visselblåsarfunktion där an-
ställda kan slå larm om de misstän-
ker att höga chefer eller politiker 
ägnar sig åt oegentligheter som 
korruption, jäv, bedrägerier, stöld 
eller otillåtna bisysslor. Men i dag 
är det bara knappt var femte kom-
mun som har en visselblåsarfunk-
tion. har Ekerö kommun detta?

– EU-direktivet börjar gälla nästa år. 
Det pågår en statlig utredning utifrån 
detta direktiv. Betänkande har över-
lämnats till regeringen men de har 
inte tagit något beslut ännu.  

                                                                                          
                                    EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekeröleden, visselblåsare och vägarbeten 

Att Ekeröleden blev en betalfärja var en förutsättning för att kommunen skulle kunna 
vara huvudman för färjan.                                                                Foto: Ewa Linnros

RADIO LYSSNA

>  Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

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

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 11 december och  
utbetalning sker under vecka 51.  
Bedömning görs av diakoniassistent och kyrkoherde.

Ekonomiskt stöd till behövande 
barnfamiljer på Färingsö
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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

EKERÖ | När deckarex-
perten Kerstin Bergman 
bestämde sig för låta sin 
egen deckardebut utspela 
sig i barndomskvarteren i 
Närlunda, var det en ruskig 
historia som tog form på 
boksidorna. ”Oskuld och 
oleander” innehåller bland 
annat många oförklarliga 
minnen och en försvunnen 
lekkamrat. Ytterligare en 
bok med Ekeröanknytning 
landar också på bokhan-
delsdiskarna i höst. 

Inom deckarkretsar är 
Kerstin Bergman ett välkänt 
namn som innehavare av en 
av kritikerstolarna i Svens-
ka Deckarakademin. Hon 
är även docent i litteratur-
vetenskap och har bedrivit 
forskning om deckare. Nu-
mera föreläser hon och skri-
ver om genren inom det egna 
företaget CrimeGarden. När 
det var dags för henne att 
skriva sin första egna deck-
are ”Oskuld och oleander” 
var det självklart att använda 
sig av hemvändartemat och 
att förlägga handlingen till 
Ekerö, där hon själv bodde 
fram till åttaårsåldern.

– Huvudpersonen fick låna 
lite av mina minnen av plat-
sen runt Oxberget i Närlun-
da och jag skrev en stor del 
av historien utifrån hur jag 
kom ihåg att det såg ut, be-
rättar Kerstin Bergman.

Förra sommaren reste 
hon sedan tillbaka och be-
sökte platserna för att se hur 
de såg ut idag.

– Jag gick runt i kvarteren, 
åt på restaurangerna och 
kände in miljön. I min berät-
telse har jag använt mycket 
av kontrasterna mellan då 
och nu.

Bokens huvudperson Iris 
Bure reser tillbaka till sitt 
barndomshem för att städa 
upp ett dödsbo och bit för bit 
konfronteras hon med hem-
ligheter och bortglömda 
minnen som kommer upp 
till ytan. En gammal bästis 
dyker upp igen och funde-
ringar kring en försvunnen 
lekkamrat förbryllar henne. 

Även om allt utspelar sig i 
Ekerömiljö, har hon tagit sig 
författarens frihet att ändra 
lite på verkligheten, vilket är 
något av det som hon gillar 
mest med att skriva utifrån 

fantasin och inte på det ve-
tenskapliga sättet hon an-
nars använder.

– Det är viktigt att veta att 
jag har ändrat en del detal-
jer för att få allt att stämma 
i historien. Emellanåt har 
jag också varit lite vag för att 
ingen ska känna sig utpekad.

För Kerstin Bergman, som 
tidigare bara besökt Ekerö 
två gånger sedan barndo-
men, har det dock blivit en 
plats som hon vill återvända  
till fler gånger.

– Jag har hittat ett fantas-
tiskt bed and breakfast-stäl-
le, så jag kommer garanterat 
att komma tillbaka igen.

Nu planerar hon för en 
uppföljare, men nästa gång 
kommer Iris Bure att åter-
uppleva gamla minnen i 
Dalsland, ytterligare en 
plats där Kerstin Bergman 
tillbringat mycket tid.

I slutet av oktober kommer 
också ekeröbon Ann-Marie 
Davis debutroman ”Den 
längsta vägen hem”. Den 
beskrivs som en relations-
roman med spänningsin-
slag och handlar om hu-
vudpersonen Hillevi som 

reser tillbaka till sin upp-
växtort Svängsta i Blekinge, 
utan att ana vilka problem 
som väntar där…

Liksom sin huvudperson 

växte Anne-Marie Davis 
upp i Svängsta. Hon har 
jobbat inom domstol, bolag 
samt på advokatbyrå både i 
Sverige och USA. Numera 

arbetar hon som bolagsjurist 
i Stockholm.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Mord och mystik i Närlunda

Två av höstens författardebutanter har anknytning till Ekerö. Den ena har förlagt handlingen till sina 
barndomskvarter i Närlunda och den andra är bosatt i kommunen.

 

KULTUR ”...fick låna lite av mina minnen av platsen runt Oxberget i Närlunda...” ’’
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Sporten ’’
”Jag har seglat på Kyrkfjärden i hela mitt liv och älskar verkligen seglingen”      

Jan Björnsjö

Jan driver på i båtklubben
SEGLING |  Den 21 novem-
ber tog Ekerö båtklubbs 
Jan Björnsjö emot Svenska 
seglarförbundets utmär-
kelse ”Årets ideella led-
are”. 
    – Jag blev alldeles över-
väldigad när jag förstod 
att det inte var en intervju 
jag skulle göra, säger han. 

Det som Jan Björnsjö trod-
de skulle vara en webbase-
rad intervju med Svenska 
seglarförbundet, visade sig 
snart vara en prisutdelning 
där han fick veta att han 
blivit utnämnd till ”Årets 
ideella ledare” efter att ha 
blivit nominerad av flera 
personer.

– Jag tror att förbundet 
också har sett hur klubben 
har utvecklats under senare 
år. Det gäller både hur barn- 

och ungdomsverksamheten 
har utvecklats, satsningen 
som vi gjort på tjejsegling 

och hur vi har arrangerat 
Allsvenskanseglingarna vid 
Jungfrusund. Vi tog också 

snabbt över arrangemanget 
för svenska mästerskapen 
i J/70 i år och höll dem vid 

Rastaholm, berättar han.
Han poängterar dock att 

han inte själv har ansvar 
för alla verksamheter, utan 
är mer av en initiativtagare 
och pådrivare som känner 
starkt för att se klubben 
växa, breddas och utvecklas 
i takt med att utmaningar 
och möjligheter uppstår.

– Redan när jag föddes på 
60-talet var mina föräld-
rar med i Ekerö båtklubb 
som då var en mycket min-
dre klubb. Jag har seglat på 
Kyrkfjärden i hela mitt liv 
och älskar verkligen seg-
lingen.  

Alla de ideella arbets-
timmar som Jan har lagt 
ner på klubben, tycker han 
att han får igen genom den 
glädje det ger att se hur den 
växer och blir en plats där 
människor samlas och trivs.

– När vi är ett helt gäng 
med Ekeröseglare som drar 
iväg ut på sjön, då trivs jag 
som bäst, säger han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

MOTIVERING 

ÅRETS IDEELLA LEDARE

>> I Ekerö Båtklubb har 
Jan skapat en aktiv seg-
larkultur där senior- och 
juniorverksamhet växer 
med dubbla storleken från 
år till år. Jan har initierat 
seglarskola för yngre barn 
(7–14 år) och i år arrangera-
des tre veckoläger där cirka 
60 barn gavs möjlighet 
att delta i seglarskola. På 
seniorsidan har Jan bidragit 
starkt till att klubben nu 
seglar fyra J/70 varav två 
ägs av Ekerö Båtklubb. Och 
en tjejsatsning är startad 
där en kvinnlig besättning 
seglar J/70 nationellt 
och internationellt. Med 
vision, ambition och goda 
värderingar har Jan skapat 
ett aktivt kappseglande på 
Ekerö som vänder sig till 
alla seglare från vana till 
nybörjare, unga och äldre, 
män och kvinnor.

Jan Björnsjö har seglat på Kyrkfjärden sedan barnsben.             FOTO: PRIVAT
”Med vision, 
ambition och 

goda värderingar...”

torsdag 10/12 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

Lantmäteriförrättning AB20562 

Lantmäteriet, 801 82  GÄVLE
registrator@lm.se

senast den 22 december 2020. Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet 

vad ni anser ska ändras och varför.

  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 

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

Vi håller på traditionen, men anpassar oss till en annorlunda juletid. 

Hämta årets gran, tryggt och säkert, ute på vår parkering vid Matvärlden mellan 

den 12-23 december. I år erbjuder vi även kostnadsfri hemleverans av gran den 

18 december om du handlat via Vällingby Delivery under december månad. 

Läs mer om vår hemleverans och utdelning av gran på vallingbycentrum.se
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julgran på köpet
Handla för 500 och få en

SKANDIAMAKLARNA.SE

ADRESS SIDENVÄGEN 15 BOAREA 122 KVM BIAREA 30 KVM GÖR INTRESSEANMÄLAN  PÅ HEMSIDAN, 
ENDAST BOKADE VISNINGAR MÄKLARE MONIKA KEILLER 070-912 80 44

EKERÖ TRÄKVISTA — GAVELKEDJEHUS MED VILLAKÄNSLA!

Bartosz Wojcikiewicz från Ekerö vann Superior Challenge 28 november.              FOTO: STEFAN ROMARE

Sju raka proffsvinster för Bartosz
MMA | Bartosz 
Wojcikiewicz från Ekerö 
tog sin sjunde raka 
proffsvinst när han tävlade 
på Superior Challenge den 
28 november. 

Bartosz Wojcikiewicz  är 
en av Sveriges absolut mest 
lovande talanger i MMA. 
26-åringen har under två år 
som proffs mött bra mot-
ståndare och via exceptio-
nella prestationer under 

match, har många MMA-
fans både i Sverige och inter-
nationellt, fått upp ögonen 
för Bartosz.

På Superior Challenge 
skulle han egentligen tävlat 
mot brasilianaren Raymi-
son Bruno. Men Raymison 
behövde dra sig ur och i sista 
stund ersatte Anton Larsson 
honom.

Bartosz tog snabbt över 
initiativet och höll det tills 
han vann på teknisk knock 

out i första ronden. Tyvärr
skadades hans motståndare.

– Det var inte det avslut
jag ville ha. Stor respekt till
Anton Larsson som hopp-
ade in som ersättare så nära
inpå, sa Bartosz i en inter-
vjun efter segern.

Han har nu sju raka
proffsvinster och inga för-
luster.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

SPORT 



Så var det dags för Ekerös 
politiker att presentera 
sina förslag på hur våra 
gemensamma skattemedel 
ska användas på bästa sätt 
– budget 2021! Efter att ha 
läst majoritetens budget och 
oppositionspartiernas alter-
nativa budgetar blir jag djupt 
bekymrad. För den som inte 
är ekonomiskt bevandrad så 
är en av de största riskerna 
i budgeten det så  kallade 
finansnettot. Vad är då det? 
Finansnetto är skillnaden 
mellan räntor och andra 
kapitalkostnader som kom-
munen betalar och de räntor 
och andra kapitalkostnader 
som kommunen får in (det 
vill säga skillnaden mellan 
ränteintäkter och räntekost-
nader). I Ekerös fall så ökar 
finansnettot dramatiskt. I 
faktiska tal så går kommu-
nen från en låneskuld på 415 
000 000 kronor till svind-
lande 1 140 000 000 kronor 
på tre år! Vad är det då Ekerös 
politiker gör eller har gjort 
för att vi ska hamna här? 
Politikerna har bland annat 
underlåtit att underhålla våra 
fastigheter i form av skolor, 
förskolor, verksamhetslo-
kaler med mera. Något som 
inte märks för vanligt folk 
då kostnaderna skjutits på 
framtiden. Tyvärr innebär 

denna politik att Ekerö nu 
måste riva skolor, förskolor 
och verksamhetslokaler då 
de är i så dåligt skick att de 
inte längre går att använda. 
Även bristande planering 
gör att exempelvis ett tillfäl-
ligt äldreboende, som senare 
ska rivas, måste byggas vid 
Söderströms äldreboende. 
Detta är inte en hållbar 
ekonomisk politik! I detta 
läge har en majoritet av 
Ekerös politiker beslutat att 
bygga ett badhus för pengar 
kommunen inte har!? Jag 
konstaterar precis som SD 
att detta beslut har tagits i 
demokratisk ordning och 
därför får alla vi ekeröbor 
– inkluderat SD som ifrå-
gasatte detta beslut – leva 
med konsekvenserna av 
beslutet. Det är dock för mig 
solklart att de politiker som 
idag företräder oss, med få 
undantag, varken har kun-
skapen eller erfarenheten att 
axla det ansvar som krävs för 
att leda, utveckla och styra 
en kommun som Ekerö med 
en omsättning på på 1 800 
000 000 kronor per år. En 
omsättning som i ett privat 
bolag kräver en mycket 
kompetent och engagerad 
styrelse och ledning.

– Johan Sundqvist

Livet ska vara roligt att leva. 
Miljöpartiet har prioriterat 
det som vi menar ökar livs-
kvaliteten och som sätter 
guldkant på tillvaron. Vi 
vill att mälaröborna ska 
kunna leva ett aktivt liv 
med omsorg om natur och 
miljö. Jungfrusundsåsen ska 
omgående omvandlas till ett 
naturreservat för att skydda 
den mot exploatering. En 
naturskola ska i samverkan 
med kommunens skolor 
arrangera pedagogisk verk-
samhet i utomhusmiljö för 
att utvidga klassrummet och 
förstärka inlärningen genom 
att använda fler sinnen samt 
etablera en nära relation 
till naturen. Landsbygdens 
skolor behöver få rätt för-
utsättningar för att kunna 
blomstra utifrån sina unika 
förhållanden. Vi vill åter-
starta Munsö skola F-6. En 
ny idrottshall på Färingsö 
ger fler barn och unga möj-
lighet att utöva sin idrott. 

För att vi ska fortsätta 
njuta av den vackra miljön 
på Mälaröarna behöver vi 

bättre ta hand om det vatten 
som våra öar vilar på. Om 
inte Mälaren mår bra kan 
inte heller vi må bra. Om vi 
inte inser vår sårbarhet och 
uppvärderar Mälaren både 
som dricksvattentäkt och 
för rekreation så kommer 
det vara mycket dyrt att 
åtgärda. Så vad behöver 
göras? Vi måste skaffa oss 
en plan! En klimatfärdplan 
för ett hållbart Mälaröarna 
som lever i balans med de 
resurser jordklotet ger oss. 
Vi behöver öka tillsynen av 
vattenkvaliteten i Mälaren, 
förhindra övergödning och 
mikroplaster, anlägga dag-
vattendammar, skydda den 
biologiska mångfalden för 
att inte förlora de ekosys-
temtjänster som naturen 
skänker oss helt gratis idag, 
till exempel pollinering av 
växtriket. Vi måste också 
öka på utbyggnaden av 
solceller, laddinfrastruk-
tur samt skapa ett lokalt 
kretslopp där matavfall och 
gödsel från våra jordbruk 
kan förse oss med biogas 

från en lokal biogasanlägg-
ning.

Vad är det mer som gör 
livet roligt att leva? Vi tror 
att fler och bättre gång- och 
cykelvägar bidrar till det. 
Det ger en bättre hälsa, mer 
frihet och i många fall betyd-
ligt kortare restid än att 
sitta i långa bilköer. Genom 
trygga cykelvägar till skolan 
kan barnen tidigare få upp-
leva friheten av att ta sig till 
skolan på egen hand.

Förbättrade arbetsvillkor 
och ökad personaltäthet i 
äldreomsorgen ger trygghet 
till våra äldre. Vi vill stärka 
socialtjänstens arbete mot 
våld i nära relationer. En 
ökad satsning på sex- och 
samlevnadsundervisning är 
en förebyggande satsning på 
mer jämställda och hälso-
samma relationer.

Med rätt politiska prio-
riteringar kan vi skapa en 
hållbar och roligare tillvaro 
för mälaröborna!

– Ulrika Sandin, 
gruppledare MP

Inte bara guld, även gröna skogar! Budgettider – en reflektion 

ty
ck

!

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

Stort tack till dig som 
plockade upp min plån-
bok som jag i stressen 
hade tappat utanför Ica 
Tappström. Jag kunde 
hämta plånboken i Icas 
förbutik 

– Gunlla 
Forslund

rosor 
& tack

Fördjupad översiktsplan för Ekebyhovsdalen
Området runt Ekebyhovsdalen 
är under stor omvandling med 
ständigt nya anläggningar. Det 
råder motstridiga uppfattningar 
om hur området ska utnyttjas. 
En fördjupad översiktsplan 
skulle ge en bra bild av hur 
området bäst kan planeras.

Nyligen diskuterade jag Ekebyhovs-
dalens framtid med byggnadsnämn-
dens ordförande Arnulf Langlet i 
Radio Viking. Inför mötet hade jag 
plöjt igenom en rad dokument som 
kommunen tagit fram under åren: 
program, analyser och visioner. I 
översiktsplanen från 2018 finns de 
senaste riktlinjerna. Men det är inte 
lätt att få en klar bild. Å ena sidan vill 
man upplåta marken till anläggningar 
som gynnar lek och sport. Å andra 
sidan vill man att dalgången ska hållas 
öppen, med fri sikt och öppen åker-
mark. Jag får inte det hela att gå ihop. 
Under diskussionen gavs inga besked 
som förklarade denna dubbla syn. 

I ett dokument från 2015 står det: 
Jordbruket kan fortsätta med bete 
eller slåtter, det äldre vattendraget 
som går rätt genom dalen bör åter-
ställas, hänsyn tas till spridningskor-
ridoren för växter och djur, lugnet i 
dalen ska bevaras och allén ska finnas 
kvar i hela sin sträckning samt åter-
upprättas ner till vattnet där det nu 
är en förfallen miljö. Inte mycket av 

detta har infriats! Dokumentet blev 
en hyllvärmare!

I  översiktsplanen från 2018 står   
det att den öppna åkermarken är 
viktig för bevarandet och förståelsen 
av det sammanhållande kulturhis-
toriska landskapet. När kommunen 
tog över Ekebyhovs slott 1980 var 
ett av villkoren att det öppna land-
skapet skulle få finnas kvar. Någon 

som minns det eller ens bryr sig? 
Värdefull jordbruksmark har fraktats 
bort, 2015 klassad som den bästa i 
hela kommunen! Intill lekytan som 
nu anläggs nedanför skolan formas 
istället ett helt nytt, främmande 
landskap. 

Det är ju fantastiskt bra med en 
lekpark och banor för skateboard. 
Dock borde dessa istället ha byggts 
närmare Träkvistavallen där marken 
redan har förlorat sitt odlingsmässiga 
sammanhang. I området kommer 
snart 2000 skolelever att röra sig. 
Hur blir det då med trafiksäkerheten? 
Redan nu trängs bilar och bussar 
med cyklande skolbarn. Låt oss få en 
fördjupad översiktsplan över hela 
dalen och dess omgivning! Räta ut 
alla frågetecken! Då slipper vi fundera 
över om vi kommande somrar kan 
räkna med vackra gula rapsfält på de 
historiska åkrarna – eller inte.

– Gunilla Lindberg, 
Liberalerna Ekerö

REPLIK

S skriver varnande om IES 
och en etablering här. S tar 
tydlig ställning mot frisko-
lor, speciellt en som levererar 
bland de bästa resultaten 
i landet. De påstår att det 
kommer bli dyrare, skolorna 
tappar elever och massor 
med lärare blir arbetslösa, 
att större barngrupper är 
dåligt och de som behöver ej 
kommer ges stöd, att IES har 
sämre utbildade lärare, att 
betygsinflationen växer och 
segregationen ökar. 

Men väljer man istället att 
berätta hur det ligger till:

Skolpeng är lika för alla. 
IES lärare har ofta högre 

utbildning än inhemska 
lärare. De kan sakna svensk 
legitimation. (Vår lärarut-
bildning är inte bäst i världen. 
2018 räckte det med 0,05 
poäng  på högskoleprovet för 

antagning).
Stora klasser inget pro-

blem om eleverna är ord-
ningsamma (på IES är reg-
lerna många och efterföljs).

Betygsinflationen/glid-
ningen är ett faktum och 
beror på att Ekerös skolor 
inte klarar att leverera.

Stödresurser finns till alla. 
IES tar via diagnostiska prov 
reda på vilka som har behov. 
Tutorials (lärarledda ämnes-
lektioner efter skoltid) finns 
för de som önskar lära mer 
eller ligger efter. 

44 procent av de som går i 
IES har utländsk bakgrund. 
Alltså mindre segregation än 

i kommunens skolor. Alla är 
välkomna att ställa sig i IES 
kö. De väljer inte elever. 
Om ingen får gå i de bästa 
skolorna, då kan det hända 
att vårt samhälle stagnerar 
kunskapsmässigt. 

Vill poängtera att det var 
bättre förr, statliga skolor 
var mer jämlika. Vi kan åter-
förstaliga skolan om vi vill. 
Men det är som med fisken. 
Vi hade fin fisk som vi gjorde 
fisksoppa av. Det är enkelt, 
att göra fisk av fisksoppa 
däremot...

– Anna Voltaire
– Johan Sundqvist

Göra fisk av fisksoppa...

REPLIK

I en insändare i förra veck-
ans tidning uttrycker Kersti 
Blidberg sin oro kring Skå 
förskola. Det verkar som det 
blivit en otydlighet i kom-
munikationen angående 
denna process. Vi kommer 
inte att upphöra med någon 
verksamhet på Skå förskola. 
Vad vi kommer att göra är 
att förstärka kompetensen 
och möjligheten för barn 
i behov av särskilt stöd i 
förskolan att kunna välja 
Stenhamras förskola. Detta 
innebär ju att vi utökar den 
möjligheten som idag finns 
på två av våra förskolor, till 

att finnas på tre förskolor. 
Sedan kommer barnens 
behov och vårdnadshavares 
val att innebära att det kan 
se lite olika ut hur många 
barn som kommer att finnas 
på respektive förskola. Det 
som nu sker blir både en 
ökad valfrihet samt breddad 
kompetens på fler av våra 
enheter kring barn med 
behov av särskilt stöd. Detta 
tycker vi är positivt.

– Sivert Åkerljung (KD),
kommunalråd med 
ansvar för barn och 
utbildningsfrågor 
Ekerö kommun

Om skolor
Det vore fantastiskt bra om 
Engelska skolan etablerar 
sig i Ekerö. Om 800 elever 
omedelbart söker sig dit, 
som det stod i en s-insän-
dare, är det givetvis en bra 
skola. Fint att få en sådan 
skola  till Ekerö. I samma 
insändare stod det på den 
ena raden  att det är urdåligt 
med stora skolor, men på 
nästa, att det närmast är en 
katastrof om det blir färre 
elever i någon skola. Begrip 
det den som kan!

I en annan artikel vill 
liberalerna ha ett idrotts-
gymnasium vid Svanhagen. 
Om vi ska ha ett idrotts-
gymnasium bör det ligga 
vid Träkvistavallen. Där 
finns allt vad en idrottare 
kan önska sig. Jag har inte 
träffat någon på Färingsö, 
som saknar ett idrottsgym-
nasium, ändå talar jag med 
många här.

Men vad är ett idrotts-
gymnasium? Inriktat på 
idrott givetvis, men på 
bekostnad av vad? Jag vill 
gärna veta för att förstå, om 
det är bra eller dåligt. Är 
efterfrågan på sådan utbild-
ning större än tillgången. 
Om arbetsmarknaden behö-
ver fler med speciell idrott-
sinriktning, så vore det bra 
med ett idrottsgymnasium, 
men annars inte. Det talas 
mest om bristen på natur-
vetare och det kanske är ett 
sådant gymnasium, som 
bäst behövs?

– Gull Olli

Skå förskola upphör inte

 FOTO: GUNILLA LINDBERG
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REPLIK 1

Replik på ”Demokratiproblem” av Bo i Närlunda. 
Det är förvånande att Bo i Närlunda har en så brist-
fällig kunskap om hur vår demokratiska organisation 
fungerar. Bristen på demokrati anförs ofta som skäl 
när man inte får sin egen vilja igenom. Bo är välkom-
men på ett möte i kommunen. Vi har även en ny hem-
sida som förhoppningsvis svarar på en del av de frågor 
som Bo ställer sig. Sverige och Ekerö kommun har en 
representativ demokrati, och att makten utgår från 
folket ligger som grund i alla demokratiska beslut. Jag har alltid månat om en respektfull 
och konstruktiv debatt, något som jag har värdesatt många år. Vi ser dock idag en hårdare 
ton i debatten som inte gagnar förtroendet för de politiska processerna. Poängen med den 
representativa demokratin är att alla medborgare har rätten att engagera sig politiskt, jag 
rekommenderar Bo att engagera sig i ett parti eller bilda ett eget.

– Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande

Repliker från Adam Reuterskiöld

Halva mandatperioden har 
snart gått och vi vill därför 
lägga fokus på begreppen. 

Valfrihet, närhetsprin-
cip och medborgardialog. 
Dessa begrepp genomsyras 
i Ekerö kommun, likväl 
som i andra. Vilka ska ha 
rätt till denna valfrihet 
och närhetsprincip i Ekerö 
kommun?  Inte de äldre, 
inte de yngre invånarna 
om vi ser Ekeröalliansens 
budget. De äldre kommer 
inte ha valfriheten kvar när 
de reviderade riktlinjerna 
för deras hemtjänst verk-
ställs, till exempel får de 
inte välja vilken butik de vill 
handla i och de får längre tid 

mellan städningarna med 
mera.

Den yngre kategorin 
från Adelsö och Munsö har 
helt fråntagits sin rätt till 
valfrihet att välja den skola 
de så gärna hade valt och 
som ligger nära. De har helt 
enkelt blivit tvungna att 
välja skola i tätorten Ekerö. 
Det har också inneburit att 
elever i tätorten inte fått 
plats på sin närliggande 
skola enligt närhetsprin-
cipen. Likaså eleverna vid 
individuella gymnasiet 
som föreslås flyttas till 
Uppgårdsskolan, utan att 
tillfrågas. Ekeröalliansens 
planer att bygga två mas-

todontskolor samt två 
friskolor i Ekerö tätort med 
ett elevantal på 2 900 elever 
gör att kommunens skolor 
i ytterområden, Färingsö, 
Sundby och Munsö ligger i 
riskzonen, begreppet när-
hetsprincipen flyttas allt 
längre bort. 

Även inom kultur- och 
fritidsområdet minskar 
valfriheten för kom-
munens unga genom 
Ekeröalliansens höjningar 
av avgifter och förenings-
stöd, vilket gör det svårt för 
många barnföräldrar att ha 
råd att välja. 

Detta är valda ord utifrån 
Ekeröalliansens partiers 

valprogram 2018: ”Det var 
ju bl.a. utökad medborgar-
dialog! Levande Landsbygd 
och familjerna ska vid 
rundabordssamtal ges möj-
lighet att göra sina val. De 
små skolorna utanför Ekerö 
och Stenhamra centrum är 
en förutsättning för att hela 
vår kommun ska leva. Alla 
ska kunna bestämma över 
sitt liv genom egna och fria 
val. Rätten att välja skola är 
en demokratisk rättighet. 
Landsbygd och småstad i 
harmoni”. 

Det finns uppenbart mer 
att jobba på här för att för-
verkliga era vallöften.

Öpartiet har sedan intå-

get i politiken arbetat för 
en utökad demokrati och 
därmed en större öppenhet 
och insyn för kommunens 
invånare. Vi värnar om 
kommunens kärnverk-
samheter som vi vill lägga 
pengar på  samt ett återöpp-
nande av Munsö skola till 
hösten 2021. För en levande 
landsbygd behövs en närlig-
gande skola och förskolor. 

För att hela vår kommun 
ska leva måste vi möjliggöra 
för kommunens ytterområ-
den att växa och utvecklas 
efter sina förutsättningar 
och behov.

– Öpartiets styrelse

Utökad demokrati och större öppenhet

Så blev det klart att Engelska 
skolan kommer att etablera 
sig på Ekerö. Denna skola 
har mött en hel del kritik, 
bland annat för att göra 
miljonvinster. Annan kritik 
som har framförts är att 
skolans elever inte får till-
räckliga kunskaper i svenska 
eftersom omkring hälften av 
undervisningen sker på eng-
elska.  Dessutom har skolan 
intagit en topposition vad 
gäller höga betyg. Visst kan 
det vara frestande för en 
förälder att sätta sitt barn i 
sådan skola. Men det bety-
der också att den kommu-
nala skolan, som har större 
ansvar, får färre elever och 
sämre ekonomi.  Vinsterna 
borde stanna på Ekerö och 
satsas på eleverna.

– Barnens bästa 

REPLIK

Att Ö-partiet ifrågasätter de 
demokratiska processerna 
när man inte får som man 
själv vill är inte ovanligt. 
Som vanligt attackerar man 
processerna istället för att 
se nyttan för våra med-
borgare. Utgångspunkten 
för Ekebyhovsskolans 
utveckling har alltid varit 
kommuninvånarnas och 
elevernas bästa. Liksom tidi-
gare inriktar sig Ö-partiet 
i på en tvivelaktig kritik av 
verksamhet och styrning 
utan att själva har förslag på 
lösningar. Det är lätt att sitta 
vid sidlinjen och kritisera 
och om man vill komma 
med konstruktiv kritik före-
slår jag Ö-partiet att förklara 
hur ökningen av valfrihet 
och kommunal verksamhet 
ska gå till. Ekeröalliansen 
står för en ökning av skolka-
paciteten där både nya skol-
lokaler till våra kommunala 
verksamheter kombineras 
med en utveckling av våra 
existerade friskolor samt att 
nya friskoleaktörer erbjuds. 
Genom vår modell att bygga 
en helt ny skollokal för 
Ekebyhovsskolan, undviker 
vi i största mån dyra eva-
kueringslösnigar, undviker 

dyra omflyttningar och 
skapar möjligheter för så bra 
undervisning för eleverna 
som möjligt. Vi kommer på 
detta sätt också utöka möj-
ligheterna till en extra gym-
nastikhall, utöka valfriheten 
och utöka skolkapaciteten 
på ett kostnadseffektivt sätt.

– Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens 
ordförande
– Ove Wallin (C), 
kommunalråd
– Sivert Åkerljung (KD), 
kommunalråd

Replik till Ö-partiet 
angående Ekebyhovsskolan

TYCK
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REPLIK 2

Replik på ”När man struntar i underhåll”, 
”Vi som tröttnat på slöseriet”. Alliansen 
har under en rad år renoverat och expan-
derat flera av kommunens skolor och 
verksamhetslokaler, det finns idag endast 
en skola som inte är renoverad och det är 
Ekebyhovsskolan. Mycket av problematiken 
med Ekebyhovsskolan handlar om konstruk-
tioner från tidigare årtionden som är av dålig 
kvalité. Vi har idag en fantastisk personal som levererar en hög kvalité av kunskap till 
våra elever på ett mycket bra sätt. Vi ser naturligtvis kontinuerligt över kommunens fastig-
hetsbestånd och ser till att optimera det så mycket som möjligt, det kan innebära att vi både 
säljer eller river och bygger nytt där det ger bästa nytta till våra kommunmedborgare. Vi ser 
också fram emot en ökad valfrihet, både vad det gäller hemtjänst, äldreboende och skolor. 
Ekeröalliansens övertygelse är att individens frihet och valfrihet är något som vi måste stå 
fast vid och utveckla. Vi ser därför framemot etableringen av flera friskolor och vårdutförare 
såväl som en expansion av de kommunala verksamheterna i takt med att kommunen växer.

– Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande

SVAR

Tidningen har fått ett ano-
nymt svar  med anledning 
av vår uppmaning  i förra 
numret om att anonyma 
insändarskribenter ska höra 
av sig till redaktionen:”På 
det här sättet tystar man 
effektivt enskilda tyckare 
som inte vill flagga upp med 
namn... Ett tråkigt beslut, 
fundera gärna en gång till”.

För att säkerställa att det 
verkligen finns en unik, 
existerande person bakom 
varje insändare behöver 
redaktionen ha kännedom 
om vem det är som skriver.  
En risk finns annars att en 
och samma person under 
olika fiktiva namn skapar en 
”falsk opinion” och därmed 
ger sken av en verklighet 
som inte finns. Men för att 
aldrig hämma debatten ges 
dock alla insändarskribenter 
möjlighet att underteckna 
inläggen med signatur och 
därmed förbli anonyma 
utåt. Som tidning skyddar 
vi alltid våra källor och dit 
räknas givetvis våra insän-
darskribenter.

– Red

Anonymt

Sämre skolor

Om våra öar till 100 %! MÄLARÖARNAS NYHETER – gjord för mälaröbor, av mälaröbor, på Mälaröarna

MÄLARÖARNASMÄLARÖARNAS

Vill du vara med i vår panel?
Där får du möjlighet att tycka till 

om saker som berör våra öar! 

Anmäl dig till 
panelen@malaroarnasnyheter.se
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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 öppnar 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

Troxhammar byväg 36 
Tel: 08-654 88 44 
www.salongl.seSa
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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
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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 | Det blir ett 
rekordår för Mälaröbussarna 
och även för Lovö Röda-
korskrets julbasar 1970.

Mälaröarnas omnibus AB 
(MOAB) heter företaget som 
kör bussarna på Mälaröarna 
1970, de så kallade blåbussarna 
eftersom de är ljusblå. Detta år 
blir ett rekordår då det för för-
sta gången noteras 1000 000 
resor. Miljongränsen passeras 
när tandläkare Miriam Stran-
te, Ekerö, är den miljonte pas-
sageraren. ”Hon uppvaktades 
på Brommaplan vid avstig-
ningen ut Träkvistabussen av 
SL-direktören Helge Berglund 
och MOAB:s chef Arne Par-
we. Fru Strante får åka gratis 
hela nästa år mellan Ekerö och 
sin praktik på Söder, utlovade 
de båda direktörerna flott.”

En fin julklapp för fru 
Strante då detta sker i decem-
ber. Och i MN kan man läsa 
om många julbasarer, bland 
annat Lovö kyrkliga syfören-
ings basar i Drottningholm. 
Här finns mycket att handla. 
”En samling ungdomar har 
under hösten arbetat i en kera-
mikverkstad i Lovö prästgård 
och presenterar nu sina alster 
– blommor, fåglar, katter, fat 
och skålar av alla de slag och 
mycket annat i vacker glasyr.”

Vid Rödakorskretsen i Ekerös 
basar i Tappströmsskolan blir 
förtjänsten 3 816 kronor och 
Färentuna kyrkliga syförening 
är också välbesökt julen 1970, 
där blir förtjäntsten 1 400 kro-
nor. Men rekordet slår ändå 

Lovö Rödakorskrets basar på 
Karamellan i Drottningholm. 
Bruttobehållningen blir 8 000 
kronor. ”Det trivsamma kon-
ditoriet från sekelskiftet var 
till trängsel fyllt hela dagen 
och kommersen gick snabbt 

undan. En älgstek på två kilo 
vanns av fru Kaj Beckman och 
fru Karin Öhlin fick en krämig 
julost. Ett fiaspel rikare blev 
fru Elsa Mohlin och en lek-
sakssköldpadda på hjul tillföll 
Mona Öhlin. Vinnaren blev 

en smula lång i ansiktet när re-
sultatet kungjordes, hon hade 
själv skänkt sköldpaddan till 
basaren!”.

                             EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Miljonte passageraren grattas
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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!

SL-direktören Helge Berglund till vänster, gratulerar Mälaröbolagets miljonte passagerare 1970, Miriam Strante, Ekerö. Till höger blåbusschefen 
Arne Parwe.
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Troxhammar byväg 36 
Tel: 08-654 88 44 
www.salongl.seLSalong

JulerbjudandeJulerbjudande
LYXPAKETLYXPAKET  2 timmar2 timmar

50 % rabatt 
Nu 1200 kr 

Rygg- & nackmassage 
Ansiktsbehandling
(Rengöring, peeling, porrengöring, 
massage av ansikte, hals, dekolletage 
ochaxlar, ansiktsmask anpassad 
efter hudtyp, serum, creme med UV- skydd)

Färgning av ögonfransar  och bryn

Köp  PRESENTKORT som julklapp!
Presentkortet gäller i ett år

JULÖPPET: 
Vard 10-19, lör-sön 10-16

Tel: 0738-22 22 10 
Ekerö Centrum 

www.djurknuten.se

Vi har Vi har allt från allt från 
JULGODISJULGODIS till hamstern  till hamstern 

till till KANONPRISKANONPRIS på  på 
krocktestadekrocktestade hundburar! hundburar!

Världens 
bästa julklapp

499kr
10-KORT

ORD PRIS 999KR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

1599kr
3 TILLFÄLLEN
ORD PRIS 2025KR

PERSONLIG
TRÄNARE

HANDLA 
SÄKERT

– handla online

Medlemskapet aktiveras automatiskt den 28/2 2021 om du inte 
sätter igång det själv tidigare. Mer info nordicwellness.se
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0736-10 20 65      www.ekerohalsorum.se      ekerohalsorum@gmail.com      Bryggav 131D

Lös in det sista av din FRISKVÅRDSPENG 

i ett FÖRKÖPSKORT som gäller till 30/4
Mejla oss så hjälper vi dig!

Varmt välkommen! Johanna och Lottie

    10 % rabatt 
  när du välj 3 produkter från vår shop 

        Julrabatt 
 på presentkort på valfri Spamassage (105 min). Rabatten gäller ej   

 tillsammans med friskvårdspeng eller andra rabatter.

Vi vill tacka er som kommit till oss under 
det ovanliga året vi haft. Hoppas ditt 

besök gett dig läkning och glädje 
och att vi ses snart igen!
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Vi har öppet 

i mellandagarna!

JULKLAPPAR JULKLAPPAR 
med mycket omtanke hittar du hos oss!

Ge bort ett kit för egenvård!
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

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

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

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

Vikings Nattsudd:          
Varierande programledare

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: 
Lars Grahm

             
Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking

Återvunnet Strax innan jul presenteras en ny kollektion med 
produkter som framställs av Ekerö pastorats syverksamhet S:t 
Mary. Genom den får personer som står utanför arbetsmark-
naden en chans till ett hållbart arbetsliv. Produkterna säljs i 
Ekebyhovskyrkans reception och hos Manickas bod i Träkvista.   
                                          FOTO: MAGNUS ARONSSON

Centrumgran Efter att den första gran som restes i Ekerö cen-
trum i år visade sig vara felleverad, har nu den rätta kommit på 
plats. Ett flertal av butikerna håller öppet under söndagarna 
fram till jul och har extra långa öppettider. Kunderna uppmanas 
att planera sitt besök utifrån besöksbarometern på Ekerö cen-
trums hemsida.         FOTO: LO BÄCKLINDER

Radiobesök Caroline af Ugglas besökte Radio Viking och Lars 
Grahms program ”Ytterligheter”  den 30:e november inför lanse-
ringen av hennes nya album ”Antingen eller”.        

FOTO: LARS GRAHM

ÖARNA RUNT 

”Skymningskonst” visas av konstnären Ulrika Westerberg i 
Galleri Utkiken i Kulturhuset till den 9 januari. I pandemitidernas 
brist på öppna gallerier och museer erbjuds här en konstupplevel-
se i drömmarnas värld. ”Man dagdrömmer och funderar över livet 
och tingen och alla relationer, Skymningskonst är konst som ger 
samma känsla”, säger Ulrika Westerberg.         FOTO: OVE WESTERBERG

Adventskonsert Första advent streamades en konsert från Ekerö 
kyrka som nu kan ses på kyrkans Facebooksida. Framträdde 
gjorde Kristina Hansson Unander, sopran, Ulrika Skarby, mez-
zosopran, Ann Wallström, violin  och Kerstin Baldwin Sterner, 
cembalo.                                     FOTO: EKERÖ PASTORAT
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Skytteholm Hotell & Konferens 
är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

Julbordsweekend
2 995 kr för två personer

Julafton på Skytteholm
3 705 kr för två personer

Julbord
650 kr/person

Take away
Lilla julbordet 325 kr/person

Stora julbordet 595 kr/person

Njut av den härliga

vid Mälarens strand
Julen på Skytteholm

Vi dukar upp ett traditionellt svenskt julbord i Skyttegården, där vi 

kan erbjuda en stor och luftig lokal. Ni välkomnas med glögg och 

pepparkakor och därefter vankas vårt hemlagade julbord  

som har det mesta man kan önska. 

För den som önskar kan julbordet även beställas som Take Away och 

den som vill stanna lite extra kan boka in sig på en julbordsweekend 

eller till och med fira självaste julafton hos oss.

Öppna din mobilkamera och håll upp mot QR koden och klicka på rutan  
som dyker upp så kommer du direkt vår hemsida där kan du se menyerna 
och göra din bokning. Eller kontakta oss på: 

08-560 236 00 •  welcome@skytteholm.se •  www.skytteholm.se

Läs mer julbordet och se våra olika paket

Vi har även 
Nyårs 
firande 

hos oss

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: Flytten av årskurserna tre till sex på Munsö skola har med-
fört långa och osäkra resor för skolbarnen som bor på Adelsö och 
Munsö. FOTO: OVE WESTERBERG

Vi gratulerar Tomas Oliv, Ekerö, till förra numrets vinst där 
korsordet hade nedanstående lösning. 

MÄLARÖKRYSSET

Kom och jobba med oss!
Timvikarierande sjuksköterska sökes till Kullens äldre-
boende. I huvudsak dag/kväll, men även möjlighet att 
jobba natt vid behov. Ansökan mailas till verksamhets-
chef Hélène Eklund: 
helene.eklund@attendo.se



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

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

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

30

DÖDA

• Birgitta Möller, Stenhamra, avled den 17 oktober i en ålder 
av 70 år.

• Carl Gunnar Vidar Bodlund, Stenhamra, avled den 2 nov- 
ember i en ålder av 73 år.

• Lars Axel Johan Eklund, Stenhamra, avled den 29 novem-
ber i en ålder av 86 år. 

• Karin Kristina Häggström, Ekerö, avled den 1 december i 
en ålder av 77 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

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

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!

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  

SÄLJES

Superfina Kinnarps 4 
fåtöljer modellen ”Arriba”. 
Klädsel svart textil, ben 
stål, original/etikettmärk-
ta: sitthöjd 46 cm x bredd 
58 cm x sittdjup 48 cm x 
rygghöjd 77 cm. Nypris/
stol  3 000 kr/st. Mitt pris 
nu för 4 st tot. 1 800 kr. 
Kom och hämta på Helgö.
Hör av dig via email: 
sandra_jinneklint@yahoo.
com

Crosstrainer, Casall  Intinity 
1.2X. Ny april -20. I princip 

helt oanvänd. Pris 2 000 kr 
(nypris omonterad 4 849 
kr). 40 cm steglängd, 9 kg 
svänghjul. Mått: 145 x 62 
x 172cm (LxBxH). 12 pro-
gram, 16 motståndsnivåer, 
magnetmotstånd och 
transporthjul. Finns i Ekerö 
tätort. Tel: 070-529 06 16.

KÖPES

Jag köper gärna dina gamla 
vinylskivor till mina radio-
program. Pop, rock, blues, 
hårdrock m m 1950- till 
80-tal. Även större mängd/
hel samling. Ej dansband, 
klassiskt eller barnskivor 
och ej CD, stenkakor eller 
kassetter. Kontakta Ronny 
i dag 070-271 51 97 eller 
ronny@ronnybgoode.se

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Kan göra hembesök. 
Vänligt och kunnigt bemö-
tande. 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 
på 0730-37 10 36.

• 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 • 9 DECEMBER 2020

Vår älskade

AnnaMaria
Lundqvist
* 26 januari 1937

har lämnat oss, 
syskon, släkt och vänner 

i stor sorg och saknad

✝ Ekerö 20 november 2020

C U R T

ERIK och SUSAN

Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne

Ljust och soligt
Lyser Ditt minne

Begravningen äger rum 
i kretsen av de närmaste.

Tänd ett ljus eller skriv en
hälsning till AnnaMaria via 

hennes minnessida på
www.malarobegravning.se

Vår kära

Karin
Häggström

* 24 juli 1943
✝ 1 december 2020

Sörjd och saknad

ANNA och SÖREN

Många vänner

Tack för allt Du var

Begravningen äger rum 
i Ekebyhovskyrkan den 
17 december kl 11.00.

Anmälan till Klockarbolagets begr.
byrå tel. 08-26 81 10

Tänk på Alzheimerfonden 
pg. 901119-8. Ett stort tack till

Solgläntans personal.

Vår älskade

Seppo Laihanen
* 30 juni 1950

 24 november 2020

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

G E R D
TOMAS och MARY

MIKAEL och MALEE
Annelie och Anders

Madeleine
Släkt och vänner

________________________  

PG 901986-0
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  Unna dig en 

STORSTÄD 
inför julen!

Rut-avdrag!

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

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

både privatpersoner och företag. Välkommen!

För en enklare vardag!

www.ekerostad.se
info@ekerostad.se

070-560 19 54
F’SONS ALLSERVICE AB

Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

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

 Trädgård & Fastighetsunderhåll

 Trädfällning & Stubbfräsning

 Mark & Anläggning

 Vinterunderhåll

 Lastväxlare med kran

Vi har även webbutik med hemleveranser av 
jordprodukter, vattenskoterbryggor m.m

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

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

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

miljö- och kvalitetscertifierade.

10 %
 Rabatt på

trädfällning,
trädbeskärning

under 
dec-feb
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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  

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

F’SONS 
ALLSERVICE AB

www.fsons.se
 Trädgård & Fastighetsunderhåll

 Trädfällning & Stubbfräsning

 Mark & Anläggning

 Vinterunderhåll

 Lastväxlare med kran

Vi har även webbutik med hemleveranser av 
jordprodukter, vattenskoterbryggor m.m.

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

10 %
 Rabatt på

trädfällning,
trädbeskärning

under 
dec-feb

MÄLARÖARNA | Med raffi-
nerade metoder lyckades 
några tjuvar lura av en man 
på Ekerö hans bankkort 
och kunde därmed länsa 
kontot. En hel del andra 
brott har också skett 
under de senaste två veck-
orna på Mälaröarna.

Den 20 november rånad-
es en person på en fest i ett 
hem Skå. Maskerade gär-
ningsmän misshandlade 
och stal personens ägodelar. 
En vecka efter det skedde 
ett försök till rån på fredag-
kvällen den 27 november vid 
OKQ8 på Ekerö. Tre okän-
da killar försökte då råna en 
person på dennes tillhörig-
heter.

I slutet av november sked-
de också inbrott i två bygg-
nader i Koviken på Lovön. 
Tjuvarna hade tagit sig in ge-
nom att bryta upp ett fönster 
i vardera byggnad.

Ett flertal stölder mot 
byggarbetsplatser har också 

inträffat under de senaste 
två veckorna.

– En 500 kilo tung markvi-
brator stals bland annat från 
en byggarbetsplats på Ekerö 
som är inhägnad med bygg-
staket, berättar kommunpo-
lis Anna Freij.

Likaså råkade en byggar-
betsplats på Ekerövägen ut 
för att någon tog sig in under 
natten mot den 27 novem-
ber, öppnade en container 
med en kapmaskin, undvek 
kameraövervakningen och 
stal 72 föremål, däribland 
batterier, slagborrmaskiner, 
sticksågar och skruvdragare. 
Även koppar har stulits från 
en byggarbetsplats under 
perioden.

Ett fräckt åldringsbrott 
skedde också på Ekerö den 4 
februari.

– Mannen som blev utsatt
för brottet blev uppringd 
av en dam som förklarade 
att hon kom från ett finans-
bolag och berättade att han 

fått ett lån beviljat. Då han 
sa att han inte ansökt om ett 
lån kopplade damen honom 
till vad hon sa var bankens 
säkerhetsavdelning, säger 
Anna Freij.

Mannen fick berättat för 
sig att han blivit utsatt för 
ett bedrägeri som skulle po-
lisanmälas, men att han var 
tvungen att lägga sina bank-
kort i ett kuvert tillsammans 
med ett intyg om att han gav 
tillåtelse att använda korten. 
Kuvertet blev sedan upp-
hämtat i mannens hem av 
en ung kvinna. När han se-
nare tyckte att det hela kän-

des märkligt och ringde sitt 
bankkontor visade det sig att 
tre uttag om 5 000 kronor 
gjorts från hans konton.

Några brandtillbud har ock-
så skett under perioden. I 
Tappströmsskolan skedde 
till exempel det som rub-
ricerade som ”försök till 
mordbrand” då någon tände 
eld på en av skolans pappers-
korgar den 27 november. 
Två dagar senare hällde ett 
gäng ungdomar ut en bränn-
bar vätska mitt i natten och 
tände på, farligt nära Ekeby-
hovsskolans fasad. De hade 
även samlat ihop skräp som 
de eldade upp efterhand.

Sjöpolisen har dessutom 
funnit en drivande båt på 
Kyrkfjärden, med en cykel 
ombord. Motorn var kall och 
ingen person befann sig om-
bord. Ingen ägare till båten 
har ännu hittats.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kallhamrade tjuvar 
lurade äldre person

LARMET GÅR 

”...blev upp-
ringd av en 

dam som förklarade 
att hon kom från 
ett finansbolag och 
berättade att han 
fått ett lån beviljat”



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

Viksundsvägen 36, Svartsjö

6 rok, ca 173 + 19 m² UTGÅNGSPRIS 5 650 000 kr VISAS Ring för tidsbokning 

BYGGÅR 1988 TOMT 2514 m² EP 146 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Smakfullt renoverad Inbjudande uteplatser

Lantligt & sjönära Underbar trädgård

Bergsrundan 2, Ekerö

6 rok, 177 + 29 m² UTGÅNGSPRIS 12 500 000 kr VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2020/2021 TOMT 2524 m²

EP 119 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Nyproduktion Arkitektritad villa

Sjönära Dubbelgarage
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Koll på läget sedan 1937

Parhus med "villakänsla"

Trädgård & takterrass

Två duschrum & separat tvättstuga

Klyvarestigen 3B & 7B, Stenhamra
Typ A-hus, 5 rok, ca 146,2 m² PRIS 4 095 000 kr - 4 195

000 kr AVGIFT 6 565 kr/mån BYGGÅR 2020-2022 

EP Ej utförd MÄKLARE Linn Lagerqvist 070-510 65 69

& Sophia Åkerman 0707-60 46 63

Nybyggd 1-plansvilla

Stor solig tomt

Ljus öppen planlösning

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

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2020 EP Ej utförd 

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

En dröm för barnfamiljen

Lugnt & centralt läge

Solig hörntomt

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

Högst upp i huset

Magisk Mälarvy

Seniorförening (fyllda 55år)

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

AVGIFT 3 105 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för

tidsbokning BYGGÅR 2002 VÅNING 4 av 4 EP 115 kWh/

kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TEL 070-510 65 69
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Koll på läget sedan 1937

Ekerövallen Etapp 1, Ekerö

5-6 rok, 105 - 138 kvm PRIS 5 900 000 - 6 350 000 kr VISAS 13/12 kl 11:30-12:30 Anmälan krävs 

AVGIFT 4 850 - 6 373 kr/mån BYGGÅR 2021 EP Ej utförd 

MÄKLARE Sophia Åkerman, 0707-60 46 63 & Martin Larsson, 0708-30 01 61
Etapp 1 omfattar totalt 16 st bostäder som kommer att uppföras av Småa hus med bostäder om 5 rok,

fördelade på 2 plan om totalt 105 kvm resp bostäder om 6 rok, fördelade på 3 plan om tot 138 kvm. 

Prel inflytt Maj 2021 Parkering för 2 bilar Barnvänligt Sjönära 
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